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  سلم تسليما واملهديني  وآل حممد األئمة  وحممد  یعلاهللا  یصل و، احلمد هللا رب العاملني و
  

  . ..و اما بعد
  

منت اد و او رادر نوشنت اين ی ل موسويبر سيد امساعی ق خداوند تبارک و تعاليبه حتق
را با عناوين معني و بدون  یبه من اطالع داد که روايات متعدداو  و، دادی اريکتاب ارزمشند 

به کمک  یطرف از و، کرده استمجع  موارد خاص ترتيب داده وی اد مگر در بعضيتوضيح ز
 . کنند میت يکفا، اند که با استدالل و تفصيل قول مهراهانصار ی  دهيکتب عد

 نياز ها آنمنان به ؤکه می ن موضوعاتيتر مهمتواند  میپس اين کتاب به عنوان يک مرجع 
. ستها آنل در رجوع به يآن آمده باعث تسه که دری احاديث و اخبار و. بود خواهد، دارند

قرار ) دهد فيقتو ها آنبه  خداوند( منانؤتشريح و تفصيل در اختيار م بدون مشغول شدن در
و اين روش متمايز و ، رسد میمنان ؤم به دستو شفاف  یجلّ دهد و اين مطالب به صورت می

ی سربر ين موضوعات راتر مهمن کتاب يخواهم که ا میخداوند  از. استی شروع بسيار مبارک
خداوند  از، بودهی آن نقص در اگر و. باشد گرد آمدهآن  در زيمتام اخبار ن و کرده باشد

، آن به تصحيح نقص در چاپ و نشر جديد خود توجه فرمايد  میگرای  خواستارم تا نويسنده
 . نديآن تدارک ببی  دهيتکميل فای برا گريدی من کتابؤاز برادران می کيکه اين يا

را و آخرت  دائم در دنيا یعاقبت خبري کتاب عافيت و صاحب اين یان برااز خداوند من
  .واحلمدهللا وحده وحده و حده، و اجابت کننده است خواستارم که خداوند شنوا

 
 یمؤسسه علم

  )االرض فیمکن اهللا له ( یانصار امام مهد
 یهجر۱۴۳۲/شوال/۴
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که خبشنده و  یخداوند .جهانيان استاست که پروردگار  یخداوند ستايش خمصوص
که مالک روز ی خداوند. مهربان است و رمحت عام و خاصش مهگان را فرا گرفته است

درود   خاندانش ائمه طاهرين و مهديني حممد و سرور فرستادگانخداوندا بر . جزاست
آن را عزيز و دارمي که در آن اسالم و اهل  میخداوندا و از تو دولت کرميه را مسئلت . فهرست

اطاعت تو و  به سویکنندگان  دعوت ما را در آن از و ینفاق و اهل آن را ذليل گردان
 . یدهی و در آن به ما کرامت دنيا و آخرت رزق و روز یراه تو قرار ده به سویراهنمايان 

 و در ميان خلق نيزم یبر رو معرفت حجج خويش  یبرا یخداوند تبارک و تعال 
زمني بشناسيم و اين قانون  یاو را بر رو یبتوان خلفا کمک آنه داده است که بقرار  یقانون

 . باشد می یشامل سه قسمت اصل
  . یوصيت يا نص اهل :اول
 . علم و حکمت :دوم
 )خدای پرچم بيعت برا(زمني  یحاکميت خدا بر رو :سوم

معرفت متام حق است و ی  زيرا آن اساس و پايه خواهم با اين موضوع آغاز کنم؛ میمن  و
و به نقل از کتاب ايشان ی در خصوص اين قانون اهل  امحد احلسنسيد به سخنان گوهر بار 

 "شت پردازم می "جهاد درب .  
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 ؟ شود میزمني در هر زمان شناخته ی چگونه خليفه خدا بر رو
  

  : زمني عبارتند ازی رو شناخت خليفه خدا دری ين روش براتر مهم
آن نص  را شناختند و آن حضرت آدم ی به وسيلهاست که مالئکه ی زيآن چ :راه اول

فه يکرده که او خل یحينص صر بر حضرت آدم ی تعال که خداوند سبحانه و. ح استيصر
أَتجعلُ فيها وإِذْ قَالَ ربك للْمالَئكَة إِني جاعلٌ في اَألرضِ خليفَةً قَالُواْ ﴿:  استنيزم یخدا بر رو

لَمعا الَ تم لَمي أَعقَالَ إِن لَك سقَدنو كدمبِح حبسن نحناء ومالد كفسيا ويهف فِْسدن ي١(،﴾ونَم( 
] فرشتگان[خواهم گماشت  ه فرشتگان گفت من در زمني جانشينیو چون پروردگار تو ب(

ها بريزد و حال آنكه ما با  گمارى كه در آن فساد انگيزد و خون در آن كسى را مى گفتند آيا
دامن كه مشا  پردازمي فرمود من چيزى مى كنيم و به تقديست مى تنزيه مى] تو را[ستايش تو 

خدا در  ی فهيشناخت خلی برای راهی نص اهل بعد از حضرت آدم  چنين هم. )دانيد منى
ت کردن يوص به وسيلهشود که  میشناخته ی فه قبليق خلياز طری ن بار نص اهليای ش؛ ولنيزم

ست که ين پيامرب نيواقع ا در و. باشد می طرف خدا از،  اُمتشنيب در از خود بعدی بر وص
که در هر زمان . استی تعال بلکه آن خداوند سبحان و، کند می ينيتع فه بعد از خود رايخل
ت يق وصياز طری ن نص اهليرساندن افه سابق ينقش خل .کند می ني معنيزم در اش را فهيخل

  اءياوص، نيمرسل اء ويانب  ازنيخدا در زمی که خلفا است  خاطرنيبه مه ،کردن است
 اءيانب ازی امربيچ پيکند و ه میت يوص بعد از خود ی فهيسابق به خل ی ليفهخ، زيرا ده شدندينام

 ائمه اي  حضرت ، کرده باشد تيقبل به او وص ی فهين که خليمگر ا شود یمن پيدا
 ی حضرت موس بر ل ياسرائ یبن ازی ائيانب و عقوب ي سحاق وا و  ميابراه
 عيسیبه حضرت   ءبياو ان  یحضرت موس و کردند تيوص به او و ح کردنديتصر
 عيسیحضرت  مهچنين. ت کردنديوص  به حضرت حممد حضرت حممد و  
 و ت کردنديوص  از فرزندان امام زمان  ينيمهد و  گانه دوازدهائمه  و  لیبه ع

منحرف  ها آناز  ها امت اما. رفع کند آن را، بتواند  ها آن از ريشود که غ یدا منيپ خللی
 و  اءيبه بازگشت به راه اوص که مردم را شدند دايپ یعاملی علما ها آن بني که در شدند

 دايپی عمل یبی علما چنين هم و. ارشاد کردندان آن ن ازيرفنت د گآنان و ازی وپريضرورت 
                                                

  .٣٠: البقرة -١
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 قحافه  یکه بن ابی طور مهان به خود نسبت دهند؛ را اء ينقش اوص، کوشيدندشدند که 
  . تن کرد جامه بر را مانند )خالفت(

منها حمل ی قحافة وإنه ليعلم أن حمل أما واهللا لقد تقمصها ابن أيب(: قال أمري املؤمنني 
فسدلت دوا ثوباً وطويت عنها ، الطريی السيل وال يرقى إلی ينحدر عن، القطب من الرحى

يهرم فيها الكبري ، بني أن أصول بيد جذاء أو أصرب على طخية عمياءی وطفقت أرتئ، كشحاً
، فرأيت أن الصرب على هاتا أحجى، يلقى ربه حتیويكدح فيها مؤمن ، ويشيب فيها الصغري

 )٢(.)...باًی اثأرى تر، احللق شجای العني قذى وف فصربت ويف

 قحافه خالفت را  بیسوگند که بن ا به خدا و آگاه باشيد( :فرمود  علی املؤمنني امري
است به  ت من نسبت به آن مانند حموردانست که حقاني  میو نيک  بر تن کردی ا چون جامه

پس . پرواز به قله رفيع من نيستی و پرنده را يارا شود می ها از من دور سيل. سنگ آسياب
. آوخيتم و از آن چشم پوشيدم و به ديگر سو گشتم و رخ برتافتمی ا و خالفت پرده ميان خود

که ی فضاي، کنمی ظلمان شکيبايی بتازم يا بر آن فضا تهدست شکس انديشه شدم که با در
مهچنان رنج کشد تا ، مؤمن و رسندی خردساالن به پري و آن ساخلورده شوند بزرگ ساالن در

من طريق  است و تر آن حالت خردمندانه دری که شکيباي، ديدم. پروردگارش نايل آيدی به لقا
 دری بودم که خاشاک به چشمش رفته و استخوانی کس ندمهان، که در حالی، گزيدم یشکيباي

  . )بينم ثرومت به تاراج رفته است میکه  در حالی، کرده باشد گري شحلق
آن  است و  اءياوص و اءيسالح انب مهان نيزمدر  خدا ی فهيشناخت خلی برا :راه دوم 

ی مشکالت و امور جاری برای به راه حلی ابيدست ق کالم وياز طر باشد که میحکمت  علم و
 . شود میآنان شناخته 

علم  حکمت و جدا شود تا نيتم) أنا(و ی هو است که ازی ضرور انسان الزم وی و برا 
: آن بر مالئکه احتجاج کرد ی لهيسبحان به وسخداوند  آشکار گردد وی وی برا  ها آن
﴿ مالء إِن كُنتؤاء همفَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَس كَةالَئلَى الْمع مهضرع ا ثُماء كُلَّهماَألس مآد لَّمعو

نيقاد٣(.﴾ص(  

                                                
  .ةي، اخلطبة الشقشق٣٠ص  ١ج : ج البالغة بشرح حممد عبده - ٢
  .۳۱: البقرة -٣
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فرشتگان پديد آورد و آنگاه حقايق آن امساء را در نظر  ياد داد به آدم مهه امساء را و و( 
  .)خود صادق هستيدی فرمود امساء اينان را بيان کنيد اگر مشا در دعو

  .  استنيفه خدا در زميل بر خلين دلين تريا و
) هللا بيعةال(: پرچم است ق وريآن ب  خودنيخدا در زم ی فهيشناخت خلی برا :راه سوم

 ی فهيخلی خداوند سبحان آن را برا و وند استخدای ت برايا مالکيخداوند است ی برا بيعت
فَإِذَا سويته ونفَخت فيه من روحي فَقَعواْ لَه ﴿. شد خواستار حضرت آدم  اول خود
يناجِددر آن از روح خويش بدمم مهه بر او  پس چون آن عنصر را معتدل بيارامي و( )٤(،﴾س

  .)سجده کنيد

 . فه من استيد؛ چون او خليکنی وريپی فرمان واز  د وياز او اطاعت کنی عني 
قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاء وتنزِع الْملْك ممن ﴿: ديفرما میو خداوند 

ـِلک هست: پيغمربی گو اب(، ﴾تشاء از  وی سلطنت خبشی تو هر که را خواه، یخدايا پادشاه م
 هر، یخوار گردانی را خواه هر که وی عزت دهی و هر که را خواهی بگريی هر که خواه

 . )یتنها تو بر هر چيز تواناي به دست تو است وی نيک خري و
  .)صاحب روز جزاست پادشاه و( )٥(،﴾يومِ الدينِ کلم﴿: ديفرما میو خداوند  

  . )ینداری شريکهيچ  تو وی برای پادشاه(، )کل کال شري کل کاملل(: ه حجيدر تلب و
چند که بسبب  هر، کنند یمتلق من وی چاپلوسی قت با کسين حقياساس ا فه خداوند بريخل

که او به ملک : گفتند ی سيباره حضرت ع درميدر قد، شدند میمحل رسالت خداوند متهم 
حکومت روم آن  و متلق بای عمل به علت چاپلوس یبی که علمای حال در ل طمع داردياسرائ نیب

انه ال جنة وال (: شد که گفته در مورد دعوت حضرت حممد  و، از دست داده بودند را
ن که يا اي .)استی در کار نيست بلکه مسئله پادشاه میهيچ شت وجهن( )٦(.)نار ولكنه امللك

                                                
  . ۲۹: احلجر -٤
  .۴: الفاحتة -٥
سفيان، ما من عذاب وال حساب، وال ابو يا بنی أمية، تلقفوها تلقف الكرة، فو الذی حيلف به : (سفيانابو يقول  -٦

  ).۵٣ص  ٩ج : البن أيب احلديد -شرح ج البالغة ) ! (جنة وال نار، وال بعث وال قيامة
ابو را با چنگ و دندان بگرييد، و بدانيد به آن چيزی که ] حکومت[اميه مانند يک کره  ای بنی:(سفيان گفتابو 

 )! سفيان قسم خورد، نه عذابی و نه حسابی، و نه شتی و نه جهنمی، و نه زندگی ديگری و نه قيامتی
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در  و، ش به دست آوردنفرزندا خود وی را برا هیآمده است که پادشا گفتند حممد  می
دند که يشن می ها آنبا آن که  )ص استياو بر ملک حر( :شد میگفته  ی مورد عل

 و؟ )استی دوام چه نسبتی بی را با حکومت رانی عل(، »وملك ال يبقى لیما لع«: ديفرما می
 و ی سين است حال عيا دند ويد میزخرف آن را  ا وياو از دنی گردانو روی يپارسا

 . ستينی کس خمف هيچکه بر  حضرت حممد 
ی علما که یحال کنند در یبه اامات مردم منی توجه  اءياوص  ونيمرسل واء يانب 

ل است که مردم از ي دلنيبه مه دهند و میح يترج دگاريآفر غضبمردم را به ی رضا عمل یب
 نيت خدا در زميرا به حاکم ها آنکه  اء ياوص اء ويبا انب کنند و میی وريعمل پ یبی علما

ی و چه در مرحله اجرا یدر مرحله قانون گذار چه ؛زنديخ میکنند به مبارزه بر  میدعوت 
 شده از طرف ينيحاکم تع و، یاست که دستور اهلی ضرور الزم و، )حاکم قانون و(قانون 

 ل ويکه که تابع م میاز مردی لين مناسب حال و روز خيا و، باشدی تعال خداوند سبحانه و
 و. نيست، دهند میدر دنيا را بر عافيت آخرت ترجيح ی خوش هستند وی نفسانی ها خواهش

وإِنْ تطع أَكْثَر ﴿ :دهد مینيست خرب ی تر حال اکثريت که بر آن افزون خبري از خداوند عليم و
زمني  ]اين سر[ كه در کسانیاگر از بيشتر  و( )٧(،﴾الْأَرضِ يضلُّوك عن سبِيلِ اللَّه من فی

  .)كنند كىن تو را از راه خدا گمراه مى باشند پريوى مى
  )٨(.﴾ولَكن أَكْثَر الناسِ ال يؤمنونَ﴿
 .)آورند یلکن اکثر مردم اميان منو(

﴿نِنيمؤبِم تصرح لَواسِ والن ا أَكْثَرم٩﴾و).(  
 .)آورنده نيستند و بيشتر مردم هر چند آرزومند باشى اميان(

  )١٠(.﴾قَبلَهم أَكْثَر الْأَولنيولَقَد ضلَّ ﴿
  .)بيشتر پيشينيان به گمراهى افتادند ها آنپيش از  قطعاًو (

  )١١(.﴾ال يعلَمونَ خلَقْناهما إِلَّا بِالْحق ولَكن أَكْثَرهمما ﴿
                                                

   .۱۱۶: األنعام -٧
   .۱۷: هود -٨
  . ۱۰۳:يوسف -٩

   .۷۱: الصافات -١٠
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 .)دانند امي ليكن بيشترشان منى را جز به حق نيافريده ها آن(
﴿ دمونَقُلِ الْحلَمعال ي مهلْ أَكْثَرب لَّه١٢(.﴾ل(  
 . )دانند یمن ها آنبگو که ستايش خمصوص خداوند است بلکه اکثر ( 

  )١٣(.﴾قُلِ الْحمد للَّه بلْ أَكْثَرهم ال يعقلُونَ﴿
 .)کنند یتعقل من ها آنبگو که ستايش خمصوص خداوند است بلکه اکثر (
نتبِعِ الْهدى معك نتخطَّف من أَرضنا أَولَم نمكِّن لَهم حرماً آمناً يجبى إِلَيه ثَمرات وقَالُوا إِنْ ﴿ 

  )١٤(.﴾كُلِّ شيٍء رِزقاً من لَدنا ولَكن أَكْثَرهم ال يعلَمونَ
خود ربوده خواهيم شد آيا آنان هدايت پريوى كنيم از سرزمني ] نور[و گفتند اگر با تو از (

ماست به سوى آن امن جاى ندادمي كه حمصوالت هر چيزى كه رزقى از جانب  میرا در حر
  .)دانند بيشترشان منى لیشود و سرازير مى

ی گريز ديبه چ نيخدا در زم ی فهيشناخت خلی له براين سه وسيا شتر ازيببه  مردم و
ی طور مهاناما ، باشد می نيفه خدا در زميفقط در خل طين شرايکه مجع شدن ا، اج ندارندياحت

کفر ) لع( سيابل مالئکه سجده کردند و شدند و سيمبه دو دسته تق )مالئکه( که گروه اول
ن موارد سه گانه حجت تامه يا و، نبود ضیرا) نيخدا در زم ليفهخ( د و نسبت به واسطهيورز
 . باشد میخدا جهت وجود خليفه خدا در زمني طرف از 

را   اءياوص اء ويخباطر رمحت گسترده او انب وی تعال ن وجود خداوند سبحانه ويبا ا و 
ه رينند و غيب می نيکه مؤمنی ياهايؤمعجزات و ر ها آنکه از مجله ی اديزی ها نشانه ات ويبا آ
برادران که ی يها به کتاب، ستمين ها آنان يب اند که من در صدد مناقشه و کرده تأييدرا  ها آن

ا و يدر دنی ريهر خی را برا ها آنخداوند  و نيدنوشتند مراجعه ک ی انصار امام مهد
 . آخرت حمفوظ و نگه دارد

شدند  تأييد ها آن ی لهيسبه و  اءيکه انبی در خصوص معجزاتی ولکن فقط حبث جزئ 
 . ها آن غفلت مردم از و ها آنت يخواهم داشت خباطر امه
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  . باشد می آن هدف از معجزه و در )سرپوش گذاشنت(لبيس مسئله ت :آن و
بود که به اژدها ی يعصا ی مجله معجزات حضرت موس دانند که از مین که مردم يا 
 ی سياز مجله معجزات حضرت ع و، جادو بود که در زمان انتشار سحر و، ل شديتبد
از مجله معجزات حضرت  در آن منتشر شده بود وی پزشک که طب وی ماران در زمانيبی شفا

ن جا يدر ا و ؛ش آمد که بالغت کالم منتشر شده بوديپ نیآن در زما قرآن است و حممد 
 آن زمان منتشر در هنگامی کهه کردن معجزه يعلت تشب ،نداردی يقت آشنايکه با حقی کس

مانده ی که بر مردم خمفی قتيولکن حق، داند میبالغت  طب و و غلبه بر سحری اتنها بر شده را
دانند  یمنی زيکه جز ماده چی کسانی برای که معجزه ماد است نيبا آنکه در قرآن ذکر شده ا

 الزم و باشد بلکه ان به مادهميشود که ا یمنی راضی تعال که خداوند سبحانه و، آمده است
 . ب باشديان به غمياست که ای ضرور
   )١٥(.﴾الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَالَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ ويقيمونَ ﴿
دادمي ی روز ها آنبه  چه آناز  دارند و میمناز را بر پا  آورند و میکه به غيب اميان ی کسان(

 .)کنند میانفاق 

﴿رذنا تمإِن شخو الذِّكْر عبنِ اتیم  ةرفغبِم هرشبِ فَبيبِالْغ نمحرٍ كَرِميٍالرأَج١٦(.﴾و(   
] خداى[است كه كتاب حق را پريوى كند و از ] سودمند[بيم دادن تو تنها كسى را (

  .)به آمرزش و پاداشى پر ارزش مژده ده] چنني كسى را[بترسد  غيبرمحان در
﴿شخ ننِيبٍ یماَء بِقَلْبٍ مجبِ ويبِالْغ نمح١٧(.﴾الر(  
) آيد] باز[كار  توبه یخبشنده بترسد و با دلان از خداى آن كه در(. 

﴿و طسبِالْق اسالن قُوميانَ ليزالْمو ابتالْك مهعا ملْنزأَنو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد يددا الْحلْنزأَن
لَمعيلاسِ ولنل عافنمو يددش أْسب يهقَوِ ف بِ إِنَّ اللَّهيبِالْغ لَهسرو هرصني نم ی اللَّهزِيز١٨(.﴾ع(  

كتاب و ترازو را  ها آنپيامربان خود را با داليل آشكار روانه كردمي و با ] ما[ یبه راست(
آن براى مردم خطرى سخت و  فرود آوردمي تا مردم به انصاف برخيزند و آهن را كه در
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آوردمي تا خدا معلوم بدارد چه كسى در غيب او و پيامربانش را يارى است پديد  یسودهاي
 .)ناپذير است كند آرى خدا نريومند شكست مى

را که ی يها معجزه و، باشد می بيان بندگان به غميخواستار ا یتعال خداوند سبحانه و
، استی دگيپوشی اندک ل در آني دلنيمه به ب وجود دارد ويان به غميدر آن ا فرستد حتماً می

ولَو جعلْناه ملَكاً لَجعلْناه ﴿ه به هم هستند يشوند شب میکه ارسال ی در زمان مواقع شتريکه در ب
به [وى را  دادمي حتماً اى قرار مى و اگر او را فرشته( )١٩(،﴾رجالً ولَلَبسنا علَيهِم ما يلْبِسونَ

 . )ساختيم امر را مهچنان بر آنان مشتبه مىآوردمي و  مردى در مى] صورت
شناسند در مشابه بودنشان  یرا منی که جبز ماده چيزی کسان گرايان وی به اين دليل ماد 
ی مثْلَ ما أُوت یفَلَما جاَءهم الْحق من عندنا قَالُوا لَوال أُوت﴿بينند  میسقوطشان ی برای عذر

 لَمى أَووسما أُوتوا بِمكْفُرونَی يرا بِكُلٍّ كَافقَالُوا إِنا ورظَاهت انرحلُ قَالُوا سقَب نى موس٢٠(،﴾م( 
به موسى داده شد به او داده  چه آنپس چون حق از جانب ما برايشان آمد گفتند چرا نظري (

اند  به موسى داده شد كفر نورزيدند گفتند دو ساحر با هم ساخته قبالً چه آننشده است آيا به 
   .)و گفتند ما مهه را منكرمي

دو ساحر با هم (، ﴾سحران تظَاهرا﴿ند يشده که بگوی عذر ها آنی ن تشابه برايبنابرا
از ی کين اوصاف يا با أمري املؤمنني  )ما مهه را منكرمي(، ﴾إِنا بِكُلٍّ كَافرونَ﴿و )اند ساخته
ی ها را برا شبه ...(، )عاذرا لسقطاته جعل الشبهات ...(: ديفرما میکند  میف ي را توصنيمنافق

  .)اند قرار دادهی سقوط خود عذر
ان به ميای آن حالت برا نباشد دری ا چ شبههيدر آن ه باشد و قاهر اما اگر معجزه قدرمتند و

 و، شد میی قهر وی ان اجبارميپناه بردن به ا ن حالتيماند که در ا یمنی باقی گاهيچ جايب هيغ
آن  باشد و یت خداوند منين مورد رضايا و م شدن استينه اسالم بلکه تسل ان است ومين نه ايا

إِسرائيلَ الْبحر فَأَتبعهم فرعونُ وجنوده بغياً وعدواً ی وجاوزنا بِبنِ﴿ :کند یقبول من خواهد و یرا من
 )٢١(،﴾آمنت بِه بنو إِسرائيلَ وأَنا من الْمسلمني الذيإِذَا أَدركَه الْغرق قَالَ آمنت أَنه ال إِلَه إِلَّا  حتی

و فرزندان اسرائيل را از دريا گذراندمي پس فرعون و سپاهيانش از روى ستم و جتاوز آنان را (
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دنبال كردند تا وقىت كه در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت اميان آوردم كه هيچ معبودى 
 .)شدگامن اند نيست و من از تسليم جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده

اما  درين که مبيشود قبل از ا میم يم تسليا بگوئيشود  میمسلمان  آورد و میان ميپس فرعون ا
ن يخداوند سبحان با ا کند و مینه قبول  شود و میی ن اسالم نه راضيان و امين ايخداوند به ا

اكنون در حاىل ( )٢٢(،﴾آلْآنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت من الْمفِْسدين﴿: دهد میجواب به او پاسخ 
 .)كردى و از تباهكاران بودى پيش از اين نافرماىن مىكه 
ن جهان يکه جبز ای کسانی برا و قهار حاصل شد ک معجزه قدرمتند ويان به سبب مين ايا 
ان ميکه به آن ای شبهه بر کسان ا وارد شدني تأويلی برا ،شناسند یرا منی گريز ديچی ماد

خالل آن است  از ان به آن وميخواهان ا خداوندکه ی بيغی برای ق جمالين طريبد و، آوردند
اطاعت ی نوع پناه آوردن وی چون آن نوع ست؛ينی رفتنيان پذمين حد ايلذا تا ا، ماند یمنی باق

ی ربك أَو يأْتی هلْ ينظُرونَ إِلَّا أَنْ تأْتيهم الْمالئكَةُ أَو يأْت﴿ست يان نمين ايا است وی اجبار
 ضعبأْتي موي كبر اتی آيفْساً إِمين فَعنال ي كبر اتآي ضعها ناب  لُ أَوقَب نم تنآم كُنت لَم

ف تبی كَسونَ ها ناإِميرظتنا موا إِنرظتراً قُلِ انيآيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به ( )٢٣(،﴾خ
روزى كه ] اما[هاى پروردگارت بيايد  اى از نشانه پروردگارت بيايد يا پارهسويشان بيايند يا 

اميان نياورده يا خريى در اميان  قبالًآيد كسى كه ] پديد[هاى پروردگارت  نشانهاى از  پاره
] هم[خبشد بگو منتظر باشيد كه ما  آوردن خود به دست نياورده اميان آوردنش سود منى

 . )منتظرمي
بگو روز پريوزى اميان ( )٢٤(،﴾يوم الْفَتحِ ال ينفَع الَّذين كَفَروا إِميانهم وال هم ينظَرونَقُلْ ﴿ 

 . )يابند خبشد و آنان مهلت منى اند سود منى كه كافر شده کسانی
  اءياجبار باشد مهراه انب به خواست که اميان مردم با پناه آوردن و میاگر خداوند  و

ی سحر(، ﴾سحران تظَاهرا﴿د يمناند که بگوی باقی کسی برای فرستاد تا جمال میمعجزات قهار 
بلْ قَالُواْ أَضغاثُ أَحالَمٍ بلِ افْتراه بلْ هو شاعر فَلْيأْتنا بِآية كَما أُرسلَ ﴿ و يا )تظاهر اس
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] نه[هاى شوريده است  بلكه گفتند خواب( :گفتند ها آن يا )یاظهار جادوگر( )٢٥(،﴾اَألولُونَ
كه براى پيشينيان هم عرضه شد بايد  گونه مهانبلكه آن را بربافته بلكه او شاعرى است پس 

  ).ى بياوردا هنابراى ما نش
 حتیأَفَأَنت تكْرِه الناس  الْأَرضِ كُلُّهم جميعاًی َء ربك لَآمن من فلَو شاو﴿ فرمايد میخداوند 

نِنيمؤوا مكُونند آيا تو آورد میخواست اهل زمني مهه يک سر اميان  میتو ی اگر خدا( )٢٦(،﴾ي
  )؟که اميان بياورندی دار میمردم را به اجبار وا 

ی نفَقاً فی استطَعت أَنْ تبتغِوإِنْ كَانَ كَبر علَيك إِعراضهم فَإِن ﴿: ديفرما میز خداوند ين و
لَّماً فس ضِ أَوی الْأَر نم نكُونى فَال تدلَى الْهع مهعملَج اَء اللَّهش لَوو ةبِآي مهيأْتاِء فَتمالس

نيلاهزمني در ی نقبی آيد اگر توان میرا سخت  تو ها آنانکار و اعتراض  چه ناچن( )٢٧(،﴾الْج
خواست مهه را جمتمع بر  میاگر خدا  وی آور ها آنبر ی بر آمسان بر افراز تا آيتی بساز يا نردبان

 . )هالن مباشجا  آنکرد پس تو البته از  میهدايت 

از  و بياز راه غ ان راميا است وی ب راضيان به غميکه به ای ش خداونديستا پس محد و
ق ماده قرار يآن را در ماده و از طر و شود یمنی ماده راضان به ميبه ا ب قرار داد ويخالل غ

جدا  خمتومی ها قلب کور وی ها ترياز بصرا ت نافذ ريبص ن که اهل قلوب ويدهد تا ا یمن
 . سازد
هم حبث  ن موضوع بايا ارند که دريبس هر چند که.  استنيت مهيواقع، قتيحق در و 
آن  گذارم تا در می وا نيبه مؤمن رای مابق و کنم میموارد کم اکتفا  نيکنند ولکن به ا می

 .)...نديفزايب
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 :توصيی  بارهدری فصل
  

  : وصيت از نزد آدم 
  

اخلطاب واهليثم بن  وحممد بن احلسني بن أيب عيسیعن أمحد بن حممد بن ، سعد بن عبد اهللا
، عبد اهللا  عن أيب، عن مقاتل ابن سليمان، عن احلسن بن حمبوب السراد، مسروق النهدي أيب
 إن آدم . سيد الوصيني وأوصياؤه سادة األوصياءی ووصي، أنا سيد النبيني( :قال النيب: قال

مث ، أكرمت األنبياء بالنبوة إين: إليه عزوجلفأوحى اهللا ، أن جيعل له وصياً صاحلاً تعالیسأل اهللا 
. خري األوصياءی يا رب اجعل وصي: فقال آدم . وجعلت خيارهم األوصياء ياخترت خلق

إىل أن ... (وهو هبة اهللا بن آدم ، فأوصى آدم إىل شيث. أوص إىل شيث، يا آدم: فأوحى اهللا إليه
، بن زكريا يحيیوأوصى مشعون إىل ، وأوصى عيسى إىل مشعون بن محون الصفا):  قال

قال مث . وأوصى سليمة إىل برده، وأوصى منذر إىل سليمة، بن زكريا إىل منذر يحيیوأوصى 
ويدفعها وصيك ، وأنت تدفعها إىل وصيك، وأنا أدفعها إليك يا علي. بردهی ودفعها إل :رسول اهللا

ولتكفرن بك . تدفع إىل خري أهل األرض بعدك حتی، إىل أوصيائك من ولدك واحداً بعد واحد
النار ی والشاذ عنك ف، الثابت عليك كاملقيم معي. ولتختلفن عليك اختالفاً كثرياً شديداً، األمة

   )٢٨(.)"والنار مثوى الكافرين"
ی خطاب و هيثم بن اب یحممد بن حسني بن اب و یاز امحد بن حممد بن عيس عبد اهللا سعد بن 

کند  مینقل   عبد اهللا یمقاتل ابن سليمان از اب از حسن بن حمبوب السراد ازی مسروق النهد
من سرور ی و وص، انبياء هستممن سرور : فرمودند رسول اهللا ( :که حضرت فرمودند

 لیاز خداوند تبارک و تعا مهانا آدم  ،سرور اوصياء هستند او ی اوصياء و اوصيا
 حیو به او  عزوجل قرار دهد پس خداوندی صاحلی او وصی درخواست کرد که برا

اوصياء  ها آنختيار کرده و از ترين اسپس خلقم را ، داشتم  میمن با نبوت أنبياء را گرا: کرد
به او  پس خداوند، مرا ترين اوصيا قرار دهی خداوندا وص: فرمود پس آدم . را قرار دادم

خبشش  او امهان، وصيت کرد به شيث پس آدم ، آدم به شيث وصيت کنی ا: فرمودی وح
ی و عيس: )فرمودند که رسول اهللا  جا آن تا... (فرزند آدم ی بالعوض خداوند است ا
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 بن ی بن زکريا وصيت کرد و حييی و مشعون به حيي، وصيت کرد محون الصف به مشعون بن
 سپس رسول اهللا . وصيت کردند  زکريا به منذر و منذر به سليمه و سليمه به برده

کنم و تو آن را  میتسليم ی علی من آن را به تو او برده آن را به من تسليم کرد و : فرمودند
پس از ی باشند يک میتو آن را به اوصياء تو که از فرزندانت ی خود تسليم کن و وصی به وص
و امت به تو  .باشد تسليم کنند می تا آن را به دست ترين اهل زمني که بعد از تو، یديگر
در  در راه توو ثابت قدمان . شود میاجياد ی و در مورد تو اختالف بسيار شديد، شوند میکافر 

جهنم «شان جهنم است و کنند جايگاه میی از تو دورکه ی کنار من خواهند بود و کسان
 . )»جايگاه کافران است

  
 وصيت و سفارش رسول ا  أمري املؤمنني به:  

  

، فضيلالعن حممد بن ، عن ابن حمبوب، محد بن حممدا سني واحلعن حممد بن ، ييحممد بن حي
واستكمل ، قضى حممد نبوته ملا أن: مسعته يقول: (قال، جعفر  عن أيب، محزة الثمايل عن أيب

 الذيفاجعل العلم ، قد قضيت نبوتك واستكملت أيامك، يا حممدإليه أن  تعالیأوحى اهللا ، أيامه
ی بن أب يأهل بيتك عند علی عندك واإلميان واالسم األكرب ومرياث العلم وآثار علم النبوة ف

العلم وآثار علم النبوة من العقب من لن أقطع العلم واإلميان واالسم األكرب ومرياث  فإين، طالب
   )٢٩(.)ذريتك كما مل أقطعها من ذريات األنبياء

ی بااز ، از حممد بن فضيل، از ابن حمبوب، محد بن حممدا سني وحاز حممد بن ، یحممد بن حيي
پايان  نبوت حممد  هنگامی که :فرمودند نيدمش(: فرمودند،  جعفری بااز ، یمحزه مثال

ی ا :فرمودند حیو به ايشان ی تعال تبارک و خداوند، کامل گرديد  اوايام  و، يافت
پس علم و اميان و اسم اعظم و ، حممد مهانا نبوت تو به پايان رسيده و ايام تو کامل گشته است

طالب تسليم ی بن ابی ست آن را به اهل بيتت و نزد علکه نزد تو مرياث علم و آثار علم نبوت
از فرزندان تو قطع  اميان و اسم اعظم و مرياث علم و آثار علم نبوت راو من هرگز علم و کن 

  . )اء قطع نکردميکه از فرزندان انب طور مهانکنم  یمن
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وحممد بن احلسني  يحيیوحممد بن ، عيسیعن حممد بن ، عن سهل، حممد بن احلسني وغريه 
 عن عبد احلميد بن أيب، عمروعن إمساعيل بن جابر وعبد الكرمي بن ، عن حممد بن سنان، مجيعاً
وأوصى يوشع بن ، إىل يوشع ابن نون  موسیأوصى : (قال، عبد اهللا  عن أيب، الديلم

خيتار من ، له اخلرية تعالیإن اهللا ، موسیمل يوص إىل ولده وال إىل ولد و، نون إىل ولد هارون
أَنما غَنِمتم من شيٍء فَأَنَّ للّه واعلَمواْ ﴿ :وقال عز ذكره): إىل أن قال . ..(، يشاء ممن يشاء

ذلولِ وسلرلو هسمىی خبمث قال، ﴾الْقُر :﴿قَّهى حبذَا الْقُر آتيفكان عل ﴾و   وكان حقه
   )٣٠(.)وآثار علم النبوة، مرياث العلم، واالسم األكرب، جعلت لهی الت الوصية

حممد بن حسني  و يحيیوحممد بن ، حممد بن عيسىاز ، از سهل، غريه حممد بن حسني و
ی بااحلميد بن  عبد از، الكرمي بن عمرو عبد مساعيل بن جابر وااز ، از حممد بن سنان، مجيعاً
به يوشع بن نون  ی حضرت موس(: فرمودند،  عبد اهللاکنند که  مینقل ی با از، ديلم

فرزندان  و به فرزندان خويش و، ت کرديهارون وص يوشع بن نون به فرزند و، وصيت کرد
را که  هر کس است و آن پروردگار اختيار از انتخاب و زيرا؛ کردن صيتو ی موس
: که خداوند عزوجل فرموده است:فرمودند که  جا آن تا. ..کند میانتخاب  خواهد می
﴿ هسمخ لّهٍء فَأَنَّ لين شم متا غَنِممواْ أَنلَماعوذلولِ وسلرلىی وبذَا ﴿ :سپس فرمود، ﴾الْقُر آتو

قَّهى حبو رسولش و  خداوندی ايد مخس آن برا انيد هر چه را که به غنيمت گرفتهو بد( ﴾الْقُر
حق او وصيت  بود و ی عل، او و )و حق خويشان را بدهيد( :سپس فرمود، )نزديکان او

اث علم و آثار علم نبوت ريم، اسم اعظم چنين هم، استداده شده  قرار  اوی که برااست 
 . )است
  

  :ابيطالب  بن لیشب وفاتش به ع  وصيت حضرت حممد
  

ي بن عن عل، بن سفيان البزوفري يعبد اهللا احلسني بن عل عن أيب، أخربنا مجاعة
جعفر بن أمحد عن ، عن أمحد بن حممد بن اخلليل، بن احلسني يعن عل، العدلی سنان املوصل

عن ، عن أبيه الباقر، عبد اهللا جعفر بن حممد عن أيب، عن أبيه، عن عمه احلسن بن علي، املصري
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، عن أبيه أمري املؤمنني ،  الشهيدی عن أبيه احلسني الزك، الثفنات سيد العابدينی أبيه ذ
أحضر ، أبا احلسنيا :  يلعل - كانت فيها وفاتهی الليلة الت يف -  قال رسول اهللا: (قال

إنه سيكون ، يا علي: فقال، انتهى إىل هذا املوضع حتیوصيته  فأمال رسول اهللا. صحيفة ودواة
عشر إماماً مساك اهللا ی أول االثن يفأنت يا عل، اثنا عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياًی بعد

، واملأمون، والفاروق األعظم، والصديق األكرب، وأمري املؤمنني، علياً املرتضى: مسائه يف تعالی
  . فال تصح هذه األمساء ألحد غريك، واملهدي

ومن ، غداًی فمن ثبتها لقيتن: وعلى نسائي، حيهم وميتهم على أهل بييتی أنت وصي، يا علي
فإذا . من بعدي على أميت وأنت خليفيت، عرصة القيامة ومل أرها يفی مل ترن، طلقتها فأنا برئ منها

احلسني ی فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابن، احلسن الرب الوصولی لمها إىل ابنحضرتك الوفاة فس
فإذا ، الثفنات عليی فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذ، املقتولی الشهيد الزك

، ادقفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر الص، حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر
 يفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه عل، الكاظم موسیته الوفاة فليسلمها إىل ابنه فإذا حضر

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي، الرضا
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل، الناصحی عل

، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فذلك اثنا عشر إماماً. ابنه حممد املستحفظ من آل حممد 
وهو عبد ی واسم أب ي اسم كامس: فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي

   )٣١(.)املؤمننيهو أول ، املهدي: واالسم الثالث، اهللا وأمحد
از ، اند داده به ما خربی مجاعت، گفته است) یطوس غيبت(در کتاب خود ی خ طوسيش
امحد  از، نيبن حسی از عل، عدلی بن سنان موصلی عل از، یان بزوفريبن سفی  بن علنيحس

از امام جعفر ، پدرش از، یش حسن بن عليعمو از، یبن امحد مصر جعفر از، ليبن حممد بن خل
 ی ان علؤمنمريام فرمايند که مینقل ،  نياز امام حس، از امام سجاد، از امام باقر، صادق

اور يب یا فهيصح و قلم احلسنابو  یا: من فرمودند به  در شب وفات رسول خدا(: فرمودند
 را با با دست خود آن  یعل و امام تيوص مال کردنا شروع به رسول خدا  و

دوازده امام و  بعد از منی علی ا: و فرمودند  ديرس تيوصاز  موضوع نيا تا به نوشت می
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، ها ن ناميکه خداوند در آمسان تو را با ای هست امامان تو نياول وی دوازده مهد ها آن بعد از
ن يو ا. قرار داده استی مأمون و مهد، فاروق أعظم، ق بزرگيصد، انمؤمنريام و یمرتضی عل
من بر ی تو وصی علی ا. ها را خنواهد کرد آنی دعااجز تو ی مساء خمصوص تو است و کسا

کرد مرا ی ورياز تو پ ها آنک از يز بر زنامن که هر يو نی هست ها آنی  هم زنده و مرده تمياهل ب
د يامت خنواهد ديقی  نکرد مرا در عرصهی ورياز تو پ ها آنک از يد و هر يدر آخرت خواهد د

 سيدو اگر وفاتت ر. یهست اُمتم  بعد از من برنيو جانش فهيو تو خل. ديز خنواهم ديو من او را ن
و اگر  مقتول ديشه نيحس فرزندم به را آن سيدو اگر وفاتش ر را به فرزندم حسن خالفت

 باقر حممد فرزندش به را آن ديرس وفاتش اگر و یعل عابدان ديس به فرزندش را آن ديوفاتش رس
 یموس فرزندش به را د آنيصادق و اگر وفاتش رسآن را به فرزندش جعفر  ديو اگر وفاتش رس

فرزندش  به را آن دياگر وفاتش رس رضا وی عل د آن را به فرزندشيرس وفاتش و اگر کاظم
د آن را به فرزندش يو اگر وفاتش رسی نقی د آن را به فرزندش عليو اگر وفاتش رسی حممد تق

م يتسل  مستحفظ از آل حممدد آن را به فرزندش حممد يو اگر وفاتش رسی حسن عسکر
 یمهد( و اگر وفاتش باشد می یمهد دوازده ها آنباشند و بعد از  میدوازده امام  ها آنو . کند
( ند اسم من و پدرم و او مهان  ی که سه اسم دارد امسني مقربنياول فرزندش به را آن سيدر
 )٣٢( .)ان استمؤمن نياولو او  م کنديباشد تسل میی و اسم سوم او مهد عبد اهللاو  امحد

  
 : اتبى سنحبه امام  أمري املؤمنني وصيت  

  

بكر  عن أيب، عن سيف بن عمرية، بن احلكم يعن عل، عن أمحد بن حممد، عدة من أصحابنا
حدثنا : قالوا میيزيد وزيد اليما داود بن أيب األجلح وسلمة بن كهيل وی حدثن: قال، احلضرمي

فلما رجع ، والوصيةحني سار إىل الكوفة استودع أم سلمة كتبه  أن علياً (: شهر بن حوشب
   )٣٣(.)دفعتها إليه احلسن 
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ی بااز ، از سيف بن عمريه، بن حكمی از عل، محد بن حممدا از، صحاب ماااز ی ا عده
با من چنني حديث   میزيد ميا يزيد و یابداود بن  اجلح وسلمه بن كهيل و: ويدگ، یبكرحضرم

خواست به  هنگامی که ی عل(: را چنني خرب داد شهر بن حوشب ما :گفتند وکردند 
  یحسن جمتب هنگامی کهرا به اُم سلمه داد پس  وصيت هايش و کوفه برود کتابی سو

  . )تسليم کرد را به او  ها آنآمد اُم سلمه 
  

  :در هنگام وفات أمري املؤمنني وصيت 
  

 أوصى حني عليه اهللا صلوات طالبی أب بنی عل وصية شهدت( :قالی اهلالل قيس بن سليم
 ورؤساء بيته وأهل ولده ومجيع وحممداً  احلسني وصيته على وأشهد،  احلسن ابنه إىل

 وأدفع إليكی أوص أن اهللا رسول أمرين، بين يا: قال مث، إليه والسالح الكتب  دفع مث. شيعته
 إذا آمرك أنی وأمرن، إيلّ وسالحه كتبه ودفع اهللا رسولی إل أوصى كما، إليك يوسالح كتيب

 اهللا رسول وأمرك: له فقال  احلسني على أقبل مث. احلسني أخيك إىل تدفعها أن املوت حضرك
 وقال إليه فضمه - صغري وهو  احلسني بنی عل ابنه ابن بيد وأخذ - هذا ابنك إىل تدفعها أن
 على أقبل مث. ومين السالم اهللا رسول من فاقرأه، حممد ابنك إىل تدفعها أن اهللا رسول وأمرك: له

 قتلت وإن، فلك عفوت فإن، بعدي الدمی وول األمری ول أنت، بين يا: فقال  احلسن ابنه
ی أب بن يعل به أوصى ما هذا الرحيم الرمحن اهللا بسم: اكتب: قال مث. متثل وال ضربة مكان فضربة
 أرسله، ورسوله عبده حممداً وأن، له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن يشهد أنه أوصى: طالب
ی وحميای ونسكی صالت إن مث. املشركون كره ولو كله الدين على ليظهره احلق ودين باهلدى

 حسن يا أوصيكی إن مث. املسلمني من وأنا أمرت وبذلك له شريك ال، العاملني رب هللای وممات
 وأنتم إال متوتن فال، ربكم اهللا بتقوى املؤمنني من كتايب بلغه ومن بييت وأهل يولد ومجيع

 البني ذات صالح: "يقول اهللا رسول مسعتی فإن، تفرقوا وال مجيعاً اهللا حببل واعتصموا. مسلمون
. باهللا إال قوة وال، "البني ذات وفساد الدين حالقة البغضة وإن، والصوم الصالة عامة من أفضل
 أفواههم تغريوا فال األيتام يف اهللا واهللا. احلساب عليكم اهللا يهون فصلوهم أرحامكمی ذو انظروا

 له اهللا أوجبی يستغن حتی يتيماً عال من": يقول اهللا رسول مسعت فقد، حبضرتكم من تضيعوا وال
 به العمل إىل يسبقكم ال، القرآن يف اهللا واهللا. "النار اليتيم مال آلكل أوجب كما اجلنة بذلك
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 منكم خيلون فال، ربكم بيت يف اهللا واهللا. م أوصى اهللا رسول فإن، جريانكم يف اهللا واهللا. غريكم
 اهللا واهللا. سلف قد ما له يغفر أن أمه من به يرجع ما أدىن وإن. تناظروا مل يترك إن فإنه بقيتم ما
 واهللا. ربكم غضب تطفئ ااف، الزكاة يف اهللا واهللا. دينكم عمود اا و العمل خري ااف، الصالة يف
 يف فشاركوهم، واملساكني الفقراء يف اهللا واهللا. النار من جنة صيامه فإن، رمضان شهر يف اهللا

: رجالن اهللا سبيل يف جياهد فإمنا، وأنفسكم بأموالكم اهللا سبيل يف اجلهاد يف اهللا واهللا. معيشتكم
 تقدرون وأنتم أظهركم بني يظلمن فال، نبيكم ذرية يف اهللا واهللا. داه مقتد له ومطيع، هدى إمام
 اهللا رسول فإن، حمدثاً يؤوا ومل حدثاً حيدثوا مل الذين نبيكم أصحابی ف اهللا واهللا. عنهم الدفع على

 ملكت وما النساء يف اهللا واهللا. للمحدثی واملؤو غريهم ومن منهم احملدث ولعن م أوصى
 تتركن وال. اهللا أمركم كما حسناً للناس وقولوا اهللا فيكفيكهم الئم لومة اهللای ف ختافن ال، أميانكم

  . لكم يستجاب فال وتدعون أشراركم األمر اهللای فيول املنكر عنی والنه باملعروف األمر
 وتعاونوا. والتفرق والتدابر والتقاطع والنفاق وإياكم، والتبار والتباذل بالتواصلی بن يا عليكم

 من اهللا حفظكم. العقاب شديد اهللا إن اهللا واتقوا والعدوان اإلمث على تعاونوا وال والتقوى الرب على
) اهللا إال إله ال( يقول يزل مل مث. السالم عليكم وأقرء اهللا أستودعكم. نبيكم فيكم وحفظ بيت أهل
ليلة ، أول ليلة من العشر األواخر من شهر رمضان ليلة إحدى وعشرين يف  قبض حتی

   )٣٤(.)أربعني من اهلجرةسنة ، اجلمعة
هنگام وفات  در  طالبی بن ابی وصيت عل شاهدمن ( :گويد میی سليم بن قيس هالل

 و بيتش اهل و  مجيع فرزندان و  حممد و  حسني و، بودم  به فرزندش حسن
سالح  کُتب و  سپس حضرت. دادند شاهد قرار به عنوان گواه و ايشان رای  شيعهی ساؤر
به تو  کرد به من امر  پسرم رسول خدا :فرمودند و، سپردند  فرزندش حسنبه  را

به من وصيت   که رسول خدا گونه مهان، دهم به تو حم راسال کتب و وصيت کنم و
هنگامی امر کنم  را تو کردند تا امر مرا نيز و به من سپرد سالح خويش راو کتب  و فرمودند

سپس حضرت به حسني ، یکنليمتس به برادرت حسني  را )وصيت( آن وفات تو رسيد که
 و رسول خدا : رو کرد و فرمود  و ، یکند که آن را به فرزندت بده مینيز تو را امر

کوچک بود را گرفت و به آغوش کشيد و به او  لیه طفک بن حسني ی حضرت دست عل
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سپس ، یکن ليمتس کند که آن را به فرزندت حممد  میتو را امر   و رسول خدا :فرمود
نگاه کرد و  حضرت به فرزندش حسن و من به او سالم برسان  از طرف رسول خدا 

ی برای خبشيد را او پس اگری بعد از من هستالدم ی و ولّ امری فرزندم تو ولّی ا :و فرمودبه ا
مثله  را سیک و يک ضربه باشد برابر يک ضربه در – ی جمازات کرد اگر او را تو است و

 طالب است وی بن اب لیم اهللا الرمحن الرحيم اين وصيت عبس بنويس؛ :سپس فرمود، نکن
ی مهتا و هيچ شريک و باشد یمن جز خدای دهد هيچ خداي میکنم که او شهادت  میوصيت 

 دينش را بر دين حق فرستاده تا هدايت و با را او، اوستی  بنده و فرستاده  حممد و، ندارد
 حيات سپس مناز و اعمال و. مشرکان کراهت داشته باشند اگری حت گرداند اديان ظاهری  مهه
ام و من از  ندارد و من به آن امر شدهی که هيچ شريک، جهانيان است مرگم نزد خداوند و

منان که وصيت را ؤاهل بيتم و هر کس از م متام فرزندامن و حسن تو وی ا. هستم مسلمني
و به . هر گز منرييد مگر اين که مسلمان باشيد، کنم میسفارش ی اهلی شنوند مشا را به تقوا می

 :شنيدم که فرمودند  من از رسول خدا و، متفرق نشويد متسک جوييد و یريسمان اهل
بدانيد که بغض  است و تر فضيلت روزه با و ها مناز سال ميان ديگران از تی و برقراری صلحآش
به  مگرنيست ی هيچ قدرت و، فساد ميان ديگران استکننده  دين و اجيادی  کينه جداکننده و

 . کند میآسان  را اين طريق حساب مشا از چون خداوند کنيد را ادا رحم ی صله. اخدی  وسيله
 که دری چيز و نگذاريد چشم انتظار آنان را، يتيمان مورد در به خدا را مشا به خدا را مشا

 را  میيتي تیکس سرپرس هر :فرمودند  رسول اهللاشنيدم  امهان. ميان خود داريد را تباه نکنيد
خداوند شت را بر او ، )برطرف کند را او حاجتيا ( نياز گرداند یب را او و برعهده بگريد

واجب ساخته  خورند میکه مال يتيم را ی کسان بر که آتش را طور مهان، گرداند میواجب 
 مشا، نگريدی پيش مشا عمل به آن از دری مورد قرآن کس به خدا در را به خدا مشا را مشا. است

، کردند میبه آنان سفارش   رسول اهللا امهان، مهسايگانتان مورد به خدا در مشا را، به خدا را
ترک  آن را اگر نگذاريد زيرای آن راخال هرگز، مسجد مورد در به خدا را مشا به خدا را مشا

است که مردم ی ين جايتر کوچکآن  امهان و. دنيتوجه کی ديگری به چه چيز پس بايد يدکرد
 مورد در، به خدا را مشا، به خدا مشا را. کنند میگناهان گذشته به آن رجوع  از استغفاری برا
 در، به خدا را مشا، به خدا را مشا. آن ستون دين مشاست که آن ترين اعمال است و، مناز

 در به خدا به خدا مشا را مشا را. کند میرا خاموش  زکات که آن آتش غضب پروردگار مورد
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 به خداا مشا ر به خدا را مشا، آتش جهنم برابر است دری روزه داشنت آن سپر، ماه رمضان مورد
، را به خدا مشا، خود شريک گردانيدی زندگ معيشت و در آنان را، مساکني و فقرا مورد در

نفرند که در  زيرا تنها دو ؛ها جانچه با اموال چه با . در مورد جهاد در راه خدا، مشارا به خدا
به  را مشا، به خدا را مشا. مطيع به فرمان او وی مقتد و، يتگرامام هدا :کنند میراه خدا جهاد 

 توانيد از میکه ی مبادا در ميان مشا مظلوم واقع شوند در حال. پيامربتانی  هيذر مورد در، خدا
 که هرگز ازی اصحاب پيامربتان کسان در مورد به خدا مشا را، به خدا مشا را. آنان دفاع کنيد

که رسول  چرا، دهند یپناه من کنند میی ديگران بدگوي که ازی کسان و نکردندی بدگويی کس
ی کس و ها آن غرياز  و لعنت کردندرا  ها آن کننده از بدگو و به آنان سفارش کردند اهللا 

 در، نتانانيزک در مورد زنان و به خدا مشا را به خدا مشا را. پناه دهد ها آن که به بدگو کننده از
با گفتار  و کند میکفايت  را مشا خداوند نداشته باشيد وی هراس گر از مالمت سرزنش راه خدا
 امر به معروف و و کند میمشا را امر  که پروردگار طور مهان، مردم ارتباط داشته باشيد نيک با

 دعا چه ديگر هر و شوند میمشا مسلط  بر، امتشروران  زيرا؛ ترک نکنيد منکر را ازی 
 . شود یمستجاب من، کنيد
 هرگونه نفاق و از کنم و میوحدت سفارش ی هم پيوستگ به خبشش و را فرزندامن مشای ا 

 گناه و کنيد اما هرگز بری مهکار تقوا و نيکی رب. دارم می بر حذر تفرقه مشا را وی رويگردان
 خداوند، عذاب دهنده است بسيار که او سيداز خداوند بتر. نکنيدی مهکاری عصيان و دمشن

 به خداوند را مشا ميانتان حمفوظ بدارد و در پيامرب را و اهل بيت حمفوظ بدارد به وسيله را مشا
 کردند می را تکرار ال اله اال اهللای  هنوز مجله حضرت ، رسامن میبه مشاها سالم  سپارم و می

به ديدار ی قمری هجر ۴۰يکم ماه رمضان درشب مجعه سال  شب بيست و که روحشان در
  . )شتافتی اهل

عن ، اجلارود عن أيب، عن عبد الصمد بن بشري، عمري عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعل
: قال البنه احلسنحضره  الذيإن أمري املؤمنني صلوات اهللا عليه ملا حضره : (قال، جعفر  أيب

   )٣٥(.)ففعل، عليهی وأئتمنك على ما ائتمنن، إيل أسر إليك ما أسر رسول اهللا حتی ادن مين
 جعفری جارود از ابی  از ابريالصمد بن بش  از عبدريعمی م از پدرش از ابن ابيبن ابراهی عل
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  أمري املؤمنني زمان وفات  هنگامی که( :کنند که حضرت فرمودند مینقل به  سيدر
به من   که رسول اهللای را به اسرار ا تا تويک من بينزد: فرمودند  فرزندش حسن

 به تو بسپارم پس حضرت، را به من سپرده  که رسول اهللای امانت وآگاه سازم ، فرمودند
 کرد ننيچ( . 

إىل جابر ، إىل عبيد اهللا بن الفضل، إىل أبيه، إىل متيم بن لول  میجعفر القابو أسند الشيخ 
ملا ضربه امللعون ابن ملجم لعنه اهللا دعا  أن علياً: (إىل األصبغ بن نباته، ليلى إىل سفيان بن، اجلعفي

والقائم باألمر من ی وأنت يا حسن وصي، فامسعا قويلهذه ی ليلت مقبوض يفی إن( :فقال، باحلسنني
فإذا خرج ، وكن ألمره تابعاً ما بقي، فأنصت ما نطق الوصية وأنت يا حسني شريكه يف، بعدي
   )٣٦(.)والقائم باألمر عنه، الدنيا فأنت الناطق بعدهمن 

از ی ليان بن لياز سفی داهللا بن فضل از جابر جعفيم بن لول از عبياز مت  میجعفر قابو خ يش
را  ی ابن ملجم ملعون فرق عل که  میهنگا(: ديگو میکنند که  میاصبغ بن نباته استناد 

من در اين شب : به آنان فرمودند را فراخواند و  سنيح حسن و  حضرت، شکافت
 قائم به امر وی من هستی تو وص، حسنی ا! ادهيد کنم پس به سخنان من گوش فر میرحلت 

تو گوش ، را گفت چه آنپس ی حسني شريک او در وصيت هستی و تو ای من هست از بعد
برادرت حسن وفات يافت  هنگامی کهاست پس ی باق که اوی زمان مطيع امر او باش تا کن و

  . )یقائم به امر بعد از او هست سخنگو و تو
  

 : در هنگام وفات ی وصيت امام حسن جمتب
  

، عن ابن زياد، وعدة من أصحابنا] قال الكليين[عن بكر بن صاحل ، عن أبيه، بن إبراهيم يعل
قال مسعت أبا جعفر ، عن حممد ابن مسلم، عن هارون بن اجلهم، عن حممد بن سليمان الديلمي

 يملا حضر احلسن بن عل(: يقول  قال للحسني  الوفاة :أوصيك ی إن، يا أخي
مث  میإىل أ ألحدث به عهدا مث اصرفين إىل رسول اهللا مث وجهين إذا أنا مت فهيئين، بوصية فاحفظها

وعداوا هللا من عائشة ما يعلم اهللا والناس صنيعها  واعلم أنه سيصيبين، بالبقيع فادفين ردين
وضع على السرير مث انطلقوا به إىل ] و[ فلما قبض احلسن ، ولرسوله وعداوا لنا أهل البيت
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   )٣٧(.)فيه على اجلنائز فصلى عليه احلسني عليهی كان يصل الذي مصلى رسول اهللا
از اصحاب ما از بن ی ا عده و) ديگو می لينیک(م از پدرش از بکر بن صاحل يبن ابراهی عل

از : ويدکنند که گ میاز هارون بن جهم از حممد بن مسلم نقل   میليمان دياد از حممد بن سليز
 نيبه حس سيدفرا ر ی وفات حسن بن عل هنگامی که(: که فرمودند نيدمش  جعفر ابا

 هنگامی که، پس آن را حفظ کن کنم می سفارشی تيرا به وص من تو، برادری ا: فرمودند 
شان يبا ای قرار ده تا در مورد عهد  رسول اهللا ]قرب[ به سویافتم مرا آماده کن و يوفات 
 مادرم  یسپس مرا به سو، ميسخن گو بازگردان و قيعروانه گردان و سپس مرا به ب 
رسد که خداوند  میی بتيشه مصيعای بدان که به من از سو و، مرا به خاک بسپار جا آندر 
 حسن هنگامی کهپس ، داردی دمشن  تيما اهل ب خداوند و رسولش و او چقدر با، داند
  رسول اهللا ی مصل به سویقرار داده و ی شان را در مرکبيا، افتيوفات آن بر که در 
 . )شان مناز خوانديا بر  نيحس جا آنبردند پس در ، خواندند میها مناز  جنازه

عن بعض ، عن حممد بن سليمان الديلمي، عن سهل بن زياد، بن حممد يحممد بن احلسن وعل
  يملا حضرت احلسن بن عل( :قال، عبد اهللا  عن أيب، عن املفضل بن عمر، أصحابنا

 تعالیاهللا : فقال؟  انظر هل ترى من وراء بابك مؤمناً من غري آل حممد، يا قنرب: قال، الوفاة
فقال له احلسن ): إىل أن قال. ..(، حممد بن علي ادع يل: قال، ورسوله وابن رسوله أعلم به مين

ومفارقة ، بعد وفاة نفسي  يأما علمت أن احلسني بن عل، يا حممد بن علي:  يبن عل
 عزوجلأضافها اهللا  وراثة من النيب، الكتاب وعند اهللا جل امسه يف، إمام من بعدي، جسمي يروح
، واختار حممد علياً  حممداًفاصطفى منكم ، وراثة أبيه وأمه فعلم اهللا أنكم خرية خلقه له يف

   )٣٨(.)إىل آخر الوصية. ..،واخترت أنا احلسني ، باإلمامة  يعل واختارين
اصحاب ی از برخ میليمان دياد از حممد بن سليبن حممد از سهل بن زی عل حممد بن حسن و

فرا  ی وفات حسن بن عل هنگامی که( :رمودندف  عبد اهللای ما از مفضل بن عمر از اب
: عرض کرد؟ ینيب می  جز آل حممدی منؤا پشت در ميقنرب بنگر آی ا: فرمودند سيدر

را نزد من  لیحممد بن ع: فرمودند. هستندفرزند رسولش داناتر از من  و رسولش و خداوند
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ی دان میی حممد بن علی ا: شان فرمودنديبه ا  علیحسن بن  و) که فرمودند جا آنتا (اور يب
 بعد او امام، روحم جسمم را ترک کند هنگامی که و، از وفات جامن بعدی  بن علنيکه حس

 امرب قرار داد ويرا وارث پ او داده و را در کتاب قرار خداوند نام او که نزد، از من است
ن خلق او يخداوند دانست که مشا تر ز به او داد ويرا ن مادرش  خداوند وراثت پدر و

 ی عل يد ورا برگز علی   حممد را برگزيد ون مشا ميارا از  پس حممد د يهست
 . )تآخر وصي تا. ..يدمرا برگز من حسني  يد ومرا برگز

  
 :  امام سجادبه  وصيت امام حسني 

  

بكر   عن أيب، عن سيف بن عمرية، بن احلكم يعن عل، عن أمحد بن حممد، عدة من أصحابنا
صار إىل العراق استودع أم إن احلسني صلوات اهللا عليه ملا ( :قال، عبد اهللا  عن أيب، احلضرمي

   )٣٩(.)دفعتها إليه بن احلسني  يفلما رجع عل، الكتب والوصية  سلمة
کر ب یه از ابريف بن عميبن حکم از سی از اصحاب ما از امحد بن حممد از علی ا عده 

کربال  به سوی  حسنيکه میهنگا(: فرمودند  عبد اهللای اب کنند که مینقل   میحضر
، آمد بن حسني ی که علمیهنگا سپرد و  ار شد کتاب و وصيت را به ام سلمهرهسپ

  . )م کرديشان تسليرا به ا ها آن ام سلمه
  

 : سجاد  هنگام وفات به فرزندش در  وصيت امام حسني
  

فرآها خالية  أبيهی التفت إىل خيم بن، وحيداً فريداًی وقد بق ملا ضاق األمر باحلسني ( 
خيم أصحابه فلم ير منهم  مث التفت إىل، عقيل فوجدها خالية منهمی مث التفت إىل خيم بن، منهم
فجاء ، مث ذهب إىل خيم النساء. العظيمی العل فجعل يكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا، أحداً

عليه وعنده زينب فدخل ، على نطع من األدمي فرآه ملقى إىل خيمة ولده زين العابدين 
: فقال لعمته، أراد النهوض فلم يتمكن من شدة املرض احلسني  بن يفلما نظر إليه عل، مترضه
، فجلست زينب خلفه وأسندته إىل صدرها ،قد أقبل  صدرك فهذا ابن رسول اهللا إىلی أسندين
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صنعت اليوم  ما، يا أبتاه: مث قال، تعالیوهو حيمد اهللا ، يسأل ولده عن مرضه فجعل احلسني 
قد استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر ، يا ولدي :فقال له احلسني ؟ مع هؤالء املنافقني

 يفقال عل .ومنهم فاضت األرض بالدم منا حتیوقد شب احلرب بيننا وبينهم لعنهم اهللا ، اهللا
: ا؟ العباسي مأين ع، يا أبتاهتنظر إىل وجعلت ، فلما سأل عن عمه اختنقت زينب بعرب

يا : فقال . خوفاً من أن يشتد مرضه، أخيها كيف جييبه؛ ألنه مل خيربه بشهادة عمه العباس
بكاًء شديداً  بن احلسني  يفبكى عل. قطعوا يديه على شاطئ الفرات، إن عمك قد قتل، بين

 واحلسني ، جعل يسأل عن كل واحد من عمومته فلما أفاق من غشوته، عليهی غش حتی
؟ القني وزهري بن، ومسلم بن عوسجة، وحبيب بن مظاهر، علي يوأين أخ: فقال. قتل: يقول له
وأما هؤالء الذين تسأل عنهم ، إال أنا وأنتی اخليام رجل ح اعلم أنه ليس يف، يا بين: فقال له

يا : مث قال لعمته زينب، بكاًء شديداً  احلسني بن يفبكى عل! فكلهم صرعى على وجه الثرى
وأما ، أما العصا فأتوكأ عليها: فقال؟ وما تصنع ما: هابو فقال له  .بالسيف والعصای عل، عمتاه

فمنعه احلسني من  .احلياة بعدهی فإنه ال خري ف، رسول اهللا  ابنی السيف فأذب به بني يد
 علىی وأنت خليفت، وأفضل عتريت، أنت أطيب ذرييت، يا ولدي :وقال له وضمه إىل صدره، ذلك

قد مشلتهم الذلة واليتم ومشاتة األعداء ونوائب ، فإم غرباء خمذولون، هؤالء العيال واألطفال
ی فإم ما بق، وسل خواطرهم بلني الكالم، وآنسهم إذا استوحشوا، سكتهم إذا صرخوا، الزمان

دعهم يشموك ، وال أحد عندهم يشكون إليه حزم سواك، غريك من رجاهلم من يستأنسون به
أم ويا ، زينبيا : وصاح بأعلى صوته مث لزمه بيده  .عليهمی ويبكوا عليك وتبك، وتشمهم

، عليكمی هذا خليفتی أن ابنواعلمن ي مإمسعن كال، فاطمةويا ، رقيةويا ، سكينةويا ، كلثوم
 غريباً مات إن أيب: فقل هلم، السالم عين بلغ شيعيت، يا ولدي: مث قال له. إمام مفترض الطاعة وهو

   )٤٠(.)ومضى شهيداً فابكوه، فاندبوه
به ، اور ماندي بی تنها و تنگ گشت و ی  بن علنيحس دان بريمی  عرصه هنگامی که

ی ل نظر کرد آن را خاليعق یبنی  مهيسپس به خ، ديدی آن را خال نظر کرد و هاشم بنیی  مهيخ
ن مجله يبا ا  حضرت، ديدی اصحابش نظر افکند آن را خالی  مهيسپس به خ، دياز اهلش د

ی  مهيسپس به خ، ميالعظی قوة اال باهللا العل ال کردند ال حول و میبصورت مکرر خود را آرام 
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افتاده ی راندازيد که بر زين آمد او را دين العابديفرزندش زی  مهيخ به سوی و، زنان رفت
ن ين العابديز هنگامی کهپس ، کرد میمارش يد که تينزد او د را نب يوارد شد و ز، است
 اش  پس به عمه، شود بلند توانست یمنی ماريد خواست بلند شود اما از شدت بيپدر را د

 به سویاست که   رسول اهللا ن فرزنديه ده که ايخود تکی  نهيعمه جان مرا بر س: فرمود
 پس حضرت، شان شديگاه اکيهت قرار گرفته و شان يدر پشت ا نب يپس ز ،ما آمده

  کرد و سجاد میال ؤس بيماريشاز فرزندش در مورد  را به جا ی سپاس خدا محد و
 :به او فرمود  نيحس؟ یکن می چه نين منافقيپدر امروز با ای ا: آورد سپس فرمود می

 ربوده و شانرا از دل اد خداي حلول کرده و شاندر جسم ه شده وريآنان چ طان بريفرزندم ش
  سپس سجاد. ز گردديآنان لرب  از خون ما ونيگشته تا زم آنان آشکارا  ما ونيجنگ ب

 ی خشکيدهی د بغض گلويال را پرسؤن سيا هنگامی که؟  عباس کجاستميعمو، پدر: سيدپر
را يز، دهد میبه فرزندش ی ست که چه جوابينگر میبه برادرش  فشرد و میرا درهم   نبيز

ش يمارين که بيا بيم خرب ساخت از یش بيدش او را از شهادت عمويشدی ماريحضرت خباطر ب
لب فرات  ت کشته شد دستان او را بريپسرم عمو: فرمود  پس حضرت، شود دتريشد

 هنگامی کهپس ، هوش شد یه بياز شدت گر ست ويگر  نيبن حس لیپس ع. قطع کردند
شان يبه ا ک پاسخيهم تنها   نيحس د ويش پرسيدر مورد تک تک عموها به هوش آمد و

مسلم  ب بن مظاهر ويحب؟ کجاستی پس برادرم عل: سيدپر  سجاد. کشته شد: فرمود می
چ يتو ه فرزندم بدان که جز من و :فرمودند  حضرت؟ ندي کجاني بن قريزه بن عوسجه و

 و کشته شدند ها آنی  مههی که سؤال کردی يها مورد آن اما در. ستيها ن مهيدر خی ا زنده
  نبياش ز ست سپس به عمهيبه شدت گر  پس سجاد! است افتادهخاک ی بدنشان رو

چه  ها آنبا ی خواه می: پدر به او فرمود. دياوري بميعصا را برا  وريعمه جان آن مشش: فرمود
مبارزه    در رکاب فرزند رسول اهللاريبا مشش ه کنم ويعصا تک خواهم بر می: فرمود؟ یکن

به  ن کار منع کرد وياو را از ا حضرت . ستيا نيدر دنی ريچ خياز او ه را بعديکنم ز
تو  وی ين عترت منتر فاضل وی من هستی  هين ذريتر پاکفرزندم تو  :فرمود و آغوش کشيد

 میيتي، اند که ذلت خوار گشتهی يها بهيرا آنان غريز یمن بر اين زنان و کودکان هستی  فهخلي
آرام  آنان را، دندياد کشياگر فر آنان گشته است پس ريدامنگ همصائب زمان مشاتت دمشنان و و 

جز ی چ مرديآنان هی را برايمدارا کن ز با آنان  میهنگام وحشت مونس آنان باش با نر کن و
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 ت کنند به آنان اجازه ده که تويشکا گله و را ندارند که به اوی کس جز تو تو منانده است و
پس . ه کنيآنان گر ز برين توه کنند و يگر تو بر، ز آنان را استشمام کنين تو، نديرا ببو

ی ا، ام کلثومی ا، نبيزی ا :بلند فرمودی يبا صدا را گرفت و  شانيحضرت دست ا
 مشا و من بری  خليفه، اين فرزندمد يبدان د وييکالم مرا بشنو فاطمه ی ا، هيرقی ا، نهيسک

امن يعيسالم مرا به ش، فرزندم: فرمودند  سپس حضرت. مهگان است امام واجب اطاعت بر
او  د کشته شده پس برياو شه، ديب کشته شد پس او را خبوانيپدرم غر: برسان به آنان بگو

  . )دييبگر
عن منصور بن ، عن حممد بن إمساعيل، وأمحد بن حممد، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن 

 الذيملا حضره   يإن احلسني بن عل: (قال، جعفر ی عن أب، اجلارودی عن أب، يونس
وكان  فدفع إليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة دعا ابنته الكربى فاطمة بنت احلسني ، حضره

بن  يفدفعت فاطمة الكتاب إىل عل، مبطوناً معهم ال يرون إال أنه ملا به بن احلسني  يعل
اهللا ی ذلك الكتاب جعلن ما يف: قلت: قال. مث صار واهللا ذلك الكتاب إلينا يا زياد، احلسني 

واهللا إن فيه ، فيه واهللا ما حيتاج إليه ولد آدم منذ خلق اهللا آدم إىل أن تفىن الدنيا: قال؟ فداك
   )٤١(.)أن فيه أرش اخلدش حتی، احلدود

ل از منصور بن يامحد بن حممد از حممد بن امساع  ونياز حممد بن حممد بن حسی يحيحممد بن 
 بر هنگامی که(: فرمودند  که حضرتکنند  مینقل   جعفری جارود از اب یونس از ابي

به او  و خواند را فرا دختر بزرگش فاطمه است  حاضر الزم و چه آن الزم شد حسني 
عمل  شيدهپو سر به طور ها آن با ی حسني بن عل و در ظاهر دادی بسته و وصيت کتاب سر

  حسني بنی فاطمه کتاب را به عل و، کرد می آشکار آن را که اوی وقت مگر کرد می
عرض ) گويد(. آن کتاب اکنون به دست ما رسيده است به خدا سوگند و زيادی ا، سپرد
از زمان خلقت  آن احتياجات فرزند آدم در: فرمودند؟ فدايتان شوم در آن کتاب چيست: کردم
 دری حت، استی به خدا سوگند که در آن حدود دنيا ذکر شده است وی دابو نتا  آدم 

  . )اخلدشختت  آن حدود
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  : حممد بن حنفيه درمورد امامتی  مطالبه
  

ی عن أب، بن ريابی عن عل، عن احلسن بن حمبوب، حدثنا أمحد بن حممد وحممد بن احلسني
 يملا قتل احلسني أرسل حممد بن احلنفية إىل عل: (قال، جعفر ی عن أب، وزرارة عبد اهللا 

كان قد جعل   علمت أن رسول اهللاقد ی يا بن أخ: مث قال له، فخال به بن احلسني 
، مث إىل احلسني ، مث إىل احلسن ، طالب ی بن أب يالوصية واإلمامة من بعده إىل عل

أحق ا   یوقدميی سنی وأنا ف، من عليی ك ومل يوص وأنا عمك وصنو أبيك ووالدتابو وقد قتل 
اتق ، يا عم: بن احلسني يله علفقال ، الوصية واإلمامة وال جتانبينی حداثتك فال تنازعن منك يف

صلوات اهللا عليه ی إن أب، يا عم. أعظك أن تكون من اجلاهلنيی إن، اهللا وال تدع ما ليس لك حبق
وهذا سالح  ذلك قبل أن يستشهد بساعةی فی وعهد إل، قبل أن يتوجه إىل العراقی أوصى إل

 حتیتعال ، وتشتت احلالأخاف عليك نقص العمر ی فال تتعرض هلذا فان، عندي رسول اهللا
، وكان الكالم بينهما مبكة:  جعفرابو قال . نتحاكم إىل احلجر األسود ونسأله عن ذلك

فسأله حممد . ابداء وابتهل إىل اهللا وسله أن ينطق لك: حملمدی إذا أتيا احلجر فقال عل حتیفانطلقا 
أما إنك يا عم : بن احلسني  يفقال له عل، الدعاء وسأل اهللا مث دعا احلجر فلم جيبه وابتهل يف

بن ی فدعا اهللا عل. وسلهی فادع أنت يا بن أخ: فقال له حممد. لو كنت وصياً وإمام ألجابك
جعل فيك ميثاق األنبياء واألوصياء وميثاق الناس أمجعني ملا  الذيأسئلك ب: احلسني مبا أراد مث قال

كاد أن يزول عن  حتیفتحرك احلجر .  يواإلمام بعد احلسني بن علی أخربتنا من الوص
  ياللهم إن الوصية واإلمامة بعد احلسني بن عل: مبني فقالی موضعه مث أنطقه اهللا بلسان عرب

فانصرف حممد . صلوات اهللا عليهم بنت رسول اهللا ابن فاطمة  يبن احلسني بن عل يإىل عل
   )٤٢(.)بن احلسني يبن احلنفية وهو يتوىل عل

و   عبد اهللا یاب از ابيبن ر ي از حسن بن حمبوب از علنيحممد بن حس امحد بن حممد و
به  حسني  هنگامی که(: کنند که حضرت فرمودند مینقل   جعفری زراره از اب نيز

ی ا: عرض کرديشان به ا رفت و بن حسني ی عل به سویحممد بن حنفيه  سيدشهادت ر
 طالبی بن ابی از خود را به عل امامت بعد و صيتو دامن که رسول اهللا  می! فرزند برادرم

 علی سپرد و  سنيحسن آن را به برادرش ح آن را به فرزندش حسن و   سپرد اما
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 سن پدرت هستم ومه تو وی من عمو نکرده است وی هيچ وصيت و رسيدهمشا به شهادت  پدر
پس در مورد ، متر ستهشاي به آن جتربه از تو من از نظر سن و و، هستمی فرزندان عل من از

جان از خداوند بترس  عموی ا: فرمودند بن حسني  لیع. امامت و وصيت با من نزاع نکن
! یدهم که مبادا از جاهالن شو میرا پند  تو، نيست ادعا مکن توی که برای مورد حق در و

عراق حرکت کند به من  به سویاو باد قبل از اين که  پدرم که صلوات خداوند بر، عموجان
اين سالح رسول  ومورد آن از من عهد گرفت  يک ساعت قبل از شهادت در و، وصيت کرد

 بری پريشان حال و عمری زيرا از کوتاه ؛پس در مورد آن اعتراض مکن، نزد من است اهللا 
ابو . از آن در مورد اين مسئله بپرسيم سود بني ما قضاوت کند واأل حجر بيا تا، تو بيمناکم

حجر آمدند  به سویدو  ين سخنان در مکه ميان آنان پيش آمد پس هرا: فرمايند می  جعفر
تو آغاز کن و از خداوند خبواه که حجر به نطق آيد : به حممد فرمود  بن احلسنيی پس عل

از خداوند خواست که حجر سخن بگويد پس هيچ  دعا کرد و آن پرسيد و پس حممد از
 جان اگر تو امام و عموی ا: به او فرمودند  بن حسنيی از حجر شنيده نشد علی سخن
 تو از او خبواه که پاسخ بدهد پسر برادرمی ا: داد پس حممد گفت میبه تو پاسخ ، یبودی وص

ی ا :به حجر فرمود يش را طلب کرد وکرد و درخواست خو دعا بن حسني ی پس عل
تو قرار داد به من خرب ده که ميثاق متام مردم را در  که خداوند ميثاق انبياء و اوصياء وی کس

ی معجزه آساي به طورناگهان حجراالسود ؟ کيستی از حسني بن عل مردم بعد خليفه بر امام و
نزديک بود از موضع خود خارج شود پس به امر خداوند به زبان  خود تکان خورد وی از جا

 ی حسني بن علامامت بعد از  و وصّتا مهانپروردگارا : فرمود فصيح سخن گفت وی عرب
پس حممد بن  واگذار شده است  رسول اهللا دختر  بن فاطمهی بن حسني بن علی به عل

  . )دآوری رو  بن حسنيی از علی به پريو از عمل خود بازگشت و فيهحن
  

  : به فرزندش امام باقر وصيت امام سجاد 
  

، أدبر: فقال له، فأقبل، أقبل: فقال له، فرأى عنده غالماً زين العابدين  يدخل جابر عل( 
ی ووصيی ابن :قال؟ من هذا: قال لزين العابدينمث ، مشائل رسول اهللا : فقال جابر، فأدبر

فقام جابر وقبل رأسه ورجليه وأبلغه سالم جده وأبيه  .امسه حممد الباقر، من بعديی وخليفت
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(.)٤٣(   
شان يبه ا حضرت ، ديد  میغال يشان نزد ا وارد شد و  نين العابديجابر بر ز(
: ديگو میجابر . ز بازگشتيغالم ن، بازگرد: دوباره فرمودند و غالم رفت، برو: فرمودند می

موالی من : عرض کردم زين العابدين امام به است   رسول اهللا بيهشکل و مشائل او ش
نامش حممد باشد و  میمن بعد از من ی  و خليفهی اين فرزند و وص: فرمودند؟ کيستاين غالم 
د و سالم پدر و جدش يشان را بوسيای پا رفته و سر و امام  به سویپس جابر  .باقر است

  . )بالغ کردرا ا
  

  :درهنگام وفات  وصيت امام سجاد
  

ی عن درست بن أب، عن إمساعيل بن مهران، عبد اهللای عن أمحد بن أب، عدة من أصحابنا
بن ی علی ملا حضرت أب: ( جعفرابو قال : محزة قالی عن أب، عن عيسى بن بشري، منصور

 حني حضرته الوفاةی به أبی أوصيك مبا أوصان، يا بين: إىل صدره وقالی الوفاة ضمن احلسني 
   )٤٤(.)اصرب على احلق وإن كان مراًی ومبا ذكر أن أباه أوصاه به يا بن

منصور از ی مهران از درست بن ابل بن ياز امساع عبد اهللای بن اب  از امحداز اصحامبی ا عده
زمان وفات  هنگامی که(: فرمودند  جعفرابو کنند که  میمحزه نقل ی  از ابريبن بشی سيع
ی تو را به چيزهاي فرزندمی ا: مرا در آغوش گرفت و فرمودند سيدفرا ر بن حسني ی عل

به او  نيز  ز پدران اوين ودر هنگام وفات به من وصيت کرد  کنم که پدرم میوصيت 
  . )تلخ باشدی ليچند خ حق صبور باش هر فرزندم بری ت کرده بودند ايوص

م بن ياز حممد بن سهل از ابراهی قاسم کوفی اجلبار از اب بن عبد حممد س ازيامحد بن ادر 
 جعفر ی ابفرمايند که  مینقل  نيبن حسی بن عل عبد اهللال بن حممد بن يبالد از امساعی اب

را خارج ی قبل از آن صندوق سيدفرا ر بن حسني ی زمان وفات عل هنگامی که(: فرمودند
پس چهار نفر صندوق را محل : فرمودند. اين صندوق را محل کن، حممدی ا: کردند و فرمودند

، را که در صندوق بودند چه آنفوت کردند برادران او آمدند و طالب  هنگامی کهپس ، ميکرد
                                                

  .۱۶۱ص  ۲ج : علی بن يونس عاملی –الصراط املستقيم  -٤٣
 .۹۱ص  ۲ج : کلينیشيخ –کافی  -٤٤
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به خدا سوگند که مشا درآن صندوق : او فرمود؟ دين صندوق بدهيا ب ما را ازينص: و گفتند
در صندوق سالح  شد و ین صندوق به من سپرده منيد اياگر داشت د وينداری ا ب و رهينص هيچ

   )٤٥(.)بود  رسول اهللا
عن ، عن حممد بن عبد اهللا، عن حممد بن احلسني، موسیعن عمران بن ، يحيیحممد بن 

ی إىل ولده وهو ف بن احلسني ی التفت عل: (قال، عن جده، عن أبيه، بن عبد اهللا عيسی
هذا الصندوق اذهب به إىل ، يا حممد: فقال يمث التفت إىل حممد بن عل، املوت وهم جمتمعون عنده

   )٤٦(.)ولكن كان مملوءاً علماً، أما إنه مل يكن فيه دينار وال درهم: قال. بيتك
عبد بن ی سياز ع عبد اهللا از حممد بن نيحممد بن حس ازی از عمران بن موسی يحيحممد بن 

 در  بن حسنيی آن حال که عل در: (کند که گفته است میاز پدرش از جدش نقل  اهللا
التفات کرد ی و سپس به حممد بن علکرد  ميان مجعيت به فرزندش رو افتاده بود دروفات  بستر

ينار بود آن صندوق نه د در: فرمود. بربيدخودت ی  به خانه حممد اين صندوق رای ا: فرمود و
  . )نه درهم بلکه لربيز از علم بود و

  
  : به فرزندش امام صادق   وصيت امام باقر

  

ی الصباح الكنان عن أيب، عن أبان بن عثمان، عن الوشاء، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد
هذا من الذين قال اهللا ؟ هذا ترى: فقال، ميشي عبد اهللا  إىل أيب  جعفرابو نطر : (قال

   )٤٧(.)"األرض وجنعلهم أئمة وجنعلهم الوارثني ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف: "عزوجل
نقل ی صباح الکنانی بن حممد از وشاء ازابان بن عثمان از ابی  بن حممد از معلنيحس

او (: فرمود کرد وحال راه رفنت بودند نظر  که در به امام صادق   امام باقر: کنند می
 خواهيم بر می و: فرمايد میآنان ی  است که خداوند متعال دربارهی مجله کسان او از ؟ینيب میرا 

  . )مدهي میمنت کنيم و آنان را ائمه و وارثان قرار ، که در زمني مستضعف بودندی کسان
: عن طاهر قال، عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابنا، عن حممد بن خالد، أمحد بن حممد

                                                
  .۳۰۵ص  ۱ج : کلينی شيخ –کافی  -٤٥
  .۳۰۵ص  ۱ج : کلينی شيخ –کافی  -٤٦
 .۳۰۶ص  ۱ ج: کلينی شيخ –کافی  -٤٧
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   )٤٨(.)هذا خري الربية:  جعفرابو فقال ، فأقبل جعفر  جعفر  كنت عند أيب(
عقوب از طاهر نقل يونس بن ياصحاب ما از ی امحد بن حممد از حممد بن خالد از برخ

، ما آمد به سوی ]امام صادق[ بودم پس جعفر  جعفرابو نزد (: گويدکنند که  می
  . )ترين خلق استاين : فرمودند  حضرت
 يزيد بن جابر عن، سامل بن هشام عن، حمبوب ابن عن، حممد بن أمحد عن، يحيی بن حممد
  اهللا عبد أيب على بيده فضرب  القائم عن سئل: (قال،  جعفر أيب عن، اجلعفي

 عبد أيب على دخلت  جعفرابو  قبض فلما: عنبسة قال.  حممد آل قائم واهللا هذا: فقال
 بعد القائم هو إمام كل ليس أن ترون لعلكم: قال مث. جابر صدق: فقال، بذلك فأخربته  اهللا

   )٤٩(.)قبله كان الذي اإلمام
  نقل ی د جعفيزياز امحد بن حممد از ابن حمبوب از هشام بن سامل از جابر بن ی يحيحممد بن  
پشت  را بردست خويش  حضرت(، سيدندپر قائم ی  درباره  جعفرابو  کنند که از می
: ويدعنبسه گ. است به خدا سوگند اين قائم آل حممد : فرمود قرار داد و  عبد اهللای اب

مورد آن به  در وارد شدم و  عبد اهللای يافت من بر ابوفات   جعفرابو  هنگامی که
 مشاها شايد :سپس فرمودند، گويد میجابر راست : اطالع دادم حضرت فرمودند  يشانا

  . )قائم نيست، بوده او که قبل از  میاما از بعدامام  که هرکنيد  می تصور
  

  :درهنگام وفات  وصيت امام باقر
  

 عن أيب، عن عبد األعلى، عن يونس بن عبد الرمحن، عن حممد بن عيسى، بن إبراهيمی عل
. شهوداًی ادع ل: قال فلما حضرته الوفاة، ما هناكی استودعن  إن أيب: (قال، عبد اهللا 

هذا ما أوصى به ، اكتب: فقال، فيهم نافع موىل عبد اهللا بن عمر، فدعوت له أربعة من قريش
ی وأوصى حممد بن عل" إن اهللا اصطفى لكم الدين فال متوتن إال وأنتم مسلمونی يا بن"يعقوب بنيه 

وأن  ،وأن يعممه بعمامته، فيه اجلمعةی كان يصل الذيبرده  وأمره أن يكفنه يف إىل جعفر بن حممد
انصرفوا رمحكم : مث قال للشهود، وأن حيل عنه أطماره عند دفنه، ويرفعه أربع أصابع، يربع قربه

                                                
  .۳۰۷ص  ۱ ج: کلينیشيخ –کافی  -٤٨
  .۳۰۷ص ۱کلينی ج شيخ –کافی  -٤٩



  ٣٧............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

كرهت ، يا بين: فقال؟ هذا بأن تشهد عليه ما كان يف -بعد ما انصرفوا  -يا أبت : فقلت له، اهللا
   )٥٠(.)فأردت أن تكون لك احلجة، إنه مل يوص إليه: أن تغلب وأن يقال

عبد اهللا ی اب از، عبد األعلى از، يونس بن عبد الرمحن از، م از حممد بن عيسىيابراهبن ی عل
  پدرم مهانا( :فرمودندکند که حضرت  مینقل  پس ، تسليمم کرد بودالزم  چه آن

يش دعوت قر ازن ت چهار و. کن حاضر چند شاهد: وفاتش نزديک شد فرمود هنگامی که
است که ی يس اين چيزبنو: ندپس فرمود، بود بن عمر عبد اهللای نافع موالميان آنان  در، کردم

مشا برگزيد پس هرگز منرييد ی فرزندم خداوند دين را برای ا"يعقوب به فرزندش وصيت کرد 
 و ايشان  فرمود وصيت  جعفر بن حممد بهی حممد بن عل و "مگر اينکه مسلمان باشيد

کفن کند ، شود میکه در آن مناز مجعه خوانده ) لباس نوعی(برده  امر کرد که حضرت را در را
چهار ی  به اندازه گوشه کند و قرب حضرت را چهار ببندد و ايشان را سر، خويشی  عمامه و با

سپس به شاهدان ، بردارد را هنگام دفنش پوشش صورت او انگشت به آن ارتفاع دهد و
پدر چرا بايد ی ا: فرمودندبه پدر  حضرت ، يد خداوند مشا را رمحت کنبرو: فرمودند

فرزندم ی ا: فرمودند ؟شهادت دهند  تا شاهد باشند وکه آنان را آوردميی بروند در حال
وصيت نکرده است پس خواستم که آنان  تو چريه شوند و بگويند هرگز کراهت داشتم که بر

 . )باشند تو حجتی برا
عبد اهللا  عن أيب، هشام بن ساملعن ، عمري عن ابن أيب، عن أمحد بن حممد، يحيیمد بن حم
 ی ملا حضرت أب: (قال جعلت : قلت، خرياً أوصيك بأصحايب، يا جعفر: قال الوفاة

   )٥١(.)فال يسأل أحداً -املصر ی والرجل منهم يكون ف -فداك واهللا ألدعنهم 
نقل   عبد اهللای  از هشام بن سامل از ابريعمی از امحد بن حممد از ابن ابی يحيحممد بن 

جعفر تو را به ی ا: فرمودند، وفات پدرم فرا رسيد هنگامی که: (کنند که حضرت فرمودند می
 و –امب ي میتان شوم به خدا سوگند آنان را دريفدا: عرض کردم. کنم مین اصحامب سفارش يتر
  . )پرسد یمن مورد او در سیپس ک – از آنان در مصر است ی مرد

عبد  عن أيب، عن هشام بن سامل، عمري عن حممد بن أيب، هاشمإبراهيم بن  يعقوب بن يزيد و

                                                
   .۳۰۷ص  ۱ج : کلينی شيخ –کافی  -٥٠
  .۳۰۶ص ۱ج : کلينی شيخ –کافی  -٥١
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هذا ی من مرضی ليس عل: فقال، مرضاً شديداً فخفت عليه  جعفرابو مرض ( :قال اهللا 
نفراً ی أدخل عل، يا بين: مث قال، مث مكث ما شاء اهللا مث اعتل علة خفيفة فجعل يوصينا: قال، بأس

 جاءين الذيإن ، يا بين: فقال، ليس عليك بأس، يا أبه: لهفقلت ، أشهدهم حتیمن أهل املدينة 
   )٥٢(.)هذای مرض ميت يفی أنی أخربن الذيذلك هو ی مرض لست مبيت يفی أن فأخربين

 عبد اهللای هشام بن سامل از اب  ازريعمی م بن هشام از حممد بن ابيابراه د ويزيبن  عقوبي 
  جعفرابو : کنند که حضرت فرمودند مینقل   پس بر دچار شدندی شديدی ربيمابه 

 من نيست سپس حضرت بری هراسی ين بيماراز ا: فرمودند حضرت ، ايشان بيمناک شدم
  بود يافتند وی ربيمااز ی از اهل مدينه برای پسرم افراد :فرمودند به ما وصيت کردند و

مشا  بری بدپدر جان ی ا: عرض کردم به ايشان ، کن تا آنان را شهادت دهم من حاضر
ی من آمد و مرا باخرب کرد که من در آن بيمار به سویکه ی فرزندم کسی ا: فرمودند؟ نيست

  . )يامب میوفات ی يامب بلکه او به من خرب داده که در اين بيمار یوفات من
  

  : به فرزندش امام کاظم وصيت امام صادق 
  

ی قلت ألب: قال، عن الفيض بن املختار، عن عبد اهللا القال، عن حممد بن علي، أمحد بن مهران 
وهو يومئذ غالم  - إبراهيم ابو فدخل عليه ؟ من النار من لنا بعدكی خذ بيد: (عبد اهللا 

   )٥٣(.)فتمسك به، هذا صاحبكم: فقال -
  عبد اهللای به اب: گويدض بن خمتار يقال از ف عبد اهللاز ی امحد بن مهران از حممد بن عل

ابو مهني حال  در؟ ماستی برای کسد بعد از مشا چه يريمرا از آتش بگدست (: عرض کردم
صاحب  او موال و: فرمود - که جوان بود در حالی -  شد وارد يشان ا بر  ابراهيم

  . )مشاست به او متسک جوييد
كنت : (قال، عن املفضل بن عمر، الصيقل موسیعن ، عن حممد بن علي، أمحد بن مهران

وضع أمره عند من ، استوص به: فقال، وهو غالم إبراهيم ابو فدخل  عبد اهللا  عند أيب

                                                
 .۷۸-۷۹ص : احللیحسن بن سليمان  –خمتصر البصائر  -٥٢
  .۳۰۷ص  ۱ج : کلينی شيخ –کافی  -٥٣
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   )٥٤(.)تثق به من أصحابك
 :که گويد کند مینقل  قل از مفضل بن عمريصی از موسی بن عل حممد بن مهران از امحد

، وارد شدايشان  بر، که جوان بود لیدر حا ابراهيم ابو پس بودم   عبد اهللانزد ابا(
  . )داده شد اعتمادت قرار اصحاب مورد بر او امر، کنم می وصيت به او: پس فرمودندس

: قال، عبد اهللا  عن أيب، عن صفوان اجلمال، جنران عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعل
؟ فإذا كان ذلك فمن، إن األنفس يغدا عليها ويراح ي مأنت وأ بأيب: قال له منصور بن حازم(

 احلسن ی وضرب بيده على منكب أب، إذا كان ذلك فهو صاحبكم: عبد اهللا ابو فقال 
   )٥٥(.)وعبد اهللا بن جعفر جالس معنای وهو يومئذ مخاس -ما أعلم  يف -  األمين
کنند  می نقل  عبد اهللای جنران از صفوان مجال از ابی م از پدرش از ابن ابيبن ابراهی عل

که ی تان به راستيمادرم به فدا وپدر : کند میعرض   منصور بن حازم به حضرت(: که
ن هنگام يا من دری موال، شودی هر حلظه ممکن است راه توان به ثبات نفس اعتماد کرد و یمن

با دست  حضرت  کهی حال صاحبتان است درو اگر چنني شد پس ا: فرمودند؟ ميچه کن
آن هنگام در  و – دامن  میکه  چه آنمورد  در – زد احلسن ابو راست ی  شانه خويش بر

  . )ما نشسته بودند بن جعفر در کنار عبد اهللا وسی مخا
عن سليمان بن ، عن ابن مسكان، عن صفوان، عن حممد بن عبد اجلبار، أمحد بن إدريس

فهو ، عليكم ذا :يوماً وحنن عنده فقال لنا أبا احلسن  عبد اهللا ابو دعا : (قال، خالد
   )٥٦(.)واهللا صاحبكم بعدي

نقل مان بن خالد ياجلبار از صفوان از ابن مسکان از سل س از حممد بن عبديامحد بن ادر
 پس به ما ميشان بوديا پيشما  را فراخواندند و  احلسنااب  عبد اهللابای روز :کند می

  . )کنم به خداوند سوگند که او بعد از من صاحبتان است میمشا را به اين سفارش  :فرمودند
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  : هنگام وفاتدر  وصيت امام صادق 
  

عن ، بن حممد يعن عل، الصرييف يحدثنا حممد بن عل: قال، أخربنا أمحد: قال، وروى احلسن
يا : املوت قالی ملا حضر أب :يقول مسعت العبد الصاحل : (قال، بصري عن أيب، عن أبيه، احلسن

فكنت أنا : قال. واحلجة يغسل احلجة، أباهی وغسل أب، غسلت أيبی فإن، غريكی غسلی ال يل، بين
، اإلمامة بعديی إن عبد اهللا أخاك يدع، يا بين: وقال. ودفنته بيدي، وكفنته، غمضت أيب الذي
، احلسن سترهابو أرخى  عبد اهللا ابو فلما مضى . من أهليی وهو أول من يلحق ب، فدعه

   )٥٧(.)ودعا عبد اهللا إىل نفسه
بن حممد از حسن از پدرش از ی عل ازی فريصی حممد بن علاز  امحد: کند میت يحسن روا و

وفات  هنگامی که(: م که فرمودندنيدش  از عبد صاحل(: کند که گويد میروايت  ريبصی اب
پدرم را غسل دادم و ، جز تو مرا غسل ندهد چراکه منی کس، فرزندمی ا: پدرم رسيد فرمود

: فرمودند  حضرت. دهد میپدرش را غسل داده است و حجت را حجت غسل ، پدرم
: فرمودند .دفن کردم را هامي او دست چشمان پدرم را بستم و ايشان را کفن کردم و با، من

، ش واگذاريشود پس او را به حال خو میامامت ی بعد از من مدع عبد اهللاا برادرت مهانفرزندم 
 عبد اهللابا هنگامی کهپس . شود میکه به من ملحق باشد  میام  از خانواده  کسنيرا او اوليز

  احلسن ابو افت يوفات فراخواند نزد خود را عبد اهللا و پوشاند را او( .  
اإلمامة إىل  كانت وصيته يف الصادق ملا قضى ( :قال، عن املفضل بن عمری رو: اخلرائج

   )٥٨(.)...فادعى أخوه عبد اهللا اإلمامة، موسى الكاظم
، يافتوفات  صادق  هنگامی که: (گفت، کند میت يمفضل بن عمر روا: جئاخلرا

 امامتی ادعا عبد اهللابرادرش ی ول ،بود کاظم ی وصيت ايشان در مورد امامت به موس
  . )کرد

 عن أيب، عن داود ابن زريب، عن يونس، عن حممد بن الوليد، عن سهل أو غريه، بن حممد يعل
فأتيته فدخلت عليه وهو جالس جوف الليل  املنصور يف جعفرابو ی بعث إل: (قال، أيوب النحوي

، وهو يبكيی بالكتاب إل  میفلما سلمت عليه ر: قال، يده كتاب وبني يديه مشعة ويفی على كرس
                                                

  . ۳۲۸-۳۲۹ص  ):شيعی(ير طربی حممد بن جر – داليل امامت  -٥٧
   .٢۵١ص  ۴۷ج  :عالمه جملسی –البحار  -٥٨



  ٤١............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

فإنا هللا وإنا إليه راجعون ، هذا كتاب حممد بن سليمان خيربنا أن جعفر بن حممد قد مات: فقال يل
اكتب إن كان : مث قال، صدر الكتابفكتبت : قال، اكتب: مث قال يل؟ وأين مثل جعفر - ثالثاً  -

 قد أوصى إىل مخسةفرجع إليه اجلواب أنه : قال، أوصى إىل رجل واحد بعينه فقدمه واضرب عنقه
   )٥٩(.)ومحيدةوموسى املنصور وحممد بن سليمان وعبد اهللا  جعفرابو وأحدهم 

وب يای از ابی ونس از داوود ابن زربيد از ياز حممد بن ول هريا غيبن حممد از سهل ی عل
او وارد  او رفتم بر به سویبه دنبال من فرستاد پس من  شبیمنصور در  جعفرابو : (گفتی حنو

به او  هنگامی کهپس  :گفت نامه بودی شدم او نيز بر ميز نشسته و در دستش مشع و در ديگر
ی ين نامه از سوا: گريه کرد و به من گفت من انداخت و به سویآن نامه را ، سالم کردم

ا اليه راجعون إن هللا و ناإ وفات يافت، داده جعفر بن حممد حممد بن سليمان است که به ما خرب
من نيز در عنوان نامه ، بنويس :سپس به من گفت؟ هم سان جعفر کجاست مهانند و - ثالثا –

 او را يافته و، وصيت کردهی خاص بنويس اگر حضرت به شخص معني و: نوشتم سپس گفت
حضرت به پنج تن وصيت که نوشته شد  پاسخ نامه آمد و :گويد میی راو. بزنيدگردن او را 

محيده  وی موس و عبد اهللامنصور و حممد بن سليمان و  جعفرابو از آنان ی که يک کرده
  . )هستند
  

  : به امام رضا وصيت امام کاظم 
  

 عن أيب، سيابو عن نعيم الق، عن معاوية بن حكيم، عن أمحد بن حممد، عدة من أصحابنا
ی فی وهو ينظر معی وأحبهم إل يوأبرهم عند يعلياً أكرب ولد إن ابين: (أنه قال احلسن 

   )٦٠(.)نيبی أو وصی اجلفر ومل ينظر فيه إال نب
احلسن ی از ابی سابو م قيم از نعيه بن حکيبن حممد از معاو امحد از، اصحاب ما از ای عده

  کنند که حضرت مینقل  ن و يتر رکين فرزندامن و زيتر بزرگی ا علمهان(: فرمودند
است ی آن کتاب کند و میو او مهراه من در جفُر نگاه از آنان نزد من است  تر یدوست داشتن

  . )نظر نکرده استی پيامربی يا وص که در آن جزء پيامرب
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بن  يحيیعن ، عن احلسن بن احلسني اللؤلؤي، عن حممد بن عبد اجلبار، أمحد بن إدريس
 میودق عظی قد كربت سن إين: احلسن موسى  قلت أليب: (قال، عن داود الرقي، عمرو

   )٦١(.)احلسن الرضاابو هذا : فقال، ]من بعدك[ی فأخربن، بكی فأخربن سألت أباك  وإين 
بن عمرو از داوود ی يحياز ی  لؤلؤنياجلبار از حسن بن حس س از حممد بن عبديامحد بن ادر

مهانا من بزرگسال : عرض کردم ی احلسن موس بیبه ا(: کنند که گفته است مینقل ی الرق
امام بعد از  از مشا نيز مرااز پدرتان پرسيدم ايشان از مشا به من خرب دادند  و فرتوت گشتم و
 . )است  احلسن الرضاابو اين  :فرمودند  حضرت؟ خود باخرب سازيد
وكانت أمه   میاملخزوی حدثن: (قال، بن الفضيلعن حممد ، عن حممد بن علي، أمحد بن مهران

 :فجمعنا مث قال لنا احلسن موسى ابو بعث إلينا : قال طالب ی من ولد جعفر بن أب
من ی وخليفتی والقيم بأمری هذا وصيی اشهدوا أن ابن: فقال. ال: فقلنا؟ أتدرون مل دعوتكم(

، عدة فلينجزها منهی كانت له عند ومن، هذای دين فليأخذه من ابنی من كان له عند، بعدي
   )٦٢(.)هإال بكتابی فال يلقنی ومن مل يكن له بد من لقائ

که مادرش از فرزند  میخمزو: کند میل نقل ياز حممد بن فضی امحد بن مهران از حممد بن عل
خود  به سوی ما را  سیاحلسن موابو مرا باخرب ساخت که  بود طالب يجعفر بن اب

؟ د چرا مشا را فراخواندميدان می( :فرمودند  حضرت. ميمجع شد جا آن در ما فراخواندند و
و قائم به امر من و جانشني بعد از ی تا مهه شاهد باشيد اين فرزندم وص :فرمودند. خري: گفتند

من  کس نزد هر د ورياز فرزندم بگ آن را، داشته باشدی نيگردن من د بر هر کس، من است
 اش مرا نامهی  به وسيله جزء، من مالقات نکرده باشد کس که با هر و، دريبگ او از داردی امانت

  . )کرد مالقات خنواهد
، عن ابن سنان، وعبيد اهللا بن املرزبان يعن حممد بن عل، عن سهل بن زياد، حممد بن احلسن

ابنه جالس بني  يمن قبل أن يقدم العراق بسنة وعل  موسیاحلسن ی دخلت على أب: (قال
: قلت: قال، فال جتزع لذلك، هذه السنة حركةی أما إنه سيكون ف، يا حممد: فقالی فنظر إل، يديه

منه ی أما إنه ال يبدأن، أصري إىل الطاغية: فقال، ما ذكرتی فقد أقلقن؟ وما يكون جعلت فداك
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يضل اهللا الظاملني ويفعل : قال؟ وما يكون جعلت فداك: قلت: قال، يكون بعده الذيسوء ومن 
هذا حقه وجحد إمامته من ی من ظلم ابن: قال؟ وما ذاك جعلت فداك: قلت: قال. ما يشاءاهللا 
: قلت: قال.  بعد رسول اهللاطالب حقه وجحده إمامته ی بن أبی كان كمن ظلم علی بعد

 صدقت يا حممد ميد اهللا يف: قال، العمر ألسلمن له حقه وألقرن له بإمامته يفی واهللا لئن مد اهللا ل
. حممد ابنه: قال؟ ومن ذاك: قلت: قال. وتسلم له حقه وتقر له بإمامته من يكون من بعدهعمرك 

   )٦٣(.)له الرضا والتسليم: قلت: قال
داهللا بن مرزبان از ابن سنان نقل يعب وی اد از حممد بن عليحممد بن حسن از سهل بن ز

، عراق بيايند سویبه يک سال قبل از اين که  ی احلسن موسی بر اب(: گويدکنند که  می
 فرزند ايشان در کنار حضرت نشسته بودند پس حضرت به من نگاه کردند وی عل وارد شدم و

عرض  :گويد، آن هراسان نشويد خواهد شد پس ازی حممد در اين سال حرکتی ا: فرمودند
طاغوتيان  به دستمن : فرمودند؟ موضوع چيست، مرا نگران کرديد، فدايتان شوم :کردم

عرض ، افتاد خواهدی اتفاق آن از بعد و، رسد یبه من منی آنان گزندی خواهم افتاد اما از سو
 چه آن خداوند هر و کند میخداوند ظاملان را گمراه : فرمودند؟ فدايتان شوم چيستآن : کردم

به اين  هر کس: فرمودند؟ آن چيست فدايتان شوم :عرض کردم. دهد می اجنامرا اراده کرده 
است که در حق ی ند کسمهانفرزند من ظلم کند و حق او را بگريد و امامت او را انکار کند 

را غصب کرده و امامت او را بعد از رسول  حق او ظلم کرده است و بن ابيطالب ی عل
من به خدا سوگند اگر خداوند عمرم را ی موال: گفتم:گفت. انکار کرده باشد اهللا 

. کنم میاقرار  کنم و به امامت ايشان  می سليمت به ايشان  را حق اوگرداند ی طوالن
 دهد و حق او را میی خداوند به تو عمر طوالنی ا فتهراست گ حممدی ا: فرمودند  حضرت

  يشانبعد از ا :عرض کردم. یکن میبه امامت امام بعد از او اقرار  وی کن میتسليم  به او
تسليم ايشان  وايشان به  ضیرا: عرض کردم. حممددش فرزن :حضرت فرمودند؟ کيست
  .)هستم
ی عبد اهللا بن إبراهيم اجلعفری حدثن: احلكم قال عن أيب، عن حممد بن علي، أمحد بن مهران 

أشهد إبراهيم  إبراهيم ابو ملا أوصى : (قال، عن يزيد بن سليط، وعبد اهللا بن حممد بن عمارة
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وإسحاق بن جعفر بن حممد وجعفر ابن صاحل ی اجلعفروإسحاق بن حممد ی بن حممد اجلعفر
وحممد بن ی وسعد بن عمران األنصاری بن احلسني بن زيد بن عل يحيیوی ومعاوية اجلعفر
وهو كاتب  - میوحممد بن جعفر بن سعد األسلی ويزيد بن سليط األنصاری احلارث األنصار
وأن حممداً عبده ، وحده ال شريك لهأشهدهم أنه يشهد أن ال إله إال اهللا  - الوصية األوىل 

، وأن البعث بعد املوت حق، القبوری وأن اهللا يبعث ما ف، وأن الساعة آتية ال ريب فيها، ورسوله
وأن ما جاء به ، اهللا حقی وأن الوقوف بني يد، والقضاء حق، وأن احلساب حق، وأن الوعد حق

ا وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء على ذلك أحي، وأن ما نزل به الروح األمني حق، حق حممد
طالب ی بن أبی أمري املؤمنني علی وقد نسخت وصية جدی خبطی وأشهدهم أن هذه وصيت، اهللا

 قبل ذلك نسختها حرفاً حبرف ووصية جعفر بن حممد على مثل ذلكی ووصية حممد بن عل ،
وإن ، يقرهم فذاك لهبعد معه إن شاء وآنس منهم رشداً وأحب أن ی وبنی قد أوصيت إىل علی وإن

   )٦٤(.)إىل آخر الوصية... كرههم وأحب أن خيرجهم فذاك له وال أمر هلم معه
عبد  وی جعفر هيمبن ابرا عبد اهللا: ويدحکم گی از بن ابی بن عل امحد بن مهران از حممد 

 صيتو  ميابراهابو  هنگامی که: (کند که گويد مینقل ط يبن سل ديزيبن عماره از  اهللا
اسحاق بن جعفر بن حممد و  وی اسحاق بن حممد جعفر وی م بن حممد جعفريکردند ابراه

 وی و سعد بن عمران انصاری د بن علي بن زنيبن حسی يحيو ی ه جعفريمعاو جعفر بن صاحل و
به عنوان  را  میحممد بن جعفر بن سعد اسل وی ط انصاريد بن سليزي وی حممد بن حارث انصار

 قرار شاهد به عنوان را ها آن – است ی ت اوليسنده وصينو او ]یاسلم سعد[– دادند قرار شاهد
ندارد و حممد ی يمهتا کتاست وي گانه ويست يجز اهللا نی يچ خدايدهد ه میکه او شهادت دادند 
 چه آنخداوند  ست ويآن ن دری چ شکيهو امت حق است يساعت ق اوست وی  فرستاده بنده و

حق است و حساب  سازد و بعثت بعد از مرگ حق است و معاد میدر گورهاست را مبعوث 
خود  با  حممد چه آنحق است و ی شگاه اهليحق است و قضا حق است و وقوف در پ

آن  خبواهد من بر خدا اگر او نازل کرده حق است و بر  ئيلجربا چه آنآورده حق است و 
ت من با خط ين وصيکه ا، گرفتآنان را شاهد  و، شوم میمبعوث  م وريم می شوم و میزنده 

 قبل ازی حممد بن عل وصيتو  طالب ی بن ابی علأمري املؤمنني ت جدم يا وصمهانمن است 
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ز يت جعفر بن حممد نيز وصين نوشتم و وی حرف به حرف نسخه بردار، آن را خط به خط
کس که  هر و خدا ديبه ام او از فرزندامن بعد کنم و میت يوصی من به عل است و گونه مهان

 اوست وکی سودش برا اقرار کند ها آنکه به ی کس رسد و میدوست بدارد به رشد  را ها آن
ی کار به او ها آن و گردد می باز به او شان بازداردحق از را ها آن و کندی دمشن ها آن که بای س

  . )تيان وصيتا پا... ندارند
  

   :در هنگام وفات وصيت امام کاظم 
  

، األنصاريی عن أمحد بن عل، أيبی حدثن: قال،  یعبد اهللا بن متيم القرشحدثنا متيم بن 
مث إن سيدنا ): (إىل قوله. ..: (حديث طويل عن عمر بن واقد يف، عن سليمان بن جعفر البصري

: قال، يا مسيب: دعا باملسيب وذلك قبل وفاته بثالثة أيام وكان موكالً به فقال له موسى 
ی العهد إىل عل  رسول اهللای ظاعن هذه الليلة إىل املدينة مدينة جدی إن: قال، لبيك يا موالي

كيف ، يا موالي: فقلت: قال املسيب، وأمره أمريی وخليفتی واجعله وصيی ما عهده إىل أبی ابن
ضعف ، يا مسيب: فقال! ؟ اببو على االی اب وأقفاهلا واحلرس معبو أن افتح لك االی تأمرن

: فقال، ادع اهللا يثبتين، يا سيدي: قلت؟ فمه: قال، ال يا سيدي: قلت، وفينا عزوجليقينك باهللا 
جاء بسرير بلقيس  حتیدعا آصف  الذيبامسه العظيم  عزوجلأدعو اهللا ی إن: مث قال، اللهم ثبته

: قال املسيب. على باملدينةی وبني ابنی جيمع بين حتیسليمان قبل ارتداد طرفه ی ووضعه بني يد
رأيته قد عاد إىل مكانه وأعاد  حتی میيدعو ففقدته عن مصاله فلم أزل قائماً قد فسمعته 

ارفع : فقال يل، شكراً على ما أنعم به على من معرفتهی فخررت هللا ساجداً لوجه، احلديد رجليه
ال : فقال يل، فبكيت: قال، ثالث هذا اليومی ف عزوجلراحل إىل اهللا ی واعلم أن، رأسك يا مسيب

، فاستمسك بواليته فإنك لن تضل ما لزمتهی بعد هو إمامك وموالكی فإن علياً ابن مسيبتبك يا 
على ما  إين: فقال يل، ليلة اليوم الثالثی فی دعان ی مث إن سيد: قال، احلمد هللا: فقلت

قد انتفخت وارتفع ی فإذا دعوت بشربة من ماء فشربتها ورأيتن عزوجلعرفتك من الرحيل إىل اهللا 
هذا احلدث  فإذا رأيت يب، وامحر واخضر وتلون ألواناً فخبر الطاغية بوفايتی واصفر لونی بطن

فلم أزل أرقب : قال املسيب بن زهري. إال بعد وفايتی فإياك أن تظهر عليه أحداً وال على من عند
 يإن هذا الرجس السند، يا مسيب: فقال يل، بالشربة فشرا مث دعاين دعا  حتیوعده 
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فإذا محلت إىل املقربة ! هيهات هيهات أن يكون ذلك أبداً، ودفينی سيزعم أنه يتوىل غسلشاهك 
وال تأخذوا من ، فوق أربع أصابع مفرجاتی ا وال ترفعوا قربی املعروفة مبقابر قريش فأحلدون

 تعالیفإن  ی احلسني بن علی فإن كل تربه لنا حمرمة إال تربة جد. شيئاً لتتربكوا بهی تربت
مث رأيت شخصاً أشبه األشخاص به جالساً إىل جانبه وكان : قال، جعلها شفاء لشيعتنا وأوليائنا

أليس : فقال موسى ی سيدی فأردت سؤاله فصاح ب، وهو غالم الرضا ی بسيدی عهد
فلم أزل صابراً مضى وغاب الشخص مث أيت اخلرب إىل الرشيد فواىف ! ؟ قد يتك يا مسيب

، وهم يظنون أم يغسلونه فال تصل أيديهم إليهی فواهللا لقد رأيتهم بعين، بن شاهكی السند
ورأيت ذلك الشخص يتوىل غسله ، يصنعون به شيئاًأم حينطونه ويكفنونه وأراهم الويظنون 

ذلك ی فلما فرغ من أمره قال ل، وحتنيطه وتكفينه وهو يظهر املعاونة هلم وهم ال يعرفونه
إمامك وموالك وحجه اهللا عليك بعد ی فإن، شككت فيه فال تشكن يفّمهما ، يا مسيب: الشخص

ومثلهم مثل إخوته حني دخلوا فعرفهم وهم ، مثل يوسف الصديق ی مثل، يا مسيب.  أيب
مث رفعوا قربه بعد ،  يرفع قربه أكثر مما أمر بهملدفن مقابر قريش و حتی مث محل . له منكرون

   )٦٥(.)ذلك وبنوا عليه
از سليمان بن ی انصار لیپدرم از امحد بن ع (:گويد ی م القرشيبن نع عبد اهللام بن ينع

: )گويد میکه  جا آنتا . ..( :کند مینقل ی طوالنی از عمر بن واقد در حديثی جعفر بصر
 که موکل ايشان بود دعوت کرد و مسيبسه روز قبل از وفات  ی ما موسی سپس موال

خواهم به  میمن امشب : فرمودند. منی موالی لبيک ا :عرض کرد، مسيبی ا: به او فرمود
، کنم که پدرم با من عهد کردی بروم تا با فرزندم عهد  مدينه شهر جدم رسول اهللا

من ی موال: عرض کردمسيب . خليفه و قائم به امر خود قرار دهم، یخواهم او را وص می
 ها آنکنار  نگهبانان در بسته و که درهای بگشامي در حال کنيد که درها را میچگونه مرا امر 

خري  :عرض کردم. ما ضعيف شده يقينت به خداوند و! مسيبی ا: پس فرمود ؟اند ايستاده
من از خداوند خبواهيد که مرا ی موال :عرض کردم؟ اين گونه پيداست: فرمودند. من یموال

من خداوند : فرمودندسپس . ثابت قدم گردان او را خداوندا: سپس فرمودند، ثابت قدم گرداند
هم زدن  در يک چشم بر تا ختت بلقيس را کرد ءکنم که آصف دعا میدعا  را با نام عظيم خود
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از مدينه ی بني من و فرزندم علی  خواهم که فاصله میمن از خداوند در مقابل سليمان قرار داد 
يدم که دعا د حال را در  حضرت: گويد می سيبم. هم مجع کند با را ما و را از بني بربد

، دارم خواستم قدم از قدم بر هنگامی کهخويش غائب گشت و ی ناگهان از جايگاه و مصال
ن من در اي، به پاهايش بسته شدندی آهنی دوباره زجنريها خويش ديدم وی جا ايشان را سر

به من   حضرت. گفتم به سجده افتادم و خداوند را خباطر اين نعمت معرفت شکر هنگام
خداوند رهسپار  به سویبدان که من در سوم اين روز  باال گري و مسيب سرت رای ا: فرمود

ی علمسيب گريه مکن ی ا: به من فرمودند حضرت ، يه کردمگر :گويدمسيب . شوم می
با او گمراه ی که هرگز در مهراه توست پس به واليت او متمسک باشی موال امام و، فرزندم
 در شب روز سوم مرا فراخواندند و حضرت ، احلمداهللا: عرض کردم پس. شدی خنواه

مرا به ی ديد هنگامی کهکنم پس  میرحلت  امشب، که به تو خرب دادم طور مهانا مهان: فرمودند
حالت ورم به من دست داد و شکمم  یمن آن را نوشيدم و ديد دعوت کردند وی نوشاندن آب
به وفامت خرب  آن حال طاغوتيان را در، ام زرد و سرخ و رنگني گشت رنگ چهره باال آمد و

حذر باش مبادا اين حالت مرا به  بر، ر من عارض شدن حالت بايی ديد هنگامی کهپس ، ده
نگذشت  چيزی: گويدمسيب بن زهري . از وفامت مگر بعد خرب دهیکامن از نزديی يک يای کس

: به من فرمود و آن را نوشيد  پس حضرت، به نوشاندن آن آب فراخواندند که حضرت را
دفن مرا برعهده  کفن و کند که غسل و میشاهک گمان ی مسيب اين مرد پليد سندی ا

معروف از ی ا مقربه به سویمرا  هنگامی کهپس ! گريد اما هرگز هرگز که چنني خنواهد شد می
از  قربم را بيشتر از چهار انگشت ارتفاع ندهيد و دفن کنيد و جا آنمرا در ، مقابر قريش بردند

  یزيرا تربت ما حرام است جز تربت جدم حسني بن عل ؛تربک نربيدی برای تربتم چيز
سپس : گويد میمسيب . ما شفا قرار داده استی شيعيان و اوليای خداوند برا، که آن را

نشسته  يشان بود که در کنار ا  ين اشخاص به حضرتتر شبيهرا ديدم که صی شخ
ال کنم ؤشان سيشان جوان بودند پس خواستم از ايا بود و مي رضا عهدم با موال است و

نکشيد که آن شخص غايب  لیطو؟ نکردمی  را مسيب تو یصدا زد ا  یکه موالمي موس
به خداوند سوگند که آنان را ، بن شاهک رساندمی سندی فواف سپس خرب را به رشيد، گشت

شان به دستاما هرگز  دهند می غسل را کردند که حضرت  میگمان ، چشم خود ديدم با
بينم  میکه من ی کنند در حال میکفن  کنند که حضرت را حتنيط و میرسد گمان  یحضرت من
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ديدم که  کفن بود را حتنيط و غسل وی که متولّی آن شخص و، ندادند اجناماو ی برای هيچ عمل
از کار خويش  که هنگامیپس ، شناختند یکه او را منی حال در منود میکمک  ها اظهار به آن او

من امام ، به من شک نکنی شک کرد که به او چند مسيب هری ا: فارغ گشت به من فرمود
 مسيب مثَل من مثل يوسف صديقی ا. هستم تو بر از پدرم  حجت خدا بعد تو وی و موال
 او هرگز او وارد شدند بر هنگامی که فسيومثل آنان مثل برادران  است و   را

 به سوی محل کرده و را  سپس حضرت. آنان را شناخت  که او لیحا نشناختند در
 که امر کردندی حدود مهانقرب ايشان را از  دفن کردند و جا آن در گورستان قريش بروند و

  . )ساختند يشان ای برای مزار را ارتفاع داده و  قرب حضرت اًاما بعد، ارتفاع دادند
  

به الرضا ی كان فيما أوصان: (قال حممد بن الفضل: الكوفة دخول الرضا  ما روى يف
 ی صر إىل الكوفة فامجع الشيعة هناك وأعلمهم أن: وقت منصرفه من البصرة أن قال يل يف

، يا ابن رسول اهللا: فقال، فقام إليه نصر بن مزاحم): إىل أن قال ....حديث طويل يف(قادم عليهم 
إمام شهدت أمة حممد قاطبة بأنه كان أعلم أهل ی ما أقول ف: فقال؟ جعفر بن حممد ما تقول يف

. أمرهی فإن الناس قد حتريوا ف: قال. كان مثله: قال؟ موسى بن جعفر فما تقول يف: قال! زمانه
ويكلم أهل خراسان ، إن موسى بن جعفر عمر برهة من دهره فكان يكلم األنباط بلسام: قال

وكان يرد عليه من اآلفاق علماء اليهود ، لم العجم بألسنتهمويك، وأهل الروم بالرومية، بالدرية
موىل برسالته ی وكان وقت وفاته أتان، فلما نفذت مدته. فيحاجهم بكتبهم وألسنتهم، والنصارى

ملا كان  فإن رسول اهللا، أبيكی وأنت وص، واملدة قد انقضت، إن األجل قد نفذ، يا بين :يقول
خص اهللا ا األنبياء ی كان فيها األمساء التی ودفع إليه الصحيفة الت، وقت وفاته دعا علياً وأوصاه

، مبالءته ی علرأس  فغطى رسول اهللا ] فدنا منه[. ادن مين، يا علي: مث قال، واألوصياء
، فيك فمصه يف اجعل لساين، يا علي: مث قال، فأخرجه فختمه خبامته. أخرج لسانك: مث قال له

، وبصرك ما بصرين، إن اهللا فهمك ما فهمين: فقال له، ذلكی ففعل عل. فيك وابلع كل ما جتد يف
فلما مضى . مث كذلك إماماً بعد إمام، بعديی فإنه ال نب، إال النبوة، وأعطاك من العلم ما أعطاين

وهذا سر األنبياء أودعه ، وما كان وما سيكون بغري تعلم[موسى علمت كل لسان وكل كتاب 
وال ، فليس هو على شيء، ومن مل يعرف ذلك وحيققه، أودعوه إىل أوصيائهمواألنبياء ، اهللا فيهم
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   )٦٦(.)]قوة إال باهللا
 چه آن: گويدبن افضل  حممد ؛ذکر شده، هبه کوف  امام رضا هنگام ورود در یاتيروا 

در  شيعه را کوفه برو و به سوی( :فرمودند کردند و وصيتبصره به من  در  که امام رضا
... یطوالنی يثدر حد(ام  آنان آمده به سویبه آنان اطالع بده که من  گرد هم مجع کن و جا آن
،  فرزند رسول اهللای ا: عرض کرد ست وخابن مزاحم بر پس نصر) که فرمودند جا آنتا 

زيرا مهني بس که  ؛گومي منی یچيز( :فرمودندحضرت ؟ گوييد میدر مورد جعفر بن حممد چه 
مورد  پس در :عرض کرد! از اهل زمان خود بود تر عاملدت دادند او شها  عموم امت حممد

مردم در امر او  :گويد. بود يشانهم مثل ايشان ا: فرمودند؟ گوييد میبن جعفر چه ی موس
انباط با زبان  از عمر خود بای ا بن جعفر تنها برههی موس: حضرت فرمودند، اند گشته تحريم

با اهل  و  میو با اهل روم با زبان روی زبان در خراسان بااهل  کرد و با میخودشان تکلم 
شان با زبانشان و با کتبی نصار يهود وی با علما و، گفت میفارس با زبان خودشان سخن 

ی شخص، رسيدفرا زمان ايشان به پايان رسيد و زمان وفات  هنگامی کهپس ، کرد میاحتجاج 
و  همدت من پايان يافت و رسيده فرزندم اجلم فرا: من آمد که فرمودند به سویايشان  ی با نامه
يشان به ا را فراخواند و  لیهنگام وفات ع در زيرا رسول اهللا  ؛یپدرت هستی تو وص

را فقط  ها آنثبت شده که خداوند ی هاي آن نام را داد که دری ا صحيفه به او وصيت کرد و
ی علی ا :فرمودند  لیبه ع سپس رسول اهللا . خمتص انبياء و اوصياء قرار داده است

با  را  لیع سر سپس رسول اهللا ] نزديک پيامرب شدند نيز  لیع[! نزديک من بيا
را با   لیحضرت زبان عپس . بياور زبانت را در: فرمود سپس به او پوشاند وی روانداز

 و مبکآن را  ده و زبان مرا در دهان خود قراری علی ا: سپس فرمودند، کرد مهر، یمهر
سپس ، چنني کردند نيز  لیع. آن را بلع کن، را از آن در دهانت قرار گرفت چه آن

 را چه آن د وهمانف نيزکه به من فهمانده به تو  را چه آنا خداوند مهان: فرمودند حضرت به او
جز ، نيز داد به تو را که به من داده چه آننشان داد به من نيز نشان داد و از علم  که به تو

 هنگامی کهپس . و بعد از من امام خواهيد بود، وجود ندارد یزيرا بعد از من پيامرب ت؛نبو
بدون  را نيست هست و چه آن و[ آموختم و متام کتب را ها وفات يافت من متام زبانی موس
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شان يابه اوصي انبياء آن را کرده و اين سر انبياست که خداوند به آنان عطا و، تعليم آموختم
ال  نيست وی هيچ چيزی مدع، کس که آن را نداند و به حتقيق نرساند پس هر، کردندعطا 

  . )باهللا قوة اال ال حول و
  

 :  به فرزندش امام جواد  وصيت امام رضا
  

وذكر شيئاً  مسعت الرضا : (قال، عن معمر بن خالد، عن أمحد بن حممد، يحيیمد بن حم
إنا أهل : وقال، وصريته مكاينی قد أجلسته جملس جعفرابو هذا ، ما حاجتكم إىل ذلك( :فقال

   )٦٧(.)بيت يتوارث أصاغرنا عن أكابرنا القذة بالقذة
ی زيچ و نيدمش  از امام رضا: ويدگ، از امحد بن حممد از معمر بن خالدی يحيبن  حممد

ام  است که او را در جملس جعفرابو ن يا، ديبه آن داری چه حاجت(: تذکر دادند پس فرمودند را
ان تر بزرگارثان تران و کوچک بيتما اهل : ز فرمودندين گاه خود قرار دادم ويدر جا نشاندم و

  . )هستند قدم به قدم
  

ابن ی قال ل: (قال، نصر عن ابن أيب، عن معاوية بن حكيم، عن حممد بن علي، بعض أصحابنا
 فدخلت على الرضا ، أعلم حتیأن تسأله ی فأشته؟ من اإلمام بعد صاحبك: النجاشي
   )٦٨(.)وليس له ولدی هل يتجرأ أحد أن يقول ابن: مث قال، اإلمام ابين: فقال يل: قال، فأخربته
ابن  :کنند مینقل ، نصری م از ابن ابيه بن حکياز معاوی اصحاب ما از حممد عل ازی برخ

دوست داشتم  کنجکاو شده وز يمن ن؟ ستيت امامت کياز موال بعد: گويدبه من ی جناش
به من  و :حضرت فرمودند، شان را آگاه کردميا وارد شدم و  امام رضا پس بر، بدامن

که ی د فرزندم در حاليجرأت دارد بگوی ا کسيآ: سپس فرمودند، امام فرزندم است( :گفت
  . )نباشدی او فرزندی برا

  
قد كنا : (قلت للرضا : قال، يحيیعن صفوان بن ، عن أمحد بن حممد، يحيیمد بن حم
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، فقد وهبه اهللا لك، غالماًی يهب اهللا ل: فكنت تقول جعفر نسألك قبل أن يهب اهللا لك أبا 
وهو قائم  جعفر  فأشار بيده إىل أيب؟ فال أرانا اهللا يومك فإن كان كون فإىل من، فأقر عيوننا

وما يضره من ذلك فقد قام عيسى : فقال! ؟ جعلت فداك هذا ابن ثالث سنني: فقلت، بني يديه
 ٦٩(.)باحلجة وهو ابن ثالث سنني(   
  به امام رضا: دهد میبه ما خرب ی يحياز امحد بن حممد از صفوان بن ی يحيحممد بن  

پرسيدمي و مشا  میبه مشا ببخشد از مشا  را جعفر ابو ين که خداوند قبل از ا(: عرض کردم
چشم ما به مجال  پس خداوند به مشا عطا کرد و، خبشد می  میغالخداوند به من : فرموديد می

؟ را دارميی اگر مشا از نزد ما رفتيد ما چه کس خداوند آن روز را نياورد و، ايشان روشن شد
که ايشان در کنار  لیاشاره کردند در حا  جعفرابو يش به با دست خو  حضرت

 :فرمودند ؟اين کودک سه سال بيشتر نداردفدايتان شوم : عرض کردم. حضرت ايستاده بودند
با حجتش ی در سن سه سالگ نيز ی سيچراکه ع ؛برد یال منؤر سيرا ز سخن مقام او اين

  . )ام کرديق
  

  : در هنگام وفات وصيت امام رضا 
  

، وأمحد بن زياد بن جعفر اهلمداين، وحممد بن موسى املتوكل، ماجيلويه يحدثنا حممد بن عل
واحلسني بن إبراهيم أمحد بن ، واحلسني بن إبراهيم بن تاتانه، بن إبراهيم بن هاشم يوأمحد بن عل
، عن أبيه، بن إبراهيم بن هاشم يحدثنا عل: قالوا، بن عبد اهللا الوراق  يوعل، هشام املؤدب

غداً ادخل على ، يا أبا الصلت: مث قال : قال... : (حديث طويل يف، الصلت اهلروي عن أيب
وإن أنا خرجت وأنا مغطى ، الفاجر فإن أنا خرجت وأنا مكشوف الرأس فتكلم أكلمكهذا 

حمرابه ينتظر  فلما أصبحنا من الغد لبس ثيابه وجلس فجعل يف: الصلتابو قال ، الرأس فال تكلمين
فلبس نعله ورداءه وقام ، املؤمننيأجب أمري: ه غالم املأمون فقال لهفبينما هو كذلك إذ دخل علي

دخل املأمون وبني يديه طبق عليه عنب وأطباق فاكهة وبيده عنقود عنب قد  حتیوأنا اتبعه  يميش
وثب إليه فعانقه وقبل ما بني عينيه وأجلسه معه مث  فلما أبصر بالرضا ، بعضهی أكل بعضه وبق
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رمبا : فقال الرضا ، ما رأيت عنباً أحسن من هذا،  يا بن رسول اهللا: ناوله العنقود وقال
ال بد : فقال، منهی تعفين: فقال له الرضا ، كل منه: فقال له، كان عنباً حسناً يكون من اجلنة

فتناول العنقود فأكل منه مث ناوله فأكل منه الرضا ، من ذلك وما مينعك منه لعلك تتهمنا بشيء
 فخرج . إىل حيث وجهتين: فقال؟ إىل أين: فقال املأمون، به وقام میثالث حبات مث ر 

على فراشه  مث نام ، فأمر أن يغلق الباب فغلق، دخل الدار حتیمغطى الرأس فلم أكلمه 
، شاب حسن الوجهی فبينما أنا كذلك إذ دخل عل، صحن الدار مهموماً حمزوناً ومكثت واقفاً يف

: فقال؟ من أين دخلت والباب مغلق: فبادرت إليه فقلت له  أشبه الناس بالرضا، قطط الشعر
؟ ومن أنت: فقلت له؟ الدار والباب مغلقی أدخلن الذيهذا الوقت هو  من املدينة يفی جاء ب الذي

فدخل  مث مضى حنو أبيه ، أنا حممد بن علي، أنا حجه اهللا عليك يا أبا الصلت: فقال يل
وثب إليه فعانقه وضمه إىل صدره وقبل ما بني  فلما نظر إليه الرضا ، بالدخول معهی وأمرن
، يقبله ويساره بشيء أفهمه  يمث سحبه سحباً إىل فراشه وأكب عليه حممد بن عل، عينيه

، يلحسه بلسانه ورأيت أبا جعفر ، زبداً أشد بياضاً من الثلج الرضا ی ورأيت على شفت
ومضى ،  جعفرابو مث أدخل يده بني ثوبيه وصدره فاستخرج منه شيئاً شبيهاً بالعصفور فابتلعه 

ما : فقلت، باملغتسل واملاء من اخلزانةی قم يا أبا الصلت ائتن:  جعفرابو فقال ، الرضا 
فدخلت اخلزانة فإذا فيها مغتسل وماء ، ما آمرك بهی ائته إل: وقال يل، اخلزانة مغتسل وال ماء يف

فغسله مث ، غريكی من يعيننی فإن ل، تنح يا أبا الصلت: فقال يل، ألغسلهی فأخرجته ومشرت ثياب
فإذا أنا بسفط مل أره ، فدخلت، فيه كفنه وحنوطه الذيادخل اخلزانة فاخرج إىل السفط : قال يل

ی أمض: فقلت، تابو بالتی ائتن: مث قال يل، فكفنه وصلى عليه، تلك اخلزانة قط فحملته إليهی ف
تاً ابو اخلزانة فوجدت تفدخلت ، تاًابو اخلزانة ت قم فإن يف: قال؟ تابو يصلح الت حتیإىل النجار 

ت وصف قدميه وصلى ابوالت بعد ما صلى عليه فوضعه يف مل أره قط فأتيته به فأخذ الرضا 
يا : فقلت، ت ومضىابوت وانشق السقف فخرج منه التابو عال الت حتیركعتني مل يفرغ منهما 

اسكت فإنه : يلفقال ؟ فما نصنع، الساعة جييئنا املأمون ويطالبنا بالرضا ، بن رسول اهللا
ميوت باملشرق وميوت وصيه باملغرب إال مجع اهللا بني أرواحهما ی ما من نب، سيعود يا أبا الصلت

 فاستخرج الرضا  ت فقام ابو إنشق السقف ونزل الت حتیوما أمت احلديث ، وأجسادمها



  ٥٣............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

   )٧٠(.)...ت ووضعه على فراشه كأنه مل يغسل ومل يكفنابو من الت
و امحد بن ی اد بن جعفر مهدانيامحد بن ز متوکل وی ه و حممد بن موسيلويماجی حممد بن عل

م ي بن ابراهنيحس م بن تاتانه وي بن ابراهني بن هاشم و حسنيحس م بن هاشم ويبن ابراهی عل
م بن هاشم از يبن ابراه لیع: گويند، الوراق  عبد اهللابن ی عل دب وؤامحد بن هشام م

ی ا :فرمودند  سپس حضرت ...( :گويدی طوالنی ثيدر حدی صلت هروی پدرش از اب
، خارج شدم، با سر برهنه بعد از آن وارد شدم و ]مأمون[بر اين فاجر  هنگامی که، اباصلت

دهم اما اگر با سر پوشيده خارج شدم پس با من سخن  می جوابت را، یبا من سخن گفت اگر
در حمراب  و شيدخود را پولباس   حضرت، آن روز که شدی فردا :گويدصلت ابو ، مگو

مون مشا را أم: گفت مون نزد ايشان آمد وأمی از سو  مینشسته و منتظر بود در اين هنگام غال
من پشت سر  به راه افتادند و خود را پوشيده وی و ردا لنينع خواهد پس حضرت  می

 انگور واز ی طبق، مون وارد شدميأم بر هنگامی که  حضرت من و، رفتم میايشان راه 
ی برخ آن را خورده وی ها دانهی انگور بود که برخی  از ميوه ديدمي که در دستش خوشهی طبق
حضرت را در  آمد و ايشان  به سویحضرت را ديد  هنگامی کهپس . اند ماندهی باق

ی ا: گفت نزد خود نشاند و به ايشان انگور تعارف کرد و بوسيد و پيشانی آغوش گرفت و بر
اين انگور  شايد: فرمودند  حضرت رضا، ام نديدهی به اين خوبی انگور، اهللافرزند رسول 

: فرمودند به او  حضرت رضا، يدآن خبور از: گفت  پس به او، خوب از شت باشد
را  شايد ما، کنيد یمانع شده که ميل منی چه چيز: گفت مونأمپس ، ف کنيداعممرا از اين امر 

ها  حضرت نيز سه دانه از آن از انگور خورد وی هاي او دانه، کنيد میآن ی  دربارهی متهم به چيز
به : فرمودند؟ روييد می به کجا: مون گفتأم، ستنداسپس برخ و انداختند آن را را خوردند و

، که سر خويش را پوشانده بودند لیر حاد پس حضرت ، خواهيد میکه مشا ی يجا  مهان
سپس ، و دستور دادند در را ببندم، اين که وارد اتاق شدندخارج شدند با ايشان حرف نزدم تا 

در ، کنار صحن اتاق ايستاده بودم درمانده در من حمزون و رختخوابش خوابيدند و حضرت بر
وارد شد من ، بود ين مردم به حضرت تر شبيهنرم که ی زيبا رو با موهايی اين هنگام جوان

اين وقت از  که مرا دری کس: فرمود؟ رد شديد از اين در بسته چگونه: عرض کردمبه ايشان 
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مشا : عرض کردم به او. از در بسته عبور داد نيز مرا ووارد اتاق ساخت ، مدينه به اين جا آورد
. هستمی من حممد بن عل، هستم تو اباصلت من حجت خدا بری ا: فرمودند؟ هستيدی چه کس
ی پيشان در را او را بغل کردند و و او مرا نيز امر به دخول کردند پدرش رفتند و به سویسپس 

به مست  زيرانداز خويش آوردند و ايشان را به سویبوسيد سپس حضرت را کشان کشان 
سفيد رنگ به ی ا گفتند و ديدم که ماده میی با ايشان چيزهاي ند وگردا می چپ بر راست و

آن را با زبان خود   جعفرابو شد و  میخارج   رضاحضرت رنگ برف از دهان 
ی  سينهاز  لباس حضرت رد کرد وی به الی جعفر دست خويش را از الابو خورد سپس  می

  آن امام رضا آن را خورد پس از خارج ساخت و) گنجشک( شبيه به پرندهی ايشان چيز
آب را از  شوينده وی  اباصلت برخيز و مادهی ا: فرمودند جعفر ابو پس . وفات يافتند

به تو گفتم  را چه آن: فرمود؟ نيستی ا شويندهی  آب و ماده جا آندر : گفتم، برامي بياورخزانه 
هامي را مجع کردم تا ايشان در غسل  لباس، آوردم جا آنشوينده و آب را از ی  ماده، ده اجنام
 را او و. کند یمنی تو مرا يار غري ازی اباصلت خم شو که کسی ا: کنم حضرت فرمودندی يار

آن کفن و  صندوقچه که در جا آندر  خزانه برو و به سوی: سپس فرمودند، کردندغسل 
را در  ها آن قبالًها را ديدم که هرگز  رفتم و آن جا آنمن به ، بياور است را خارج کن و کافور

، خواندند مناز بردم پس حضرت ايشان را کفن کرده و ها را برداشته و نديده بودم پس آن جا آن
مان درست يت براابو جنار بروم تا ت به سوی :عرض کردم. ت را برامي بياورابو ت: سپس فرمود

 قبالًرا ديدم که هرگز ی تابو رفتم ت جا آن. ت استابو ت جا آنبه خزانه برو در : فرمودند؟ کند
ی پاها  جعفرابو . آن ادند را در حضرت  آن را نديده بودم پس آن را آوردم و

ايشان دو رکعت مناز خواندند هنوز مناز حضرت پايان نيافته بود  بر وحضرت را صاف کرده 
عرض . خارج شد و رفت جا آن ت ازابو ت باال رفت و سقف شکافته شد و تابو که ناگهان ت

کند در آن  میامام را از ما طلب  آيد و میمون أگر مديی فرزند رسول اهللا ساعتی ا: کردم
که  چرا، گردد می بازکه ! اباصلت خاموش باشی ا: فرمودند حضرت ؟ هنگام چه کنيم

اجساد آنان  که خداوند ارواح وناي مريد مگر یدر مغرب منی در مشرق و هيچ وصی هيچ پيامرب
 يان نيافته بود که سقف شکافته شد وپا هنوز کالم حضرت . دهد میهم قرار  را در کنار

يا ر فرش ادند گوب خارج ساخته و تابو از ت را امام  ت پايني آمد حضرت رفتند وابو ت
  . )...نه کفن نه غسل داده شده بودند و هرگز امام 
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  : ی به امام هاد  وصيت امام جواد
  

من املدينة   جعفرابو ملا خرج : (قال، عن إمساعيل بن مهران، عن أبيه، بن إبراهيم يعل
 أخاف عليك يف جعلت فداك إين: قلت له عند خروجه، الدفعة األوىل من خرجتيه إىل بغداد يف

هذه  ليس الغيبة حيث ظننت يف: ضاحكاً وقالی فكر بوجهه إل؟ فإىل من األمر بعدك، هذا الوجه
جعلت فداك أنت خارج فإىل من : فلما اخرج به الثانية إىل املعتصم صرت إليه فقلت له. السنة

األمر ، عند هذه خياف علي :فقالی مث التفت إل، أخضلت حليته حتیفبكى ؟ هذا األمر من بعدك
   )٧١(.)عليی إىل ابنی من بعد
  جعفرابو  هنگامی که(: کند مینقل ل بن مهران يم از پدرش از امساعيبن ابراهی عل

: عرض کردمدر هنگام رفنت به ايشان ، بغداد خارج شدند به سویاولني بار از مدينه ی برا
حضرت ؟ کيست به دستامور بعد از مشا ، هراسامن فدايتان شوم من از شهادت مشا بيمناک و

 غيبت من در ، که در گمان توست طور مهان :فرمود تبسم کرد و سکوت کرد و کیاند
عرض  ايشان رفتم و به سویخارج شدند  هنگامی کهپس در سفر دوم  !اين سال نيست

حضرت ؟ در حال خروج هستيد صاحب اين امر بعد از مشا کيست مشا، فدايتان شوم: کردم
 من هراس  است که بر هاين هنگام در: حماسن ايشان خيس شد سپس فرمودند يستند وگر
  )....استی فرزندم عل به دستامر بعد از من ، است
  

ی احلسن علابو وزوجته ابنة املأمون حاجاً وخرج   جعفرابو ملا خرج : (عيون املعجزات
ونص عليه مبشهد ثقاته ، املواريث والسالحوسلم إليه ، املدينة فخلفه يف وهو صغري ابنه 

، وكان خرج املأمون إىل بالد الروم، وانصرف إىل العراق ومعه زوجته ابنة املأمون، وأصحابه
جعفر  ستة عشرة سنة من إمامة أيب وذلك يف، رجب سنة مثان عشرة ومائتني فمات بالبديرون يف

 ، ٧٢(.)شعبان من سنة مثان عشرة ومائتني إسحاق حممد بن هارون يفابو وبويع املعتصم(   
حج  به سویمون مأ مهسرشان دختر و  جعفرابو  هنگامی که: (معجزاتی  سرچشمه
ايشان را ، بود حضرت صغريی که طفلی حال يشان درا فرزند ی اباحلسن عل، خارج شوند
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به ايشان  اصحاب خويش و در حضور ثقات سالح را به او سپرد و خليفه قرار داد و مواريث و
در آن هنگام  خارج شدند وبغداد  به سویون مأمدختر ، به مهراه مهسرشان وصيت فرمودند و

يرون مصادف با شانزده در بد ۲۸۰اما در رجب سال ، ون هم به بالد روم خارج شده بودمأم
 ۲۸۰بن هارون در شعبان سال  اسحاق حممدابو بود و معتصم با   جعفرابو سال امامت 

  . )کرد بيعت
  

 : در هنگام وفات وصيت امام جواد 
  

، عن اخلرياين، عن احلسني بن حممد، عن حممد بن يعقوب، القاسم جعفر بن حممدابو ی أخربن
وكان أمحد بن حممد ، وكلت ای للخدمة الت جعفر  كنت ألزم باب أيب( :عن أبيه أنه قال

وكان ، جعفر  خرب علة أيبالسحر من آخر كل ليلة ليتعرف  جيئ يفی بن عيسى األشعر
: قال اخلرياين. إذا حضر قام أمحد وخال بهی جعفر وبني اخلريان خيتلف بني أيب الذيالرسول 

واستدار أمحد ، الرسولی وخال ب، فخرج ذات ليلة وقام أمحد بن حممد بن عيسى عن الس
، ماضی إن: "ويقول لك، إن موالك يقرأ عليك السالم: فقال الرسول، فوقف حيث يسمع الكالم

مث مضى الرسول ورجع . "عليكم بعد أيبی ما كان لی وله عليكم بعد، عليی واألمر صائر إىل ابن
ما ی وأعاد عل، قد مسعت ما قال: قال، خرياً: قلت؟ قال لك الذيما : فقال يل، أمحد إىل موضعه

فإذا مسعت " وال جتسسوا: "يقول تعالیقد حرم اهللا عليك ما فعلت؛ ألن اهللا : فقلت له، مسع
وأصبحت وكتبت : قال. وإياك أن تظهرها إىل وقتها، فاحفظ الشهادة لعلنا حنتاج إليها يوماً ما

إن حدث : وقلت، وختمتها ودفعتها إىل عشرة من وجوه أصحابنا، عشر رقاع نسخة الرسالة يف
مل   جعفرابو فلما مضى  .حدث املوت قبل أن أطالبكم ا فافتحوها واعملوا مبا فيهای ب

 يتفاوضون يف، عرفت أن رؤساء العصابة قد اجتمعوا عند حممد بن الفرج حتیی أخرج من منزل
لوال خمافة الشهرة لصرت : باجتماعهم عنده ويقولی حممد بن الفرج يعلمنی وكتب إل. األمر

فتجارينا ، عندهفوجدت القوم جمتمعني ، فركبت وصرت إليه. فأحب أن تركب إيلّ، معهم إليك
أخرجوا تلك : وهم حضور - فقلت ملن عنده الرقاع ، فوجدت أكثرهم قد شكوا، الباب يف

 قد كنا حنب أن يكون معك يف: فقال بعضهم. هذا ما أمرت به: فقلت هلم، فأخرجوها، الرقاع
يشهد ی األشعر جعفرابو هذا ، قد أتاكم اهللا مبا حتبون: فقلت هلم. هذا األمر آخر ليتأكد القول
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فخاف ، فدعوته إىل املباهلة، فسأله القوم فتوقف عن الشهادة، بسماع هذه الرسالة فاسألوهی ل
فأما مع املباهلة ، مكرمة كنت أحب أن تكون لرجل من العربی وه، قد مسعت ذلك: منها وقال

   )٧٣(.)احلسن  سلموا أليب حتیفلم يربح القوم ، فال طريق إىل كتمان الشهادة
 از پدرش خربی انري بن حممد از خنيعقوب از حسيبن بن  القاسم جعفر بن حممد از حممدابو 

ی خدمت گذاری که برای امور بودم تا  جعفرابو ی  من نگهبان در خانه(: که گويد دادند
در سحرگاه ، شبانه هر یاشعری بدهم و امحد بن حممد بن عيس اجنام موکل شدم را ها آنبه 

 جعفری بود که بني ابی مطلع شود و نيز رسول  جعفرابو آمد تا از احوال  میشب  آخر
  خلوت  با اوی تنهاي ست و دراحاضر شد امحد برخ هنگامی کهفرق داشت پس  خريانیو
 است واز جملس برخعيسی امحد بن حممد بن  آن شب خارج شد و در: گويدخريانی . کرد

: رسول گفت، داد میبه سخنان آنان گوش  رفت وی ا رسول تنها شد پس امحد در گوشه
ی فرزندم عل به دستامر  هستم وی من رفتن: گويد میرساند و به تو  میمواليت به تو سالم 

 سپس رسول رفت و. برگردن مشاست، ند حق من بعد از پدرممهاناست و حق او برگردن مشا 
: گفت. سخنانش خري بود: گفتم؟ به تو چه گفت: به من گفت در اين هنگام امحد آمد و

خداوند : من تکرار کرد به او گفتم بر را خودی ها به تو گفته من شنيدم و شنيده را چه آن
در ی ا نيدهپس اگر آن را ش) ال جتسسوا: (فرمايد میحرام کرده زيرا ی داد اجنامراکه تو  چه آن

 بر حذر از فاش کردن آن به شهادت تو احتياج داشته باشيمی شايد روز، نزد خود حمفوظ بدار
 موم نوشته و در ده نامه با مهر و رامن آن : گفت. باش و آن را تنها در وقت معني اظهار کن

اگر مرگ مهلتم نداد تا در مورد آن با مشا سخن گومي : ه ده تن از اصحاب خود دادم و گفتمب
ابو  هنگامی کهپس . عمل کنيد، آن است در چه آن به و مطالبه کنم پس آن را بگشاييد و

قوم نزد حممد بن ی ؤسادم ريافت از منزل خود خارج نشدم تا اين که فهميوفات   جعفر
من ی برای ا نامهحممد بن فرج  کردند و میی هم نظرسنج با امور در مورد فرج مجع شدند و

تو  به سویاگر هراس شهرت نبود به مهراه آنان : گفت مرا از مجع آنان آگاه کرد و نوشت و
ديدم که گرد  قوم را، شدم هیرا پس من سوار شده و. یمن بياي به سویآمدم دوست دارم  می

 ها آن؟ ها نزد کدام يک از مشاست گفتم نامه ها را معترض يافتم به آن او مجع شده و بيشتر آنان
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: آنان گفتند ازی است که به آن امر شديد برخی اين چيز: را خارج کنيد و به آنان گفتم
: گفتم. گفتارتان باشد گواهی بر صحتتا ی خود داشته باشی برای دوست داشتيم شاهد

است که شهادت ی جعفر اشعرابو اين ، داده است طلبيد را میرا که مشا دوست  چه آنخداوند 
ال کردند اما ؤپس قوم از او س، نامه را شنيده پس از او بپرسيد وجودی دهد اين موضوع يعن می

ا آن را مهان: گفت مر ترسيد وااز اين ، به مباهله خواندند پس او را، ندادی او هيچ شهادت
پس  مردان عرب بگريد ازی يک دوست داشتم که آن رای ول نامه صحت دارد وجود شنيدم و

 ليمتس احلسن ی کتمان شهادت نيست پس قوم به امر ابی برای در هنگام مباهله ديگر راه
   . )گشتند

   :ی به امام حسن عسگر ی وصيت امام هاد
  

ابو أوصى (: قال، بن يسار القنربي يحيیعن ، عن حممد بن أمحد النهدي، بن حممد يعل 
   )٧٤(.)على ذلك ومجاعة من املوايلی وأشهدن، إىل ابنه احلسن قبل مضيه بأربعة أشهر احلسن 
 چهار احلسن ابو : (گويدی سار قنربيبن ی يحياز ی بن حممد از حممد بن امحد النهدی عل

از ی مجاعت و آن شاهد قرار داد بر مرا و فرمود صيتو  ماه قبل از وفاتش به فرزندش حسن
  . )دوستدار او

 
بن عمر  يعن عل، عن بشار بن أمحد البصري، عن جعفر بن حممد الكويف، بن حممد يعل 

جلعت فداك : له فمر بنا حممد ابنه فقلت، صحن داره يف احلسن  كنت مع أيب: (قال، النوفلي
   )٧٥(.)احلسنی صاحبكم بعد، ال: فقال؟ هذا صاحبنا بعدك

نقل ی بن عمر نوفلی از علی از بشار بن امحد بصری بن حممد از جعفر بن حممد کوفی عل
، يشان بودم پس فرزندش حممد از کنار ما گذشتدر صحن اتاق ا احلسن ابو نزد : (کند می

، خري: فرمودند؟ ايشان صاحب ماست، مشااز  شوم بعدفدايتان : عرض کردممن به ايشان 
  . )صاحب مشا بعد از من حسن است
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 أيب يدخلت عل: (قال، بن عمرو العطار يعن عل، حممد األسبارقيين عن أيب، بن حممد يعل 
جعلت فداك من : فقلت له، االحياء وأنا أظن أنه هو ابنه يف جعفرابو و  ياحلسن العسكر

فيمن : فكتبت إليه بعد: قال. خيرج إليكم أمري حتیال ختصوا أحداً : فقال؟ أخص من ولدك
ی حممد أكرب من أبابو وكان : قال. الكبري من ولديی ف: فكتب إيلّ: قال؟ يكون هذا األمر

   )٧٦(.)جعفر
ی احلسن عسکرابو  بر (:ويدبن عمرو عطار گی از علی نيحممد اسبارقی بن حممد از ابی عل
 کردم که ايشان صاحب امر است پس به  میمن گمان  فرزندش وارد شدم وجعفر ابو  و

: پس فرمودند؟ يتان شوم به کدام فرزند مشا اختصاص داده شده استفدا :عرض کردمحضرت 
: حضرت نوشتمی برا نيزاز آن  بعد: گويد. اختصاص ندهيد تا دستور من به مشا برسدی به کس

و  :گفت. خمصوص فرزند بزرگم: من نوشتندی حضرت برا:گويد؟ کيست به دستاين امر 
  . )جعفرابو بود نه   حممدابو ، فرزند بزرگ حضرت

  
، بكر الفهفكيی عن أب، بن درياب يحيیعن حممد بن ، عن إسحاق بن حممد، بن حممدی عل

وهو ، وأوثقهم حجة، أنصح آل حممد غريزةی حممد ابنابو  :احلسن ابو ی كتب إل: (قال
، فسله عنهی فما كنت سائل، عرى اإلمامة وأحكامهای وهو اخللف وإليه ينته، األكرب من ولدي

   )٧٧(.)فعنده ما حيتاج إليه
نقل  یبکر فهفکی اب از ابيبن دری يحيبن حممد از اسحاق بن حممد از حممد بن ی عل

آل  نيتر حتينص بای زيغر به طورحممد ابو فرزندم : من نوشتندی برا احلسن ابو : (کند می
 خلف و و اون فرزندان من است يتر بزرگاو  ست وها آنی ن حجت برايتر حممد است و موثق

از من ی خواست می هر چه و شود میی احکام امت به او منته جانشني من است و امامت و
 . )د نزد اوستياز داريکه به آن ن چه آناز او بپرس و ی بپرس
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  : در هنگام وفات ی وصيت امام هاد
  

سنة أربع  يف توىف فيهای احلسن علته التابو واعتل ): (كتابه إثبات الوصيةی ف(ی املسعودقال 
وأعطاه النور واحلكمة ومواريث األنبياء  وأحضر ابنه أبا حممد احلسن ومخسني ومائتني 

   )٧٨(.)ونص عليه وأوصى إليه مبشهد ثقات من أصحابهوالسالح 
در سال ی بيمار ليلبد احلسن ابو  و( :گويد می) صيتدر کتاب اثبات و(ی مسعود

 به او نور و و را حاضر کرد حممد حسن ابو يافت و در هنگام وفات فرزندش وفات  ۲۵۴
در حضور اصحاب  و کردند يشان وصيتا بر حکمت و مواريث انبياء و سالح را اعطا کرد و

  . )کردند صيتو موثق خويش به ايشان 
  

  : ی فرزندش امام مهدبه  ی وصيت امام حسن عسگر
  

عن عمرو ، عن جعفر بن حممد املكفوف، عن جعفر بن حممد الكويف، بن حممد يعل
   )٧٩(.)هذا صاحبكم من بعدي: حممد ابنه وقالابو  أراين: (قال، األهوازي

 :ويدگ، یاهواز عمرو بن حممد مکفوف از جعفر ازی کوفد بن حمم جعفر از بن حممدی عل
  . )اين صاحب مشاست من از بعد :فرمودند و به من نشان دادند فرزندش را، حممدابو (

  
بن عبد الرمحن ی عن حممد بن عل، بن إبراهيمی علی حممد ابن عن احلسني و، بن حممدی عل
أتيت : (قال، عن رجل من أهل فارس مساه، العجليی عن ضوء بن عل -من عبد قيس  - ی العبد

: قال؟ أقدمك الذيما : فدخلت عليه وسلمت فقال، فدعاين حممد ی سامرا ولزمت باب أب
مث صرت ، الدار مع اخلدمی فكنت ف: قال، فالزم الباب: فقال يل: قال، خدمتكی رغبة ف: قلت
: قال، الدار رجالی هلم احلوائج من السوق وكنت أدخل عليهم من غري إذن إذا كان فی أشتر

فلم ، مكانك ال تربح: البيت فناداين یدار الرجال فسمعت حركة فی فدخلت عليه يوماً وهو ف
فدخلت ، ادخل: مث ناداين، جارية معها شيء مغطىی فخرجت عل، أجسر أن أدخل وال أخرج
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حسن ، فكشفت عن غالم أبيض، عما معكی اكشف: فقال هلا، ونادى اجلارية فرجعت إليه
هذا  :فقال، وكشف عن بطنه فإذا شعر نابت من لبته إىل سرته أخضر ليس بأسود، الوجه

   )٨٠(.)حممد ابو مضى  حتیفما رأيته بعد ذلك ، مث أمرها فحملته، صاحبكم
الرمحن  بن عبدی بن عل حممد م ازيبن ابراهی فرزندان عل حممد  ونيحس بن حممد ازی عل 
نقل ، ديرا نام اهل فارس که او ازی مرد ازی عجلی بن عل ضوء از -سيق عبد از- یالعبد
دعوت  پس حضرت مرا، سيدمر  حممدی ابی  خانهب به در شدم و سامراء وارد(: کند می

باعث شده که ی چه چيز:فرمودند سالم کردم وعرض  شدم و وارد يشان ا بر و کردند
 نگهبان :به من فرمودند. باشم خدمت مشا دوست دارم در: عرض کردم، ويدگ؟ یياين جا بيا

 اگر حيتاج منزل شدم و ما خريد مورأسپس م، خانه با خدمتکاران بودم در :ويدگ! باشب در
 ايشان روزها بر ازی يک در :گويد. شدم می وارد اجازهبدون ، ندبودی اتاق پذيراي مردانی در

 يشان ا شدم و وارد صدا مرا خانه شنيدم و دری صداي وند بودی يرايدر اتاق پذ 
 در، نکردم شدن را خارج شدن و پس جسارت وارد، وحرکت نکنت سباي جا  مهان :کردند

 صدا سپس مرا، دست داشت به مست من بريون آمد که يک شيء پوشيده دری اين هنگام کنيز
او به ، برگشتند يشان ا به سوی و کردند صدا را کنيز شدم و پس وارد، داخل شو :کردند

، کرد را آشکار بچه سفيد پس يک پسر، کن آشکاری را که مهراه داری آن چيز :فرمودند
ازسينه تا نافش ی رنگ سبزی که مو در حالی کرد آشکار را و شکم او، داردی صورت زيباي
او  و سپس به او امرکرد، اين صاحب مشاست :پس فرمودند، رنگ سياه نبود هب و روييده بود
  . )وفات يافتند  حممدابو  هنگامی که نديدم تا او را از آن به بعد و، را برداشت

  
حدثنا : قال، حدثنا عبد اهللا بن جعفر احلمريي: قال،  بن املتوكل حدثنا حممد بن موسى

فعرضه ، ولد فسماه حممداً حممد  ولد أليب: (قال، غامن اخلادمی عن أب، حممد بن أمحد العلوي
متتد  الذيوهو القائم ، عليكمی وخليفت، هذا صاحبكم من بعدي: وقال، على أصحابه يوم الثالث

   )٨١(.)فإذا امتألت األرض جوراً وظلما خرج فمألها قسطاً وعدالً، باالنتظارإليه األعناق 

                                                
  .٣٢٩ص  ١ج : شيخ كلينی -كافی  -٨٠
  .۴٣١ص : شيخ الصدوق -كمال الدين و امتام النعمة  -٨١
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ی اب ازی علو بن امحد حممداز ی ريبن جعفر مح عبد اهللاز  بن متوکل ی بن موس حممد
 و، ناميد حممد را او و آمد به دنيای پسر  مداحمابی برا: (کند که گويند مینقل ، امتخ غامت

 و، من اين صاحب مشاست از بعد: فرمودند و، اصحابش نشان دادندسوم به  روز در را او
هنگامی پس ، کنند میدراز گردن  او که مهه به انتظار میقائ مهان او و، جانشني من بر مشاست

  . )کند می داد عدل و از پر را آن و کند میخروج  ستم شد ظلم و زمني پر از که
  

ی امام حسن عسكر توصي هنگام وفات در:  
  

 عن أيب، اهللا بن حممد بن خاقان الدهقان عن عبد، عن حممد بن علي، الرازي يأمحد بن عل
:] قال[ی النوخبتی سهل إمساعيل بن علی قرأت على أب(: قال، سليمان داود بن غسان البحراين

الرضا بن موسى بن جعفر الصادق بن حممد الباقر  يبن حممد بن عل يمولد حممد بن احلسن بن عل
بسامراء سنة ست  ولد ، طالب صلوات اهللا عليهم أمجعني بن أيب يبن احلسني بن عل يبن عل

 یامسه كامس: "أنه قال یذه الكنية أوصى النب، أمه صقيل ويكىن أبا القاسم، ومخسني ومائتني
   )٨٢(.)وهو صاحب الزمان ، وهو املنتظر، وهو احلجة، لقبه املهدي، "وكنيته كنييت 

مان يسلی از اب دهقانبن حممد بن خاقان  عبد اهللای از از حممد بن علی رازی امحد بن عل
خواندم (: کند که گويد نقل می ینوخبتی ل بن عليسهل امساعی اب علیی از داوود بن غسان حبران

الصادق بن حممد باقر  بن حممد بن علی الرضا بن موسی بن جعفر لیمولد حممد بن حسن بن ع
در سال  يشان که ا، آنان باد بن ابی طالب صلوات خدا بربن علی بن حسني بن علی 

به  که رسول اهللا ، القاسم است ی او ابا هکني مادرش صقيل و، آمد نيادر سامرا به د ۲۵۶
لقبش ، ی من است هکني، ی او هکني اسم او مهانند اسم من و: يشان سفارش کردند و فرمودندا

  .)است  زمانعصر و صاحب  او منتظر و او مهدی، او حجت است و
  

  
 مات فيهای املرضة الت يف  يحممد احلسن بن عل دخلت على أيب(: قال إمساعيل بن علي

بن حممد وهو  يوكان اخلادم أسود نوبيا قد خدم من قبله عل -إذ قال خلادمه عقيد ، وأنا عنده
فأغلى له مث جاءت به صقيل ، ماء مبصطكيی إغل ل، يا عقيد]: له[فقال  - رىب احلسن 
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ضرب  حتیيديه وهم بشربه فجعلت يده ترتعد  فلما صار القدح يف. اجلارية أم اخللف 
ی أدخل البيت فإنك ترى صبياً ساجداً فأتن: وقال لعقيد، فتركه من يده، القدح ثنايا احلسن 

، سبابته حنو السماءساجد رافع ی فدخلت أحترى فإذا أنا بصب: قال عقيد: سهلابو قال . به
إذا جاءت أمه صقيل ، يأمرك باخلروج إليهی إن سيد: فقلت، صالته فسلمت عليه فأوجز يف

بني يديه سلم وإذا ی فلما مثل الصب: سهلابو قال . فأخذت بيده وأخرجته إىل أبيه احلسن 
يا سيد : بكى وقال فلما رآه احلسن ، مفلج األسنان، شعر رأسه قططی وف، اللونی هو در

بيده مث حرك ی باملصطكی القدح املغلی وأخذ الصب، ذاهب إىل ريبی املاء فإنی اسقن، أهل بيته
واحدة ی حجره منديل فوضأه الصبی فطرح ف، للصالةی هيئون: فلما شربه قال، شفتيه مث سقاه

، الزمان فأنت صاحب، أبشر يا بين :حممد ابو فقال له . واحدة ومسح على رأسه وقدميه
وأنا ولدتك وأنت حممد بن ی ووصيی وأنت ولد، وأنت حجة اهللا على أرضه، وأنت املهدي

 بن أيب يبن احلسني بن عل يبن موسى بن جعفر بن حممد بن عل يبن حممد بن عل يبن عل احلسن
وبشر بك ،  األئمة الطاهرين] األوصياء[وأنت خامت ، ولدك رسول اهللا . طالب 

عن آبائك الطاهرين صلى اهللا على أهل  أيبی بذلك عهد إل، ومساك وكناك، رسول اهللا 
  . )صلوات اهللا عليهم أمجعني من وقته يومات احلسن بن عل، ربنا إنه محيد جميد، البيت

آن  گشته و در بيمار هنگامی که ی حممد احلسن بن عل بیا بر(: ويدگی بن عل ليامساع
خادم  –  فرمودند يش عقيدبودم که به خادم خو ايشان  نزد، وفات يافتند وارد شدمی بيمار

را  بن حممد بود و او حسن ی حضرت خادم عل  میقبل از غال سياه پوست بوده و، حضرت
ی پس آب برا، جبوشانی آبی ظرف من دری عقيده برای ا: فرمودند] به او[پس –بزرگ کردند 

به آب را ی  کاسه هنگامی که و. آمدند ی مهد مادر و سپس صقيل کنيز، جوشاندند او
نتوانست ظرف را نگه دارند و ی از شدت بيمار آب بنوشند خواستند و حضرت دادند دست

ظرف آب در  و کرد می برخورد لرزش به دندان او اثر ظرف در و لرزيد میدستان حضرت 
در حال که ی بين میرا ی کودک به منزل برو و: حضرت به عقيد فرمودند و، کنار ايشان افتاد
ی وارد شدم کودک هنگامی که: ويدگ قيدع، )سهل گفتابو (. را نزد من بياور سجده است او

او  پس بر، در حال سجده بود را ديدم که دستان کوچک خويش را به آمسان بلند کرده و
خود  به سوی سرورم مشا را: عرض کردم يشانبه ا ايشان منازش را کوتاه کردند و، سالم کردم
به منزل پدرش  دست او را گرفت و در اين هنگام مادرش صيقل وارده شده و. است فراخوانده
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نرم و جمعد ی موها، درخشانی  مثل ستاره بودی او کودک: سهل گفتابو ، برد حسن 
: گريست و فرمود، را ديد حضرت او هنگامی کهپس . برفی به سفيدی يها نادند و داشت

پروردگارم  به سویآب بنوشان که در حال کوچ  یا جرعهخاندان خود به من  سروری ا
مناز ی مرا برا: به حضرت آب نوشاند حضرت فرمودند برداشته و پس کودک ظرف را، هستم

 حضرت را وضو دادند جز به جز و در اتاق ايشان قرار داد و را یپس کودک ظرف، آماده کنيد
فرزندم به تو : فرمودند به او  حممدابو پس . پاهايش مسح کشيدند فرق سر حضرت و بر

من و  تو فرزند وی زمني هست حجت خدا بر، یو تو مهدی دهم تو صاحب زمان میبشارت 
بن جعفر ی بن موسی بن حممد بن علی تو حممد بن حسن بن عل من پدر تو هستم و من وی وص

تو ، تیهس و فرزند رسول اهللا .  طالبی بن ابی بن حسني بن علی بن حممد بن عل
به تو بشارت داده و  رسول اهللا  وی هست  ينائمه طاهر و] صياءو[ ]مهره زننده[ خامت

اهل  خداوند بر تو عهد بسته که درود و اين گونه پدرم از پدران طاهر اد نيهتو اسم و ک بر
وفات  ی پس از آن حضرت حسن بن علبزرگوار است و  خداوند ما ستوده و، بيت باد

  . )يافتند
  

نص على ولده اخللف الصاحل  يإن احلسن بن عل( :املقنع يفی السد آباد يعلوقال الشيخ 
 ،فلما ، حياتهی الوسيط بينه وبني شيعته فی وجعل وكيله أبا حممد عثمان بن سعيد العمر

وأن ، فجمع شيعتهم وأخربهم أن ولده اخللف صاحب األمر بعده  أدركته الوفاة أمره 
فمن كانت له حاجة ، وهو بابه والسفري بينه وبني شيعته، وكيلهی أبا حممد عثمان بن سعيد العمر

   )٨٣(.)وسلم إليه جواريه، حال حياته كما كان يقصده يف، قصده
فرزند خلف و صاحلش  بری ا حسن بن علمهان: (ويددر مقنع گی اسد آبادی خ عليو ش 
  تبني اوی   تا واسطهقرار داد ی حممد عثمان بن سعيد عمر وکيل ايشان را ابا و کردوصي 

 يک شدوفاتش نزد ی حسن بن عل هنگامی کهپس ، زمان حياتش باشد شيعيان ايشان در و
 که داد خرب ها آنبه  هم آورد و را گرد ها آن شيعيانکه  کرد امر  به او  حضرت

 وکيل حضرت است وی اباحممد عثمان بن سعيد عمر و ،است صاحب امر  خلفش فرزند

                                                
  .۳۲۸ص :  عباس قمی شيخ –االنوار ية  -٨٣
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، دارد نزد او برودی حاجت هر کسپس ، سفري بني ايشان و شيعيان استاو دروازه و 
  . )تسليم او کرد را کنيزکان خود و، رفتند میاو  که در زمان حياتش نزدی طور مهان

  
محلنا ما مجعنا من مخس : (قاال، وحممد بن عبد اهللا الطلحي، وعنه عن أمحد بن داود القمي

وجوهر وثياب من بالد قم وما يليها وخرجنا نريد سيدنا أبا حممد ی ونذور وبر من غري ورق وحل
قافلة عظيمة  وحنن يف، فلما وصلنا إىل دسكرة امللك تلقانا رجل راكب على مجل، احلسن 

من : فقال، من أين يرمحك اهللا: فقلنا، رسالة إليكمی مع، يا أمحد الطلحي: وقال، فقصد إلينا
هذه الليلة فأقيموا مكانكم  يفی أنا راحل إىل اهللا موال: كميقول ل حممد احلسن  سيدكم أيب

فخشعت قلوبنا وبكت عيوننا وقرحت أجفاننا لذلك ومل نظهره ، حممدی يأتيكم أمر ابن حتی
وأصبحنا واخلرب شائع ، وتركنا املسري واستأجرنا بدسكرة امللك منزالً وأخذنا ما محلنا إليه

   )٨٤(.)...حممد احلسن  بالدسكرة بوفاة موالنا أيب
از مخس و  چه آن(: نديگو میی طلح عبد اهللاحممد بن  و  میق او از امحد بن داوود و و از

حممد ی سرورمان اب به سوی کرده بودمي وها از قم محل  لباس جواهرات و نذورات و طال و
 سوار بری بنام دسکره امللک رسيدمي مردی به مکان هنگامی کهپس ، ميرهسپار شد  حسن

مهراه ی امحد اطلحی ا: گفت ما آمد و به سویعظيم بودمي پس ی ا ديدمي و ما در قافله شتر را
ی از سو: گفت؟ کيستی را رمحت کند از سو خدا تو: پس گفتيم. مشاستی برای ا من نامه

خويش ی خدا به سویمن امشب : که ندم دادپيغابه مشا  حممد حسن ی سرورتان اب
هاميان  پس قلب، مشا بيايد به سویمبانيد تا امر فرزندم حممد ی خود باق جا  مهانرهسپارم پس مشا 

 نکردمي و آشکار آن را و، آمد آن بدرد ان خباطردمل گشت وی رجا  ناهامي به درد آمد و اشک
 جا  مهان را اسباب خود دسکره امللک يک منزل اجاره کردمي و در توقف کردمي و جا  مهان
 . )ددسکره پيچيی در مهه جا  وفات امام حسن هنگام صبح خرب پس در، بردمي
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  :یشناخت امام از طريق نص اهل
  

ی عمرو حممد بن جعفر املقرابو حدثنا : قال، حدثنا أمحد بن حممد بن عبد الرمحن املقري
حدثنا حممد ابن عاصم : قال، ببغدادی بكر حممد بن احلسن املوصلابو حدثنا : قال، اجلرجاين
: قال، أيبی حدثن: قال، حدثنا عباس بن يزيد بن احلسن الكحال موىل زيد بن علي: قال، الطريفي

بن احلسني  يعن أبيه عل، عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه جعفر بن حممد، موسى بن جعفری حدثن
 ،ا ولذلكی وليست العصمة ف، اإلمام منا ال يكون إال معصوماً: (قال ظاهر اخللقة فيعرف 

، هو املعتصم حببل اهللا: فقال؟ املعصوم معنیفما ، يا ابن رسول اهللا: فقيل له. ال يكون إال منصوصاً
إىل ی إىل القرآن والقرآن يهدی واإلمام يهد، وحبل اهللا هو القرآن ال يفترقان إىل يوم القيامة

 )٨٦().)٨٥( ﴾أَقْومی هی للَّتی إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهد﴿ :عزوجلوذلك قول اهللا ، اإلمام

ی حممد بن جعفر مقر عمروابو : ث کرديحد را مای امحد بن حممد بن عبدالرمحان املقر
: گفت، ث کرديحد را بغداد ما دری بکر حممد بن حسن موصلابو : ث کرديحد را مای جرجان

د بن يزی د بن حسن کحال موليزيعباس بن : گفت، ث کرديحد را مای فيحممد بن عاصم طر
حضرت موسى ابن جعفر به نقل از پدرش : پدرم برامي گفت: گفت، ث کرديرا حد مای عل

از ما خاندان جز (: فرمود پدرش امام سجاد  ازی حممدبن عل پدرش از جعفربن حممد
در ظاهر بدن باشد تا   نيست كه یو عصمت صفت، تواند امام باشد شخص ديگرى منى، معصوم

به و به مهني جهت امكان ندارد معصوم بودن كسى را ، گرددبا چشم ديده شده و شناخته 
اى : ردشخصى عرض ك. باشدآورد مگر خدا به وسيله پيغمربش آن را صرحياً فرموده  دست

معصوم شخصى است كه به : فرمود؟ معصوم چيست یمعن  رسول خدا میفرزند گرا
و ، گناهى آلوده نگرددواسطه چنگ زدنش به ريسمان اهلى و جدا نشدنش از آن هرگز به 

و تا رستاخيز ، ديگر جدا نگردند کاست كه آن دو تا روز قيامت از ي حمكم خدا قرآن رشته
ا مهان( :و اين است فرموده خدا، منايد به امام و قرآن راهنمائى مى، كند به قرآن امام هدايت مى

  . ))كند ترين و استوارترين طريقه هدايت مى اين قرآن مردم را به راست
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 يحدثنا أمحد بن عل: قال، أيبی حدثن: قال، ی حدثنا متيم بن عبد اهللا بن متيم القرش
بن موسى الرضا  يحضرت جملس املأمون يوماً وعنده عل: (قال، عن احلسن بن اجلهم، األنصاري

 يا بن رسول : فسأله بعضهم فقال له، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكالم من الفرق املختلفة
: قال؟ یفداللة اإلمام فيما ه: قال له. بالنص والدليل: قال؟ شيء تصح اإلمامة ملدعيهای بأ، اهللا
  )٨٧(.)العلم واستجابة الدعوة يف

حسن بن  از، یانصار لیبن ع امحداز پدرم مرا  :ويدگ ی م قرشيبن مت عبد اهللام بن يمت
نيز حضور داشت  روزى به جملس مأمون رفتم حضرت رضا (: خرب کرد که گويد باجهم 

هاى خمتلف اجتماع كرده بودند يكى از دانشمندان از  شناسان از فرقه دانشمندان و عقيده
در حضرت . پرسيد آقا بفرمائيد مدعى امامت بايد داراى چه شرايطى باشد حضرت رضا 

چه چيزها از مجله دالئل : عرض کرد. امامت او و داليله با نص و تصريح ب: ندفرمود پاسخ
  . )دعا  استجابت و  علم: امامت است فرمود

، عن حممد بن الوليد، عن حممد ابن أمحد، العطار يحيیحدثنا حممد بن : قال،  حدثنا أيب 
مب يعرف : عبد اهللا  قلت أليب: (قال، عن احلارث بن املغرية النصري، عن محاد بن عثمان

   )٨٨(.)والوصيةبالسكينة والوقار والعلم : قال؟ صاحب هذا األمر

بن عثمان  محاد د ازيبن ول حممد از بن امحد حممد از عطاری يحيبن  حممداز را  ما  پدرم
صاحب : عرض کردم به امام صادق (: گويدکند که  میباخرب حارث بن مغريه نصرى  از

امام  نیيع(  و وصيت  با آرامش و وقار و علم: فرمود؟ شود شناخته مى یاين امر با چه عالمت
   )٨٩(.))قبلى به امامت او وصيت كرده باشد

عن عبد ، حدثنا محاد: قال، عن يونس بن عبد الرمحن، عن حممد بن عيسى، بن إبراهيم يعل
من مات وليس : قال  إن رسول اهللا: عن قول العامة سألت أبا عبد اهللا : (قال، األعلى

يعرف صاحب هذا األمر  ) إىل أن قال. ..(، احلق واهللا: فقال، له إمام مات ميتة جاهلية
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 وعنده سالح رسول اهللا، قبله وهو وصيه الذيهو أوىل الناس ب: غريه بثالث خصال ال تكون يف
 ٩٠(.)وذلك عندي، ووصيته(   

نقل ی االعل الرمحان از محاد از عبد ونس بن عبدياز ی سيبن ع حممد م ازيبن ابراهی عل
  عموم که رسول اهللا پرسيدم در مورد گفتار  اهللاعبد از ابا(: کند که گفته است می

حضرت ، به مرگ جاهليت مرده است، هر كس مبريد و امام خود را نشناسد: فرمودند
ی با سه ويژگ صاحب اين امر) که فرمود جا آنتا . ..(به خدا سوگند حق است : فرمودند
ی مردم به قبل از خود و وصين تر اولیاو ، شود که در هيچ کس جز او وجود ندارد میشناخته 

  . )نزد او خواهد بود، که نزد من استی تيو وص  نزد او سالح رسول اهللا، باشد میاو 

، عن عبد األعلى، عن يزيد شعرعن هارون بن محزة، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن  
يسأل هذا : قال؟ ما احلجة عليه، لهی املدع، املتوثب على هذا األمر( :عبد اهللا  قلت أليب: قال

ويكون صاحب الوصية الظاهرة ، ويكون عنده السالح، أن يكون أوىل الناس مبن كان قبله، األمر
إىل عن احلالل : فيقولون؟ إىل من أوصى فالن: إذا قدمت املدينة سألت عنها العامة والصبيانی الت

إال كان صاحب فالن بن أحد  ثالثة من احلجة مل جتتمع يف: فقالی مث أقبل عل: قال، واحلرام
  )٩١(.)فالن

على روايت ا از عبد، از هارون بن محزه، از يزيد شعر، از حممد بن حسني، يحيیحممد بن 
شود  مى یكه بر اين امر مستول آن(: عرض كردم به خدمت امام جعفر صادق : كرده است

از او «: فرمود كه؟ معلوم شودتوان آورد كه امامتش  چه حجت بر او مى، منايد و آن را ادعا مى
حضرت رو به من آورد و ، بعد از آن: دگوي راوى مى. »شود از حالل و حرام خدا سؤال مى
كس صاحب امر  كه آنمگر اين، شود سه حجت است كه در كسى مجع منى«: فرمود كه

از : نیيع(وده كه سزاوارترين مردمان باشد نسبت به آن كه پيش از او بيكى آن: امامت باشد
كه  سوم آن. در نزد او باشد  اهللا كه سالح رسول دوم آن. )باشد تر نزديکكس به او  مهه

، وارد شوى، يا در شهر او اهللا  كه چون در مدينه رسول، صاحب وصيت ظاهره باشد
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ى وصيت سكچه كه فالن كس به سوى ، عامه مردمان و كودكان را از امامت، نیسؤال ك
  . )به سوى فالن پسر فالن: بگويند كه، كرده

 عن أيب، عن هشام بن سامل وحفص بن البختري، عمري عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعل 
إن اإلمام ، بالوصية الظاهرة وبالفضل: قال؟ شيء يعرف اإلمامی بأ، قيل له( :قال، عبد اهللا 

وما ، ويأكل أموال الناسكذاب : فيقال، فم وال بطن وال فرج ال يستطيع أحد أن يطعن عليه يف
   )٩٢(.)أشبه هذا

عبد ی از ابی  از هشام بن سامل و حفص بن خبترريعمی م از پدرش از ابن ابيبن ابراهی عل
؟ توان امام را شناخت میی با چه چيز(: ده شديکنند که از حضرت پرس مینقل   اهللا

زدن به امام  طعنهی توانايزيرا هيچ کس ، که داردی برتر فضل و وی با وصيت ظاهر: فرمودند
م را مرداموال  او کذاب است و: نديو بگو، لوط را ندارد نه در شکم و نه در زبان و نه در

  . )ن سخنانيه به ايشبی زيچ خورد و می
  
احلسن الرضا  عن أيب، عن أمحد بن عمر، عن يونس، عن حممد بن عيسى، بن إبراهيم يعل
 ،الكرب والفضل : الداللة عليه: فقال، هذا األمر سألته عن الداللة على صاحب( :قال

ودوروا مع ، فالن بن فالن: قيل؟ إىل من أوصى فالن، إذا قدم الركب املدينة فقالوا، والوصية
  )٩٣(.)فأما املسائل فليس فيها حجة، السالح حيثما دار

احلسن حضرت امام ابو از ، عمر  بن امحد از،  يونس از،  عيسى  بن حممد از،  ابراهيم  بن  على
داللت بر صاحب اين امر  چه آنسؤال كردم از آن حضرت از : روايت كرده است رضا 

كه چون سواران ، بزرگى است به اعتبار سال و فضل و وصيت، دليل بر او(: ندفرمود. كند مى
به سوى : گفته شود، ى وصيت منودسكچه  فالن كس به سوى: وارد مدينه شوند و بگويند

در هر جا كه : يعنی(در هر جا كه بگردد  و بگرديد با سالح پيغمرب ، پسر فالنفالن 
از براى عوام؛ : يعنی( در آن نيست یو اما مسائل حجت) سالح باشد صاحب آن را امام دانيد
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  )٩٤(.))توانند كرد منى، شنوند كه مى یحق و باطل جواب کدر، زيرا كه عقول و افهام ايشان

جعلت : (احلسن ی قلت ألب: قال، بصريی عن أب، عن حممد بن علي، أمحد بن مهران
أما أوهلا فإنه بشيء قد تقدم من أبيه فيه بإشارة إليه ، خبصال: فقال: قال؟ فداك مب يعرف اإلمام

ويكلم الناس بكل ، غدی وخيرب مبا ف، وإن سكت عنه ابتدأ، ويسأل فيجيب، لتكون عليهم حجة
فلم ألبث أن دخل علينا رجل من أهل . أعطيك عالمة قبل أن تقوم، حممديا أبا : مث قال يل، لسان

واهللا : فقال له اخلراساين، بالفارسية احلسن ابو بالعربية فأجابه ی فكلمه اخلراسان، خراسان
، سبحان اهللا: فقال، ظننت أنك ال حتسنهای أن أكلمك باخلراسانية غري أنی جعلت فداك ما منعن

إن اإلمام ال خيفى عليه كالم ، يا أبا حممد: مث قال يل؟ عليكی يبك فما فضلإذا كنت ال أحسن أج
فمن مل يكن هذه اخلصال فيه فليس هو ، أحد من الناس وال طري وال يمة وال شيء فيه الروح

   )٩٥(.)بإمام

به خدمت حضرت امام (: بصري روايت كرده استابو از ، از حممد بن على، امحد بن مهران 
به : فرمود؟ شود امام به چه چيز شناخته مى، گردم مشافداى : عرض كردم موسى كاظم 
و به ، به سبب چيزى است كه از پدرش در باب او پيشى گرفته ها آناما اول : چند خصلت

و از او سؤال كه ، كه حجت بر مردم ثابت شود تا آن) وصيت: يعنی(سوى آن اشاره فرموده 
خود ابتدا فرمايد و ، و اگر از پرسيدن از او سكوت شود. نشودشود جواب گويد و عاجز  مى

ع خواهد شد و با واق) آينده: يعنی(در فردا  چه آنو خرب دهد به ، مطلب ايشان را بيان كند
ها  از اين یتو را عالمت، اى ابا حممد: به من فرمود كه، بعد از آن. سخن گويد یمردم به هر زبان

پس درنگ نكردم كه مردى از اهل خراسان بر ما داخل . برخيزىكه   پيش از آن، عطا كنم
او را به  با آن حضرت سخن گفت و آن حضرت  یبه زبان عرب  یپس آن خراسان، شد

به خدا سوگند كه چيزى ، گردم فداى تو: عرض كرد یآن خراسان. زبان فارسى جواب داد
 مشاكه من گمان كردم كه   مگر آن، سخن كنم ید از اينكه با تو به زبان خراسانمرا مانع نش

هرگاه من چنان باشم كه نتوامن تو را درست ، سبحان اللَّه :حضرت فرمود. يددان منى کآن را ني
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اى : به من فرمود كه، بعد از آن؟ پس زيادتى من بر تو چه چيز است، جواب دهم به زبان تو
از مردمان و مرغان و چهارپايان و چيزى كه  کسخن هيچ ي، كه امام یبه درست، ابا حممد

البته آن كس ، ها در او نباشد پس هر كه اين خصلت. بر او پوشيده نباشد، روح در آن باشد
  . )تامام نيس

عن ، عن جعفر بن عبد اهللا، بن معبدی عن عل، عن موسى بن جعفر، حدثنا عمران بن موسى
مسعته : (قال، عبد اهللا ی عن أب، معاوية بن وهبعن ، عن عبد اهللا بن عبد الرمحن، ابن محاد

وجعلنا ورثة األنبياء وختم بنا األمم السالفة ی اللهم يا من أعطانا علم ما مضى وما بق: يقول
   )٩٦(.)وخصنا بالوصية

عبد از ابن محاد از  عبد اهللابن معبد از جعفر بن ی بن جعفر از علی از موسی عمران بن موس
م حضرت نيدش( :کنندکه مینقل   عبد اهللای ه بن وهب از ابياز معاو الرمحن بن عبد اهللا

 و ما را ی ا دهبه ما خبشي آيندگان را که علم گذشتگان وی کسی ا خداوندا: فرمودند
  . )یبه ما اختصاص داد ت رايو وصی امم گذشته قرار دادی  اء و خامته دهندهيانب وارثان
  

  ):است صيتو مهانعهد  و(شود  میم با وصيت شناخته قیادر هنگام  ی امام مهد
  

عن حممد بن املفضل وسعدان بن إسحاق بن سعيد وأمحد بن ، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد 
ی وأخربنا حممد بن يعقوب الكلين، احلسني بن عبد امللك وحممد بن أمحد بن احلسن عن ابن حمبوب

: قال، حممد بن عمرانی وحدثن: قال، عن أبيه، هاشمبن إبراهيم بن  يعلی حدثن: قال، جعفرابو 
عن ، مجيعاً، عن سهل بن زياد، بن حممد وغريهی وحدثنا عل: قال، حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى

أمحد بن حممد بن ی عل عن أيب، وحدثنا عبد الواحد بن عبد اهللا املوصلي: قال، احلسن بن حمبوب
عن جابر بن يزيد ، املقدام عن عمرو بن أيب، بن حمبوبعن احلسن ، عن أمحد بن هالل، ناشر أيب

ألزم األرض وال حترك يداً وال ، يا جابر: الباقر  يحممد بن عل جعفرابو قال : (قال، اجلعفي
وما أراك تدرك ، العباسی أوهلا اختالف بن: ترى عالمات أذكرها لك إن أدركتها حتیرجالً 

كتاب اهللا فأنا أوىل  يفی أال فمن حاجن) إىل قوله ... (ی عنی ولكن حدث به من بعد، ذلك
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،  سنة رسول اهللا فأنا أوىل الناس بسنة رسول اهللای فی أال ومن حاجن، الناس بكتاب اهللا
وأسألكم حبق اهللا وحبق رسوله ، اليوم ملا أبلغ الشاهد منكم الغائب میفأنشد اهللا من مسع كال

إال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا فقد   اهللا عليكم حق القرىب من رسولی فإن ل، وحبقي
فاهللا ، علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل علينای أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وأبنائنا وبغ
فيجمع اهللا عليه أصحابه ثالمثائة وثالثة عشر : قال. تعالیاهللا فينا ال ختذلونا وانصرونا ينصركم اهللا 

ذكرها ی اآلية الت - يا جابر  - ی وه،  له على غري ميعاد قزعاً كقزع اخلريفوجيمعهم اهللا، رجالً
فيبايعونه  )٩٧(﴾أَين ما تكُونواْ يأْت بِكُم اللّه جميعاً إِنَّ اللّه علَى كُلِّ شيٍء قَدير﴿ :كتابهی اهللا ف

يا جابر  -والقائم ، عن اآلباءتوارثته األبناء قد   ومعه عهد من رسول اهللا، بني الركن واملقام
 - يا جابر  -فما أشكل على الناس من ذلك ، ليلةی رجل من ولد احلسني يصلح اهللا له أمره ف -

فإن أشكل هذا كله ، ووراثته العلماء عاملاً بعد عامل  فال يشكلن عليهم والدته من رسول اهللا
  )٩٨(.)واسم أبيه وأمه بامسهی عليهم فإن الصوت من السماء ال يشكل عليهم إذا نود

 و عيدد بن مفضل و سعدان بن اسحاق بن سخرب داد ما را امحد بن حممد بن سعيد از حمم
داد ما را حممد بن  حممد بن امحد بن احلسن از ابن حمبوب و خرب  بن عبدامللک ونيامحد بن حس
پدرش كه  حديث كرد مرا على بن ابراهيم بن هاشم از: گويداو  جعفرابو  یيعقوب كلين

حديث كرد مرا امحد بن حممد بن عيسى او  :حديث كرد مرا حممد بن عمران او گفت: گفت
حممد و غري او از سهل بن زياد و مهگى از حسن بن حمبوب  بنو حديث كرد مرا على : گفت

على امحد بن حممد بن  یاز ابو حديث كرد ما را عبد الواحد بن عبد اللَّه موصلى ]  كه گفت[
املقدام و او از جابر  یحسن بن حمبوب و او از عمرو بن اباز امحد ابن هالل و او از  ناشر یاب

اى جابر زمني گري باش و (: فرمود حممد بن على الباقر  جعفرابو  :بن يزيد جعفى كه گفت
اولش . برسى ها آناگر به  یببينگومي  میهائى را كه برايت  دست و پائى نزن تا آنگاه كه نشانه

كه  یاز من به كسان یول، خنواهى كرد کعباس است و بنظر من تو آن روز را در یاختالف بن
هر كس كه با من  :)فرمودند  سپس حضرت و. ..( پس از من خواهند آمد بازگو كن

هر : كنيد توجه، ترين مردم به كتاب خدا هستمباره كتاب خدا گفتگو كند پس من سزاواردر
                                                

  .١۴٨: البقرة -٩٧
  .۲۸۸ - ۲۹۱ص : کتاب الغيبه نعمانی -٩٨



  ٧٣............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

گفتگو كند پس من سزاوارترين مردم به سنت  باره سنت رسول اللَّه كس كه با من در
دهم كه  یبه خدا قسمش م. شنود میهر كس را كه امروز سخن مرا ، هستم رسول اللَّه 
و حق رسول او و حق خودم قسم  غائبني برسانند و مشا را به حق خداه ب] از مشا[حاضرين 

كنيد و ما را  کكه ما را كم - زيرا مرا بر مشا حق خويشاوندى رسول خدا ثابت استدهم  یم
كند باز داريد كه ما وحشت زده شدمي و مظلوم گشتيم و از شهرها  میاز كسى كه بر ما ستم 

و كنار فرزندامنان تبعيد شدمي و بر ما ستم شد و از حق خودمان ممنوع شدمي و اهل باطل بر ما 
ما را خوار نكنيد و ما را يارى كنيد تا خدا مشا ، باره ماريد دروپس خدا را بياد آ دروغ بستند
آورد  او گرد مى برپس خداوند سيصد و سيزده نفر ياران آن حضرت را : فرمود. را يارى كند

پيوندند  میهاى ابر پائيز كه م  آورد هم چون پاره آنان را گرد مى و بدون قرار قبلى خداوند
هر جا باشيد خداوند مهه مشا ( :آيه است كه خداوند در قرآنش فرموده است مهاناى جابر اين 

و ، كنند یس در ميان ركن و مقام باو بيعت مپ. )آورد كه خداوند بر مهه چيز توانا است را مى
 دستبه كه به فرزندان از پدرانشان دست  اى از رسول خدا  با او خواهد بود وصيت نامه

كه خداوند كارش را  به ارث رسيده است و قائم اى جابر مردى است از فرزندان حسني 
فرزندان  باره او به نظر مردم مشكل آيد اين كه او ازفرمايد و هر چه در میشب اصالح  کدر ي

و ، است و از علماء يكى پس از ديگرى ارث برده است مشكل خنواهد بود  رسول خدا
كه او را  میآيد هنگاشكل آيد آن آوازى كه از آمسان برها هم به نظرشان م اين بفرض كه مهه

  )٩٩(.)بنام خودش و نام پدرش و مادرش آواز دهد مهه اشكال را بر طرف خواهد منود

از حممد بن ی اشي عريت در تفسينقل کرده و روای است که کورانی تيه روايت شبين روايوا
  . است ۶۴ص  ۱ج ی اشيمسعود ع

مث خيرج من مكة هو ومن معه الثلثمائة وبضعة عشر يبايعونه بني ): (رواية طويلة إىل قوله يف( 
مبكة بامسه وأمره من ی املنادی فيناد، اهللا ورايته وسالحه ووزيره معهی ومعه عهد نب، الركن واملقام

عهد ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم ، امسه اسم نيب، يسمعه أهل األرض كلهم حتی، السماء
فإن أشكل عليكم هذا فال يشكل عليكم ، والنفس الزكية من ولد احلسني، ورايته وسالحه اهللای نب

راية ولغريهم ی فإن آلل حممد وعل وإياك وشذاذاً من آل حممد، الصوت من السماء بامسه وأمره
                                                

  .۳۲۷ص  منت: ترمجه فهرى) / للنعمانی(الغيبة -٩٩
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اهللا ی عهد نبمعه ، ترى رجالً من ولد احلسني حتیفألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً ، رايات
ويفعل ، مث صار عند حممد بن علي، بن احلسنيی اهللا صار عند علی فإن عهد نب، ورايته وسالحه

  )١٠٠(.)اهللا ما يشاء

که مهراه او  کند میمكه خروج  سپس مردى از ):فرمودندی گريدی ت طوالنيروا در و( 
 مهراه او عهدنامه و و، كنند که در بني ركن و مقام با او بيعت مىی اند و سيصد و سيزده نفر

در آن وقت منادى در مكه از آمسان او را بنام صدا . است  سالح رسول اهللا و وزيرش پرچم و
ى كه متام مردم روى زمني آن صدا را به طور. ميزند و مردم را بظهورش اطالع ميدهد

پيمان پيغمرب و ، اگر اين براى مشا مشكل باشد. م وى نام پيغمربى استنا! اى جابر، شنوند می
است باعث اشتباه و  مردى پاكدل از اوالد حسني ) مهدى(و اين كه او پرچم و سالح او 

كه او را باسم و  یآن صداى آمسان، اشكال خنواهد بود اگر اين هم موجب اشتباه گردد
راوى اين حديث  یآنگاه حضرت به جابر جعف. ظهورش صدا ميزند باعث اشتباه خنواهد شد

زيرا دولت پيغمرب و . یشوند اعتنا كن میمعدودى از سادات كه مدعى مهدويت ه مبادا ب: فرمود
پس خوددارى كن . ها دارند ديگران دولت یول) شود وقت ظاهر مى يکو (بار است  کعلى ي

كه  یرا به بين دى از اوالد امام حسني مراز اين مدعيان پريوى مكن تا آن كه  و اصالً
زيرا عهد نامه پيغمرب به على بن احلسني رسيد و . پرچم و سالح وى با اوستنامه پيغمرب و عهد

  )١٠١(.)كند میرسيد و بعد هم خدا هر چه خواهد ) خود حضرت(بعد از او به حممد بن على 

  
 :وصيت آمده امامت وی  که درباره چه آن

از امامت  و) است خداوند تياربه اخ(پروردگار نازل شده ی امامت و وصيت از سو
  :شود میيگر منتقل امام به امام د

عن ، عن أمحد ابن عائذ، الوشاءی عن احلسن بن عل، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد - ۱

                                                
  .۲۱- ۲۲ص  ۵ج : شيخ کورانی – معجم االحاديث امام مهدی  -١٠٠
  . ١٠٠٢ص  منت: )حبار األنوار ۵١ترمجه جلد ( مهدى موعود  -١٠١
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إِنَّ اللّه يأْمركُم ﴿ :عزوجلعن قول اهللا   سألت أبا جعفر: (قال، عن بريد العجلي، ابن أذينة
أن ، إيانا عىن: قال )١٠٢(﴾وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَن تحكُمواْ بِالْعدلِأَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها 

وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ، بعده الكتب والعلم السالح الذياألول إىل اإلمام ی يؤد
  )١٠٣(.)أيديكم يف الذيبالعدل 

ازبريد  نهيعائذ از ابن اذالوشاء از امحد بن  یبن حممد از حسن بن علی  بن حممد ازمعلنيحس
خدا به مشا فرمان  یبه راست( عزوجل را پرسيدمتفسري قول خدا  از امام باقر (: عجلى گويد

) به عدالت حكم كنيد، دهد كه امانات را به اهلش بپردازيد و چون ميان مردم حكم كنيد مى
ما هستيم كه بايد امامِ سابق به امامِ بعد از خود بپردازد كتب و علم و سالح ، مقصود: فرمود

كه به دست مشا  باشد یطبق قانون عدالت، چون ميان مردم حكم كنيدو  ،)هاى امامت نشانه(را 
   )١٠٤(.)است
، عن أمحد بن عمر، الوشاء يعن احلسن بن عل، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد - ٢

، ﴾نَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلهاإِ﴿ :عزوجلعن قول اهللا  سألت الرضا : (قال
اإلمام األمانة إىل من بعده وال خيص ا غريه وال يزويها ی أن يؤد هم األئمة من آل حممد: قال
  . )عنه

امام از (: گويد بن عمر الوشا از امحدی بن حممد از حسن بن علی  بن حممد از معلنيحس
دهد كه امانات را به اهل آن  خدا به مشا فرمان مى یبه راست( تفسري قول خدا عزوجل رضا 

بايد امانت را به امام   میند كه هر اماهست  ائمه از آل حممد ها آن: فرمود، پرسيدم )بپردازيد
  .)بعد از خود رد كند به ديگرى ندهد و از او دريغ ندارد

عن ابن ، عن إسحاق بن عمار، عن حممد بن سنان، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن  - ٣
إِنَّ اللّه ﴿ :عزوجلعن قول اهللا  سألت أبا عبد اهللا : (قال، عن املعلى بن خنيس، يعفور أيب

بعده  الذيأمر اهللا اإلمام األول أن يدفع إىل اإلمام : قال، ﴾يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها
  . )كل شيء عنده
ی عفور از ابی ياز امحد بن حممداز حممد بن سنان از اسحاق بن عمار از ابن ابيی حيحممد بن 

                                                
 .۵٨: النساء - ١٠٢
  .۲۷۶-۲۷۸ص  ۱ج : کلينی شيخ –کافی  -١٠٣
  .۳۵۷، ص، ۲ ج، اى ترمجه كمره/ أصول الكافی  -١٠٤
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خدا به مشا  یبه راست( خدا عزوجل پرسيدم از قول از امام صادق (: س گويديبن خنی معل
خدا به امامِ سابق امر كرده كه هر چه  :فرمود )امانات را به اهل آن بپردازيددهد كه  فرمان مى

  .)نزد او است به امامِ بعد از خود بدهد
عمر بن ی حدثن: قال، الوشاء يعن احلسن بن عل، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد - ۴
: فذكروا األوصياء وذكرت إمساعيل فقال عبد اهللا ی كنت عند أب: (قال، بصري عن أيب، أبان

  . )ينزل واحداً بعد واحد عزوجلال واهللا يا أبا حممد ما ذاك إلينا وما هو إال إىل اهللا 
ی بن أبان از اب عمر: ديگو میالوشاء ی بن حممد از حسن بن علی  بن حممد از معلنيحس

اوصياء را نام بردند و من بودم  من خدمت امام صادق (: کند که گفته است می نقل ريبص
امر امامت نيست ، اى ابا حممد اين با ما نيست - به خدا - هن: فرمود، هم امساعيل را نام بردم

  .)كند يكى بعد از ديگرى نازل مى ی بارهعزوجل كه درمگر با خدا 
عن محاد بن ، عمري عن ابن أيب، عن احلسني بن سعيد، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن  - ۵
إىل ی منا يوصی أترون املوص: (يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، عن عمرو بن األشعث، عثمان

  . )األمر إىل صاحبهی ينته حتیلرجل فرجل  ال واهللا ولكن عهد من اهللا ورسوله! ؟ من يريد
 از محاد بن عثمان از ريعمی د از ابن ابي بن سعنياز امحد بن حممد از حسيی حيحممد بن 

 ک از ما به هري د که هريا يدها ديآ :فرمايند می  عبد اهللام ابانيدش(: ديگو میعمروبن اشعث 
  از خداوند و رسولشی نه به خدا سوگند بلکه آن عهد! ت کنديکس که خبواهد وص

  .)گر تا امر به صاحبش برسديبه مرد دی ک مردي ازاست 
عن حممد بن ، عن بكر بن صاحل، بن حممد يعن عل، معلى بن حممدعن ، احلسني بن حممد - ۶

إن اإلمامة عهد ( :قال، عبد اهللا  عن أيب، عن معاوية بن عمار، عن عيثم بن أسلم، سليمان
  . )يكون من بعده الذيليس لإلمام أن يزويها عن ، معهود لرجال مسمني عزوجلمن اهللا 
مان از يبن حممداز بکر بن صاحل از حممد بن سلی بن حممد از علی  بن حممد از معلنيحس

 :فرمودند کنند که حضرت  مینقل   عبد اهللای ه بن عمار از ابيثم بن اسلم از معاويع
تواند آن را به دست  یامام من و اند ده شدهينامی مردانی پروردگار برا ازی ا امامت عهدمهان(

  . )از اوست برساند که بعدی کس
  

عمن ، عن داود بن يزيد، عن عبد اهللا احلجال، عن عبد اهللا بن حممد، حممدحدثنا أمحد بن 
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كال واهللا إنه عهد من ، أترون األمر إلينا أن نضعه فيمن شئنا: (قال، عبد اهللا  عن أيب، ذكره
إىل صاحب هذا ی رجل فرجل إىل أن ينته، طالب  بن أيب يإىل عل  رسول اهللا

   )١٠٥(.)األمر
که آن را از ی د از کسيزيحجال از داوود بن  عبد اهللابن حممد از  عبد اهللامحد بن حممد از  

آن را به ، که به دست مای د که امريا دهيا ديآ(: ذکر کرده است که فرمودند  عبد اهللا ابا
 نيؤمناملميربه ا از رسول اهللا ی هرگز بلکه آن عهد خري ؟ميبده، ميکه خبواه هر کسدست 
 گرددی ن امر منتهيتا امر به صاحب ا گريدبه مرد ی از مرد و( .  

حممد عبد اهللا بن ابو حدثنا : قال، العباس أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة الكويفابو أخربنا 
 جعفرابو حدثنا : قال، صفر سنة ست وستني ومائتني من كتابه يفی أمحد بن مستور األشجع
مسعت أبا : (قال، عن عمرو بن األشعث، بن بكريحدثنا عبد اهللا : قال، حممد بن عبيد اهللا احلليب
فأقبل علينا  -البيت حنو من عشرين رجالً  وحنن عنده يف - يقول  عبد اهللا جعفر بن حممد 

واهللا إنه لعهد من اهللا ، اإلمامة إىل الرجل منا يضعه حيث يشاء لعلكم ترون أن هذا األمر يف: وقال
   )١٠٦(.)إىل صاحبهای تنته حتیإىل رجال مسمني رجل فرجل  نزل على رسول اهللا

امامت و ( :او گفت ید بن حممد بن سعيد بن عقده كوفالعباس امحابو خرب داد ما را  
حممد عبد اللَّه بن امحد بن مستورد ابو حديث كرد ما را ) خداستوصيت رهربى باختيار 

حممد بن  جعفرابو او گفت حديث كرد ما را  ۲۶۶سال ه از كتابش در ماه صفر ب  اشجعى
 :بن اشعث او گفت] و[او گفت حديث كرد ما را عبد اللَّه بن بكري از عمر  بیعبيد اللَّه حل

كه در حمضرش نشسته بودمي حضرت روى به ما كرد  يمبه بيست نفر بود کدر خانه امام نزدي(
كسى از ما سپرده شده است  به دستشايد بنظر مشا چنني برسد كه اين كار امامت : و فرمود

خدا سوگند كه آن سفارشى است كه از جانب خدا ه كه در هر جا كه خبواهد قرارش بدهد ب
به  اجناماز ديگرى تا سرباره افرادى با نامشان يكى پس شده است در  به رسول خدا
   )١٠٧(.)صاحبش برسد

                                                
  .۴۹۱ص : حممد بن حسن صفار – البصائر الدرجات  -١٠٥
  .۵۹ص : نعمانی حممد بن ابراهيم –کتاب الغيبه  -١٠٦
  .۴۵ص  منت: ترمجه فهرى) / للنعمانی(الغيبة  -١٠٧
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، اهللا وعبد اهللا بن جعفر مجيعاًحدثنا سعد بن عبد : قاال، وحممد بن احلسن ، حدثنا أيب
عن عمرو بن ، عن عبد اهللا بن بكري، بن أسباط يعن عل، اخلطاب عن حممد بن احلسني بن أيب

كال واهللا إنه  ؟أترون األمر إلينا نضعه حيث نشاء: (يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، األشعث
   )١٠٨(.)إىل صاحبهی ينته حتیإىل رجل فرجل   لعهد من رسول اهللا

بن  عبد اهللا و عبد اهللاسعد بن : نديگو می و ث کرديحد مرا پدرم و حممد بن حسن 
 از عمرو بن ريبن بک عبد اهللابن اسباط از ی خطاب از علی  بن ابنيجعفر مهه از حممد بن حس

پنداريد كار به دست ما  میآيا (: فرمود شنيدم كه مى كه از امام صادق : اشعث گفت
به خدا سوگند كه امر امامت عهدى ، چنني نيست؟ يم كجا كه خبواهيم مىاست و آن را هر 

است به شخصى و بعد از او به شخصى ديگر تا آن كه به صاحبش  از جانب رسول خدا 
 . )برسد

اإلمام إذا أوصى إىل : قيل للرضا : (قال، نصر عن أمحد بن حممد بن أيب، أمحد بن حممد
بأمر ی إمنا يوص: قال؟ أو كيف هو، ففوض إليه فيجعله حيث يشاء، يكون من بعده بشيء الذي
ال واهللا ؟ أترون أن هذا األمر إلينا جنعله حيث نشاء: قال. عن جدكی إنه حك: فقال. عزوجلاهللا 

   )١٠٩(.)قلت لك من هذا الذيف: فقال. رجل فرجل مسمى  ما هو إال عهد من رسول اهللا

هنگامی : گفته شد  به امام رضا(: ديگو مینصر ی ابامحد بن حممد از امحد بن حممد بن 
وصيت  تواند می، خواهد میکس که  کند آيا به هر میاز خود وصيت  امام به شخص بعد که

 حضرت از زبان جدش: گويد میی راو. کند میبه امر خدوند وصيت : فرمودند؟ کند
 خري ؟ميده قرار، که خبواهيمکس  هر به دست ايد که اين امر را دهآيا دي: فرمودند. گوييد می

پس از مرد ديگر که ی مردی برا از رسول اهللا ی هرگز بلکه آن عهدبه خداوند سوگند 
 . )است گونه مهانز يکه به تو گفتم نی چيزآن  و: سپس فرمودند، اند شدهی نامگذار

العباس ابو حدثنا : قال، املعروف بالكرماينی بن حممد بن حامت النوفل يحدثنا حممد بن عل

                                                
  .۲۲۲: صدوقشيخ  – متام النعمه  کمال الدين و -١٠٨
  .۳۵۲ص:  ی قمیمحري –قرب االسناد  -١٠٩
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حدثنا حممد بن حبر بن : قال، حدثنا أمحد بن طاهر القمي: قال، أمحد بن عيسى الوشاء البغدادي
حديث طويل إنه  يف، عن سعد بن عبد اهللا القمي، حدثنا أمحد بن مسرور: قال، سهل الشيباين

 يای فأخربن: قلت... : (ی حياة اإلمام احلسن العسكر وهو غالم يفی سئل اإلمام املهد
، مصلح: قلت؟ مصلح أو مفسد: قال، متنع القوم من اختيار إمام ألنفسهمی عن العلة التی موال
يعلم أحد ما خيطر ببال غريه من صالح أو تقع خريم على املفسد بعد أن الفهل جيوز أن : قال

عن الرسل الذين  أخربين، وأوردها لك بربهان ينقاد له عقلك، العلةی فه: قال، بلى: قلت؟ فساد
والعصمة إذ هم أعالم األمم وأهدى إىل ی وأنزل عليهم الكتاب وأيدهم بالوح تعالیاصطفاهم اهللا 

هل جيوز مع وفور عقلهما وكمال علمهما إذا مهّا ، عيسى  االختيار منهم مثل موسى و
هذا موسى كليم اهللا : فقال، ال: قلت؟ باالختيار أن يقع خريما على املنافق ومها يظنان أنه مؤمن

عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره مليقات ربه ی مع وفور عقله وكمال علمه ونزول الوح
 :تعالیقال اهللا ، فوقعت خريته على املنافقني، إميام وإخالصهمی سبعني رجالً ممن ال يشك ف

نرى اللَّه  حتیلَن نؤمن لَك ﴿ –إىل قوله  -  )١١٠(﴾واختار موسى قَومه سبعني رجالً لِّميقَاتنا﴿
فلما وجدنا اختيار من قد اصطفاه اهللا للنبوة واقعاً  )١١١(﴾ فَأَخذَتهم الصاعقَةُ بِظُلْمهِم﴿ و ﴾جهرةً

على األفسد دون األصلح وهو يظن أنه األصلح دون األفسد علمنا أن ال اختيار إال ملن يعلم ما 
  )١١٢(.)...الصدور وما تكن الضمائری ختف

ابو : گويد می، ما راحديث کردی معروف به کرمانی بن حممد بن حامت نوفل یحممد بن عل
حديث  ما را قمی امحدبن طاهر : گويد میما راحديث کرد ی الوشاء بغداد عيسیعباس امحد بن 

محد بن مسرور از ا: ديگو می ،ث کرديحد ما را شيبانی حممد بن حبر بن سهل :گويد میکرد 
ات يح در زمان ی کنند که او از امام مهد مینقل ی طوالنی ثيدر حد قمی  عبد اهللاسعد بن 

اى (: عرض کردم، ش نبودنديبی که امام کودک لیدر حا ی پدرشان امام حسن عسگر

                                                
 .۱۵۵:األعراف -١١٠
١١١- َوننظُرت مأَنتقَةُ واعالص كُمذَتةً فَأَخرهج ى اللَّهرى نتح لَك نمؤلَن ن )و چون گفتيد اى موسى ) (۵۵: البقرة

  ).نگريستيد صاعقه مشا را فرو گرفت اميان خنواهيم آورد پس در حاىل كه مىتا خدا را آشكارا نبينيم هرگز به تو 
هِمقَةُ بِظُلْماعالص مهذَتةً فَأَخرهج ا اللّهأَرِن )گفتند خدا را آشكارا به ما بنماى پس به سزاى ) (١۵٣: النساء

  ).ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت
  .۴۵۴-۴۶۲ص : صدوق شيخ –کمال الدين و التمام النعمه  -١١٢
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امام : فرمود؟ اند موالى من علّت چيست كه مردم از برگزيدن امام براى خويشنت ممنوع شده
كه  آيا امكان ندارند: فرمود، امام مصلح: عرض کردم؟ مصلح برگزينند و يا امام مفسد

چون كسى از درون ديگرى كه صالح است و يا فساد مطّلع ؟ مفسد باشد ها آنبرگزيده 
علّت مهني است و براى تو دليل ديگرى بياورم  :فرمود، آرى امكان دارد: عرض کردم. نيست

 ها آنرا برگزيده و بر  ها آن یرسوالن اهلى كه خداى تعال :فرمود، كه عقلت آن را بپذيرد
ها باشند  را به وحى و عصمت مؤيد ساخته تا پيشوايان امت ها آنكتاب فرو فرستاده و 

ترند و عقلشان  كه پيشوايان امتند و بر برگزيدن شايسته آيا مثل موسى و عيسى ؟ اند چگونه
: فرمود، خري:گفتم؟ ممكن است منافق را به جاى مؤمن برگزينندتر آيا  بيشتر و علمشان كامل

للَّه است كه با وفور عقل و كمال علم و نزول وحى بر او از اعيان قوم و اين موسى كليم ا
 ها آنبزرگان لشكر خود براى ميقات پروردگارش هفتاد تن را برگزيد و در اميان و اخالص 

و ( :فرمايد مى خداى تعالی، منافقني را برگزيده بوداما ، و ترديدى نداشت هيچ گونه شک
و چون گفتيد اى موسى ( تا اين آيه .)موسى از ميان قوم خود هفتاد مرد براى ميعاد ما برگزيد
گفتند خدا را آشكارا به ما (و اين آيه ) تا خدا را آشكارا نبينيم هرگز به تو اميان خنواهيم آورد

بينيم كه برگزيده پيامرب  و چون مى )آنان را فرو گرفت بنماى پس به سزاى ظلمشان صاعقه
فهميم برگزيدن خمصوص  مى، اصلح هستند ها آنپنداشته  كه مى ه و نه اصلح در حالیافسد بود

   )١١٣(.)...الصدور و ضمائر و سرائر مردم را بداند وی كسى است كه ما ف
  

 : ت کندوصيی داند که قبل از وفات به چه کس میامام 
  

عن ، عن سليمان بن مساعة، عن حممد بن مجهور، عن املعلى بن حممد، حدثنا احلسني بن حممد
ی إن اإلمام يعرف نطفة اإلمام الت: (عبد اهللا ابو قال : قال، بصريی عن أب، عبد اهللا بن القاسم

   )١١٤(.)يكون منها إمام بعده
بن  عبد اهللامان بن مساعه از يبن حممد از حممد بن مجهور از سلی  بن حممد از معلنيحس 

ی  مهانا امام نطفه( :فرمايند می  عبد اهللابا: ديگو می، ث کرديراحد ما ريبصی قاسم از اب
                                                

  .۲۰۳ ص ۲ ج : ترمجه لوان/ كمال الدين  -١١٣
  .۴۹۷ص : حممد بن احلسن الصفار – البصائر الدرجات  -١١٤
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 . )شناسد میاز خود را  امام بعد

، عثمان يبأ] ابن[عن ، يحيیعن صفوان بن ، عن حممد بن عبد اجلبار، أمحد بن إدريس - ۱
ی من بعده فيوص الذيإن اإلمام يعرف اإلمام : (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن املعلى بن خنيس

  )١١٥(.)إليه

بن ی عثمان از معلی اب] ابن[از يی حيس از حممد بن عبداجلبار از صفوان بن يامحد بن ادر
را كه بعد   میشناسد اما امام مى یبه راست(: کند که فرمودند مینقل   عبد اهللای س از ابيخن

  . )كند وصيت مى از او است و به او

عن سليمان ، عن فضالة بن أيوب، عبد اهللا الربقي عن أيب، عن حممد بن عبد اجلبار، أمحد - ٢
  . )إىل من يوصي عزوجليعلمه اهللا  حتیما مات عامل : (قال، عبد اهللا ی عن أب، بن خالد

مان بن خالد از يوب از سلياز فضاله بن ای الربق عبد اهللای امحد از حممد بن عبداجلبار از اب
منريد تا خدا به او بياموزد كه به چه   یعامل( :کنند که حضرت فرمودند مینقل   عبد اهللای اب

  .)كسى وصيت كند
عن عبد اهللا ، عن العالء بن رزين، عن ابن حمبوب، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن  - ٣
ی يعلم من يكون من بعده فيوص حتیال ميوت اإلمام : (قال، عبد اهللا  عن أيب، يعفور بن أيب

  .)]إليه[
عفور از ی يبن اب عبد اهللان از ي از ابن حمبوب از عالء بن رزنيازحممد بن حسيی حيحممد بن 

منريد تا امام بعد از خود را   میاما( :فرمودند کنند که حضرت  مینقل   عبد اهللابو 
   .)بشناسد و به او وصيت كند

   )١١٦(؟گريد میعلم امام سابق را فراامام حاضر متام ی چه زمان
  

عن ، بن أسباط يعن عل، عن احلسني بن سعيد، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن  - ١
مىت يعرف األخري ما عند : عبد اهللا  قلت أليب: (قال، عن بعض أصحابنا، احلكم بن مسكني

  .)آخر دقيقة تبقى من روحه يف: قال؟ األول
                                                

  .۲۷۷ص  ۱ج : کلينی شيخ –کافی  -١١٥
  .۲۷۴-۲۷۵ص  ۱کلينی ج شيخ –کافی  -١١٦



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................٨٢

 

حييی از امحد بن حممد از حسني بن سعيد از علی بن اسباط از حکم بن مسکني از حممد بن 
نزد  چه آنامام پسني به  یچه زمان(: عرض كردم کنند به امام صادق  میاصحاب مان نقل 

روح او باقى مانده  اى كه از  در آخرين دقيقه :فرمود؟ شود مىامام پيشني است آگاه 
  )١١٧(.)است
  

عن عبيد بن ، عن احلكم بن مسكني، بن أسباطی عن عل، حممد بن احلسنيعن ، حممد - ۲
بعد اإلمام علم من كان قبله  الذييعرف : يقول مسعنا أبا عبد اهللا : (قالوا، زرارة ومجاعة معه

  . )آخر دقيقة تبقى من روحه يف
ی مجاعتبن زراره و  دي از عبنيبن اسباط از حکم بن مسکی عل  ازنيحممد از حممد بن حس

بعلم امام پيش از خود را در آخرين ، جانشني امام( :فرمود می مهراه او گفتند امام صادق 
  .)شود باقى مانده آگاه مىاى كه از روح او  دقيقه
عن ، بن أسباط يعن عل، عن يعقوب بن يزيد، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن  - ٣

؟ األمر إليهی اإلمام مىت يعرف إمامته وينته :قلت له: (قال، عبد اهللا ی عن أب، بعض أصحابه
  . )آخر دقيقة من حياة األول يف: قال

يكى از اصحاب ، سباطای بن از عل، از يعقوب بن يزيد، از حممد بن احلسني، يحيیحممد بن 
امامت و رسيدن امر را به خود ، امام یه زمانچ: عرض كردم به امام صادق (: گفت

  .)آخرين دقيقه زندگى امام پيشنيدر : فهمد؟ فرمود می
  

عن عبيد بن زرارة ، عن احلكم بن مسكني، بن أسباط يعن عل، حدثنا حممد بن احلسني
 بعده علم من كان قبله يف الذييعرف اإلمام : يقول مسعنا أبا عبد اهللا : (قالوا، ومجاعة معه

   )١١٨(.)آخر دقيقة تبقى من روحه
ی بن زراره و مجاعت دي از عبنياسباط از حکم بن مسکبن ی عل  ازنيحممد از حممد بن حس

بعلم امام پيش از خود را در آخرين ، جانشني امام( :فرمود می مهراه او گفتند امام صادق 
 . )شود اى كه از روح او باقى مانده آگاه مى دقيقه

                                                
  .۲۱ ص ۲ ج: ترمجه مصطفوى/ أصول الكافی  -١١٧
  .۴٩٧ – ۴٩٨ص : حممد بن احلسن الصفار -بصائر الدرجات  -١١٨
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ی أخربن احلسن الرضا  قلت أليب: (قال، يحيیعن صفوان بن ، حدثنا حممد بن احلسني
 احلسن ی عن اإلمام مىت يعلم أنه إمام حني يبلغه أن صاحبه قد مضى أو حني ميضى مثل أب

يلهمه اهللا : قال؟ شيءی بأ: قلت، يعلم ذلك حني ميضى صاحبه: قال، قبض ببغداد وأنت هيهنا
   )١١٩(.)ذلك

مرا در : مسيدپر  احلسن الرضا بیاز ا(: ديگو میی يحي از صفوان بن نيحممد بن حس
که امام قبل از او ی در حال، شود میبه امامت خود آگاه ی که چه زمان، امام خرب دهيدمورد 

  حضرت؟ مشا اين جا بوديد يافت ودر بغداد وفات   احلسنابو وفات يافته يا مثَل 
؟ یبا چه چيز: عرض کردم. شود میآن آگاه  يابد از میصاحبش وفات  هنگامی که: فرمودند
  . )کند میآن را به او اهلام  خداوند :فرمودند

ابو بينا : (قال، جعفر  عن رجل أنه كان رضيع أيب، عن قارن، حدثنا حممد بن عيسى
احلسن ابو عندنا أنه ببغداد و  جعفرابو جالس مع مؤدب له يكىن أبا ذكريا و احلسن 

ی ائذن ل: فقال، جيبهفلم ؟ ما بكاؤك: سأله املؤدب، يقرأ من اللوح إىل مؤدبه إذ بكى بكاًء شديداً
 إن أيب: مث خرج إلينا فسألنا عن البكاء فقال، فأذن له فارتفع الصياح والبكاء من منزله، بالدخول

من إجالل اهللا ما مل أكن أعرفه قبل ذلك فعلمت ی فادخلن: قال؟ مبا علمت: فقلنا، قد توىف الساعة
  . )ذلك الوقت قد مضى يففتعرفنا ذلك الوقت من اليوم والشهر فإذا هو ، أنه قد مضى

کند که  میبوده نقل  جعفر ابو ی که هم سن کودکی از قارون از مردی سيحممد بن ع
نشسته ]يازکر[خودش که ملقب به ابا ذکريا  بیبا مر احلسن ابو که ی حال در(: ديفرما می
ی مربی حال خواندن لوح برا در  احلسنابو  و بود غدادب ما در نزد  جعفرابو  و بود
 به او و؟ ات چيست هيعلت گر :ال کردؤس او ازی مرب، کردی يک حلظه گريه شديد بود در او

گريه  و پس به او اجازه داده شد، داخل شدن را به من دهيدی  اجازه :فرمودند و، ندادی پاسخ
، ال کردميؤس او علت گريه از از و ما خارج شدی سپس به سو، منزلش شنيده شد ازی زار و

؟ تیدانسچگونه  :پس ما گفتيم. وفات يافتن ساعت اي که پدرم دری به راست :فرمودند
پس فهميدم که او ، دانستم یآن را من قبالًکه  به من اهلام کردی مرتبه چيز بلند خداوند :فرمودند

وفات زمان  مهان فهميدمي که او در به خاطرسپردمي و ماه را روز و مهانپس ما ، وفات منود
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  . )بوديافته 
عن ، الفضل الشيباينابو عن ، عن معاوية بن حكيم، عن بعض أصحابنا، حدثنا حممد بن أمحد

إنا : فقال،  جعفرابو توىف فيه  الذياليوم  يف رأيت أبا احلسن : (قال، هارون بن الفضل
أكن ذلة هللا مل ی تداخلن: قال؟ وكيف عرفت ذلك: فقيل له. جعفرابو مضى ، هللا وإنا إليه راجعون

  . )أعرفها

از هارون بن ی بانيش الفضلابو از  ميه بن حکياصحاب از معاوی حممد بن امحد از برخ 
) امام حممد تقى( جعفرابو را در روز وفات  احلسن على بن حممد ابو من (: فضل گويد
از چه راه : شدبه او عرض ، در گذشت جعفرابو ،  إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ: ديدم گفت

  . )كردم منى کبراى خدا در دمل افتاد كه پيش از آن در یخضوع و ذلّت کي :فرمود؟ فهميدى

أبا ی يعن - مسعته يقول : (قال، عن أمحد بن عمر، عن سعد بن سعد، حدثنا عباد بن سليمان
: قلت له، بيوم رجب بعد موت أيب طلقت أم فروة بنت اسحق يف إين: -  احلسن الرضا 

  . )نعم: قال؟ احلسن ی طلقتها وقد علمت موت أب، جعلت فداك

از آن حضرت (: گفت، ث کرديحد را مان از سعد بن سعد از امحد بن عمر مايعباد بن سل
روز بعد از مردن  يکمن ام فروه دختر اسحاق را :فرمود  میشنيدم   ابااحلسن الرضای يعن

فهميدى  احلسن راابو گفتم با اين كه مردن ، دادمدر ماه رجب طالق ) امام كاظم(احلسن ابو 
   )١٢٠(.)آرى: فرمود؟ او را طالق دادى

توىف  الذياليوم ی أنه قال ف، عن هارون بن الفضل، الفضلی عن أب، حدثنا حممد بن عيسى
وكيف عرفت : فقيل له.  جعفرابو مضى ، إنا هللا وإنا إليه راجعون: (قال،  جعفرابو فيه 
  . )ذلة هللا مل أكن أعرفهای ألنه تداخلن: قال؟ ذلك

احلسن على ابو من : گفت ث کرديحد را از هارون بن فضل ما فضلی از ابی سيحممد بن ع
إِنا للَّه و إِنا ( :فرمودند که ديدم  )امام حممد تقى( جعفرابو را در روز وفات  بن حممد 
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 کي :فرمود؟ يداز چه راه فهميد: عرض شد به او، در گذشت  جعفرابو ،  إِلَيه راجِعونَ
  . )كردم منىک دا در دمل افتاد كه پيش از آن دربراى خ یخضوع و ذلّت

  
 ١٢١) (:وصيتی جستجو

  

كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ ﴿ :فرمايد میخداوند 
 بِنياألقْرونيقتلَى الْمقّاً عح وفرع١٢٢(﴾بِالْم(   

از ]  یمال[= ی اگر چيز خوب، از مشا را مرگ فرا رسدی يک هنگامی که بر مشا نوشته شده(
 قیاين ح! شايسته وصيت کند به طور، پدر و مادر و نزديکانی برا، گذاردهی خود به جا

  . )است بر پرهيزکاران
  . )مات ميتة جاهلية، من مات بغري وصية: (قالأنه ، عن رسول اهللا ی رو و

ت مرده ينکرده باشد به مرگ جاهلی تيد و وصريمب هر کس(: ديفرما می رسول اهللا 
  . )است

   .)المرئ مسلم أن يبيت ليلة إال ووصيته حتت رأسهی ما ينبغ( :وقال
مبريد مگر آن كه وصيت او زير  یشايسته نيست كه هيچ مسلمان( :فرمودند  زيو ن

  . )سرش باشد
قال رسول : أنه قال عبد اهللا  عن أيب، وروى مسعدة بن صدقة ووهب بن وهب مجيعاً

  . )الوصية متام ما نقص من الزكاة( : اهللا

کنند که حضرت  مینقل   عبد اهللای اب عا ازيمسعده بن صدقه و وهب بن وهب مج
  . )ستا هاى زكات یكننده نارسائ وصيت كامل(: فرمودند رسول اهللا: فرمودند

من مل يوص : (قال، عن أبيه ، عن جعفر بن حممد، عن السكوين، روى عبد اهللا بن املغرية
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  )١٢٣(.)قرابته فقد ختم عمله مبعصيةی عند موته لذو

روايت كرده است كه  از پدرش ، از امام جعفر بن حممد یاز سكون، عبد اللَّه بن مغريه
نكند كار خود را با معصيت  یويشاوندانش وصيتكسى كه به هنگام مردنش بنفع خ( :فرمود

  . )پايان داده است
من مل حيسن عند : (قال،  عبد اهللا عن أيب، بصري عن أيب، عن أبان، روى العباس بن عامر

،  يأوصى إىل عل  إن رسول اهللا: وقال. مروءته وعقلهی املوت وصيته كان نقصاً ف
بن  يإىل عل وأوصى احلسني،  إىل احلسني وأوصى احلسن،  إىل احلسن يعلوأوصى 

  . )ر الباق يإىل حممد بن عل ابن احلسني يوأوصى عل،  احلسني

 :روايت كرده است كه فرمود بصري از امام صادق ابو از ، از أبان، عباس بن عامر
كوتاهى نقصى در مروت و عقل  اين، ندهد اجنام یه وصيتش را به هنگام مردنش خبوبكسى ك(

 و حسن،  به حسن و على، وصيت كرد  به على رسول خدا : و فرمود، او است
  و على بن احلسني به حممد بن على الباقر،  و حسني به على بن احلسني،  به حسني

 . )وصيت كرد

، عن جده، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه مجيعاً، وأنس بن حممد، روى محاد بن عمرو
أوصيك بوصية فأحفظها فال ، يا علي: (أنه قال له، ی عن النب، طالب ی بن أبی عن عل

من كظم غيظاً وهو يقدر على إمضائه أعقبه اهللا يوم القيامة ، يا علي. تزال خبري ما حفظت وصييت
ومل ميلك ، مروءته يفمن مل حيسن وصيته عند موته كان نقصاً ، يا علي. أمناً وإمياناً جيد طعمه

   )١٢٤(.)الشفاعة

از ، حممد از پدرش -مهگى از امام جعفر بن، از پدرش، نس بن حممداو ، محاد بن عمرو
 :فرمود  اند كه به على روايت كرده از پيامرب   طالب یبن اب از امام على، جدش

زيرا تا هر زمان كه وصيت مرا ، پس آن را حمفوظ بدار، كنم میتوصيه  یيا على تو را به وصيت(
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كه  یرا فرو خورد در حال میكسى كه خش :يا على. برخوردارىی کين و حمفوظ بدارى از خري
آورد كه طعم  را براى او در پى مى یو اميان یروز قيامت امندر خدا ، آن قادر باشد یبه اجرا

اين ، ندهد اجنامكسى كه وصيتش را نگام مرگ نيكو ای علی . يابد آن را در كام جانش مى
  . )كار نقصى در مروت و عقل او است

ابن أخت ی عن احلسن بن حازم الكلب، بن إسحاق يعن عل، بن إبراهيمی حدثنا عل - ١
من مل  : قال رسول اهللا: (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن سليمان بن جعفر، هشام بن سامل

، وكيف يوصى امليت، يا رسول اهللا: قيل. مروءته وعقلهی حيسن وصيته عند املوت كان نقصاً ف
عامل الغيب ، اللهم فاطر السماوات واألرض: قال، إذا حضرته وفاته واجتمع الناس إليه: قال

أنت وحدك أشهد أن ال إله إال ی دار الدينا أنی أعهد إليك فی اللهم إن، والشهادة الرمحن الرحيم
وأن ، وأن البعث حق، وأن النار حق، وأن اجلنة حق، وأن حممداً عبدك ورسولك، ال شريك لك
وأن ، وأن اإلسالم كما شرعت، وأن الدين كما وصفت، والقدر وامليزان حق، احلساب حق

خري  جزى اهللا حممداً، وأنك أنت اهللا احلق املبني، وأن القرآن كما أنزلت، القول كما حدثت
ويا ، عند شديت ويا صاحيب عند كربيتی اللهم يا عدت، وحيا اهللا حممداً وآل حممد بالسالم، زاءاجل
طرفة ی إىل نفسی فإنك إن تكلن، طرفة عني أبداً يإىل نفس ال تكلين يوإله آبائ يإهل، نعميت ويل

مث . منشوراًعهداً يوم ألقاك ی اجعل ل، القرب وحشيتی فآنس ف، عني أقرب من الشر وأبعد من اخلري
 :عزوجلقوله ی يذكر فيها مرمي فی السورة التی القرآن فی يوصى حباجته وتصديق هذه الوصية ف

فهذا عهد امليت والوصية حق على  )١٢٥(﴾لَا يملكُونَ الشفَاعةَ إِلَّا منِ اتخذَ عند الرحمنِ عهداً﴿
وقال ، علمنيها رسول اهللا : وقال أمري املؤمنني ، كل مسلم أن حيفظ هذه الوصية ويعلمها

  )١٢٦(.)علمنيها جربئيل  :رسول اهللا

زاده هشام بن  خواهر یاز حسن بن حازم كلب، از على بن اسحاق، على بن ابراهيم بن هاشم
روايت كرده است كه  از امام صادق  -و او جعفرى نيست - ، از سليمان بن جعفر، سامل

اين كار ، ندهد اجنامكسى كه وصيتش را نگام مرگ نيكو : فرمود رسول خدا (: فرمود
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و چگونه بايد شخص مشرف ! يا رسول اللَّه: عرض کردند، نقصى در مروت و عقل او است
، و مردم پريامون او اجتماع كنند، چون وفاتش فرا رسد: ندفرمود؟ بر موت وصيت كند

خدايا من در ، رمحان رحيم، داناى غيب و شهود، و زمني ها نااى خداى آفريننده آمس: بگويد
حممد  و، شريكى یكه تنها و ب، كنم كه معبود حقّى جز تو نيست مینزد تو اعتراف ، دار دنيا

و برانگيخنت مردگان حق ، و دوزخ حق است، و شت حق است، بنده و رسول تو است
ست ا و دين چنان، و ميزان حق است و قدر، و حساب حق است و صراط حق است، است

ست كه مهانو سخن ، اى گونه است كه تو تشريع فرموده و اسالم بر آن، اى كه تو وصف كرده
خدا حممد را . یحق مبين» اللَّه«و تو مهان ، اى و قرآن چنانست كه نازل كرده، اى تو باز گفته

سالم مورد حتيت قرار  به وسيلهو خدا حممد و آل حممد را ! از جانب ما ترين جزاء عطا كند
و اى يار مددكار من ، ندوه و مواقع درماندگيمخدايا اى نريوى ذخريه من نگام هجوم ا! دهد

در چشم بر هم ، و معبود پدران من، اى معبود من! نعمتم یو اى ول، در برابر شدائد زندگيم
زيرا اگر مرا خبودم ، هواى نفسم مسپار به دستو زمام امورم را ، مرا خبودم وامگذار یزدن

پس در تاريكى و تنهائى قرب مونس ، و از خري دور ميگردم، شوم می کبه شر نزدي، واگذارى
. در اختيارم گذار یمن و امانادار كنم فرمان گسترده و در آن روز كه با تو دي، وحشتم باش

و به ، گذارد میو در جريان توصيه ، مشارد میخود را برهاى  كننده خواهش سپس شخص وصيت
ه اى كه از مرمي سخن ب در سوره، و تصديق اين وصيت در قرآن. سپارد میاجراءكنندگان آن 

 كسى را اختيار و(: جلّ در سوره مرمي ميگويدكه خداى عزو جا آن، آمده است، آورد ميان مى
دريافت كرده  یخداى رمحان عهدى و فرمان امانزد مگر آن را كه ن، اقتدار شفاعت نيست

حق  یو وصيت بر هر مسلمان. عهديست كه در وصيتش بيان شده است مهانو اين . )باشد
و ، و آن را بديگران آموزش دهد، سزد كه اين وصيت را حفظ كند یو او را مه، است
: و فرمود، تعليم فرمود آن را به من رسول خدا : فرمود  طالب یعلى بن اباملؤمنني أمري

  )١٢٧(.)منود آن را به من تعليم جربئيل 

عن الوليد ، عن محاد بن عثمان، عن احلسن بن علي، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد - ٢
مث برء مث مات  فاشتكى أياماًً، أعني: يقال له عبد اهللا  موىل أليب صحبين: (قال، بن صبيح
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، مث برء مث مات وأخربته أنه اشتكى أياماً فأخذت متاعه وما كان له فأتيت به أبا عبد اهللا 
من مسعه وبصره وعقله  وجل عزيرد اهللا  حتیأما إنه ليس من أحد ميوت ، تلك راحة املوت: قال

  . )للوصية أخذ أو ترك
و اى گوش و چشم  رسد، خداوند تا اندازه ینيست جز اين كه وقىت مرگش فرا م هيچ ميىت(

ند، اين مهلت مهان گرداند، چه وصيت كند، چه وصيت نك یعقلش را براى وصيت به او باز م
  .)گويند مرگ راحت، وصيت حق هر مسلماىن است یچيزى است كه م

از وليد بن ، ازمحاد بن عثمان، یاز حسن بن عل، از معلى بن حممد، حسني بن حممد - ٣
به مكه  عنينفر بنام ا کمن مهراه ي: عرض کرد شخصى به امام صادق (: ديگو می، صبيح
در ميان راه وى به شدت مريض و بيهوش شد و من به پرستارى و مراقبت از وى . رفتم

كه در روز مرگ خويش به هوش آمد به طورى كه خيال من از ناحيه وى  پرداختم تا اين
رسد خداوند  مى كه فرا كس مرگ هر: فرمود امام صادق . آسوده شد و سپس درگذشت

خواه  -گرداند مى چشم و عقل او را براى وصيت كردن به وى باز، شكوه گوش عزيز و با
گويند و آن  است كه به آن راحت مرگ مى یاين راحت -كند کوصيت كند و خواه آن را تر

 . )حق است یبراى هر مسلمان

 عن أيب، عن حممد بن الفضيل، إمساعيلعن حممد بن ، عن أمحد بن حممد، یيحيحممد بن  - ۴
 . )حق على كل مسلم يه: فقال، سألته عن الوصية: (قال، عبد اهللا  عن أيب، الصباح الكناين

، الصباح كناىنابو از ، حممد بن فضيل، مساعيلاازحممد بن ، محد بن حممدا از، يیيححممد بن 
آن حقّى بر (: پس فرمود. سؤال كردمباره وصيت در روايت كرده است كه از امام صادق 

  . )است یذمه هر مسلمان

عن حممد بن ، عن العالء بن رزين، عن ابن حمبوب، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن  - ۵
للمسلم أن ی فينبغ  وقد أوصى رسول اهللا، الوصية حق: ( جعفرابو قال : قال، مسلم
   .)يوصى
  .)وصيت منود، بر هر مسلمانی است که وصيت کند وصيت حق است، رسول اهللا (
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، از حممد بن مسلم، از عالء بن رزين، از ابن حمبوب، محد بن حممدااز ، يحيیحممد بن  - ۶
و از اين ، وصيت كرد و رسول خدا ، وصيت حق است( :فرمود باقر  جعفرابو امام 

  . )رو براى هر مسلمان سزاوار است كه وصيت كند

   )١٢٨(.)ملن أحس باملوت أن يعهد عهده وجيدد وصيته يينبغ: (أنه قال، املؤمنني  وعن أمري
د به عهد و يمرگ خود را احساس کند با وفات وی کس( :فرمودند  ملؤمننيا مرياو 

  . )د کنديت خود را جتديعمل کند و وص مان خوديپ
 عبد اهللا  عن أيب، بصري عن أيب، عن منصور بن حازم، يحيیحدثنا حممد بن صفوان ابن 

هو واهللا أداء األمانة إىل : (قال ،﴾إِنَّ اللّه يأْمركُم أَن تؤدواْ اَألمانات إِلَى أَهلها﴿: تعالیقول اهللا  يف
   )١٢٩(.)اإلمام والوصية

 گفتار در  عبد اهللای از أب، بصريی از أب، از منصور بن حازم، يحيیحممد بن صفوان ابن 
ها را به اهلش  دهد كه امانت یمشا دستور مه بكه خداوند  نامها( :ديفرما میمتعال  خداوند
  . )ديگرى بسپارده از ما بايست ب کوصيت كه هر ي يعنیآن امانت : فرمود، )برسانيد

  

 رسول ا دکن می صیتدر هنگام وفات و:   
  

  : آمده استی طوالنی در حديث صيتبا طلحه در خصوص و أمري املؤمنني در احتجاج 
حني دعا  ألست قد شهدت رسول اهللا، يا طلحة: (قال أمري املؤمنني ، عن سليم، عن أبان

) اهللا يهجر إن نيب: (فقال صاحبك ما قال، بالكتف ليكتب فيها ما ال تضل األمة وال ختتلف
بذلك ی فإنكم ملا خرجتم أخربن: قال. قد شهدت ذاك، بلى: قال؟ مث تركها فغضب رسول اهللا

أن اهللا : " فأخربه جربائيل. أراد أن يكتب فيها وأن يشهد عليها العامة الذيوب رسول اهللا
ی ما أراد أن يكتب فی مث دعا بصحيفة فأملى عل، :قد علم من األمة االختالف والفرقة عزوجل
اهلدى من يكون من أئمة  یومس، واملقداد، وأبا ذر، سلمان: وأشهد على ذلك ثالثة رهط، الكتف

مث  -وأدىن بيده إىل احلسن  -هذا  أوهلم مث ابين فسماين. الذين أمر اهللا بطاعتهم إىل يوم القيامة
                                                

  .۹۰ص ۱۴ج : یاملريزا النور -مستدرک الوسائل  -١٢٨
  .۴۹۷ص : حممد بن احلسن الصفار -بصائر الدرجات  -١٢٩
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فقاموا ؟ كذلك كان يا أبا ذر وأنت يا مقداد. -احلسني ی يعن -هذا  احلسني مث تسعة من ولد ابين
يقول   اهللا واهللا لقد مسعت من رسول: فقال طلحة. نشهد بذلك على رسول اهللا : وقالوا

، "ذر وال أبر عند اهللا هلجة أصدق من أيبی ما أظلت اخلضراء وال أقلت الغرباء على ذ: "ذری ألب
   )١٣٠(.)منهما يوألنت أصدق وآثر عند، وأنا أشهد أما مل يشهدا إال على حق

عياش  یا را معمر بن راشد از ابان بن ابحديث كرد م: گويداسناد از عبد الرزاق  مهانو به 
ضمن حديث مفصلى كه مهاجرين و انصار به مناقب و   على :كه) و او از سليم بن قيس

 كه رسول خدا  میاى طلحه مگر نبودى هنگا: (طلحه فرموده باليدند ب فضايل خودشان مى
ى از ما خواست تا چيزى بر آن بنويسد تا امت پس از او گمراه نشود و ا هنااستخوان ش

پس رسول خدا ) گويد میكه رسول خدا هذيان : (رفيق تو آن حرف را زداختالف نكند 
مشا كه بريون رفتيد : فرمود. چرا بودم :گفت ؟خشمگني شد و از نوشنت منصرف گرديد

 خواست چه بنويسد و مردم را بر آن گواه بگريد جربئيل مین خرب داد كه ه مب رسول خدا 
 ت بزودى اختالف خواهند كرد و  می یاو خرب داده بود كه خداى تعاله بدانست كه ام

را كه  چه آناى طلبيد و  متفرق خواهند شد پس از بريون رفنت مشا آن حضرت صفحه
سلمان : خواست در شانه بنويسد به من امالء فرمود و سه نفر از آن مجعيت را گواه گرفت می

تا روز قيامت از آنان فرمان  و امامان هدايت را كه مؤمنني مأمورند، فارسى و اباذر و مقداد
برند نام برد و نام مرا در آغاز برد و سپس نام اين پسرم حسن را و سپس اين پسرم حسني را و 

: آن دو گفتند؟ سپس نه نفر از فرزندان اين پسرم حسني اى اباذر و تو اى مقداد آيا چنني است
باره شنيدم در دا من از رسول خ: طلحه گفت. چنني كرد دهيم كه رسول  میگواهى 

زمني بر خود برنداشته و آمسان سايه نيفكنده است به صاحب گفتارى كه : اباذر فرمود
دهند  یدهم كه آن دو جز حبق گواهى من میراستگوتر و نيكوكارتر از اباذر باشد و من گواهى 

  )١٣١(.)یآن دو راستگوتر و نيكوكارتر هست و تو در نزد من از

بعد ما قال ذلك الرجل ما  - مسعت علياً : (مسعت سلمان يقول: قال، عن سليم بن قيس
                                                

، ۸۴ی صالشيخ النعمان - كتاب الغيبة ، ٢١١-٢١٢:ی صحتقيق حممد باقر األنصار -كتاب سليم بن قيس  -١٣٠
  . ٢٢٣-٢٢۴:الشيخ الطربسی ص -االحتجاج 

  .۷۹ ص منت: ترمجه فهرى) / للنعمانی(الغيبة  -١٣١
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ی كان أراد أن يكتب ف الذيعن  أال نسأل رسول اهللا: - ودفع الكتف  قال وغضب رسول اهللا
ی علی البيت وبقی إذا قام من ف حتیفسكت ؟ الكتف مما لو كتبه مل يضل أحد ومل خيتلف اثنان

: ی قال لنا عل، ذر واملقدادابو ی أنا وصاحب وذهبنا نقوم، وفاطمة واحلسن واحلسني 
وأن اهللا قد . ..،يا أخي: فقال فابتدأه رسول اهللا، وحنن نسمع فأراد أن يسأل رسول اهللا. اجلسوا

أردت أن  الذيأن أكتب ذلك الكتاب ی فأمرن، من بعديی قضى الفرقة واالختالف على أمت
فأملى عليه أمساء ، فأتى ا. بصحيفةی ادع ل، الكتف لك وأشهد هؤالء الثالثة عليهی أكتبه ف

ی ووزيری أشهدكم إن أخی إن :وقال. خيطه بيده ی األئمة اهلداة من بعده رجالً رجالً وعل
مث من بعدهم تسعة من ولد ، مث احلسن مث احلسني، طالب بن أيب يعلی أمتی فی وخليفتی ووارث

غري ، مث اشتبه اآلخرون من أمساء األئمة ، وحممدی مث مل أحفظ منهم غري رجلني عل. احلسني
مث . وعدله وعمله وأن اهللا ميأل به األرض عدالً كما ملئت ظلماً وجوراًی مسعت صفة املهدی أن

أردت أن أكتب هذا مث أخرج به إىل املسجد مث أدعو العامة فأقرأه عليهم وأشهدهم  إين :قال النيب
مث . إمارة عثمان فحدثاينی فلقيت أبا ذر واملقداد ف: سليممث قال . اهللا وقضى ما أراد فأيب، عليه

به سراً ما زادوا وال نقصوا كأمنا ينطقون ی فحدثان بالكوفة واحلسن واحلسني  لقيت علياً 
   )١٣٢(.)بلسان واحد

آن ) عمر(بعد از آنكه آن مرد : گفت مىاز سلمان شنيدم كه (: گويد سليم بن قيس مى
شنيدم  املؤمنني از امري، )١٣٣(را رها كرد كتفو شد  کغضبنا و پيامرب   سخن را گفت

خواست در كتف بنويسد كه اگر آن را  مى یبپرسيم چه مطلب آيا از پيامرب : كه فرمود
سخن پيامرب صلى اللَّه عليه و [؟ كردند شد و دو نفر هم اختالف منى نوشت احدى گمراه منى مى

املؤمنني برخاستند و فقط امري كه در خانه بودند یكسانمن سكوت كردم تا  ]آله در غياب عمر
ذر و مقداد هم خواستيم ابو من و دو رفيقم . باقى ماندند و فاطمه و حسن و حسني 

كند و ما سؤال  خواست از پيامرب  حضرت مى. بنشينيد: به ما فرمود برخيزمي كه على 

                                                
  .٣٩٨-٣٩٩ص : یحتقيق حممد باقر األنصار -كتاب سليم بن قيس  -١٣٢
در ساعات آخر عمر كتف طلب كرد تا در آن چيزى  منظور مهان سخن عمر است كه وقىت پيامرب  - ١٣٣

. و بدين وسيله از نوشنت كتف مانع شد! »گويد پيامرب هذيان مى«: بنويسد كه مردم هرگز گمراه نشوند، عمر گفت
 .كردند هم استخوان ن شانه گاو يا شتر است كه براى نوشنت از آن استفاده مى» كتف«منظور از 
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و خداوند تفرقه و اختالف را بعد از ... برادرم: ابتداء فرمود خود پيامرب  یول، بشنومي هم 
اى را كه  به من دستور داد بنويسم آن نوشته  لذا جربئيل. من بر امتم نوشته است

نوشنت [. اى بياوريد ورقه يمبرا. خواستم در كتف بنويسم و اين سه نفر را بر آن شاهد بگريم مى
كننده  نام امامان هدايت پيامرب . اى آوردند براى حضرت ورقه ] كتف و شاهد گرفنت بر آن

 چنين هم. نوشت خويش مى به دست فرمود و على  بعد از خود را يكى يكى امال مى
 یام در امتم على بن اب م و وارمث و خليفهيرگريم كه برادرم و وز من مشا را شاهد مى: فرمود

راوى . اند طالب است و سپس حسن و بعد حسني و بعد از آنان نه نفر از فرزندان حسني
به  بيادم مناند و در نام بقيه ائمه » على«و » حممد«از نام امامان جز دو نفر بنام : گويد مى

را شنيدم و اين كه خداوند   اش توصيف حضرت مهدى و عدالت او و برنامه یول،  اشتباه افتادم
سپس . گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد مهانكند  او زمني را پر از عدل و داد مى دستبه 

سپس آن را به مسجد بربم و عموم مردم را ، من خواستم تا اين را بنويسم: فرمود پيامرب 
 چه آنخداوند خنواست و  یول. دعوت كنم و آن را برايشان خبوامن و آنان را بر آن شاهد بگريم

ذر و مقداد مالقات ابو در زمان حكومت عثمان با : گويد سليم مى. اراده كرده بود مقدر منود
  اين حديث تأييد  براى نوشنت كتف در نظر داشت اى كه پيامرب  برنامه[  و آنان، كردم
را در  املؤمنني و امام حسن و امام حسني سپس امري. مهني مطلب را برامي نقل كردند ]است

سرى مهني مطلب را برامي نقل كردند و هيچ كم و زيادى  به طورآنان هم . كوفه مالقات كردم
  )١٣٤(.)گفتند زبان سخن مى کبا ي یگوي، نكردند

  :على الروايةی تعليق احملقق حممد باقر األنصار 
سليم وال من مث إنه ال جمال لوقوع هذا االشتباه من سلمان وال من ): مث اشتبه عليه اآلخرون(
سائر أحاديث هذا الكتاب وكتب أخرى من تصريح سلمان وسليم وأبان ی وذلك ملا نراه ف، أبان

استعماهلم التقية ی وال شك ف، مثل هذا املورد عجيبی فاالشتباه عليهم ف، بأمساء األئمة فرداً فرداً
   )١٣٥(.ليهم أمجعنيلطاهرين صلوات اهللا عهذا الكالم لئال يعرف الظاملون أشخاص األئمة ای ف

 إثبات اهلداةيف وأيضاً  ۱۰۴ ی صفحه ۲ جلدمكاتيب الرسول  يفی املياجنی ورواه األمحد
                                                

  .۵۷۶: ص: ترمجه كتاب سليم/ السالم أسرار آل حممد عليهم  -١٣٤
 .۳۹۹ص  ۱رقم : ی هامشحتقيق حممد باقر األنصار -كتاب سليم بن قيس  -١٣٥
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  . عن كتاب سليم ۶۵۷ ی صفحه ۱ جلد
 : بر روايتی تعليق حمقق حممد باقر انصار

تواند باشد زيرا  اين اشتباه از سلمان يا سليم يا ابان منى :)گران مشتبه شده استيامر بر د(
پيداست كه در . از قول ايشان تصريح شده است در موارد خمتلف مهني كتاب نام امامان 

 . نشناسند را ندانند و آنان را تقيه اين سخن گفته شده تا ظاملني نام امامان  به عنواناينجا 
 لددر اثبات اهلداة ج چنين هم و ۱۰۴ ی صفحه ۲ جلدب رسول يدر مکاتی اجنيمی امحد و

  . ت شده استيروا سليماز کتاب  ۶۵۷ ی فحهص ۱
، عن احلارث ابن جعفر، عن أمحد بن حممد، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد األشعري

موسى بن ی حدثن: قال، موسى الضرير عن عيسى بن املستفاد أيب، بن إمساعيل بن يقطنيی عن عل
 كاتب الوصية ورسول اهللا أليس كان أمري املؤمنني : عبد اهللا قلت أليب: (قال، جعفر 
 عليه وجربئيلی اململ  يا أبا : فأطرق طويالً مث قال: قال؟ شهود واملالئكة املقربون

نزلت الوصية من عند اهللا كتاباً ، األمر قد كان ما قلت ولكن حني نزل برسول اهللا، احلسن
مر ، يا حممد: فقال جربئيل، من املالئكة تعالیاهللا تبارك ونزل به جربئيل مع أمناء ، مسجالً

 علياً ی يعن -ليقبضها منا وتشهدنا بدفعك إياها إليه ضامنا هلا ، بإخراج من عندك إال وصيك
، فيما بني الستر والباب  وفاطمة البيت ما خال علياً ی بإخراج من كان ف یفأمر النب -

هذا كتاب ما كنت عهدت إليك وشرطت : يقرئك السالم ويقولربك ، يا حممد: فقال جربئيل
فارتعدت : قال، يا حممد شهيداًی وكفى بی عليك وشهدت به عليك وأشهدت به عليك مالئكت

 وجل عزوإليه يعود السالم صدق ، هو السالم ومنه السالم ريب، يا جربئيل: فقال یمفاصل النب
فقرأه حرفاً ، أقرأه: فقال له فدفعه إليه وأمره بدفعه إىل أمري املؤمنني ، هات الكتاب، وبر

وأمانته وقد بلغت ونصحت ی شرطه علی إل تعالیتبارك وی هذا عهد رب، يا علي: فقال، حرفاً
بالبالغ والنصيحة والتصديق على ما ] أنت ي موأ بأيب[وأنا أشهد لك  ی فقال عل، وأديت

وأنا لكما على ذلك من : فقال جربئيل ، ودمي  يموحل يوبصر يويشهد لك به مسع، قلت
الوفاء مبا ی وعرفتها وضمنت هللا ولی أخذت وصيت، يا علي : فقال رسول اهللا، الشاهدين

فقال ، على أدائها يوتوفيق وعلى اهللا عوين ااضمی علي مأنت وأ نعم بأيب:  يفقال عل، فيها
نعم :  يفقال عل. ا يوم القيامة أشهد عليك مبوافايتأريد أن  إين، يا علي : رسول اهللا

مل متسه النار ودفعت إىل أمري املؤمنني ، فختمت الوصية خبواتيم من ذهب) إىل قوله. ..(أشهد 
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(.)١٣٧( )١٣٦(   

بن ی از امحد بن حممد از حارث ابن جعفر از عل بن حممدی از معلی  بن حممد اشعرنيحس
من  بر موسى بن جعفر : موسى ضرير گويد یاب مستفاد بنی سي از عنيقطيل بن يامساع

نويسنده وصيت و   املؤمننيآيا امري: عرض کردم  به امام صادق(: حديث فرمودند
مدتى  :فرمودند؟ اند هاى مقرب گواهان آن نبوده امالء گوئى آن و جربئيل و فرشته پيغمرب 

از اول  یگوئى واقع شده ول كه تو مىاين ! احلسنابو اى : سر به زير انداخت و سپس فرمود
آن وصيت در نوشته سر به مهرى نازل ، كه امر وصايت و امامت به رسول خدا نازل شد

جربئيل ، از فرشتگان یو تعال کبه مهراه امناِء خدا تبار، جربئيل آن را فرود آورد، گرديد
از ما  نامه را وصيت بريون كن جز وصى خود و ايناى حممد هر كه در نزد خود دارى : فرمود

يد و مقصود خود براى اين كه ما آن را به تو حتويل دادمي بگمار یحتويل بگري و گواه و ضامن
هم   و فاطمه پيغمرب دستور داد هر كه در خانه بود بريون شد جز على ، بود على 

 :فرمايد مىرساند و  میاى حممد پروردگارت سالم  :فرمودجربئيل ، ميان پرده و در خانه بود
ودم و خود گواه آمن بر تو و اى است كه من با تو عهد كرده و قرار گذاشته ب اين نوشته

لرزه : گويد. خودم براى گواه بس هستم مهانحممد هاى خود را هم به گواه گرفتم و اى  هفرشت
و به سوى او  یروردگارم سالم است و از او سالمتاى جربئيل پ: فرمودبر اندام پيغمرب افتاد و 

، نوشته را به من بده، جل و احسان كردهراست فرموده است پروردگارم عزو، یاست سالمت
آن را : به او فرمود. كند آن را به وى داد و به او دستور داد تا آن را تسليم امري املؤمنني 

 یو تعال کتباراين فرمان پروردگارم ! اى على: پيغمرب فرمود، خبوان و آن را كلمه كلمه خواند
من رساندم و خري انديشى كردم و ادا ، و امانت او است، و شرط او است بر من، است به من

بر اين كه رسانيدى و ، پدر و مادرم قربانت، من هم گواه تو هستم: فرمود على ، كردم
فرمائى تصديق دارم و گواهى دهد براى مشا بدان  چه آناداى وظيفه خري خواهى كردى و 

، من هم گواه مشا هر دو هستم بر اين موضوع :فرمودجربئيل . گوشتم و خومن، چشمم، گوشم

                                                
 .٢٨١- ٢٨٣ص  ۱ج : الشيخ الكلينی - الكايف -١٣٦
 -، االنتصار ٩٢ص ٢ج: األمحدی املياجني -، مكاتيب الرسول ۴٧٩ص ٢٢ج: حبار األنوار :مراجعه شود به -١٣٧

  .٣٨۵ص ٢ج: السيد هاشم البحراين -، حلية األبرار ١۵٧ص ٧ج: احلر العاملي
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و فهميدى و ضامن شدى براى من و خدا  یوصيت مرا گرفت، يا على: فرمود رسول خدا 
بر من است تعهد ، پدر و مادرم قربانت، آرى: فرمودعلى ؟ یدر آن است وفا كن چه آنه بكه 

من : فرمود رسول خدا ، من و توفيق عطا كردن بر اداى آن آن و بر خدا است يارى به
على ، روز قيامت به من گزارش كار خود را بدهى یاهم بر تو گواه بگريم كه تعهد كنخو مى

جربئيل و ميكائيل ميان من و تو باشند و  کاين: پيغمرب فرمود، گواه بگري، بسيار خوب :فرمود
: فرمودعلى ، را گواه بر تو بگريم ها آنهاى مقرب حاضر شدند تا من  جا هم با فرشته در اين

را شاهد  ها آنگريم و رسول خدا  راگواه مى ها آن، پدر و مادرم قربانت، گواه باشند و من هم
جل و آن و طبق دستور خدا عزو  ضمن شرطى هم با على كرد به پيشنهاد جربئيل در[منود 

نامه است از دوستدارى هر كه دوست  در اين وصيت چه آنبدی اى على بايد وفا كن: اين بود
كند با خدا و رسولش با صرب و ی براى هر كه دمشن یخدا و رسولش را و بيزارى و دمشن دارد

: عرض کرد، بردن حق تو و غصب مخس تو و دريدن پرده آبرويت برشكيبائى و با كظم غيظ 
كه دانه را شكافد و نفس كش را  ه اوسوگند ب: فرمود امري املؤمنني . به چشم يا رسول اهللا

كه حرمت  مهاناى حممد به او بف: فرمود مى  شنيدم به پيغمرب  من از جربئيل، بر آرد
كه حرمت خدا و حرمت رسول خدا است و بر او شرط كن  یدر عني حال، شود مى کاو هت

چون اين كلمه را از جربئيل : فرمود  على، گردد كه ريشش با خون تازه سرش رنگني مى
چه راضيم گر، به چشم قبول دارم: اى كشيدم و بر زمني افتادم و گفتم كردم ناله کامني در

افتد و ريشم  یدريده شود و خانه كعبه به ويران حرمت شود و سنت معطل گردد و قرآن کهت
، با خون تازه سرم رنگني شود و صرب و تقرب به حق را مهيشه پيشه كنم تا بر تو وارد شوم

م دعوت كرد و به آنان مانند را ه  فاطمه و حسن و حسني سپس رسول خدا 
نامه  و وصيت] هم مانند آن حضرت جواب دادند ها آنمطالب را اعالم منود و   املؤمننيامري

   )١٣٨(.)سپرده شد ائى از طال مهر شد كه آتش نديده بود و به دست امري املؤمنني  با مهره

  :للرواية شرح املازندراين
 ی وكتبها عل أوصياءه یومس ی أوصى إىل عل يفهم منه أنه) قد كان ما قلت: (قوله

  . خبطه مث نزلت كتاباً من السماء
                                                

  .۳۷۵ ص ۲  ج: اى ترمجه كمره/ اصول كافی  -١٣٨
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إىل ما بتقدير الالم والعهد العقد إضافة الكتاب ) هذا كتاب ما كنت عهدت إليك: (قوله
 الذر عند أخذ امليثاق لألئمة عهد إليه إذا أوصاه ولعل هذا العهد وقع يف: يقال، وامليثاق والوصية

  . وقت آخر من أيام البعثةی املعراج أو ف باإلمامة أو يف
وحكماً من أحكامه  الوصية كانت وديعة اهللا عنده) وقد بلغت ونصحت وأديت: (قوله

بن ی مأموراً بتبليغه إىل اخللق والنصيحة هلم فيها وأدائها إىل أهلها وهو عل وكان، احلتمية الضرورية
الوصية مثل ما بالغ ی واحلق أنه ما بالغ أحد من األنبياء ف، وقد فعل ما كان عليه طالب ی أب

  . لهی هاداهللا قلبه فال  میوكتب العامة واخلاصة مشحونة ا ولكن من أع، فيها نبينا 
أتاه مفاعلة من ی وافاه أ: يقال، يوم القيامةی ا كما هی بإتيانك إيای أ )ای مبوافات: (قوله

  . الوفاء
  . كتاب الوصية مجيع ذلكی استشهاد ملا ذكر من أن ف) أما مسعت: (قوله
قدموا من املوتى بالبعث أو اهلداية ونكتب ما ی إنا حنن حنيی أ) املوتىی إنا حنن حني: (قوله

إمام ی كل شيء أحصيناه ف، األعمال مطلقاً وآثارهم من علم أظهروه وظلم أسسوه وغري ذلك
   )١٣٩(.واجلميع حمتمل، صحيفة األعمال: وقيل، اللوح احملفوظ: وقيل، مبني وهو كتاب الوصية

 :روايتی  درباره یشرح مازندران
 ی د که به عليتوان فهم میآن  از) که من گفتم بود مهان( : قول رسول اهللا و
 نيش نوشت سپس ايآن را با خط خو ی د و عليش را ناميخوی ايت فرمود و اوصيوص
  . ت به شکل مکتوب از آمسان نازل گشتيوص

 کتاب) اى است كه من با تو عهد كرده و قرار گذاشته بودم اين نوشته: (ز فرمودندين و
: شود میگفته ، ت استيمان و وصيپ عقد و، عهد به الم اضافه شده و ريتقدی به ما )نوشته(

هنگام  ن عهد در عامل ذرات ويد ايشا از او عهد گرفت وی عنيت کرده يبه او وص هنگامی که
  . شان باشديام بعثت ايا در وقت آخر از ايا در معراج ي ائمه  ثاق در مورد امامتيگرفنت م

نزد ی اهلی ت امانتيوص )اداء کردمحت کردم و يمهانا ابالغ کردم و نص: (ز فرمودنديون 
غ آن يمامور به تبل که حضرت ، بودی و ضرور  میاز احکام حت  میحک بود و  شانيا

ی ابن ابی علی عنيآن به اهلش بسپارد  حت کند ويت نصينسبت به وص ها را و آن به مردم بود

                                                
  .٩٧ – ١٠١ص ۶ج : مولی حممد صاحل املازندرانی -شرح أصول الكافی  -١٣٩
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ت يوص در ابالغی امربيچ پيقت هيدر حق، داد اجنام بود  اوی  عهده بر چه آن و طالب 
مشهور  پر و خاصه کتب عامه و ت درين وصيا و، تالش نکرد ن قدريا  مانند رسول اهللا

  ؟او ادی ش رويتوان در پ میی تيکه خداوند قلب او را کور کرده چه راه هدای است اما کس
 یاهم بر تو گواه بگريم كه تعهد كنخو من مىی عني) ت به آنيدر مورد وفادار( :فرمودند

بازگرداندن ی عنيه او وفا منود ب :شود میگفته ، روز قيامت به من گزارش كار خود را بدهى
  . کارستی فايعمل از ای که نوع امانت

ز يت ذکر شده است و نيکه در وص چه آنشهادت در مورد ی عني) دمياما شن: (فرمودند
ت يا هدايم يکن میما مردگان را در بعثت زنده ی عني، )کنيم میما مردگان را زنده : (فرمودند

ی در لوح ز رايمهه چ م ويکن میثبت  اند را بد آنان را مقدم داشته عمال خوب وا م ويکن می
، اعمالی  فهيصح، لوح حمفوظ: شود می و به او گفته ميداد قرار، ت استيوص مهانآشکار که 

  . متام احتماالت و
حني دفع  ی لعل  قال رسول اهللا: (قال عن أبيه ، عن الكاظم، عن عيسى الضرير 

   )١٤٠(.)رب العرش احلديث تعالیاهللا تبارك وی اختذ هلا جواباً غداً بني يد: إليه الوصية
 ی به عل سول اهللا ر: (فرمودند  از پدر بزرگوارش ر از امام کاظميضری سيع 

 صاحب پيشگاه خداوند متعال ودر ی پاسخ آن فردای برا: در هنگام تسليم وصيت فرمودند
  . )عرش داشته باش

  
  :املياجني ياألمحد يكالم الشيخ عل

  :مقتضى هذه األحاديث أن الوصية كانت على قسمني: أقول
لكل إمام خامت يفكه ، عشر خامتاً من الذهبی إىل رسوله خمتوماً بإثن تعالیقسم من اهللا  -أ 

 . ويعمل مبا كتب له
 :كقوله، واألحاديث املروية األخبار فيه أمور قد أشري إليها يفی لعل قسم كتبه رسول اهللا -ب

 -إىل قوله  -اثنا عشر إماماً  يإنه سيكون بعد، يا علي( )١٤١(.)غريك وال يغسلين غسلين، يا علي(

                                                
  .٩٩ - ١٠٠ ص ۲ج : ی املياجنیاألمحد -مكاتيب الرسول  -١٤٠
  .٨راجع ما تقدم بالرقم  -١٤١
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هذا ما : بسم اهللا الرمحن الرحيم: (أوهلا كان يف )١٤٢(.)هو أول املؤمنني يواالسم الثالث املهد
، )طالب أمري املؤمنني بن أيب يوأوصى به وأسنده بأمر اهللا إىل وصيه عل عبد اهللاعهد حممد بن 

بن  يإىل عل  ما أوصى به حممد یشهد جربئيل وميكائيل وإسرافيل عل: (آخر الوصية وكان يف
وقبضه وصيه وضمانه على ما فيها على ما ضمن يوشع بن نون ملوسى بن ،  طالب أيب

  . )احلديثی علی وص وعلى ما ضمن وأدى، عمران
  

  :یمياجنی امحدی کالم شيخ عل
  : دو قسم است ت بريوص: ميگو میث ين احاديای اساس اقتضا بر

ی که برای يمهر طال با دوازده ممهور رسول اهللا ی خداوند برای از سوی قسمت -الف
  . کند میعمل ، در آن نوشته شده چه آن به هر د ويگشا میاست که آن را ی امام مهر هر

اشاره ی نوشتند که درآن به امور ی علی برا  گر که رسول اهللايدی قسمت -ب
که   مانند گفتار حضرت. آمده است، ت شدهيث روايشده است که در اخبار واحاد

 و )مرا غسل کند از تو غريی هنگام غسل مبادا کس در مرا غسل بده وی علی ا: (نديفرما می
است و ی نام سوم او مهد و -که فرمودند جا آنتا  –باشد  میاز من داوزده امام  بعدی علی ا(

 مهانبسم اهللا الرمحن الرحيم اين (: اول آن نوشته شده و در) باشد میاو اولني اميان آوردندگان 
به امر خداوند آن را به  عهد کرده و به آن وصيت کرده و عبد اهللاست که حممد بن ی وصيت

 جربئيل و(: ت نوشته شدهيخر وصآ در و) دهد می أمري املؤمنني طالب ی بن ابی وصيش عل
، وصيت فرموده  طالبی بن ابی به عل  که رسول اهللا چه آنبه   ميکائيل و اسرافيل

 طور مهانضامن گشته ، در آن است چه آن بر وصيت را گرفته و ی دهند و عل میشهادت 
 اساس تسليم وصيت بر ضامن شده و چه آن بر و، گشت ی که يوشع بن نون ضامن موس

 . )ث استيحد
  

  :وصيت مقدس
  

بن سنان  يعن عل، بن سفيان البزوفري يعبد اهللا احلسني بن عل عن أيب، أخربنا مجاعة
                                                

  .١٣راجع الرقم  -١٤٢
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، عن جعفر بن أمحد املصري، عن أمحد بن حممد بن اخلليل، بن احلسني يعن عل، العدل ياملوصل
ی عن أبيه ذ، عن أبيه الباقر، عبد اهللا جعفر بن حممد عن أيب، عن أبيه، عن عمه احلسن بن علي

قال : (قال، عن أبيه أمري املؤمنني ، الشهيدی عن أبيه احلسني الزك، الثفنات سيد العابدين
أحضر صحيفة ، يا أبا احلسن: ی لعل -كانت فيها وفاته ی الليلة الت يف - رسول اهللا

اثنا ی إنه سيكون بعد، يا علي: فقال، انتهى إىل هذا املوضع حتیوصيته  فأمال رسول اهللا. ودواة
 يف تعالیعشر إماماً مساك اهللا  أول االثين يفأنت يا عل، عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً

فال ، واملهدي، واملأمون، والفاروق األعظم، والصديق األكرب، وأمري املؤمنني، علياً املرتضى: مسائه
  . األمساء ألحد غريكتصح هذه 
ومن ، غداًی فمن ثبتها لقيتن: وعلى نسائي، حيهم وميتهمی على أهل بيتی أنت وصي، يا علي

. من بعديی على أمتی وأنت خليفت، عرصة القيامةی ومل أرها فی مل ترن، طلقتها فأنا برئ منها
ی الوفاة فليسلمها إىل ابنفإذا حضرته ، احلسن الرب الوصولی فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابن

الثفنات  يفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه سيد العابدين ذ، املقتول ياحلسني الشهيد الزك
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر، علي

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه ، ى الكاظمفإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موس، الصادق
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي، الرضا يعل

فإذا حضرته الوفاة ، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن الفاضل، الناصح يابنه عل
مث يكون من بعده اثنا ، فذلك اثنا عشر إماماً. فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد 

واسم   ياسم كامس: فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي، عشر مهدياً
  )١٤٣( .)املؤمننيهو أول ، املهدي: واالسم الثالث، أمحدوهو عبد اهللا و أيب

شيخ طوسى در كتاب غيبت از حسن بن على از پدرش از حضرت صادق از پدرش 
از رسول  حضرت باقر از پدرش زين العابدين از پدرش سيد الشهداى از پدرش امري املؤمنني 

                                                
: احلسن بن سليمان احللي - ، يف خمتصر بصائر الدرجات ۱۵۰ -  ۱۵۱ ص: للشيخ الطوسي -الغيبة : املصادر -١٤٣

، ويف حبار ٢۴١ص  ٢ج  ١۶٩ص  ١ج : للسيد هاشم البحراين -، ويف غاية املرام ١۵٩ويف طبعة أخرى ص  ٣٩ص 
: للسيد الصدر -ريخ ما بعد الظهور ، ويف تا١۴٧ص  ۵٣؛ ج ٢۶٠ص  ٣۶ ج: للعالمة حممد باقر السي -األنوار 

 .۶۴٠ص 
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على   كه رحلتش در آن شب واقع شد به یشب مهانوايت كرده كه آن حضرت در ر خدا 
 و (فرمود  احلسن كاغذ و دواتى بياور و حضرت وصيت خود را امال مىاى ابا ( :فرمود

اى على پس از من دوازده نفر امام و بعد از : تا رسيد به اين جا كه فرمود) نوشت على مى
تو را  یخداى تعال، یهستمام ايشان دوازده نفر مهدى است و تو يا على اولني نفر از دوازده ا

و مأمون مهدى ناميده و ، و فاروق اعظم، صديق اكرب، املؤمننيو امري ، در آمسان على مرتضى
مرده ايشان اى على تو وصى من بر خاندامن زنده و . ها براى غري تو شايسته نيست اين نام

رداى قيامت را كه تو به مهسرى من باقى گذارى ف کهر ي، یو نيز وصى بر زنامن هست، یهست
را تو طالق دادى من از وى بيزارم و مرا خنواهد ديد و من نيز او را  کمرا ديدار كند و هر ي

هر گاه ، ین خليفه و جانشني من بر امتم هستو تو پس از م، در صحراى حمشر خنواهم ديد
 معنی ر بهب(كه او بر وصول است ، به فرزندم حسن واگذار كن) خالفت را(مرگت رسيد 

چون او وفاتش رسيد بايد ) بسيار پيوندكننده بني خويشان است یبه معن، و وصول، نيكوكار
حسني رسيد بايد به   چون هنگام شهادت، آن را به فرزندم حسني زكى شهيد مقتول بسپارد

بندد و آن  اى است كه سر زانو مى ثفنه به معناى پينه(فرزندش سيد العابدين ذى الثفنات على 
بست ذى  اش مى كثرت سجده در اعضاى سجدهبه واسطه پينه زيادى كه از حضرت را 
، چون هنگام وفات او رسد بايد به فرزندش حممد باقر العلم بسپارد، بسپارد) گفتند الثفنات مى

به ، و چون مرگ او رسد بايد به فرزندش جعفر صادق واگذار كند و چون مرگ او فرا رسد
بايد ، ا رسد به فرزندش علىو چون وفات او فر، فرزندش موسى بن جعفر كاظم بايد بسپارد

و چون هنگام وفات او ، بسپارد؛ و چون مرگ او فرا رسد به فرزندش حممد تقى بايد واگذارد
شود به فرزندش على ناصح بايد بسپارد؛ و چون مرگ او در رسد به فرزندش حسن فاضل بايد 

پس اين ، اردبسپ آل حممد  و چون وفات او برسد بايد به فرزندش حممد نگهبان، واگذارد
چون مرگش در رسد به فرزندش كه اول مقربني ، دوازده امام است و پس از آن دوازده مهدى

، چون نام پدرم عبد اهللا  میو نا، امحدچون نام من   مینا، است و براى او سه نام است بسپارد
  )١٤٤(.) و نام سوم مهدى است و او اول اميان آورندگان است

                                                
  .۱۹۷ ص: فارسى ترمجه رسولی حمالتى/ اإلنصاف يف النص على األئمة اإلثنی عشر عليهم السالم  -١٤٤
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   روايات مهديني
 

ی حممد بن حسن عسکری از امام مهد  بعدينيمهدی در مورد حکومتداری اريبس اتيروا
 آمده است :  
 اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني إن منا بعد القائم : ( عبد اهللا عن أيب - ١
(.)١٤٥(   
 حسني  ز فرزندای دوازده مهد از قائم  ا بعدمهان(: فرمودند  عبد اهللای اب

  . )باشند می
، عن حممد بن عبد احلميد وحممد بن عيسى، عن أبيه، بن عبد اهللا بن جعفر احلمرييحممد  - ٢

، يا أبا محزة: (حديث طويل أنه قال يف عبد اهللا  عن أيب، محزة عن أيب، عن حممد بن الفضيل
   )١٤٦(.)إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني 

از ی سيحممد بن ع د وياحلم حممد بن عبد ازاز پدرش ی ريبن جعفر مح عبد اهللابن  حممد 
ا مهانابامحزه ی ا: (فرمودندی طوالنی ثيدر حد  عبد اهللای محزه از ابی ل از ابيحممد بن فض

 . )باشند می  از فرزند حسنيی يازده مهد از قائم  از ما بعد
يكون بعده اثنا مث  -ی املهدی يعن - يقوم القائم منا : (أنه قال، بن احلسني  يوعن عل - ٣

   )١٤٧(.)من األئمة من ذريتهی يعن -عشر مهدياً 
از او  که بعد -یمهدی يعن -کند میاز ما قيام   میقائ( :نديفرما می  نيبن حسی و عل

  . )باشند میی دوازده مهد
ی عبد اهللا الراز عبد اهللا حممد بن أيب عن أيب، عن سعد بن عبد اهللا، أيبی حدثن - ۴

جعفر  عن أيب، بكر احلضرمي عن أيب، عن أبيه سيف، احلسني بن سيف بن عمريةعن ، اجلاموراين
 ،وحرم رسوله  عزوجلبقاع األرض أفضل بعد حرم اهللا ی أ: قلت له: (قال فقال؟ :

فيها قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني واألوصياء ، الزكية الطاهرةی الكوفة يا أبا بكر ه
                                                

احلسن بن سليمان  -خمتصر بصائر الدرجات ، ۳۵۴ ص: السيد اء الدين النجفی -منتخب األنوار املضيئة  -١٤٥
  .۴٩ص : احللی
الطبعة : ٣٣١- ٣٣٣ ص: الطبعة األول( الشيخ الكورانی - عصر الظهور ، ۴٧٨ص : الشيخ الطوسی -الغيبة  -١٤٦

  ).۲۷۱ص : السابعة
 .۴٠٠ص  ٣ج : القاضی النعمان املغربی - األخبارشرح  -١٤٧
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، ومنها يظهر عدل اهللا، مل يبعث اهللا نبياً إال وقد صلى فيه الذيوفيها مسجد سهيل ، الصادقني
   )١٤٨(.)منازل النبيني واألوصياء والصاحلنيی وه، والقوام من بعدهوفيها يكون قائمه 
 بن نياز حسی جامورانی راز عبد اهللای حممد بن اب عبد اهللای از اب عبد اهللابن  پدرم از سعد

کند که از  مینقل  جعفر ی از اب  میبکر حضر  یف از ابياز پدرش سه ريف بن عميس
ی ا :فرمودند؟ از حرم خدا و رسولش فضليت دارد زمني بعد کدامني بقعه بر(: دميحضرت پرس

 غري مرسلني وی اآن قبور انبي در و، استی طاهر تزکيه شده وی بکر کوفه آن مکانابو 
ی امربيچ پيدر آن مسجد سهله است که خداوند ه چنين همو ،  استنيصادقی اياوص و مرسلني

آن قائم و  کند و در میعدل خدا در آن ظهور  آن مناز خوانده و را مبعوث نکرده مگر در
  . )باشد می نيا و صاحليامربان و اوصين منازل پآ کنند و میاز او حکومت  بعد، قائمان به امر

عبد اهللا  أيب -حدثنا حممد بن : قال، الدقاقبن أمحد بن حممد بن عمران ی حدثنا عل - ۵
 بن أيب يعن عل، عن عمه احلسني بن يزيد النوفلي، حدثنا موسى بن عمران النخعي: قال، الكويف

مسعت من ی إن، يا ابن رسول اهللا: قلت للصادق جعفر بن حممد : (قال، بصري عن أيب، محزة
: ومل يقل، اثنا عشر مهدياً: إمنا قال: فقال، يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً: أنه قال أبيك 

   )١٤٩(.)ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا، إثنا عشر إماماً
بن عمران ی از موس یکوف عبد اهللای بن امحد بن حممد بن عمران الدقاق از حممد بن ابی عل

به صادق (: ديگو می ريبصی محزه از ابی بن ابی از علی نوفل ديزي بن نيش حسيعمواز ی خنع
 از قائم بعد: يا ابن رسول اهللا از پدرتان شنيدم که فرمودند: عرض کردم جعفر بن حممد 

 نه دوازده امام، یدوازده مهد: پدرم فرمودند: حضرت فرمودند. باشد میی دوازده مهد! 
  . )کنند یممعرفت حق ما دعوت  شيعيان ما هستند که مردم را به مودت واز   میاما آنان قو

عبد ی عن أب، )عن ذريح احملاريب(عن ذريح ، )جعفر بن حممد بن شريح احلضرمي(جعفر  - ۶
 طالب ی بن أبی كان أمري املؤمنني عل، نعم: (فقال یسألته عن األئمة بعد النب: قال، اهللا 

مث ، مث كان حممد بن علي، بن احلسنيی مث كان عل، اهللا عليه وأهل بيتهصلوات ی اإلمام بعد النب
ی أنت اليوم جعلن: مث قلت: قال، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة اهللا ورسوله، إمامكم اليوم

                                                
  .٧۶ص : جعفر بن حممد بن قولويه -كامل الزيارات  -١٤٨
  .۳۵۸ص : الشيخ الصدوق –كمال الدين و متام النعمة  -١٤٩
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، األرضی إمنا حدثتك ذا لتكون من شهداء اهللا فی إن: قال، فأعدا عليه ثالث مرات؟ اهللا فداك
مث إنه بعث إليه جربئيل أن يشهد ، مل يدع شيئاً إال علمه نبيه صلوات اهللا عليه تعالیو إن اهللا تبارك

إمنا أدعوكم لتكونوا : اهللا تسعة رهط فقالی فدعا نب، حياته يسميه أمري املؤمننيی بالوالية فی لعل
عن أمر : قال، أمري املؤمننيی قم يا أبا بكر فسلم على عل: مث قال، من شهداء اهللا أقمتم أم كتمتم

قم فسلم على ، يا عمر: مث قال، فسلم عليه: فقال، نعم: فقال؟ اهللا وأمر رسوله نسميه أمري املؤمنني
مث قال للمقداد بن ، نعم: فقال؟ عن أمر اهللا ورسوله مسيته أمري املؤمنني: فقال، أمري املؤمنني

ذر ی مث قال ألب، كما قاالومل يقل ی فقام فسلم على عل، قم فسلم على أمري املؤمنني: األسود
فقام ، قم فسلم على أمري املؤمنني: مث قال حلذيفة، فقام فسلم، قم فسلم على أمري املؤمنني، الغفاري

مث قال لربيدة ، فقام فسلم، قم فسلم على أمري املؤمنني: مث قال لعبد اهللا بن مسعود، فسلم
 :مث قال رسول اهللا، بريدة أصغر القوموكان ، فقام وسلم، قم فسلم على أمري املؤمنني: األسلمي

بكر على الناس وبريدة غايب بالشام فلما ابو فأمر . إمنا دعوتكم لتكونوا شهداء أقمتم أم كتمتم
بإمرة  يهل نسيت تسليمنا على عل، يا أبا بكر: جملسه فقالی قدم بريدة أتى أبا بكر وهو ف

إنك عبت وشهدنا وإن اهللا حيدث األمر ، يا بريدة: قال؟ املؤمنني نسميه ا واجباً من اهللا ورسوله
  . بعد األمر ومل يكن اهللا ليجمع ألهل هذا البيت النبوة وامللك

سبعة أوصياء  إن منا بعد الرسول، األرضی إمنا ذكرت هذا لتكون من شهداء اهللا ف: فقال يل
يقدم ما يشاء ، عزيز حكيمإن اهللا ] إن شاء اهللا له[أئمة مفترضة طاعتهم سابعهم القائم إن شاء له 

من : فقلت. مث بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني، ويؤخر ما يشاء وهو العزيز احلكيم
إمامكم ی مث بعد: قلت ثلث مرات قال: قال، اهللا فداك أمرك على الرأس والعنيی السابع جعلن

لو وجدت ثالثة : ان يقولونعم األب كان قال رمحة اهللا عليه كی إن أب، وقائمكم إن شاء اهللا
حالل وال حرام وما يكون ی رهط فاستودعهم العلم وهم أهل ذلك حدثت مبا ال حيتاج إىل نظر ف

  . إن حديثنا صعب ال يؤمن به إال عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لإلميان، مةاإىل يوم القي
على ذهب وال على  السماء لسنا خبزانی األرض وخزانه فی واهللا إن منا خلزان اهللا ف: مث قال

واحلسن واحلسني ومن شاء اهللا أربعة أخر من ی وإن منا حلملة العرش يوم القيمة حممد وعل، فضة
   )١٥٠(.)شاء اهللا أن يكونوا

                                                
  .٩٠ – ٩١ص : أصل حممد بن املثىن احلضرمی -عدة حمدثني  -األصول الستة عشر  -١٥٠
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، عبد اهللا ی بااز ، )یذريح احملارب(از ذريح ، )یاحلضرمجعفر بن حممد بن شريح (جعفر 
 امريی آر: (حضرت فرمودند، دميپرس  پيامرببعد   همورد ائم از حضرت در: ديگو می
از  است و بعد اهل بيت ايشان  و پيامرب  از امام بعد بن ابيطالب ی منني علؤامل

ند مهانکس آنان را انکار کند  و سپس امام امروز مشا هری حممد بن عل بن حسني وی آنان عل
فدايتان شوم مشا نيز : عرض کردم. است که معرفت خدا و رسولش را انکار کرده استی کس

آن با تو سخن گفتم تا از ی  تو درباره با: فرمودند) اين را سه بار تکرار کردم( امروز هستيد
کند جز اين که علمش  یرا رها منی چيزی زيرا خداوند تبارک تعال، دبر زمني باشيی شاهدان اهل

مبعوث کرد تا به  او  به سویسپس جربئيل را ، داده باشد رسولش  به دسترا 
پس رسول اهللا ، را بر او د  مننيؤامل در حياتش شهادت دهد و نام امري ی واليت عل

 ه تن از جوامنردان را فراخواند و فرمودندی امروز مشا را فراخواندم تا از شاهدان اهل: ن
ی بر عل بکر برخيز وابو ی ا: چه کتمان کنيد سپس فرمودند باشيد چه آن را اعالم کنيد و

ابو پس ی آر: فرمودند؟ ني بناميمؤمنامل به امر خدا و رسولش او را امري: گفت. درود فرست
 امري عمر برخيز و بری ا: به عمر فرمودند  حضرت درود فرستاد سپس رسول اهللا بکر بر

: فرمودند؟ منني بناميمؤامل آيا به امر خدا و رسولش او را امري: گفت؟ منني درود بفرستؤامل
ی ا: به مقداد بن اسود فرمودند پس او نيز برخاست و درود فرستاد سپس رسول اهللا . یآر

منني درود فرستاد اما مانند ؤامل بر امري مقداد برخاست و؟ درود فرستی بر عل مقداد برخيز و
بر  ذر برخيز وابو ی ا: فرمودندی ذر غفارابو به  سپس رسول اهللا . سخنان آن دو نگفت

 بر امري ذر هم برخاست و درود فرستاد سپس حذيفه برخاست وابو پس ؟ بفرستدرود ی عل
درود ی بر عل برخيز و: بن مسعود فرمودند عبد اهللامنني درود فرستاد سپس حضرت به ؤامل

: فرمودند  میاو نيز برخاست و بر حضرت درود فرستاد سپس حضرت به بريده اسل. فرست
ده بري، او نيز برخاست و بر حضرت درود فرستاد. فرستمنني درود ؤامل بر امري برخيز و

 مشا را دعوت کردم تا شاهد: فرمودند ين فرد در ميان آن قوم بود سپس رسول اهللا تر جوان
و بريده در شام  کرد مردم امر بکر برابو چه کتمان کنيد پس  و گواه باشيد چه اعالم کنيد و

او در جملس نشسته بود به ، بکر آمدابو  سوی به بريده بازگشت و هنگامی کهغايب بود پس 
خدا و ی از سو ی عل منني برؤامل که نام امريی بکر آيا فراموش کردابو ی ا: او گفت

بريده ی ا: گفت؟ مهگان واجب است که او را با اين نام خبوانند رسولش گذاشته شد و بر
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کند و هرگز  میاز امر اجياد  ما شهادت دادمي اما خداوند امر را بعد! گويا عقلت ناقص شده
  . کند یهم مجع من حکومت را با نبوت و، اهل اين بيتی خداوند برا

از  مهانا از ما بعدی بر زمني باشی اين را گفتم تا از شاهدان اهل: حضرت به من فرمودند
 شاء هفتمني آنان ان هستند که مفترض الطاعه هستند و ائمه ی اوصيا رسول هفت تن از

خواهد  میرا  چه آنخواهد مقدم و  میرا  چه آنحکيم هر  باشد خداوند عزيز و میاهللا قائم 
فرزند حسني  ازی يازده مهد از قائم  سپس بعدگرداند و او عزيز حکيم است  میخر ؤم

 فرمودند؟ هفتمني امام کيست! و چشم فدايتان شوم امرتان بر سر: عرض کردم .است :
مهانا پدرم چه خوب ، اهللا شاء از من امام و قائمتان خواهد بود ان بعدسپس : سه مرتبه گفتم

يافتم به آنان علم را  میاگر سه جوامنرد : فرمود میاو را رمحت کند مهيشه  بود خداوندی پدر
قيامت به آنان ياد  تا روز حرام را اگر آنان اهلش بودند متام مسائل مربوط به حالل و دادم و می
که خداوند قلبش ی منؤآورد مگر م یبه آن اميان منی ست و کساا حديث ما دشوار مهان، دادم می

  . را با اميان امتحان کرده است
م اما زمني و آمسان هستي بری به خدا سوگند ما خزانه داران و نگهبانان اهل: سپس فرمودند 
 حممد و، ما هستندحامالن عرش در روز قيامت از  و نقره نيستيم وی طاليی ها نهگنجي دار خزانه

  . )هللاء اشا ان، باشند میچهار نفر را که خداوند اراده کرده  حسني و و حسن وی عل
ابشروا فيوشك أيام : (أنه قال، يرفعه إىل عبد اهللا بن عمر، بن السالم يحيیومن رواية  - ٧

، مث املنصور، املهدي، جيرب اهللا به أمة حممد  الذيمث يكون بعدهم اجلابر ، اجلبارين أن تنقطع
   )١٥١(.)مث عدد أئمة مهديني

به مشا بشارت (: کند که حضرت فرمودند میبن عمر ذکر  عبد اهللاز ی تيبن سالم روای يحي
امت حممد  اهللا بر از آنان جبار ان است سپس بعديام جباران در حال انقضاء و پايدهم که ا می

 مشارد میبر را ينيسپس ائمه مهدو سپس منصور ی مهد، د که اويآ می( .  
من اخلريات  عزوجلوما جيريه اهللا ، ی أنه ذكر املهد( :یعن النب، فيه" ما جاء نصاً"-٨ 

ی وما مل يكن منه ف. نعم: قال؟ كل هذا جيمعه اهللا له، يا رسول اهللا: فقيل له. والفتح على يديه
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   )١٥٢(.)من ذريته األئمة من بعدهأيام ی حياته وأيامه هو كائن ف
که  چه آنو ی ايشان در مورد مهد(: آمده است از رسول اهللا ی تيدرآن رواکه ی متن

ی ا: گفتند  پس به او، کردند دهد ذکر میايشان قرار ی خداوند از فتوحات و خريات برا
که در زمان ی و کسی آر: فرمودند؟ دهد میها را خداوند به دستش  آنی  مهه، رسول اهللا

  . )باشد میاز ايشان نيز  ايام ائمه بعددر حيات و ايام ايشان باشد 
أن : روى يونس بن عبد الرمحن، عن الرضا ی املرو الدعاء لصاحب األمر  - ٩

اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على (كان يأمر بالدعاء لصاحب األمر ذا  الرضا 
وولده وذريته وأمته نفسه وأهله  اللهم أعطه يف) إىل قوله ... (خلقك ولسانك املعرب عنك 

والة عهده واألئمة  اللهم صل على) إىل قوله ... (ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه 
، ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم، وأعز نصرهم، آجاهلمی وزد ف، وبلغهم آماهلم، من بعده

دن كلماتك وخزان علمك فإم معا، وثبت دعائمهم واجعلنا هلم أعواناً وعلى دينك أنصاراً
وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك 

   )١٥٣(.)وسالئل أوليائك وصفوة أوالد نبيك والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته
الرمحن  ونس به عبدي: ت شده استيروا که از امام رضا   صاحب امری دعا

: فرمودند میکردند و  میصاحب امر سفارش ی برا یيمهواره به دعا  رضا امام: ديگو می
 ريتو تعب که ازی زبان خلقت و حجت تو بر و توی  فهيخل و توی ول خداوندا دفع کن از(

 امت او و خاندانش و فرزندانش و اهلش و و خداوندا به او) که فرمودند جا آن تا... ( کند می
 يث اوحد آخر تا... ( زبانش باشد عطا کن چشم وی باعث چشم روشن چه آن متام رعيت او و

 (و به آرزو آن بزرگواران را و او امامان پس از او و واليان عهد برفرست  خداوندا درود 
به  چه آنبه امتام رسان  شان کن ويعزت عطا نصرت با و فزايعمرشان ب بر و ساز آمالشان نائل

بده  ها قرار اران آني از را ما ها را و آنی اه ستون ثابت بدار و خود امر ازی کرد ها مستند آن
اساس  وو دانش ت ی نهيگنج وی ها معدن کلمات روحان آن رايز، بده قرار ن خوديد انصار از و
 و خالص تو بندگان خاص و از و تو ان امريوال و ن تويدی ها ستون و تو دين توحيارکان د و
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 تو غمربيفرزندان پی  دهيبرگز زبده و اء وياول نژاد و اوالد و دوستان تو و خلق تو دگان ازيبرگز
  . )برکاته و رمحت خدا برآنان و و او بر درود و هستند
ی تلعكربحممد هارون بن موسى ی اباز ی از مجاعت ی عمرو بن سعيد العمری با 
خ عمرو يکه ش: ذکر کردن دعا باخرب کرده و يحممد بن مهام او را از ای عل که ابا: ديگو می

  . از او خواست که با آن دعا کند او خوانده و آن را بر ی عمر
عن صاحل بن ، عن حممد بن إمساعيل، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن أمحد بن  -۱۰

إىل  خرج أمري املؤمنني : (قال، عن حبة العرين، عن أبيه، املقدامی عن عمرو بن أب، عقبة
يباع الذراع فيما بينهما  حتی - بيده إىل الكوفة واحلرية  میوأو - لتصلن هذه ذه : احلرية فقال

؛ )فرجه تعالیعجل اهللا ( فيه خليفة القائمی يصلوليبنني باحلرية مسجد له مخسمائة باب ، بدنانري
ويسع ، أمري املؤمننييا : قلت. وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدالً، ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم

تبىن له أربع مساجد مسجد الكوفة أصغرها : قال ؟تصف الناس يومئذ الذيمسجد الكوفة هذا 
بيده حنو البصريني  میوأو -الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب ی طرف وهذا ومسجد إن يف

فيه ی مسجد يصلاحلرية يبىن  إن يف هذه الرواية يقول أمري املؤمنني  يف )١٥٤(.)-والغريني 
الذين يصلّون فيه  وهؤالء األئمة) وليصلني فيه إثنا عشر إماماً عدالً: (قال مث إنه ، خليفة القائم

وإمنا هم املهديون الذين حيكمون بعد القائم فبعض الروايات ، عشر ی ليسوا هم األئمة اإلثن
  . الرواية التاليةی تذكرهم باألئمة كما ف

از عمرو ، هاز صاحل بن عقب، مساعيلااز حممد بن ، از حممد بن احلسني، یمحد بن حيياحممد بن 
حريه خارج شدند  به سوی منني ؤامل امري(: ديگو میی از پدرش از حبة العرن، املقدامی بابن 

حريه اشاره  حضرت با دست خويش به کوفه و –اين به اين متصل خواهد شد : و فرمودند
بنا ی فروخته شود و در حريه مسجدی زيادی ها با دينارها آن تا اين که زراع بني –کردند 

زيرا مسجد ، گذارد میمناز   قائمی  فهدارد که در آن خليی شود که پانصد در ورود می
! نيؤمنيا امريامل: گفتم. گذارند میکوفه گنجايش آنان را ندارد و دوازده امام عادل در آن مناز 

: فرمودند! ؟ گردد میگويند تنگ  میآن سخن ی بزرگاين مسجد کوفه که امروز مردم از 
ی هاست و اين مسجد ن آنيتر کوچکشود و مسجد کوفه  میآن ساخته ی چهار مسجد برا
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حضرت با دست خويش به اطراف  –است  بنجا  آنکه در طرف کوفه است از اين جا تا 
ی ه مسجدريدر ح: نديفرما می  نيمنؤامل ريت امين روايا در )- بصريني و غريني اشاره کردند

و دوازده امام (: نديفرما میخواند و سپس  میمناز  قائم ی  فهيخلبنا خواهد شد که در آن 
) خوانند میآن مناز  آن دوازده امام عادل که در در: (سپس فرمودند) خوانند میعادل در آن مناز 

ی از امام مهد که بعد هستند ی ستند بلکه آنان دوازده مهدين  نينان ائمه معصوميا و
 که دری طور مهان کنند می اديبنام ائمه  ها را ات آنيروای ز برخيکنند و ن می حکومت 
  .  آمده استنيشيت پيروا

احلسني ی حدثن: قال، احلسني حممد بن جعفر األسدي عن أيب، الرازي يعن أمحد بن عل -١١
 يف -ی يوسف الضراب الغسانيعقوب بن ی حدثن: قال، القميی بن حممد بن عامر األشعر

سنة إحدى ومثانني ومائتني وكنت مع  حججت يف: (حديث طويل قال يف -منصرفه من إصفهان 
زقاق بني سوق ی فلما قدمنا مكة تقدم بعضهم فاكترى لنا داراً ف، قوم خمالفني من أهل بلدنا

 ها آنملا وقفت على  -وفيها عجوز مسراء فسألتها ، دار الرضا   میتس دار خدجية يوه، الليل
أنا من : فقالت؟ ومل مسيت دار الرضا؟ ما تكونني من أصحاب هذه الدار -  دار الرضا 

كانت  يوه(،  يأسكنيها احلسن بن عل، بن موسى  يمواليهم وهذه دار الرضا عل
أرسل إليها  أخرها أنه ی وذكر ف –والقصة طويلة  – واسطة بني الشيعة وإمام العصر 

، ")صلوات اهللا عليه"األئمة وعليه ی وباق  دفتراً وكان مكتوباً فيه صلوات على رسول اهللا
  :عليهم هكذا وهو طويلی عليهم فصلی وأمره إذا أردت أن تصل

وحجة رب ، وخامت النبيني، اللهم صل على حممد سيد املرسلني، بسم اهللا الرمحن الرحيم(
املؤمل ، الربئ من كل عيب، املطهر من كل آفة، الظالل املصطفى يف، امليثاق املنتجب يف، العاملني
نفسه وذريته  اللهم أعطه يف) إىل قوله ... (املفوض إليه دين اهللا ، املرجتى للشفاعة، للنجاة

 وبلغه، وتسر به نفسه، وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه
اللهم صل على حممد ) إىل قوله ... (. إنك على كل شيء قدير، الدنيا واآلخرة أفضل أمله يف

ومجيع ، واحلسني املصطفى، احلسن الرضا )و(، وفاطمة الزهراء، املرتضى يوعل، املصطفى
والصراط ، واحلبل املتني، والعروة الوثقى، ومنار التقى، وأعالم اهلدى، مصابيح الدجى، األوصياء
، آجاهلم وأزد يف، أعمارهم ومد يف، واألئمة من ولده، وصل على وليك ووالة عهده، املستقيم
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   )١٥٥(.)دنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير، ]دينا[وبلغهم أقصى آماهلم 
سني بن حممد بن عامر حاز ، یحسني حممد بن جعفر اسدی بااز ، یرازی محد بن علا از
 از اصفهان بر یيعقوب بن يوسف ضراب غسان یوقت: گويدروايت كرده كه ، یقمی اشعر
هجرى با گروهى از اهل سنت كه  ۲۸۱در سال : گشت براى من نقل كرد و گفت می

ى ا هنايكى از مهراهان رفت و خ، وقىت به مكه معظمه رسيدمي. مهشهرى ما بودند به حج رفتم
و معروف  حضرت خدجيه كربى  ی اين خانه. اجاره كرد» سوق الليل«سر راه در بني بازار 

را  جا آنفهميدم   من یوقت، در آن خانه بود هگون گندم یزن. بود امام رضا  ی خانهه ب
زن پرسيدم تو با اهل اين خانه چه نسبت دارى و چرا از پري، گويند می امام رضا  ی خانه

اين خانه امام . هستم  من از دوستان ائمه: زن گفتپري؟ گويند میاين جا را خانه امام رضا 
  مرا در آن ساكن گردانيده است است كه امام حسن عسكرى  على بن موسى الرضا 

و در آخر ذکر  –دارد ی که قصه طوالن –بود  عه و امام عصر ي شنيبی ا و آن واسطه(
صلوات بر رسول ی آن چگونگ او فرستاده بود که دری برای ا نامه کرده بود که امام رضا 

آنان صلوات  بری مکتوب بود و او را امر کرده که هرگاه خواست  گر ائمهيو د اهللا 
خدايا درود فرست بر حممد مصطفى و ... ،بسم اهللا الرمحن الرحيم(: ن گونه بفرستديای بفرست

هاى  على مرتضى و فاطمه زهرا و بر حسن  رضا و بر حسني مصفى و متامى اوصياء كه چراغ
هاى  هاى پرهيزكارى و دست آويزهاى حمكم و رشته هاى هدايت و مشعل تاريكى و نشانه

و درود فرست بر وىل خود و سرپرستان عهد و پيمانت و امامان از . اند استوار و راه راست
شان را  یگردان و مدت زندگان طوالنیو عمرشان را ]  یاز نسل امام مهد یعني[نسل او 

آرزوهاشان در دين و دنيا و آخرت برسان كه تو بر هر چيزى قادر و  زياد كن و به منتهاى
  .)تواناىي
  
  

                                                
، ۴٠۶ - ۴٠٩للشيخ الطوسی ص  -وفی مصباح املتهجد ، ٢٧٣ – ٢٨٠الشيخ الطوسی ص -الغيبة  -١٥٥

للشيخ علی  -، وإلزام الناصب فی إثبات احلجة الغائب ٣٠۴ - ٣٠۶للسيد ابن طاووس ص  - ومجال األسبوع 
، مفاتيح اجلنان ص ٨٣ص ٩١، و ج ٢٢ص ۵٢العالمة السی ج  - ، البحار٣٣١ - ٣٣٣ص ١اليزدی احلائری ج

٨۵ – ٨٣.  
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 :اين مورد دری ناظم عقيل بزرگوارتوضيح شيخ 
شان به دعا در ياز ا که بعد ی امام مهدی اهلی در حق ولی ين جا دعايدر ا چنين هم

ی  و فاطمه  رسول اهللای دعا برای ن دعاها در انتهايای  شان آمده و مههيان عهد ايمورد وال
از زبان  ی از فرزندشان است که آن زن در مورد امام مهد صياء و متام او  الزهرا

واعمارشان را (: نديفرما میبوده و   ينيقت دعا در حق مهديکند در حق میحضرتش نقل 
  . اند افتهيمهه وفات  ی پدران امام مهد آشکار است که ائمه  و )اد گردانيز

ان ميمهانا موال: رفت وگفتی قاسم بن عالء مهدان به سوی حممد ی باوكيل  - ١٢ 
 اللهم إين(: ن دعا را خبوانيآن روز ا ا آمدند پس دريدر پنجم ماه شعبان به دن سني ح

بكته السماء ومن فيها ، هذا اليوم املوعود بشهادته قبل استهالله ووالدته أسألك حبق املولود يف
، املمدود بالنصرة يوم الكرة، وسيد األسرة، وملا يطأ البتيها قتيل العربة، عليهاواألرض ومن 

واألوصياء من عترته ، أوبتهی والفوز معه ف، تربته والشفاء يف، املعوض من قتله أن األئمة من نسله
اهللا  يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار صلى حتی، بعد قائمهم وغيبته

   )١٥٦(.)عليهم مع اختالف الليل والنهار
از  ءااوصي و(: نديفرما میکه  کند می داللت از قائم  بعد اءيبر وجود اوصی آن متن در

  . )بت اواز قائمشان و غي عترتش بعد
است که ما در ی يدعا مهانن يا و :آن ذکر شده است که در چه آن دعا در وتر و -١٣

  :  )است  دعا منسوب به امام رضا(. ميکن می آن مداومتبه  ت ياهل ب با معاشرت
وأخا ، نبيكی ووص، واخصص وليك، اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس ...(

، وابنته البتول، وخامت الوصيني خلامت النبيني حممد ، إمام املتقني، عهدهی وول، ووزيره، رسولك
وعلى األئمة الراشدين املهديني السالفني ، واآلخرينشباب أهل اجلنة من األولني ی وعلى سيد

القائم باحلق ، أرضك وعلى بقيتك يف، وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني، املاضني
  )١٥٧(.)األمناء اخلزنة وعلى الفاضلني املهديني، اليوم املوعود يف

امانتداران و خزانه داران  عنوان به اآنان ر فرستند و میدرود   ينيمهد ن دعا بريدر ا
                                                

 –، املصباح ٣٠٣ص  ٣ج : ، وفی اإلقبال للسيد ابن طاووس٨٢۶ص : الشيخ الطوسی -مصباح املتهجد  -١٥٦
  .٣٣ص : ، ضياء الصاحلني٢١۵ص : ، مفاتيح اجلنان٩۴ص  ۵٣ج : ، البحار۵۴٣ص : للكفعمی

   .۴۰۲ص : يهابو بن ب علی - فقه الرضا  -١٥٧
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  . فرستند میدرود  ن که بر قائم ياز ا ند بعديفرما میوصف 
عن حممد بن احلسني بن ، حممد بن العباس: اآليات الظاهرة تأويلكنز جامع الفوائد و -۱۴

قوله  يف جعفر  عن أيب، اجلارودی عن أب، عن كثري بن عياش، عن جعفر بن عبد اهللا، محيد
 يهذه آلل حممد املهد(: قال، اآلية )١٥٨(﴾الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَی الَّذين إِن مكَّناهم ف﴿: عزوجل

به وبأصحابه  وجل عزومييت اهللا ، ويظهر الدين، ميلكهم اهللا مشارق األرض ومغاراوأصحابه 
ويأمرون باملعروف وينهون ، ال يرى أثر من الظلم حتی، كما أمات السفهة احلق، البدع والباطل

 . )عن املنكر وهللا عاقبة األمور
وهم  إن املراد منها هم املهديون وما بعدها واضح يف) هذه آلل حممد املهدي: (وقوله 

   )١٥٩(.الذين ميلكون مشارق األرض ومغارا
سني بن حاز حممد بن ، حممد بن العباس: اآليات الظاهرة تأويلكنز جامع الفوائد و]کتاب[ 
سخن  مورد در جعفر ی اباز ، ارودجی بااز ، از كثري بن عياش، از جعفر بن عبد اهللا، محيد

 )١٦٠()دارند دهيم مناز برپا مى يیكه چون در زمني به آنان توانا نیكسا مهان(: عزوجل پروردگار

باشد که  می و اصحابش ی مهد  آل حممدی ه براين آيا: نديفرما مینقل شده که 
به خداوند  کنند و مین را برپا يد وگرداند  می نيرا ملک مشارق و مغارب زمخداوند آنان 

حق را ، که باطل طور مهانکند  می را هالک ها ها و بدعت اصحابش متام فتنهاو و ی  وسيله
آنان امر به  ماند و یمنی ستم باق از باطل و ظلم وی چ اثريگر هيکه د جا آنهالک کرده بود تا 

  . )آن پروردگار است عاقبت امور از کنند و میاز منکر ی  معروف و
ار آشکار ياز آن بس بعد و )تاسی مهد،  آل حممدی ين براا( ز سخن حضرت ين و

حکومت  نيمشارق و مغارب زم که بری هستند کسان  ينيآن مهد است که مقصود از
  . خواهند کرد

، ما ذكره مجاعة من أصحابنا، اهللا عليهالدعاء ملن أشرنا إليه صلوات  فمن الرواية يف - ۱۵ 
، بن فضالی بن احلسن بن علی فقال بإسناده إىل عل، كتابهی قرة ف وقد اخترنا ما ذكره ابن أيب
ليلة ثالث وعشرين من  وكرر يف: (قال، بإسناده عن الصاحلني ، عن حممد بن عيسى بن عبيد

                                                
  .۴١: احلج -١٥٨
  .١۶۵-١۶۶ص  ۲۴ج : عالمه جملسی -حبار  -١٥٩
  .۴١: احلج -١٦٠
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 ومىت حضرك يف، وكيف أمكنك، والشهر كله، شهر رمضان قائماً وقاعداً وعلى كل حال
، القائم بأمرك، اللهم كن لوليك( :وآلهی والصالة على النب تعالیتقول بعد متجيد اهللا ، دهرك

كل ی هذه الساعة وف يف، عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم، احلجة حممد بن احلسن املهدي
ومتتعه فيها طوالً ، تسكنه أرضك طوعاً حتی، ولياً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودليالً ومؤيداً، ساعة

هذا الدعاء نص على وراثة املهديني وكوم  يف )١٦١(.))وجتعله وذريته من األئمة الوارثني، وعرضاً
  . األرض أئمة وخلفاء هللا يف

از اصحاب ما ی که مجاعت چه آن زي و نميکه ما به آن اشاره کرد، ت بودهيکه در روای ئدعا 
بن ی  پس با استناد بر علميدر کتابش را انتخاب کرد قرهی از ذکر بن ابی ا دهيگز، ذکر کردند
در شب (: ديگو می  نياز صاحل د با استناديبن عبی سيحممد بن ع بن فضال ازی حسن بن عل

در هر حالت که هستيد  در حالت ايستاده چه در حالت نشسته و چه آنو سوم ماه رمض بيست
آل  از متجيد خداوند و صلوات بر حممد و باشيد بعد میکه ی زمان در متام ماه در هر حلظه و هر

احلجة حممد بن احلسن ، القائم بأمرك، اللهم كن لوليك( :ين دعا را تکرار کنيدا حممد 
ولياً وحافظاً ، كل ساعةی هذه الساعة وفی ف، عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم، املهدي

وجتعله ، ومتتعه فيها طوالً وعرضاً، تسكنه أرضك طوعاً حتی، ومؤيداًوقاعداً وناصراً ودليالً 
ی خلفا به عنوان  ينيمهدی ز بر وراثت و حکومتدارين دعا نيا. ))وذريته من األئمة الوارثني

  . دهد می شهادت نيزم بری اهل
فابتدئ ذه ، فإذا صليت الفجر يوم اجلمعة، من أصل قدمي من مؤلفات قدمائنا( -١۶
وخالق كل ، ورب كل شيءی اللهم أنت رب: هذهی مث بالصالة على حممد وآله وه، الشهادة

وبلقائك واحلساب ، وبالساعة والبعث والنشور، آمنت بك ومبالئكتك وكتبك ورسلك، شيء
، وباإلسالم ديناً، ورضيت بك رباً، وقدرك وقضائك، ووعدك ووعيدك وباملغفرة والعذاب

، وحبججك على خلقك حججاً وأئمة، وبالكعبة قبلة، كتاباً وحكماًوبالقرآن ، نبياً ومبحمد
، وجبميع ما يعبد دونك، وبالالت والعزى، وكفرت باجلبت والطاغوت، وباملؤمنني إخواناً

ی اللهم كن لوليك ف): إىل قوله... (واستمسكت بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم 
وجتعله وذريته ، ومتتعه منها طوالً، تسكنه أرضك طوعاً حتیاصراً خلقك ولياً وحافظاً وقائداً ون

                                                
  .۱۹۱ص  ۱ج : سيد ابن طاووس -اقبال اعمال  -١٦١



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................١١۴

 

  . قبله الذيوهذا الدعاء مشابه للدعاء  )١٦٢(.)...فيها األئمة الوارثني
ی مناز صبح روز مجعه را خواند که  میهنگا، ميآن را خارج کرد، لفاتؤ مميقدی  از نسخه( 

ورب كل ی اللهم أنت رب: آغاز کنن شهادت را يا آل حممد  حممد و با ذکر صلوات بر
، وبالساعة والبعث والنشور، آمنت بك ومبالئكتك وكتبك ورسلك، وخالق كل شيء، شيء

، ورضيت بك رباً، وقدرك وقضائك، وبلقائك واحلساب ووعدك ووعيدك وباملغفرة والعذاب
وحبججك على خلقك ، وبالكعبة قبلة، وبالقرآن كتاباً وحكماً، نبياً ومبحمد، وباإلسالم ديناً
وجبميع ما يعبد ، وبالالت والعزى، وكفرت باجلبت والطاغوت، وباملؤمنني إخواناً، حججاً وأئمة

): که فرمودند جا آنتا ... (واستمسكت بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم ، دونك
پيشوا و ياور و راهنما ى به فرمانت، دوست و نگهبان و  پاخواستهه براى دوستت، ب! خداوندا

آورى، و او را در طول و عرض آن امتداد  تا اين كه زمني را به اطاعت او در. و ياور باش
قبل ی ه دعايز شبين ءن دعايای حمتوا و )...او و نسلش را از پيشوايان و وارثني قرار دهى. خبشى

 . باشد می
عن ابن ، بعض مؤلفاتهی ف ی اجلزائرعن السيد الثقة اجلليل الفقيه السيد نعمة اهللا  -١٧

بن  يوسيد الوصيني وقائد الغر احملجلني عل ملا صارت اخلالفة إىل أمري املؤمنني : (قال، عباس
، ثياب خضر ووقف على باب املسجد اليوم الثالث أقبل رجل يف فلما كان يف، طالب  أيب

السالم (: فقال، والناس حوله مييناً ومشاالًاملسجد  جالساً يف) صلوات اهللا عليه(وكان أمري املؤمنني 
: فقال له أمري املؤمنني. عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وخمتلف املالئكة ومهبط احلق

أرضه من ی يا خليفة اهللا ف: فقال. وعليك السالم يا بيهس بن صاف بن حاف بن المو بن بيهس
، يا أمري املؤمنني: قال) إىل قوله ... (وتبيان من علم : قال ؟  یوعرفت امسی أين عرفتن

نعم يا بيهس قد سألت عنه : قال  ﴾لَيلَة الْقَدرِی إِنا أَنزلْناه ف﴿ :تعالیعن قول اهللا ی أخربن
إِنا ﴿ :تعالیأما قوله : قال . أو وصيی ال كرامة هلم وهذا علم ال يعلمه إال نب: قال، غريي

ف اهلْنرِی أَنزالْقَد لَةكَةُ﴿ :وأما قوله ):إىل أن قال... (. فنور أنزل على الدنيا ﴾لَيلَائلُ الْمزنفإنه  ﴾ت
عشر ی االثن میفيه رق أبيض فيه أسا، ت من در أبيض له اثنا عشر باباًابو ومعه ت ملا بعث اهللا حممداً

: قال؟ ومن هم يا أمري املؤمنني :قال. وأمره عن ربه أن احلق هلم وهم أنوار فعرضه على رسول اهللا
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وموسى بن ، وجعفر بن حممد، وحممد بن علي، بن احلسني يوعل، احلسن واحلسنيی أنا وأوالد
وحممد بن احلسن ، واحلسن بن علي، بن حممدی وعل، وحممد بن علي، بن موسى يوعل، جعفر

املقرون بواليتنا املنكرون لوالية وبعدهم أتباعنا وشيعتنا ، صاحب الزمان صلوات اهللا عليهم أمجعني
   )١٦٣(.)أعدائنا

الذين ، ی عشر من ذرية اإلمام املهدی هذه الرواية هم املهديون االثن وهؤالء الشيعة يف
بصري  أول رواية عن أيبی بداية املوضوع ف وقد نقلت الرواية يف،  ذكرهم اإلمام الصادق

: أنه قال مسعت من أبيك ی إن، اهللا يا ابن رسول: ادق جعفر بن حممد قلت للص: (قال
، إثنا عشر إماماً: ومل يقل، اثنا عشر مهدياً: إمنا قال: فقال، يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً

  . )ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا
ات خود از تأليف از خیدر بر ی د نعمت اهللا جزائريه سياهل ثقت فق، بزرگواری يآقا از

 الغری  و فرمانده وصياءسرور ا  نيمنؤامل ريخالفت به ام هنگامی که: ديگو میعباس 
 واگذار شد در روز سوم آن طالب يبن ابی عل، )به پا دارند که حلقه نور نیکسا( نياحملجل
 نيمنؤامل ريستاد و اميدر مسجد ا تن داشت پس در کنار سبز بری ها آمد که لباسی مرد، روز
 شان يچپ ا در مسجد نشسته بودند و مردم در مست راست و پس ، گرد آمده بودند
أمري . اهل بيت نبوت و معدن رسالت و جايگاه نزول مالئکه و فرود حق سالم بر(: گفت

مرد . السالم يا بيهس بن صاف بن حاف بن المو بن بيهس کعلي و: فرمودند املؤمنني 
تا ... ( از علم و تبيان: فرمودند؟ مرا از کجا دانستيد زمني نام خدا بری  فهخليی ا: عرض کرد

منني مرا در مورد قول پروردگار خرب دهيد که ؤامل يا امري: عرض کرد) که فرمودند جا آن
بيهس در مورد آن از کس ی آر: فرمودند )در شب قدر نازل كردمي] قرآن را[ما ( :فرمايد می

ی اين علم را کس نيست وی آنان کرامتی برا: کردعرض ؟ یپرسيد میاز من  غريی ديگر
در شب قدر ] قرآن را[ما ( و اما قول پروردگار: حضرت فرمودند! یيا وصی داند جز نب یمن

 :اما قول پروردگارو  :که فرمودند جا آن تا... است که بر دنيا نازل شدی نور )نازل كردمي
را مبعوث ساخت مهراه  خداوند حممد  هنگامی که )فرشتگان فرود آيند] شب[در آن (
د با يسفی ا کدام نامه د بود که دوازده در داشت و در هريسفی دهاياز مرواری تابو شان تيا
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آنان ی امر شد که حق برا خداوندی سو عرضه شد و از  دوازده نام بود پس بر رسول اهللا
حضرت ؟ هستندی کسان چه آنمنني آنؤامل يا امري: عرض کرد مرد. آنان انوار هستند است و
، جعفر بن حممد و، یحممد بن عل و، حسني بنی عل و، حسني حسن و من و فرزندامن: فرمودند

 و، یحسن بن عل و، بن حممدی عل و، یحممد بن عل و ،بن موسىی عل و، موسى بن جعفر و
ان ما يعيوان و شپري از آنان  بعد وسن صاحب الزمان صلوات اهللا عليهم أمجعني ححممد بن 

  . )ت دمشنان ما هستنديت ما و منکران واليو اقرارکنندگان به وال
که امام ی کسانهستند  ی امام مهدی  هي از ذرينيمهد مهانت ين روايان در ايعين شيا و

از  فرزند رسول اهللا منی ا(: عرض کردم به امام صادق  آنان را ذکر کرده صادق 
پدرم : حضرت فرمودند. باشند میی قائم دوازده مهد از بعد: پدرتان شنيدم که فرمودند

از شيعيان ما هستند که   میيرا آنان قوز م؛و هرگز نفرمودند دوازده امای دوازده مهد: فرمودند
  . )کنند میبه معرفت حق ما و مودت با ما دعوت  را مردم

، اخللف السالم والصالة على اإلمام: (آمده است  یمهداز زيارات امام ی کي در -۱۸
 ونوره يف، بالده وخليفته يف، عباده السالم عليك يا حجة اهللا يف، القائم باحلق ابن أفضل السلف

ودافع الباطل ، الكفار قتالًی ومفن، مبدل اجلور عدالً، إىل سنته وفرضهی والداع، مسائه وأرضه
السالم عليك . املخترباإلمام املنتظر والعدل ، ومعيش العباد بفنائه، ومظهر احلق بكالمه، بظهوره

واملنتظر لظهور ، السالم عليك من عبدك، وقاتل كل خبث ردي، الثقة النقي، أيها اإلمام املهدي
والقوام ، عهدكی وعلى أول، وابن ساديتی وسيد، وابن مواليی السالم عليك يا موال. عدلك

   )١٦٤(.)وبركاتهورمحة اهللا ، السالم عليك وعليهم وعلى األئمة أمجعني، باألمر من بعدك
دخلت : (قال، يعفور عن ابن أيب، احلسن بن عبد اهللابو : احلسني بن سعيد أو النوادر -١٩
: قال؟ هل قرأت القرآن، يعفور يا ابن أيب: وعنده نفر من أصحابه فقال يل عبد اهللا  على أيب

؟ ومل، فداكنعم جعلت : فقلت: قال. عنها سألتك ليس عن غريها: قال، نعم هذه القراءة: قلت
فقاتلوه فقاتلهم ، حدث قومه حبديث مل حيتملوه عنه فخرجوا عليه مبصر ألن موسى : قال

حدث قومه حبديث فلم حيتملوه عنه فخرجوا عليه بتكريت فقاتلوه  وألن عيسى ، فقتلهم
إِسرائيلَ وكَفَرت طَّائفَةٌ فَأَيدنا ی فََآمنت طَّائفَةٌ من بنِ﴿ :عزوجلوهو قول اهللا ، فقاتلهم فقتلهم
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رِينوا ظَاهحبفَأَص مهودلَى عوا عنَآم ينحيدثكم وإنه أول قائم يقوم منا أهل البيت  )١٦٥(﴾الَّذ
آخر خارجة ی وه، حبديث ال حتتملونه فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم

  )١٦٦(.)اخلرب .تكون
 عبد اهللابر ابا(: ديگو میعفور يی از ابن اب عبد اهللاحلسن بن ابو : ا نوادريد ي بن سعنيحس

  عفور ی بن ابای ا: بود پس به من فرمودند جا آنشان يايک نفر از اصحاب وارد شدم و
آن پرسيدم ی  از تو درباره: فرمودند. اين را خواندمی آر: عرض کردم؟ یا ا قرآن را خواندهآي
در مورد ی زيرا موس: فرمودند؟ فدايتان شوم چرای آر: عرض کردم؟ غري از آنی چيز نه

با  و او خروج کردند با قوم خود سخن گفت که حتمل آن را نداشتند پس در مصر بری ثحدي
سخن ی ثيبا قومش در مورد حد ی سيز عين او مبارزه کردند اما آنان را شکست داد و

ز يمبارزه کردند او ن او خروج کرده و ت بريکردند پس در تکر یگفت که هرگز آن را حتمل من
را كه  نیاى كفر ورزيدند و كسا پس طايفه(: ن قول پروردگار استيا درآورد وی از پا آنان را

ام يت که قي قائم از ما اهل بنيپس اول، )گرويده بودند بر دمشنانشان يارى كردمي تا چريه شدند
 له دسکره بريدر رمد يد آن را حتمل کنينتوا ید که منيگو میسخن ی ثيبا مشا درمورد حد کند می

ن يا دهد و میتان شکست د اما او با مشا مبارزه کرده ويکن میبا او مبارزه  د ويکن میاو خروج 
  . )باشد مین خروج يآخر

ک قائم وجود دارد ياز  بيشتر  اساس قول امام صادق ار آشکار است که بريت بسيروا
 از ما(: نديفرما میز يوجود دارد و ن زين  میدو میقائی عني)  قائم استنياو اول و(ند يفرما می و

گردد پس قائم اول از اهل  می باز)  قائمنياول(ش به رياست که مرجع ضمی ن سخنيا) تياهل ب
با آنان سخن ی ثيکه در مورد حدی باشد و کس می ی از امام مهدغري  است و  تيب

 تأکيدقت يکنند و در حق میمبارزه  او خروج کرده و کنند پس بر یحتمل مند و آن را يگو
ت رسول ياول مذکور در وصی را که مهد چه آن، وانشانريپ الزمان و آخری کند که فقها می
  . قائم اول است  احلسن امحد ديس او کنند ومنیبا خود آورده را حتمل  اهللا 

مرضه  يف رسول اهللای كنت جالساً بني يد: (يقولی مسعت سلمان الفارس: قال سليم - ۲۰
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 حتیمن الضعف خنقتها العربة  فلما رأت ما برسول اهللا، فدخلت فاطمة . قبض فيه الذي
، يا رسول اهللا: قالت؟ ما يبكيك، يا بنية : فقال رسول اهللا. جرت دموعها على خديها

إنا أهل بيت أعطانا ، يا بنية):  إىل أن قال... (. الضيعة من بعدكی وولدی أخشى على نفس
أنا سيد األنبياء واملرسلني : اهللا سبع خصال مل يعطها أحداً من األولني وال أحداً من اآلخرين غرينا

محزة ی وشهيدنا خري الشهداء أعن، خري الوزراءی بعدی ووزير، خري الوصينيی ووصي، وخريهم
بل سيد الشهداء من األولني ، ال: قال؟ معك سيد الشهداء الذين قتلوا، يا رسول اهللا: قالت. عمي

طالب ذو اهلجرتني وذو اجلناحني املضرجني ی وجعفر بن أب. واآلخرين ما خال األنبياء واألوصياء
 -ومنا . وسيدا شباب أهل اجلنةی وابناك احلسن واحلسني سبطا أمت. اجلنة يطري ما مع املالئكة يف

ميأل اهللا به األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً  الذيهذه األمة ی مهد - بيده ی نفس الذيو
ی علی أخ :فقال رسول اهللا؟ هؤالء الذين مسيت أفضلی فأ، يا رسول اهللا :قالت فاطمة. وجوراً

احلسن واحلسني ی وسبطی وبعدك وبعد ابنی بعد علی ومحزة وجعفر هذان أفضل أمت، أفضل أميت
. منهم املهدي - بيده إىل احلسني  وأشار رسول اهللا  - هذا ی وبعد األوصياء من ولد ابن

إنا أهل بيت اختار . األولی ألنه إمامه واآلخر وص األول خري من اآلخر؛، قبله أفضل منه الذيو
  )١٦٧(.)اهللا لنا اآلخرة على الدنيا

أفضل ی ؛ ألن اإلمام املهدحممد بن احلسن ی هذه الرواية هو غري اإلمام املهد يفی املهد 
قبله  الذيو: (يقول بينما الرسول، الرواياتی كما هو مذكور ف ی من أبيه احلسن العسكر

أن اإلمام احلسن ی وهذا يعن، )األولی األول خري من اآلخر؛ ألنه إمامه واآلخر وص، أفضل منه
ی إذن البد أن يكون املهد، وهذا خمالف للروايات ی أفضل من اإلمام املهد ی العسكر

ی تصرح بأن اإلمام املهدی وسأذكر بعض الروايات الت، األول ی هذه الرواية هو املهد يف
  أفضل من أبيه ، بل وأفضل من مجيع األئمة من ذرية احلسني .  

 بيماریدر هنگام آن  در کنار رسول اهللا (: م که فرمودنيداز سلمان ش: ديگو میم يسل
 رسول اهللا هنگامی که وارد شد و نشسته بودم در اين هنگام فاطمه ، آن وفات يافتند که در
 هم فشرد پس گريه  ديد بغض گلويش را دری حال یب وی بيمار آن شدت ضعف و را در

چه گريه ی دخترم برا: فرمودند  رسول اهللا، هايش سرازير گشت ونهگ بر ها کرد و اشک
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که  جا آنتا (. فرزندامن بعد از مشا هراسامن وخود ی يا رسول اهللا از گمراه: فرمود؟ یکن می
ی ا خداوند به ما اهل بيت هفت خصلت داده است که به هيچ احدمهاندخترم : )فرمودند

من ترين اوصيا و ی و وص برگزيده از ميان آنان هستم مرسلني و من سرور انبياء و، نداده
عمومي محزه  شهيدان است مقصودموزيرم بعد از من ترين وزيران است و شهيدمان ترين 

است که در رکاب مشا به شهادت ی انهيداو سرور ش! يا رسول اهللا: فرمود فاطمه . است
جعفر  است و ءو اوصيا ءآخرين جبزء انبيا بلکه سرور شهيدان اولني و خري: فرمودند؟ رسيدند

مالئکه در شت به پرواز ها مهراه  دو بال که با آنی  دارنده هجرت و دوی  دارنده بن ابيطالب
، حسني بزرگان امت من و سرور جوانان اهل شت هستند آيد و فرزندان تو حسن و می در

از  او پر به وسيله اين امت که خداوند زمني رای که جامن در دست اوست مهدی قسم به کس
 . ستم گشته از ماست از ظلم و که پری طور مهانکند  میقسط  عدل و

: فرمودند؟ است تر فاضلکه نام برديد کدامني ی يا رسول اهللا از کسان: فرمود فاطمه 
سبطم  فرزندامن و وی عل جعفر بعد از تو و محزه و ين امت من است وتر فاضل لیبرادرم ع
  رسول خدا و -، باشند می) سنيح(از فرزند اين فرزندم  ءاز اوصيا بعد حسني و حسن و

که قبل از اوست از او ی کساز آنان است و ی مهد - اشاره کرد سني با دستش به ح
ی ا خداوند برامهان، اول استی آخر وص زيرا او امام و ؛است از آخر اول تر، است تر فاضل

 . )ح دادبر دنيا ترجي ما اهل بيت آخرت را
را امام يز ؛باشند ی توند امام حممد بن حسن عسگر یت منين روايمذکور در ای مهد

ات مذکور يکه در روا طور مهاناست  ی از پدرش امام حسن عسگر تر فاضل ی مهد
اول تر از ، است تر فاضلاز او ، که قبل از اوستی کس و: (فرمودند است که رسول اهللا 

امام حممد بن ی اگر مقصود از مهدی عني) اولی وصی گريد را او امام است ويآخر است؛ ز
ن امر يجه ايباشد در نت تر فاضلشان ياز ا ی باشد پدرش امام حسن عسگر  حسن

اول از ی ت مهدين روايا مذکور دری د مهديباشد پس با می ت يت اهل بيخمالف روا
لت يکنم که به صراحت در مورد فض میرا ذکر ی اتيباشد و اکنون روا ی امام مهدی  هيذر

  . نديگو میسخن   نيامام حسی  هيبلکه از متام ائمه از ذر از پدرشان  ی امام مهد
حدثنا أمحد : قال، وعبد اهللا بن جعفر احلمرييی حدثنا أب: قال، أخربنا حممد بن مهام -لفا

عن ، سعيد بن غزوانی حدثن: قال، عمري سنة أربع ومائتنيی حدثنا حممد بن أب: قال، بن هالل
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اختار من  عزوجلإن اهللا  :قال رسول اهللا: (قال، عن آبائه ،  عبد اهللای عن أب، بصريی أب
واختار من املسجد املوضع ، واختار من مكة املسجد، اختار من األرض مكة، كل شيء شيئاً

، واختار من األيام يوم اجلمعة، ومن الغنم الضأن، واختار من األنعام إناثها، فيه الكعبة الذي
ی واختارن، هاشم بنیواختار من الناس ، ليلة القدری ومن الليال، واختار من الشهور شهر رمضان

عشر إماماً من ولد ی وتكملة اثن، احلسن واحلسنيی ومن علی واختار من، هاشم بنیوعليا من 
   )١٦٨(.)وهو قائمهم، وهو أفضلهم، وهو ظاهرهم، احلسني تاسعهم باطنهم

  درريعمی از امحد بن هالل از حممد بن ابی ريبن جعفر مح عبد اهللا حممد بن مهام از پدرم و
 از پدران بزرگوارش   عبد اهللای  از ابريبصی بن غزوان از اب عيداز س ۲۰۴سال 

از ، را انتخاب کردهی چيز، یچيز مهانا خداوند از هر :فرمودند رسول اهللا ( :نديفرما می
آن  که دری مسجد را اختيار کرده و از مسجد موضع، مکه را انتخاب کرده و از مکه، زمني

ها و از گوسفندان ميش و از روزها روز مجعه را  ان مادهاز چهارپاي را اختيار کرد و کعبه است
قبيله ، از ميان مردم شب قدر و، ها از شب ماه رمضان و، ها ان ماهاز مي انتخاب کرد و

حسني و  حسن و، یاز عل هاشم انتخاب کرد و یرا از بنی عل من و برگزيد و شم رااه یبن
 ن باطن و ظاهر وفاضل و قائم آنانمنود که مني آنا تياراخ دوازده امام از فرزند حسني 

 است.(  
وعبد العزيز ، وحممد بن مهام بن سهيل، أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة(وذا اإلسناد  -ب

حدثنا : قال، مهامعن عبد الرزاق بن ، )عن رجاهلم، وعبد الواحد ابنا عبد اهللا بن يونس املوصلي
ملا أقبلنا من صفني مع : (قال، عن سليم بن قيس اهلاليل، عياشی عن أبان بن أب، معمر بن راشد
حسن ، إذ خرج علينا شيخ من الدير مجيل الوجه، نزل قريباً من دير نصراين أمري املؤمنني 

ی من نسل حواری إن: مث قال، أتى أمري املؤمنني فسلم عليه حتی، معه كتاب، اهليئة والسمت
وأن عيسى ، عشر وأحبهم إليه وآثرهم عندهی عيسى اإلثنی وكان أفضل حوار، عيسى بن مرمي

مل ، متمسكني مبلته، فلم يزل أهل هذا البيت على دينه، وعلمه حكمته، أوصى إليه ودفع إليه كتبه
فيها كل ، أبينا بيدهإمالء عيسى بن مرمي وخط ی وتلك الكتب عند، يكفروا ومل يرتدوا ومل يغريوا

يبعث رجالً  تعالیوأن اهللا تبارك و، واسم ملك ملك من بعده منهم، شيء يفعل الناس من بعده
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: من قرية يقال هلا، امة: من أرض يقال هلا، من العرب من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل اهللا
، ومن ينصره، ومن يقاتله، وذكر مبعثه ومولده ومهاجرته، له إثنا عشر امساً، أمحديقال له ، مكة

ذلك ی وف، وما تلقى أمته بعده إىل أن ينزل عيسى بن مرمي من السماء، وما يعيش، ومن يعاديه
ومن أحب خلق ، الكتاب ثالثة عشر رجالً من ولد إمساعيل بن إبراهيم خليل اهللا من خري خلق اهللا

طاعتهم ، ومن عصاهم ضل، م اهتدىمن أطاعه، وعدو ملن عاداهم، ملن واالهمی واهللا ول، اهللا إليه
وكم يعيش كل رجل منهم ، مكتوبة أمسائهم وأنسام ونعوم، ومعصيتهم هللا معصية، هللا طاعة

يظهر منهم وينقاد له  الذيومن ، وكم رجل منهم يستتر بدينه ويكتمه من قومه، واحد بعد واحد
إنكم ألئمة ال : ويقول، عيسى خلفهی على آخرهم فيصل ينزل عيسى بن مرمي  حتیالناس 

 أوهلم وخريهم وأفضلهم، الصفی بالناس وعيسى خلفه فی فيتقدم فيصل، ألحد أن يتقدمكمی ينبغ
   )١٦٩(.)...وله مثل أجورهم وأجور من أطاعهم واهتدى

 ز عبديالعز عبد ل ويحممد بن مهام بن سه د بن عقده ويامحد بن حممد بن سع ن اسناديا با و
الرزاق بن مهام از معمر بن راشد  از بزرگانشان از عبدی ونس موصليبن  اهللاعبد الواحد فرزندان 

 از صفني به مهراه امري هنگامی که( :ديگو میی س هالليم بن قياش از سليعی بان ابن ابا از
بسيار ی ما خارج شد که صورت آن بر ازی مردی نصران ديری بازگشتيم در نزديک منني ؤامل

درود فرستاد سپس  مري املؤمنني اما آمد و بر  به سوی او، بودی کتابمهراه او  نيکو داشت و
دوازده  ی ين حواريون نزد عيستر فاضل هستم و بن مرميی من از نسل حواريون عيس: گفت

ی حمبوب بود پس عيسی جدم نزد ايشان خيل داشت و میبسيار دوست  تن بودند که آنان را
 او ی  هذري، را از حکمت خويش ياد داد سپرد و اوبه او  به او وصيت کرد و کتب را

مهواره به ملت ايشان متمسک شده و هرگز به ايشان کفر  هرگز از دين خود خارج نشده و
امالء  ابن مرمي ی آن کتب که عيس نکردند وی آن تغيري هرگز در مرتد نشده و نورزيده و

از ايشان  که مردم بعدی افعالی  هدر آن مه، کردند و پدرمان آن را نوشته اکنون دست من است
از ايشان نوشته شده و اين  بعد  نام پادشاه به پادشاه از آنان، نوشته شده، دهند اجنامبايد 

به نام امه از ی از عرب از فرزند امساعيل بن ابراهيم خليل اهللا در سرزمينی که خداوند مرد
نيز  او دوازده نام است وی برا است و شود که نامش امحد میبه نام مکه برانگيخته ی ا هقري
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ی زندگی چگونگ دمشنان و انصار و نيز اصحاب و مهاجرت ايشان و زمان بعثت و والدت و
 اند و در ذکر شدهی آمسان مهگ بن مرمي ازی از وفاتش تا نزول عيس که امت او بعد چه آن او و

خدا و دوست ی  دهترين برگزيآن کتاب سيزده مرد از فرزند امساعيل بن ابراهيم خليل اهللا 
 ين خلق خدا هستند که خداوند دمشنِ دمشنان آنان و دوست دوستان آنان است هرتر یداشتن

اطاعت از ، برتابد گمراه گشتهی کس از آنان رو هدايت يافته و هر، کس آنان را اطاعت کند
نعت آنان  نسب و اطاعت از خداوند و معصيت از آنان معصيت از خداوند است نام و، آنان

چند تن ازآنان دينشان را  کنند و میکدام چند سال عمر  نيز ياد شده که هر ذکر شده و
او در ی از آنان دينشان را ظاهر ساخته و مردم به فرماندهی چه کسان دارند و میمستور نگه 

 خواند و میپشت سر او مناز  آخرين آنان نزول کرده و بر بن مرمي ی آيند تا اين که عيس می
جلو  شود پس حضرت  تر از مشا مقدمی هستيد که جايز نيست کسی ا مشا ائمه: فرمايند می

، خوانند میايشان مناز  امجاعت در پشت ری ها با صف ی عيس شود و میمقدم  رفته و
که از آنان اطاعت کنند جزا و ی کسانی برا ايشان وی برا ين آنانتر فاضلاولني و ترين و 

  . )مانند آنان استی پاداش
ی عن عل، عن أبيه، بن إبراهيم بن هاشمی حدثنا عل: قال، حدثنا أمحد بن زياد بن جعفر -ج

 عن آبائه ، عن أبيه، بن موسى الرضای احلسن علی عن أب، عن احلسني بن خالد، بن معبد
ومحلة العرش  ليسرافا ميكائيل و ا خري من جربئيل ووأن، عزوجلأنا سيد من خلق اهللا ( :قال: الق

ی وأنا وعل، وأنا صاحب الشفاعة واحلوض الشريف، ومجيع مالئكة اهللا املقربني وأنبياء اهللا املرسلني
ی ومن عل، عزوجلومن أنكرنا فقد أنكر اهللا ، عزوجلمن عرفنا فقد عرف اهللا . ا هذه األمةابو 

سعة أئمة طاعتهم ومن ولد احلسني ت، احلسن واحلسني: وسيدا شباب أهل اجلنة، سبطا أميت
   )١٧٠(.)تاسعهم قائمهم ومهديهم، ومعصيتهم معصييت، طاعيت

 بن نيبن معبد از حسی م بن هاشم از پدرش از عليبن ابراهی بن جعفر از عل اديامحد بن ز
 رسول اهللا : نديفرما می از پدرش از پدرانش  الرضای حسن بن موسی خالد از اب

حامالن عرش  ل وياسراف ل ويل و مکائيمن تر از جربائ و. من سرور خملوقات هستم: فرمودند
ف يحوض شر من صاحب شفاعت و  هستم ونيمرسل و ءايانب وی  اهلنيمتام مالئکه مقرب و
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 هر را شناخته و ق خدايرا بشناسد به حتق کس ما م هرين امت هستين ااپدری عل من و هستم و
بزرگان امتم و سروران جوانان اهل ی عل انکار کرده است و از را خدا، کس ما را انکار کند

اطاعت از ، که اطاعت از آنان  نه امام هستندنيفرزند حس  هستند و ازنيحس شت حسن و
  . )باشد میآنان ی مهد  آنان قائم ونيم ت از من است ويمعص، ت از آنانيمعص من و
عن ، موافقاً عنیاملوما رواه سلمان أيضاً من وجه آخر بلفظ غري هذا وإن كان : قال - د

حدثنا : قال، املعدلی حممد عبد اهللا بن إسحاق بن عبد العزيز اخلراسانابو حدثنا ، رسول اهللا 
حدثنا حممد بن : قال، حدثنا إبراهيم بن احلسن بن يزيد اهلمداين: قال، أمحد بن عبيد بن ناصح

 یواحلسني بن عل معكنا : (قالی عن سلمان الفارس، عن شهر بن حوشب، عن أبيه آدم، آدم
وأنت إمام بن إمام أخو ، أنت سيد من سادة، يا أبا عبد اهللا: وجهه وقال إذ تفرس يف، على فخذه

   )١٧١(.)إمامهم أعلمهم أحكمهم أفضلهم، تاسعهم قائمهم، أئمة تسعةابو إمام 
اما ان کرده ين لفظ بياز ا ريغی با لفظ گر ويت کرده از وجه ديسلمان روا چه آن: ديگو می

از امحد بن  معدلی ز خراسانيالعز بن اسحاق بن عبد عبد اهللابو محد  مابو مهان است ی معن
بن  از حممد بن آدم از پدرش آدم از شهری د مهدانيزيم بن حسن بن يد بن ناصح از ابراهيعب

حسني  مي وبود  نزد رسول اهللا(: کند می نقل  از رسول اهللای سلمان فارس حوشب از
 تو عبد اهللابای ا :فرمود نشسته بود پس حضرت صورت او را بوسيد وت حضری برپای بن عل

 آنان نيهمکه نی برادر امام و پدر نه امام هست، تو امام فرزند امام وی از سادات هستی ديس
  . )ن آنان استيتر فاضل و تر ميحک داناتر و، تر عامل، قائم

ی علابو حدثنا : قال، حدثنا أيب: قال، موسىاحلسني حممد بن هارون بن ابو حدثنا  - هـ 
عن ، عمري عن حممد بن أيب، عن أمحد بن هالل، حدثنا عبد اهللا بن جعفر: قال، حممد بن مهام

 يكون منا تسعة بعد احلسني بن علي: (قال،  جعفر عن أيب، بصري عن أيب، سعيد بن غزوان
 ،١٧٢(.)وهو أفضلهم، تاسعهم قائمهم(   

عبد اهللا بن  از، حممد بن مهامی علابو احلسني حممد بن هارون بن موسى از پدرش از ابو 
جعفر ی با از، بصريی بااز ، از سعيد بن غزوان، عمريی بااز حممد بن ، محد بن هاللا از، جعفر
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 ، ی بن علنياز حس از ما بعد( :کنند که حضرت فرمودند مینقل   ه امام است کهن
  . )قائمشان و فاضلشان است آنان نيم

ومن ، من األيام يوم اجلمعة - تعالی -اختار اهللا : (أنه قال  عن رسول اهللای ورو -و
، علياًی واختار من، واختار من الناس األنبياء والرسل، ليلة القدری ومن الليال، الشهور شهر رمضان

مينعون عن التنزيل حتريف الضالني واختار من احلسني األوصياء ، احلسن واحلسنيی واختار من عل
   )١٧٣(.)تاسعهم باطنهم ظاهرهم قائمهم وهو أفضلهم، اجلاهلني تأويلوانتحال املبطلني و

، هاان روزياز می تعال خداوند تبارک و(: ت شده که فرمودنديروا از رسول اهللا  و
ان يمرا از م و شب قدر، از شب ها ماه رمضان و، ان ماه هاياز م روز مجعه را انتخاب کرد و

 نيحس  و ازنيحس حسن و، یاز عل را وی عل، از من و، ديرسوالن برگز ا ويمردم و انب
جاهالنه منع  تأويل جهل و ف و ضاللت ويخت که مردم را از هرگونه حتريرا برانگی ياياوص
  . )است فاضل و قائم آنان   آنان باطن و ظاهر ونيکه م، کنند می

  
إن اهللا مل يبعث نبياً قبلك إال وله ، يا رسول اهللا: قلت: (سلمان يقول مسعت: قال، سليم -٢١
إن اهللا اطلع على األرض ، يا سلمان) إىل أن قال ... (؟ اهللای فمن وصيك يا نب، وصي

فزوجته سيدة نساء أهل ی وأمرن، مث اطلع ثانية فاختار منهم عليا أخي. منهمی اطالعة فاختارن
إىل ... (حسناً وحسيناً وبقيتهم من ولد احلسني ی ابن: فاختار فاطمة واألوصياءمث اطلع ثالثة . اجلنة

ميأل األرض  الذيی أمتی مهد، يا سلمان: فقال مث ضرب بيده على احلسني ) أن قال سلمان
، بن وصيی وص، عامل بن عامل، إمام بن إمام. قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً من ولد هذا

ه أفضل ابو : قال؟ هابو أفضل أم ی املهد، اهللای يا نب: قلت: قال. عاملی إمام وص يليه الذيه ابو 
   )١٧٤(.)...لألول مثل أجورهم كلهم؛ ألن اهللا هداهم به. منه

ی ؛ ألن اإلمام املهدحممد بن احلسن ی هذه الرواية هو أيضاً ليس اإلمام املهد يفی املهد
  ی ه احلسن العسكرابو إمام بن إمام(هو  الذيفيكون ، ال يليه بل ظهر وخرج قبله ،

قبل أبيه ليمهد ی يأت الذي األول ی هو املهد) يليه الذيه ابو ، بن وصيی وص، عامل بن عامل
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أفضل من أبيه كما ی وأيضاً فإن اإلمام املهد، ی مث يظهر أبيه بعده وهو اإلمام املهد، لظهوره
  . ذكت سابقاً

يا : عرض کردم به رسول اهللا (: فرمود میدم که ياز سلمان شن: ديگو میس يم بن قيسل
قرار دهد يا رسول ی ايشان وصی کند مگر اين که برا یرا مبعوث منی خداوند پيامرب! رسول اهللا

ديگر از  بار، اختيار کرد سلمان خداوند از اهل زمني مرای ا: فرمودند؟ مشا کيستی اهللا وص
به نکاح دخترم سرور زنان  را اختيار کرد سپس مرا امر کرد که او رای اهل زمني برادرم عل

ائمه از فرزند حسني ی  هحسني و بقي فرزندامن حسن و، ءدرآورم بار ديگر فاطمه و اوصيای شت
پشت حسني اد و  سپس دست خويش را بر: گويد میکه سلمان  جا آنتا .. .را اختيار کرد

از  که پری طور مهان، کند میقسط  از عدل و زمني را پر من کهی سلمان مهدی ا :فرمودند
، یفرزند وصی وص، عامل فرزند عامل، امام فرزند امام، باشد میظلم وستم گشته از فرزند اين 

ی يا رسول اهللا مهد: عرض کردم. عامل استی امام وص دهد می او به دست پدرش که امرش را
مانند ی پاداش اول اجر وی را برايز اوست از تر فاضلپدرش  :فرمودند؟ است يا پدرش تر فاضل

  . )...ت کرديهدا آنان را، اوی  را خداوند بواسطهيز ؛آنان استی  مهه
را يز ؛باشد ی بن عسکر حممدی تواند امام مهد یز منيت نين روايمذکور در ای مهد

د ريعهده بگ بر امر فرزندش را تواند یمن است وی امام حسن عسکر ی پدر امام مهد
عامل و  عامل فرزند امام فرزند امام و(ده بود پس يبه امامت رس ی چراکه قبل از امام مهد

اول است که قبل از پدر ی مهان مهد )دريگ میعهده  بر که امر پدرش را، یفرزند وصی وص
کند  میاز او ظهور  کند سپس پدر بعدی ساز نهيام مقدس زميق و د تا با ظهوريآ میبزرگوارش 

 ت ويات گذشته فضليدر روا چنين هم است و ی شان امام حممد بن حسن عسگريو ا
  . )از پدر بزرگوارش ثابت شد ی مقام امام مهدی بزرگ
  

  :يشاناز ا بعد )ينيمهد( قائمان و قائم ی دار مدت حکومت
  

، اخلثعميعن عبد الكرمي بن عمرو ، عن عبد اهللا بن القاسم احلضرمي، عن الفضل بن شاذان
سبع سنني يكون سبعني سنة من سنيكم : قال؟ كم ميلك القائم: عبد اهللا  قلت أليب: (قال
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   )١٧٥(.)هذه
: ديگو می، یاز عبد الكرمي بن عمرو خثعم، ید اهللا بن قاسم حضرماز عب، فضل بن شاذان 

ت سال فه: فرمودند؟ کند میچه مدت حکومت  قائم : عرض کردم عبد اهللا  بیبه ا(
 . )کند میی با هفتاد سال مشا برابر هک

عن ، بن احلسن التيملي يعلی حدثن: قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة الكويف 
عن محزة ، عن أمحد بن عمر احلليب، عن أبيه، وحممد بن علي، عن أبيه، بن يوسفی احلسن بن عل

تسع  ميلك القائم : (أنه قال عبد اهللا  عن أيب، يعفور عن عبد اهللا بن أيب، بن محران
   )١٧٦(.)عشرة سنة وأشهراً

بن ی از حسن بن عل، یبن حسن تيملی عل ازی محد بن حممد بن سعيد بن عقدة كوفا 
از ، از محزه بن محران، یمحد بن عمر حلبااز ، پدرش از، یحممد بن عل و، از پدرش، يوسف

نوزده  قائم (: که حضرت فرمودندکنند  مینقل  عبد اهللا ی اب، يعفوری باعبد اهللا بن 
  . )کندمیسال و چند ماه حکومت 

وبإسناده أيضاً عن . )طاووس أهل اجلنةی املهد( : قال رسول اهللا: قال، عن ابن عباس
اللون لون ، وجهه كالقمر الدريی من ولدی املهد: (أنه قال  عن النيب، حذيفة بن اليمان

يرضى خبالفته أهل السماوات ، األرض عدالً كما ملئت جوراًميأل ، اجلسم جسم إسرائيلي، عريب
   )١٧٧(.)ميلك عشرين سنة، اجلوی وأهل األرض والطري ف

ز استناد ين و )طاووس شت استی مهد(: فرمودند  رسول اهللا: ديگو ، میابن عباس
، از فرزندمی مهد( :فرمودند کند که حضرت مینقل  ان از رسول اهللا ميفه بن يحذ

از   را پرنيزم، استی ليجسمش اسرائ وی رنگ او عرب، هم چون ماه درخشان داردی ا چهره
 پرندگان و  ونيها و زم اهل آمسان ستم گشته از ظلم و گونه که پر مهانکند  میعدل و قسط 

ست سال حکومت ياو به مدت ب گردند و میخشنود  وی او راضی چرندگان از حکومتدار
  . )کند می

ن امت هرگز يا( :کند که فرمودند مینقل   رسول اهللا از، بن فروهحارث بالل ی با 
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امرب يآنان از اهل پی ند که مهگريگ به دستفه امر آن را ين که دوازده خليتا ا شود یهالک من
ی کيآنان دو مرد هستند که  کنند از میت ين هدايبه د کنند و میبه حق عمل ی هستند مهگ

   )١٧٨(.)کنند میسال حکومت ی سی گريچهل سال و د
 مدائن مورد اهانت قرار در یحسن بن عل هنگامی که(: ديگو میی د بن وهب جهنيز از

فرزند رسول اهللا ی ا :عرض کردمبه ايشان ، آمدمد ايشان نزکه ناراحت بود ی حال گرفت در
بينم از  می به خداوند سوگند معاويه را: فرمودند؟ اند ان گشتهمردم حريی  ست مههچي اننظرت

 مرا خوار و که درصدد قتل من و، است من تری برا، کنند میشيعه ی اين طايفه که ادعا
روزی  منني ؤامل امري هنگامی که: )فرمودند که امام حسن  جا آنتا ... ( سبک کردند

آن هنگام که پدرت را  ای چگونه؟ یحسن خوشحال هستی ا: فرمودند، مسرور ديدند مرا
امري آن گلويش  اميه صاحب اين امر شده و یبنی بين میآن هنگام که ی ا چگونه؟ یبين میکشته 

  مننيؤملا مريکه ا جا آن تا... (شود  یسري من خورد و می پرست گشته و شکم فراخناک و
سازد و  میرا مبعوث ی الزمان مرد ين چنني است تا آن زمان خداوند در آخرا): فرمودند

به  مسدد و يد وؤرا با فرشتگان خود م خداوند او، مردم ازی هاي نادان و، مردم ازی سگان
اهل زمني  را بر دهد و او مینصرت  با آيات خويش او را کند و میی انصارش ياری  لهوسي

، کند میقسط  از عدل و پر گرداند چه اکراه داشته باشند چه خشنود شوند زمني را میظاهر 
عرض آن  دين را در طول و شود و میبرهان  و از نور پر، از ظلم وستم گشته گونه که پر مهان
ی باقی هيچ صاحل آن که به او اميان آورده باشد و ماند مگر یمنی باقی هيچ کافر گستراند و می
خود را ی ها یکنند و زمني روييدن میماند مگر صلح کند و شريها در ملک او صلح  یمن

به مدت  شود و می آشکار اوی ها برا کند و گنج میروياند و آمسان برکات خويش را نازل  می
که زمان او را درک کرده ی به حال کس پس خوشا، کند میچهل سال بني خافقني حکومت 

   )١٧٩(.)شنودرا بکالم او  و
، عمر بن طرخانی حدثن: قال، حدثنا جعفر بن حممد بن مالك: قال، حدثنا حممد بن مهام

عبد اهللا جعفر بن  عن أيب ،بن احلسني يعلبن عمر بن  يعن عل، حممد بن إمساعيلی حدثن: قال
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مث يغيب ، يدرى به، يعمر عمر اخلليل عشرين ومائة سنةی القائم من ولد: (أنه قال حممد 
ترجع عنه طائفة من  حتی، وثالثني سنةی صورة شاب موفق ابن اثن الدهر ويظهر يف غيبة يف

   )١٨٠(.)ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً، الناس
بن ی ل از عليحممد بن مهام از جعفر بن حممد بن مالک از عمر بن طرخان از حممد بن امساع

 قائم( :نديفرما میکنند که  مینقل   جعفر بن حممد عبد اهللا بیاز ا نيبن حسی عمر بن عل
  سپس به ، او اطالع دارند مردم از، کند میست سال عمر يو ب فرزندامن به مدت صداز

 شود که میو دو ساله ظاهر ی سی کند و بصورت جوان میبت ياز روزگار غی طوالنمدت 
کند  میاز عدل و قسط   را پرنياو زم، شوند میاز مردم نسبت به امر او مرتد ی ا فهيطا

  . )ستم گشته است ظلم و از گونه که پر مهان
مىت يكون : قلت. يزداد تسعاًواهللا ليملكن منا أهل البيت رجل بعد موته ثالمثائة سنة (: يقول

مث خيرج ، تسع عشرة سنة: قال؟ عاملهی وكم يقوم القائم ف: قلت. بعد القائم : قال؟ ذلك
الرواية  )١٨١(.)خيرج السفاح حتیی فيقتل ويسب، ودماء أصحابه املنتصر فيطلب بدم احلسني 

وإن ملكه سيكون ، يزاد تسعاًميلك ثالمثائة سنة ) قائم(واضحة على أن هناك رجالً من أهل البيت 
  . وهذا مما يدل على أن هناك أكثر من قائم، ميلك تسعة عشر سنة الذيبعد القائم 

از ما اهل بيت سيصد سال و چند ماه ی مرد، از وفات او خداوند سوگند بعدبه (: فرمودند
از وفات قائم  بعد: فرمودند؟ هنگام خواهد بود چه آن: عرض کردم. حکومت خواهد کرد

 .ی خواه به خون نوزده سال سپس منتصر: فرمودند؟ کند میچند سال حکومت : گفتم
. )کند کند تا سفاح خروج میکُشد و مبارزه  ، میکند میانصارش خروج  و حسني 

چند ماه  صد سال ويبه مدت س) قائم( ت ياز اهل بی ت آشکار است که مرديارو
، کند میکه به مدت نوزده سال حکومت  از قائم  بعداو ی حکومتدار کند و میحکومت 

  . کند میوجود چند قائم داللت  ن امر بريو ا
 عن أيب، عبد اهللا عن عبد الرمحن بن أيب، بن عبد اهللا يعن عل، )الفضل بن شاذان(وعنه 

 إن القائم ميلك ثالمثائة وتسع سنني كما لبث أهل الكهف يف( : جعفرابو قال : قال، اجلارود
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، ويفتح اهللا له شرق األرض وغرا، ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، كهفهم
   )١٨٢(.)متام اخلرب .يسري بسرية سليمان بن داود، ال يبقى إال دين حممد  حتیويقتل الناس 

ابو از ، جارودی بااز ، عبد اهللای بااز عبد الرمحن بن ، بن عبد اهللای از عل، )فضل بن شاذان( 
ی  نه سال به اندازه و سيصدبه مدت  م ا قائمهان( :فرمودند کند که مینقل   جعفر

گونه  مهانکند  میاز عدل و قسط   را پرنيکند و زم میغار حکومت  اصحاب کهف در فنتخ
 کند و میبه دست او فتح   رانيغرب زم خداوند شرق و ستم گشته است و از ظلم و که پر

مان بن يه سلريماند و به س یمن قیبا  ن حممديجز دی نين که ديرساند تا ا میبه قتل  مردم را
  . )دهد می ريداوود س

  
   در مورد مهديني اءنظر علم آراء و

  

  )١٨٣(:زيديه بر رد شيخ صدوق - ۱
إن األئمة اثنا عشر؛ ألن احلجة باقية على هذه : قالت الزيدية ال جيوز أن يكون من قول األنبياء

وقد زعمت االمامية أن ، قد مضى منهم أحد عشر واالثنا عشر بعد حممد، يوم القيامةاألمة إىل 
  . األرض ال ختلو من حجة

مث يكون ، ميأل األرض قسطاً وعدالً الذيعشر هو ی إثنا عشر والثان إن عدد األئمة: فيقال هلم
عشر ی ال باإلقرار باثنذلك إی ولسنا مستعبدين ف بعده ما يذكره من كون إمام بعده أو قيام القيامة

  . بعده عشر ی إماماً اعتقاد كون ما يذكره الثان
را يز ؛ائمه دوازد امام هستند: اند که گفته نيست  ءاين از سخنان انبيا: نديگو میه يديز

ازده ي از رسول اهللا  از دوازده امام بعد مانند و میی ن امت باقيا امت بريحجج تا روز ق
 . باشد یاز حجت منی  خالنيکند که زم میه اذعان يامام امام رفتند و

ی  آنان کسنيو دوازدمه باشد میدوازده تن   ا تعداد ائمهمهان: شود میپس به آنان گفته 
از  پس بعد، ستم گشته از ظلم و گونه که پر مهانکند  میاز عدل و قسط   را پرنياست که زم

م يدان یدور من و ديآن را بع ما و خواهد بود، هامت ذکر شدياست که تا روز قی امر مهانشان يا
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، کند می کرذ خود از که دوازده امام بعدی يها یزيچ وی کنی ن که به دوازده امام اقراريا مگر
  . يدمعتقد باش

که در مورد  چه آناز او  سپس بعد( حضرتی  اساس فرموده خ صدوق امامت را بريش
کالم  کند ومنیتنها به دوازده ائمه حمدود ) کند میامت ذکر يام قيا قي شانياز ا وجود امام بعد

  :کند می تأييد، ن موضوع اشاره دارنديکه به ای اتيش با روايخو
حدثنا : قال، يحيیحدثنا عبد العزيز ابن : قال، حدثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق  

عن عمر بن ، عن إمساعيل بن عمر، عن حسني بن احلسن، عن حممد بن عقبة، إبراهيم بن فهد
يا أمري :  يقلت لعل: (قال، احلارث –عن عبد اهللا بن ، عن املنهال بن عمرو، موسى الوجيهي

ذلك شيء ذكره ، يا ابن احلارث: قال؟ مبا يكون من األحداث بعد قائمكمی أخربن، املؤمنني
 . )أن ال أخرب به إال احلسن واحلسني ی عهد إل وإن رسول اهللا، موكول إليه

از حممد بن ، براهيم بن فهدااز ، ىياز عبد العزيز ابن حي، سحاق ابراهيم بن احممد بن 
، از منهال بن عمرو، یاز عمر بن موسى وجيه، مساعيل بن عمرااز ، سنحاز حسني بن ، عقبة

منني به ؤامل يا امري :عرض کردم لی به ع(: ديگو که: کند مینقل ، حارث – از عبد اهللا بن 
است که ی آن امر، اباحارثی ا: فرمودند؟ از قائمتان خواهد افتاد بعدی اتفاقمن خرب دهيد چه 

ی  ن بسته که دربارهپيما با من عهد و و رسول اهللا  حضرت موکول است ذکرش به خود
  . ) نيحس  جز به حسن ومينگوی زيچی آن به کس

على ما ، تسع عشرة سنة تطول أيامها وشهورها أن مدة دولة القائم ی قد رو - ۲
بشرط يعلمه من املصاحل  عزوجلإلينا منه ما يفعله اهللا ی وإمنا ألق، وهذا أمر مغيب عنا، قدمناه

وإن كانت الرواية بذكر سبع سنني أظهر ، فلسنا نقطع على أحد األمرين - له جل امسه  -املعلومة 
ألحد دولة إال ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن شاء اهللا  وليس بعد دولة القائم . وأكثر
إال قبل  هذه األمة ی مهدی وأكثر الروايات أنه لن ميض، ومل ترد به على القطع والثبات، ذلك

، وقيام الساعة للحساب واجلزاء، وعالمة خروج األموات، القيامة بأربعني يوماً يكون فيها اهلرج
به ی ونستهد، وإياه نسأل العصمة من الضالل، التوفيق للصوابی وهو ول، واهللا أعلم مبا يكون

  )١٨٤(.)وآله الطاهرينی وصلى اهللا على سيدنا حممد النب(. إىل سبيل الرشاد
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  . ی مبوت اإلمام املهدی كالمه ال يقطع بأن اإلمامة سوف تنتهی الشيخ املفيد ف
آن طول ی ها ماه و روزها، نوزده سال ت شده که مدت زمان حکومت قائم يروا

به ما  که از او چه آن ما پنهان است و از ن امريا  ومي کردميتقد قبالً چه آنتوجه به  با، کشد می
 بدهد اديرا  مصاحل معلوم او که ازی داده است به شرط اجنامکه خداوند متعال ی زيالقا شده چ

که  چند هر، ميريم قرار بگيتوان یمن امور ازی کيی رو ما بر و -کند می ديرا جاو اسم او -
ی برا  از قائم بعدی چ دولتيه و. بکند تأکيد شتريب هفت سال ظاهرتر و ذکر ت بريروا
ی آن امر ام فرزندانش آمده است ويق آن بر ت که دريطبق روا نکرده مگر ذکری دولتی کس

ت يشتر روايب و، ثابت رد نشده است قطع و به طورت يروا و، است که به خواست خداست
، امت که در آن روزهايابند مگر تا چهل روز قبل از قي یوفات من ذکر کردند که حضرت 

که  چه آنخداوند به  حساب و جزاست وی ام ساعت برايق مرج و خروج اموات و هرج و
او  از و، صواب است به سویت موفق يوالی اوست که دارا و، است تر آگاههست 

. ميت شويراه ارشاد هدا به سویاو  به وسيله و، ميرا داری گمراه درخواست عصمت از
  . )وآله الطاهرينی وصلى اهللا على سيدنا حممد النب(

حمدود  ی ان امامت پس از وفات امام مهديدر مورد پا ش رايد سخنان خويخ مفيش
  .سازد منی

ی إال ما رو، دولة ألحد بأنه ليس بعد دولة القائم : وجاءت الرواية الصحيحة: (قال -٣ 
وأكثر الروايات أنه ، ومل ترد به الرواية على القطع والثبات، ذلك تعالیمن قيام ولده إن شاء اهللا 

، وعالمة خروج األموات، يكون فيها اهلرج، من الدنيا إال قبل القيامة بأربعني يوماً لن ميضى 
   )١٨٥(.)واهللا أعلم، وقيام الساعة

  . هو مقارب من كالم الشيخ املفيد  و
 ی از دولت امام مهد ن معناست که بعديبه ا: ح آمده استيت صحيو روا(: ويدگ

 و، ت شدهياهللا رواء شا ام فرزندش انيکه در مورد ق چه آنجز ، خنواهد بودی کسی دولت برا
 ت ذکر کردند که حضرت يشتر روايب و، ثابت رد نشده است قطع و به طورت يروا

مرج و خروج اموات  هرج و، امت که در آن روزهايروز قبل از قابند مگر تا چهل ي یوفات من
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و آن به . است تر آگاهکه هست  چه آنخداوند به  حساب و جزاست وی ام ساعت برايق و
  . است تر نزديک  ديخ مفيسخنان و کالم ش

ألحد دولة إال ما جاءت به الرواية من قيام ولده إن  وليس بعد دولة القائم : (قال - ۴
إال قبل  األئمة ی مهدی شاء اهللا ذلك فلم يرد على القطع والبتات وأكثر الروايات أنه لن ميض

القيامة بأربعني يوماً يكون فيها اهلرج واملرج وعالمة خروج األموات وقيام الساعة للحساب 
ی التوفيق للصواب وإياه نسأل العصمة من الضالل ونستهدی واجلزاء واهللا أعلم مبا يكون وهو ول

   )١٨٦(.)به إىل سبيل الرشاد
  . وهذا الكالم أيضاً مشابه لكالم الشيخ املفيد 

ام يکه در مورد ق چه آنخنواهد بود جز ی کسی دولت برا ی از دولت امام مهد دبع 
ت يشتر روايب و، ثابت رد نشده است قطع و به طورت يروا و، ت شدهياهللا رواء شا فرزندش ان

، امت که در آن روزهايابند مگر تا چهل روز قبل از قي یوفات من ذکر کردند که حضرت 
که  چه آنخداوند به  حساب و جزاست وی ام ساعت برايق و مرج و خروج اموات هرج و
او  از و، صواب است به سویت موفق يوالی اوست که دارا است و و تر آگاههست 

  . باشد می  ديخ مفيه به کالم شيز شبين سخنان نيا. ميرا داری گمراه درخواست عصمت از
إذا كان املذهب املعلوم أن  :فقال، اإلمامة يف عن احلال بعد إمام الزمان  سئل  - ۵

ومل يكن لنا بالدليل ، كل زمان ال جيوز أن خيلو من إمام يقوم بإصالح الدين ومصاحل املسلمني
من أن يكون فيه إمام  فال خيلو الزمان بعده ، الصحيح أن خروج القائم يطابق زوال التكليف

وإن ، عشريةی ا من القول باالثنبوجود إمام بعده خرجن: فإن قلنا. أو ليس يكون، مفترض الطاعة
  .وهو قبح خلو الزمان من اإلمام، هو عماد املذهب الذيأبطلنا األصل ، مل نقل بوجود إمام بعده

  :وقال فأجاب 
بل ، زوال التكليف خروج صاحب الزمان حممد بن احلسن إنا ال نقطع على مصادفة 

وجيوز أن يكون بعده . خلو الزمان بعده من األئمةوال جيوز ، جيوز أن يبقى العامل بعده زماناً كثرياً
وليس يضرنا ذلك فيما سلكناه من طرق اإلمامة؛ ، عدة أئمة يقومون حبفظ الدين ومصاحل أهله

إذ هو موضع ، ونبينه بياناً شافياً، عشری كلفنا إياه وتعبدنا منه أن نعلم إمامة هؤالء االثن الذيألن 
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عشرية؛ ألن هذا االسم عندنا يطلق ی باالثن میالقول عن التس وال خيرجنا هذا. اخلالف واحلاجة
فانفردنا حنن ، هذا املذهبی وقد أثبتنا حنن وال موافق لنا ف. عشر إماماًی على من يثبت إمامة اثن

   )١٨٧(.ذا االسم دون غرينا
: گفت ؛ده شديشان پرسياز ا در امامت بعد حال امام زمان  در مورد  شانياز ا 

ن و يباشد تا به اصالح دی زمان از امام خال ست هريز نيمذهب معلوم باشد که جااگر در 
ف يکه با زوال تکل   که خروج قائممينداری حيل صحيدل و، ام کندي قنيمصاحل مسلم
ن که يا اياز هرگونه حجت مفترضه الطاعه باشد ی شان خالياز ا و زمان بعد، مطابقت دارد

 و از کالم ميا اعتراف کرده  شانياز ا بعد  مید امابه وجون صورت يدر ا، نباشد  میاما
اصل را که ستون ، ميشان اعتراف نکنياز ا و اگر به وجود امام بعد، ميخارج شد  میدوازده اما

 . ميا باشد را باطل کرده میی بودن زمان از حجت اهلی عدم خال مهانمذهب است که 
 :ديگو می دهد و میپاسخ   پس

با زوال ی مساو  م که خروج صاحب الزمان حممد بن احلسنييگو یقطع من به طورما  
شان مهچنان ادامه داشته باشد و ياز ا بعدی ز است که جهان زمان طوالنيبلکه جا، ف استيتکل
از ی ا شان عدهياز ا ز است که بعدياز ائمه باشد بلکه جای شان زمان خالياز ا ست بعديز نيجا

ی ت و طُرق امامت طريرا به س چه آنو ام کنند ين و اصالح اهل آن قيائمه باشند که به حفظ د
تنها ، به شناخت آنان مکلف کرده که ما رای را کسيز، کند یوارد من ما بری چ ضرري هميکرد

، ميان کنيشفاف ب به طورم و يداده که امامت دوازده امام را بشناس ن حد قراريشناخت در ا
 چرا، خارج نکند  میدوازده اما را از ما ن گفتاريا و. اج استيپس آن موضوع اختالف و احت

 ما آن را و. اثبات کند ه امامت دوازده امام راک شود میاطالق ی کس ن اسم نزد ما بريکه ا
ن يگران ما تنها به ايد از ن سبب بدوريبد، ستين موافق مای ن مذهب کسيا در  ومياثبات کرد
  . ميشد اسم منفرد

ومل يصل خرب ... : (ی عشر دليالً على ذرية اإلمام املهدی ساق اثن قال بعد أن - ۶
غيبته  يفی رابو الثقة اجلليل الفضل بن شاذان النيس إلّا حديث رواه الشيخ األخباريعارض هذه 

احلسن الرضا ی محزة على أب بن أيبی دخل عل(: قال، اخلرازی بسند صحيح عن احلسن بن عل
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 ،ك جعفر بن حممد مسعت جی إن: فقال له. نعم: قال؟ أنت إمام: فقال لهد ال : يقول
إمنا ، ليس هكذا قال جعفر ! ؟ أنسيت يا شيخ أو تناسيت: فقال. وله عقب يكون اإلمام إال

  يعل خيرج عليه احلسني بن الذيال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام :  قال جعفر
 . )فداك هكذا مسعت جدك يقول ت جعلتصدق: فقال له. فإنه ال عقب له

أنه ال ولد  من كتاب الغيبة إن مقصود اإلمام  يفی وقد نقل هذا اخلرب الشيخ الطوس... 
أو إن . األوصياء وليس له ولد إمام خامت أنه ی أن ال يكون له ولد يكون إماماً يعنی أ، له

املذكورة واهللا  األخبارفال يعارض . ليس له ولد  ييرجع عليه احلسني بن عل الذي
   )١٨٨(.)العامل
  :تعليقاً على كالم املريزا النوريی قال الشيخ ناظم العقيل 

بل من ، عشری اإلمامة عدد االثنی إنه يقول جبواز تعد، كالم املريزا النوري وأقل ما يقال يف
املهديني من ذرية يعتقد بإمامة ی جيزم بأن املريزا النور، النجم الثاقب اطلع على كل كالمه يف

مقام الرد على االستدالل ذا احلديث  وإمنا التجأ هنا إىل الترديد؛ ألنه يف، ی اإلمام املهد
يرجع عليه احلسني بن  الذيأو إن ... : (ومع ذلك قال، ال ذرية له ی على أن اإلمام املهد

يرجع على أحد املهديني من ذرية اإلمام  إن اإلمام احلسني ی أ، )ليس له ولد  يعل
  . ليس له ولدی وهذا املهد، ی املهد

سپس ، کند می بيان ی امام مهدی ه برايل بر وجود ذريکه دوازده دل نيبعد از ا
ی ثين اخبار معارضت داشته باشد جز حديده که با اينرسی تيا روايخرب  هرگز... : (ديگو می

ی ح از حسن بن عليبه خود با سند صحيدر الغی رابو شيشاذان نل فضل بن يخ ثقه جليکه ش
مشا امام : عرض کردوارد شد و   احلسن الرضای محزه بر ابی بن ابلی ع(: ديگو میخزاز 
: که فرمودند نيدمش  من از جدتان جعفر بن حممد: عرض کرد. یآر: فرمودند؟ هستيد

ی ا خ فراموش کردهشيی ا: فرمودند حضرت . باشدی ا هاو ذريی نيست مگر برا  میاما هيچ
نيست مگر اين   میاما هيچ: ين چنني نفرمود بلکه فرمودندجدم ا !یزن میی يا خود را به فراموش

زيرا ايشان ؛ کند میيشان خروج برا  یکه حسني بن عل  میاو باشد جز امای برای ا هکه ذري
  . )شوم اين چنني فرمودند راست گفتيد فدايتان: عرض کرد. نداردی ذريه و فرزند
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 میاما بت خود ذکر کرد مقصود از امام يدر کتاب غی خ طوسين اخبار را شيا و... 
 ءايشان خامت اوصيای عنيبود  امام خواهد نداردی فرزند ايست يشان نيای برای است که فرزند 

  شان رجعت يا بری  بن علنيکه حسی ا کسياز خود ندارند  بعد  میفرزند اما هيچاست و
 . خداوند داناتر است چ تعارض ندارد وين با اخبار مذکور هيا و نداردی فرزند، کنند می

  
 :گويد میی نور کالم مريزادر خصوص ی تعليقی شيخ ناظم عقيل

ز يجارا جتاوز ائمه از دوازده عدد  که او شود مین استنباط يای نور زاريکالم م حداقل از
ابد ي میدر ، کتاب جنم الثاقب را مطالعه کرده شان دريمتام کالم اکس  هر: ميگو می و، داند می

د يجا به ترد نياعتقاد داشته و در ا ی امام مهدی  هي از ذرينيمهد به امامتی زا نورريکه م
 و نداردی  هيذر ی ث که امام مهدين حديرا او در مقام رد بر استدالل ايز ؛شود میمتوسل 

ی فرزند، کند میشان رجعت يبر ا ی  بن علنيکه حسی ا کسي... : (ديگو میجا  نيا در
، نداردی که فرزند ی امام مهدی  هي از ذرينياز مهدی کيبر   نيامام حسی عني )ندارد

  . )ابندي میرجعت 
كتاب إكمال الدين للشيخ الصدوق ی على راوية اثىن عشر مهدياً فی تعليق الشيخ النماز - ۷

 :وأوالده وما يكون بعده ی باب خلفاء املهد ٣۵٨ ص
، يا بن رسول اهللا: قلت للصادق جعفر بن حممد : (قال، بصري عن أيب: إكمال الدين

عشر مهدياً ومل ی اثن: إمنا قال: فقال، عشر مهدياًی يكون بعد القائم اثن: مسعت من أبيك أنه قال
   )١٨٩(.)مواالتنا ومعرفة حقناولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل ، يقل إثنا عشر إماماً

خ صدوق ص ين اثر شيدر کتاب اکمال الدی ت دوازده مهديبر روای منازی خ عليق شيتعل
  : بود خواهد از او بعد چه آن و شان يو فرزندان ا ی مهدی در باب خلفا ۳۵۸
يا ابن  :عرض کردم به صادق جعفر بن حممد (: ديگو می ريبصی اب از: نياکمال الد 

حضرت . باشد میی دوازده مهد  قائماز  بعد: اهللا از پدرتان شنيدم که فرمودندرسول 
ان ما هستند که يعيش از  میاما آنان قو !نه دوازده امام، یدوازده مهد :پدرم فرمودند: فرمودند

  . )کنند میمعرفت حق ما دعوت  مردم را به مودت و
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 :یمنازی شيخ عل وضيحت
 و دراست  ها آشکار آن از مراد ت منتخب البصائر ويمحزه و روای ت ابين روايا: ميگو می 

داللت  قائم از  بعدی وجود دوازده مهد ست که برينی چ اشکاليت هيروا گريد ها و آن
از حجت  زمنيهستند تا  قائم و قائمان به امر ايشان ی آنان مهديني از اوصيا کنند و می
  . )نگرددی خالی اهل

هو  الذيو) اتمع الفرعوين(كتاب  فقد نقل عنه يف السيد الشهيد حممد باقر الصدر  - ۸
سوف يدمر كل أسباب  ی فاملهد... : (قال، عبارة عن تقرير حماضرات ألقاها الشهيد الصدر
واجلور ويؤسس جمتمع القسط والعدل ويرسم له ی الفساد واالحنراف وعلى رأسها الظلم الفرعون

الناس وفق  عشر خليفة يسريون يفی بعده أثنی مث يأت، مجيع جماالت احلياة اإلنسانية مناهجه يف
عشر خليفة ی وخالل فترة والية االثن، ی وضعت حتت إشراف احلجة املهدی تلك املناهج الت

ويكون اإلنسان مبستوى من العلم واألخالق ما ال ی سري حثيث حنو التكامل والرق يكون اتمع يف
: تعالیقال . وعند ذلك يتحقق البالغ بوراثة الصاحلني األرض، تعالیحيتاج إىل رقيب غري اهللا 

﴿ا فنبكَت لَقَدی وادبا عرِثُهي ضالذِّكْرِ أَنَّ الْأَر دعن بورِ مبونَی الزحالالص * ذَا لَی إِنَّ فمٍهلَاغاً لِّقَوب 
ينابِد١٩١(.))١٩٠(﴾ع(   

 د صدريشهی ها از نوشتهی کينقل شده و  )نیجمتمع فرعو(در کتاب  رد حممد باقر الصديس 
احنراف و  متام اسباب فساد وی بزود ی پس مهد... : (ديگو می ان کرده وياست که ب

قسط و عدل را د و جامعه کوب میاست را در هم ی جور فرعون که در رأس آن ظلم وی گر فتنه
 ی امام مهد به دستس شده که يسأتی ها ه و سنتريآن س کند و در میس يسأت

ی انسان جامعه کي ينين ائمه مهديای يکنند و در خالل فرمانروا میت يهدا، اند شدهی نگذاربيا
ی اهلی ها مهراه با آرمانی بل اخالقيبنده به فضايو زی مافوق از علم و معرفت اهلی با درجات
از ی ا ندارد و در آن حلظه و برههی اجيکس جز خداوند احت چيز و هيچ چيد که به هيآ میبوجود 

با ، تندخير ]عرق ن وخو[ن راهيا که دری اهلی ايو اوص ءايمتام انبی زمان است که آمال و آرزو
و در ( باشند مین قول پروردگار يابد و مصداق اي میحتقق  ني برزمني صاحلنيوراثت و متک

                                                
  ۱۰۵ - ١٠۶: األنبياء -١٩٠
  .فصل سوم -باب چهارم  - ۱۷۵ص : شهيد حممد باقر صدر -ی جمتمع فرعون -١٩١
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به *  گان شايسته ما به ارث خواهند بردحقيقت در زبور پس از تورات نوشتيم كه زمني را بند
 . )است] حقيقى[پيشه ابالغى  براى مردم عبادت] امور[در اين  استیر

من ی وأكثر الروايات أنه لن ميض: - ی يقصد الطربس -وأما قوله : (قال السيد الصدر - ٩
ی أ -ومؤداها أن احلجة سريفع ، فهذه الروايات سنسمعها... بأربعني يوماًالدنيا إال قبل القيامة 

بل شخص ی وسنرى أنه ليس املراد باحلجة شخص اإلمام املهد. قبل القيامة بأربعني يوماً - ميوت 
   .بدهر طويل ی قد يوجد بعد زمان املهد، آخر

هذا  فهو واضح طبقاً ملنهجنا يف، وأما من زاوية كفاية روايات األولياء لإلثبات التارخيي... 
  . متكثرة ومتعاضدة وذات مدلول متشابه إىل حد بعيد االتاريخ؛ ال

وجند أن أخبار األولياء ، كما عرفنا، وحنن حني جند أن أخبار الرجعة غري قابلة لإلثبات... 
   )١٩٢(.)احلالال حميص لنا من األخذ مبدلول أخبار األولياء بطبيعة ، كما مسعنا، قابلة لإلثبات

 شتريا چهل بيکنند که دن میات ذکر يروا بيشتر و –  سیاما سخن طرب: ديگو مید صدر يس
 - حجت  که ها آن از منظور  وميشنو میات را ين روايا و... بود امت خنواهديروز قبل از ق

که خواهيم ديد  وابند ي میوفات  قيامتچهل روز قبل از  - کند میبه آمسان عروج  اي - دريم می
از  است که بعدی ديگری مهد بلکه مقصود نيست ی از حجت امام مهد دمقصو

  .يابند میوفات ی طوالنی روزگار
آن طبق  و. کند میرا کفايت  آن ما ،روايات اولياء جهت اثبات تاريخ جانب اما از و... 
 را ديگر يک دارمي و اين مورد دری که روايات بسيار چرا، اين تاريخ واضح است در روش ما

  . دارند حد دور مشابه تای راهنمای دارا کرده و تأييد
 و، که فهميدميی طور مهان، رجعت قابل اثبات نيستند اخبار ،يابيم می در هنگامی که و... 

ی ا لهوسي به طبيعت حال، که شنيدمی طور مهان، اولياء قابل اثبات هستند يابيم که اخبار می در
  . ندارمي اولياء اخبار استفاده از جز

  
 : در مورد مهدينيی ظر کورانن -۱۰

إال ، وإن كانت متعارضة، حياته وبعده يف ی الروايات عن مدة دولة اإلمام املهد .....(

                                                
  .٧٧٩ص  ٣ج : شهيد سيد حممد حممد صادق صدر -ظهور التاريخ ما بعد  -١٩٢
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ون مث تك، وأنه حيكم من بعده املهديون من أوالده، تستمر إىل آخر الدنيا ااأن املرجح عندنا 
  . )آخر الدنيافيحكمون إىل ، رجعة بعض األنبياء واألئمة 

 شان ياز ا شان و بعديا حياتدر  ی که در مورد دولت امام مهدی اتيروا... ( 
مگر اين که ترجيح دهيم که آن تا آخر ، هستند گريکديض ينقو  که ضد چند هر، آمده است

سپس  ،فرزند ايشانند حکومت کنند او مهديني که از از بعد و، داشته باشد دنيا استمرار
  ).کرد ا حکومت خواهنديدن آخر ها تا آن و، بود خواهد  ائمه اء ويانب ازی رجعت برخ

  : کند می ذکر را  آن مهديني در مورد رجعت که دری کالم کوران -۱۱
وال من ضروريات مذهب ، واالعتقاد بالرجعة وإن مل يكن من ضروريات اإلسالم... (

ولكن . وال عن اإلسالم أن عدم االعتقاد ا ال خيرج اإلنسان عن مذهب أهل البيت عنیمب، التشيع
أن الرجعة تبدأ بعد حكم ويذكر بعضها . أحاديثها تبلغ من الكثرة الوثاقة ما يوجب االعتقاد ا

 عن اإلمام الصادق  ٢٩٩ صی غيبة الطوسی فف، وحكم أحد عشر مهدياً بعده ی املهد
   )١٩٣(.)إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني : قال

ن ينباشد به ا عيات مذهب تشيات اسالم و ضروريچه از ضرور و اعتقاد به رجعت اگر. ..(
، شود منیو اسالم  ت ياست که عدم اعتقاد به آن باعث خروج انسان از مذهب اهل بی معن

 ها آناز ی برخ شود و می به آن اعتقاد و آن باعث جلب اعتماد ث در موردياما کثرت احاد
از ايشان  بعدی يازده مهدحکومت  و ی رجعت بعد از حکومت مهدکنند که  میذکر 
  از امام صادق  ۲۹۹ص ی بت طوسيدر غ شود میآغاز ت شده که فرمودنديروا :
  . )باشند می از فرزند حسني ی يازده مهد از قائم  ا از ما بعدمهان

 خواهد ی مهد از بعد كعی ميان(فصل ، یموضوعمعجم  دری كورانی شيخ عل -١٢
که  اين دارد داللت بر ،ما صادراحاديث  ماا: (گويد، )کند میفرسوده  قريش را بود و

 ينيمهد به دستسپس  ابدي میادامه ی اديزی ها سال ی مهد به دستموعود ی حکومت اهل
 و،  داردنيزمی رو بری زندگی يشکوفای د برايجدی  متعال برنامه خداوند و، فرزندان او از

حكومت  یاديمدت ز ارت آمده است ويز دری ويدنی به زندگ  هائم و  امربيرجعت پ
 ماند و مدت کوتاه خواهد و بود خواهد ی زمان مهد در ی سينزول ع و. کنند می

                                                
  .۲۷۱، چاپ هفتم ص ۳۳۲ - ۳۳۳چاپ اول ص  كورانی -عصر ظهور  -١٩٣
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معاجله  را اوی گمراه و کند میخروج  ی زمان مهد دجال در و، کرد دوفات خواه
  )١٩٤().رسانند ل میبه قت را او کند و می

 »کنند میفرزندانش حکومت  ازده تن ازي ی مهد از بعد« عنوان گفت با چنين و هم 
  . داللت دارد  ينيکه بر مهدی اتياز سوق روا بعد، ٢٩٩ – ٣٠٩ ص

ز ين ی از امام مهد  بعدينيز در مورد حکومت مهدين ی عاملی اضيمرحوم ب و... (
ن يا یف مرتضيشر با کرده است و را ردی ث دوازده مهديجه حدينت در، شبهه افتاده است در

 :ها آن ازی و در بعض ١۵٢ص  ٢ ج: ويدم گيصراط مستق در، حبث کرده است موضوع را
را   سپس فرزندان حضرت، یو اول آنان تو هست بود از من دوازده امام خواهند بعد

از  بعد و: گفت، م کندياز خود تسل از فرزندان به فرزند بعدبرمشرد و امر کرد که هر کدام 
ی تياز دوازده امام روا بعدی ت دوازده مهديروا: عرض کردم. استی آنان دوازده مهد

گر يد ی از امام مهد بعد، کنند میح متواتر مشهور ذکر يات صحيخمالف روا مشکوک و
مرج و  امت خنواهد بود که در آن هرج ويا چهل روز قبل از قيدنی خنواهد بود که برای دولت

 از مورد بعد گفتارش در که دری بعدی  کلمه. ام ساعت استيعالمت آن خروج اموات و ق
 خداوند از بعد: ديفرما میکه خداوند  طور مهان، کند یداللت منی زمان بعد بر، آمده است ها آن

  نواب او ها آن شده و زيزمان امام جا وجودشان در، ت کنديهدا تواند میی چه کس
فرا رسد  ی وفات امام مهد هنگامی کهپس : ت فرموده استيدر روا: مياگر بگو و هستند

ی ن امر بر بقايا و: عرض کردم ؟کند میی را نف تأويلن يا، م کنديرا به فرزندش تسل صيتو
به مرگ  تا کرد زيف او جايوظا ازی کي ت رايتوان وص می و، کند یشان داللت منياز ا بعد

آن امر در مورد  امامت کند وی ادعا شان ياز ا بعدی ز است کسيجا و، دريت منيجاهل
در هنگام وفات  ليفو تک: ديگو میی مرتض. ندارد نعیما حصر دوازده امام و پدرانش 

د که به يدرآ شان ياز ا است به حصر دوازده امام بعد زيابد بلکه جاي یان منيپا شان يا
 ؛کند یمنع منی ن قول ما را از نام بردن دوازده مهديا و، ام کننديمصاحل اهل آن قن و يحفظ د

به  آن را ما و، علت اختالف است پس او، مي که به امامت آنان آگاه شوميمکلف شد را مايز
 ازی ين سبب ما به تنهايبد ست ويها با ما موافق ن آنی  دربارهی کس و، ميان کرديشفاف ب طور

                                                
  .٢٩٩ص : املعجم املوضوعی ألحاديث اإلمام املهدی  -١٩٤
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 . ميشد ن اسم منفرديا  بانيه خمالفيبق
که امامت  در حالیو  شود میتک است باعث ظن  و ت که واحدين روايا: ميگو میمن  و 

 از  نکردند ونييشان تبيها نامی  ن را با مههيخرأمت  امربيپ یطرف از و، است  میعلی  مسئله
  میحاجت الزا ازان قبل ي بريخأپس ت، به شناخت آنان کشف نکردند ازيهنگام ن ها آنت صفا

ها   آننيب: مياگر بگو، نداردی عه پخش شده تعارضيبا شا ها شکی ادين زيا چنين هم است و
، فه استيمن دوازده خل از ات آمده است که بعديشتر روايب که در وجود ندارد؛ چرای تعارض

مستلزم حبث و اگر آن امکان داشت : ميگو می. باشند میل ياسرائ یدگان بنيائمه به عدد برگز و
که ، ندهست  نيات نه تن از فرزندان حسيشتر روايرا در بيز، م در ذکر دوازده استيتعم

ذکر نشدند و رسول اهللا ... و را آنان در تورات و اشعار قسيز، است مبتدا در خرب لزوم حصر
 هنگامی کهندادند و ی پروردگار خرب به سویش يت آنان در معراج خويؤدر مورد ر 

در ی عنيگردد  یمنی  از آنان خالنيزم: فرمودند برمشرد به حسن  را ائمه دوازده تن 
 دوری محل خال وگشت  میی خال  از آناننيبود زم میی ا از آنان ائمه اگر بعد، فيزمان تکل
به آن ی ضرور به طور است و جماز که آن از چرا، آن فرزندانش باشد راداين که م است بر

  . متام شد، ستينی ازين
ف و امامت يات مستمر تکلياز روا ی مرتض خيش: ن است کهيا کالمش ی معن و

د که آن يگو میکند و  میدفاع   ينيفرزندانش مهدی  به وسيله ی عامه بعد از امام مهد
 امتدادشان هستند و ه از فروع ويبق اصل و را آنان يز؛ نداردی منافات امر با دوازده امام 

ست اما سخن او که يانکار ن  قابل رد وينيث مهديحد تأويلاز ی با وجود دوری مرتضکالم 
ما  ار کهيات بسيباشد که او در مورد احادث و روا مین علت يبه ا، واحد استی گفته خرب
  . نداشته استی  آگاهميوارد کرد

 ک است دريار نزديبس ی امت نسبت به دولت امام مهديکرد که ق میتصور   او
ل ي بدلنين چنياند و ا ن موضوع سخن نگفتهيدر مورد ا  تيات اهل بيکه هرگز روای حال
ن امر يرا ايز ؛ستميبا او موافق ن ی از دولت مهد بعدی در عدم وجود دولت  اشتباه اوريتفس

  . رسد میان يبه پای کالم کوران)!کند میداللت   ها آنی دولت عدل اهلی به کوتاه
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  : گويد میآن  شريحدر تی شيخ ناظم عقيل
ک خرب واحد يت تنها يت وصين علت است که روايبه ای اضيبر استدالل بی رد کوران

، ميان کرديکه بی اخبار متعد را او بريز ؛است بر واحد بودن خربی اما قول او مبن(، باشد می
مضمون او ی عني )!دميدی گريد ما به شکل از ريغی مصادر در چنين هم ندارد وی ا احاطه

 خرب اين که ليبدل را تيت وصيروا او رايز، نديب می معنا بصورت متواتری ت دوازده مهديوص
ی پس کوران، تواتر است دريگ میدر مقابل آحاد قرار  چه آن و. است ردکرده، ستای واحد

 د بريند و عقايآفر می نيقي علم و، ح است و تواتريت متواتر و صحيت وصيروای که معن نديب می
را صحت آن از تواترش يز ؛از استين یرجال بات يروا سندی وريپ شوند و تواتر از میآن بنا 
و ح باشد ظن يشود و اگر در نزد آنان صح میجستجو  سند اخبار آحاد در شود و میگرفته 

 هنگامی کهپس ،  مهراه استنيقي که تواتر با قطع وی در حال، نداردی ا دهيگمان به حالشان فا
ی ل است بلکه نوعيد که حاصل حتصيآ میل ظن بوجود يابد حبث در حتصيان يت پايقطعل يحتص

  . حکمت و علم استی مهراه
را  ی امام مهدی  هي از ذرينيمهد ت ويت وصيروای خ کورانيش  میبله خوانندگان گرا

 ينيمعترض به آن پرداخته و به حکم مهد بری رد اعتراض نکرده بلکهی زيبه چ کند و میاثبات 
از دعوت ی کل به طورش يها او و نوشته اما احوال.. .دهيت خبشيقطع ی از امام مهد بعد
او عرضه شد شتابان قلم  بری انميدعوت مبارک   میهنگا.. .دور است  احلسن امحد ديس

ا و با يح بدون شرم و خود را نقض کرده وی ها ش متام غزلياو به لرزش افتاد و با دست خو
سخنان او در کتابش در رد  ديپس بشنو.. .با دستش نوشته نقض کرد را چه آنوقاحت متام 

وجود اثبات  با) در عراقی و وهابی ونستيصهی ها تيفعال( به عنوانی انميدعوت مبارک 
  : )یمعجم موضوع(آن در کتابش  ت و دفاع او ازيت وصيحقان
در مورد آن ی عامل حر کهی حال درست و يقابل اعتماد ن ءت از نظر علمايروا ی و مسئله(
قاظ ياال(... اند ت شدهيکه از طُرق عامه روای ثياز مجله احاد تبيخ در کتاب غيو ش: ديگو می

آنان را ثقه ، رجالی ک از علمايچ يهستند که هی در آن اشخاص جمهول) ٣۶٢من اهلجعه ص 
بن امحد  ل و جعفريامحد بن حممد خل وی بن سنان موصلی مانند علی اشخاص، ندانستند

  . )یبصر
آفتاب  ا بايآ ؟یکن می رنگ عوض نين چنيچرا ا؟ یکن میی دمشن چرا از آغازی کورانی ا
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ت يکه روای ثابت کردی چگونه در کتاب خود معجم موضوع ؟یداری ارتباط پرست صله و
متواتر است و ی معنای است که آن دارای ن معنيندارد به ای آحاد منافات واحد و ت با خربيوص

ه اثبات اکنون به ن مهياز ا شدند بعد ت مقدس ذکريگانه در وص  دوازدهينيمهدی ثابت کرد
  ؟یا سند آن شک کرده

را در مالء عام  او کند و میکر  نه که صاحب خود را کور ويک از حسد و ريغی ا علتيآ
 ؟دارد وجود، سازد میرسوا 
ا مهراه با قرائن ينه يقری دارا متواتر وکه خرب ی دان یجتربه من ن مهه عمر ويبا ای کورانی ا
بر حسب سند  خربی برا) فيضع موثق و، کوين، حيصح( م چهارگانهيگونه تقس از هری قطع

  ؟نه استيقر از جمرد واحد و م خمصوص خربين تقسيا از است وين یب
در آن  را که حد خود را بشناسد وی خداوند رمحت کند انسان: ميگو ، مییدان یاگر من و

  . توقف کند
 یها ابتک در شرح گفتار است وی کافی نور زاريت شهادت ميدر مورد سند وص اما

  . آمده است )دفاعاً عن الوصية(و ) انتصاراً للوصية(
کند که  میث استدالل يل با بدعت احاديامساع امحد: کند میدر کتابش ذکر ی ز کورانين
 ی شده که فرزند امام مهدی کنند و مدع می حکومتی دوازده مهد ی از مهد بعد

از ی آر: ميگو می! فرستد میاز خود او را  کند که قبل میاست که بعد از حضرت حکومت 
 نيامام حس، شود می ی مراسم دفن امام مهدی که متولی ت شده کسيروا ت ياهل ب
 که از ائمهی  کسنياست و او اول   ی از مهد کند و بعد میرجعت  حکومت
از او  بعد و) یمقصود حکومت طوالن(فتد يچشمانش ب بری ريش از شدت پيابروهاکند تا  می

  . باشند میی کنند که از فرزند مهد میحکومت   نياز فرزند حسی دوازده مهد
هوش يب را خروج او و، برود صاف باال واريک دي از خواهد میی د که چگونه کورانيبنگر

که به ی در حال، روند می سرش فرو در کرده و هدف رها یخود را بی هاريت و، کرده است
رغم ی عل، باشد می ی امام مهدی  هي از ذرينياز حکومت مهد داند که رجعت بعد می نيقي

 ينيبه خواننده القاء کند که امر مهد تا، موفق دفع کرد ريغی  را به مرحله اش خود نهيک حسد و
 ، نيامام حسی  هيمطلق از ذر طوربه که آنان  دانست شود یمن ومبهم و مشکوک است 
  ی امام مهدی  هيا از ذريهستند ی که دفن امام مهدی کس و عهده  را بر
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  . است  نيامام حس، دريگ می
که او در کتاب ی شده در حالی يگو اوهيو ی يگو انيدچار هزی کوران ظاهراً :گومي می

از  بعد ی امام مهد فرزنداز ی دوازده مهد(حتت عنوان ی عنوان مستقلی معجم املوضوع
ی ز نفين باب ذکر کرده و نيرا در ای اريل بسيدال ات وينوشته و روا )کنند میشان حکومت يا

ن که حسد و ياز ا اکنون بعد، کند میرد  یاضيتوسط ب ی امام مهدی  هي از ذرينيمهد
حکومت   نياز فرزند حسی دوازده مهد بعد از او: ديگو میور شده  او شعلهی  نهيک

مشتبه است   ينيکند که امر مهد ءبه خواننده القا تا ؛باشند میی کنند که از فرزند مهد می
کنند  میکه داللت ی اتيروا اما. ی ا مهدي هستند نيت که آنان از فرزند حسيمعلوم نس و

ی عني "قائم"ن يا ات برين روايا، ندريگ میبر عهده  را غسل و دفن قائم   نيامام حس
امام ی  هيذر  ازينيمتام مهد بر" قائم"کند بلکه  یداللت من ی امام حممد بن حسن عسگر

اد ي" قوام" به عنواناز آنان   ات ائمهيل رواي دلنيشود و به مه میاطالق  ی مهد
ی  نهيد در سيند خورشمهانه يت قضيدر ا اند و اد شدهيگونه  ني اينيکه مهد طور مهان، کنند می

روشن است که  ندارد وی آن اثر حسد بر جهل و وی دمشن نه ويدرخشد و حجاب ک میآمسان 
شود و  میآغاز  ی ه امام مهدياز ذر ی مهدنيان حکومت دوازدمهياز پا رجعت بعد

  ينياز مهدی ن مهديآخر  ونيمهان دوازدمه شود میدفن   نيکه توسط امام حس میقائ
  .)باشد می

 اگر نيچن نيو ا... ( :یا که گفتهی ت فراموش کرديمورد روادر  ار  خودريتفسی کورانی ا
گر يد، مناندی از اسالم باقی و اگر اثر ماند یمنی باق از اسالمی گر اثريقائم ما رحلت کند د

حکام اهل  از او رايز ؛یا ندانسته ی را امام مهد تين روايقائم در ا) ماند یمنی باقی جهان
قائم  فرزند  ازينياثبات مهد در توی  هينظر ايآ نديآ میی از امام مهد است که بعد ت يب

 دری کوران را چه آناکنون  و !یشو مبتالی شان حاليپر ان وين که به هزيا قبل از ؟تينس
  . ديان کرده خبوانيب ٣٠۵ص ی کتاب معجم موضوع

 از حيحفضل بن شاذان سند ص از ۲۰۳ص : ت کرديروا خودی  نهيدر اربعی و خاتون آباد(
 اسالم و: نديفرما میکنند که  مینقل  امري املؤمنني از  پدرانش  از امام صادق 

اسالم ، یگريدی  به وسيله مگر شود یاصالح من ها آن ازی کيکه  هستند برادر حاکم عادل دو
ی برا اگر و شود میران يو باغ نگهبان نباشدی برا حاکم عادل نگهبان پس اگر باغ است و
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رحلت کند  قائم ما هنگامی کهگونه است  نيا زين حال ما. نداردی شتيمع نباشدی نگهبان باغ
. ماند خنواهدی هم باق ايدن ازی اثر مناندی اسالم باق ازی اثر اگر و ماند یمنی از اسالم باقی اثر

  . متام شد
در  اهل بيت  از  میبلکه حاک باشدمنی ی امام مهد ن قائم مذکوريا :پاسخ و

تا روز  دولتشان  استقرار که با کند می أسيسآن را ت ی که امام مهد دولتشان است
 . کند می تأکيدآن  نداشته بلکه بری منافات قيامت
  : ميان دهيپا با سخن شاعر ن قسمت رايسته است ايشد شا که ذکری ن مهه اموريا از بعد

نم يوماً رجاًء عند مل يشعر ال تلتمس هفوجـدت هبتجر 
   !ینادانش يافت وی را امتحان کرد اوی روز هنگامی که، نداشته باشی اميدی کس از
 

  :ی امام مهدی  ات ذريهداليل اثب
  

ز ين موضوع نيم در مورد ايخواه می اما ميکرد  ذکرينيدر مورد مهدی اريات بسيروا
 . کند میداللت  ی امام مهدی ه براي و ذرينيم که بر وجود مهديرا ذکر کنی اتيروا

  
 : دليل اول

  

بن سنان  يعن عل، بن سفيان البزوفري يعبد اهللا احلسني بن عل عن أيب، أخربنا مجاعة
، عن جعفر بن أمحد املصري، عن أمحد بن حممد بن اخلليل، بن احلسني يعن عل، العدلی املوصل

ی أبيه ذ عن، عن أبيه الباقر، عبد اهللا جعفر بن حممد عن أيب، عن أبيه، عن عمه احلسن بن علي
قال : قال، عن أبيه أمري املؤمنني ، الشهيدی عن أبيه احلسني الزك، الثفنات سيد العابدين

أحضر صحيفة ، يا أبا احلسن: ( يلعل - كانت فيها وفاتهی الليلة الت يف - رسول اهللا
اثنا ی إنه سيكون بعد، يا علي: انتهى إىل هذا املوضع فقال حتیوصيته  فأمال رسول اهللا. ودواة

ابنه فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ): إىل قوله ... (عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً 
، املهدي: واالسم الثالث، أمحدوهو عبد اهللا وی واسم أب  یاسم كامس: له ثالثة أساميأول املقربني 
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   )١٩٥(.)هو أول املؤمنني
از ، اند داده به ما خربی مجاعت ،گفته است )یالطوس غيبة(در کتاب خود ی خ طوسيش
امحد  از، نيحسبن ی از عل، العدلی موصلبن سنان ی عل از، یان البزوفريبن سفی  بن علنيحس

از امام جعفر ، پدرش از، یش حسن بن عليعمو از، یبن امحد مصر جعفر از، ليبن حممد بن خل
فرمايند که  مینقل  ی منان علؤامل رياز ام، نياز امام حس، از امام سجاد، از امام باقر، صادق

 و قلم احلسنابو  یا: من فرمودند به  در شب وفات رسول خدا(: فرمودند حضرت
با  را آن ی عل امام و وصيت کردن إمال شروع به رسول خدا  بياور و یا صحيفه

 بعد از منی علی ا: و فرمودند  رسيد از وصيت موضوع اين تا به نوشت می دست خود
داوند در آمسان تو را که خی هست امامان تو اولني و، یدوازده مهد ها آن امام و بعد ازدوازده 

قرار ی مأمون و مهد، فاروق أعظم، صديق بزرگ، منانؤامل امري و، یمرتضی عل، ها با اين نام
ی علی ا. آن را خنواهد کردی دعااجز تو ی ها خمصوص تو است و کس و اين اسم. داده است

ها از  که هر يک از آن ؛و نيز بر زنامنی ها هست آنی  هم زنده و مرده اهل بيتم من بری تو وص
ی  نکرد مرا در عرصهی از تو پريو ها در آخرت خواهد ديد و هر يک از آنکرد مرا ی تو پريو

. یهست اُمتم و تو خليفه و جانشني بعد از من بر. قيامت خنواهد ديد و من او را نيز خنواهم ديد
 شهيد حسني فرزندم را به آنرسيد وفاتش  اگر و آن را به فرزندم حسنسيد وفاتت رو اگر 
 به را آن رسيد وفاتش اگر و یعل عابدان سيد به فرزندش را اگر وفاتش رسيد آن و مقتول

 را آن را به فرزندش جعفر صادق و اگر وفاتش رسيد آن باقر و اگر وفاتش رسيد حممد فرزندش
 آن اگر وفاتش رسيد رضا وی عل رسيد آن را به فرزندش وفاتش و اگر کاظم یموس فرزندش به
و اگر وفاتش رسيد آن ی نقی و اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش علی فرزندش حممد تق به را

 اگر وفاتش رسيد آن را به فرزندش حممد مستحفظ از آل حممد و ]یرا به فرزندش حسن عسکر
 و اگر ( باشد می یمهد ها دوازده باشند و بعد از آن میدوازده امام  ها آنو . تسليم کند

ند اسم من و پدرم و او مهان  یکه سه اسم دارد امس اولني مقربني فرزندش به را آن )سيدوفاتش ر
  .)ان استمؤمنو او اولني  باشد تسليم کند میی و اسم سوم او مهد عبد اهللاو  امحد

  

                                                
  .١۵٠ – ١۵١ص : شيخ طوسی -الغيبة  -١٩٥
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  : دليل دوم
  

برايات من مصر ی كأن: (قال، احلسن  عن أيب، عن معمر بن خالد، الفضل بن شاذان
   )١٩٦(.)ابن صاحب الوصياتالشامات فتهدى إىل ی تأت حتی، ت خضر مصبغاتقبالًم

: کند که حضرت فرمودند مینقل ، احلسن ی از أب، از معمر بن خالد، فضل بن شاذان
به  شامات رفته و به سویمصر برافراشته شده و ی از سوی سبز رنگی ها پرچمنم يب میا يگو(

  . )شوند میت يهدا ها تيفرزند صاحبِ وص
  
  :یشيخ ناظم عقيل وضيحت
  

به فرزند صاحب  ها پرچم، ام قائميکه قبل از ق شکار استآ ار واضح ويت بسين روايل ايدل
صياء اوو خامت   نيوارث ائمه معصوم مهانها  تيصاحب وص و شوند میت يها هدا تيوص

است که   یو او حممد بن حسن عسگر سيدهر شان يت به دست اياست که وص
ت يها به فرزند صاحب وص د که درفشيگو میت يباشند و روا می آل حممد مستحفظ از 

شان يا بای عنيشوند  میت يهدا ی فرزند امام مهد  احلسن امحد ديس به سویی عني
 . کنند میعت يب

  
 : دليل سوم

  

عن نصر بن ، سابو عن منذر بن حممد بن ق، عبد اهللا بن حممد بن خالد الكويفوروى 
عن ، عن مالك اجلهين، عن ثعلبة بن ميمون، داود سليمان بن سفيان املسترقی عن أب، السندي

 . عن األصبغ بن نباتة، احلارث بن املغرية
، بن فضال ياحلسن بن علعن ، اخلطاب عن حممد بن احلسني بن أيب، ورواه سعد بن عبد اهللا

 أتيت أمري املؤمنني : (قال، عن األصبغ بن نباتة، عن مالك اجلهين، عن ثعلبة بن ميمون

                                                
ص  ۳ج : یفتح اربل ابن ابی - كشف الغمة ، ۱۵۸ص : بشارت اسالم، ۳۷۶ص  ۲ج : شيخ مفيد -ارشاد  -١٩٦
۲۵۹.  



  ١٤٧............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

أرغبة ، األرض أراك مفكراً تنكت يفی ما ل، يا أمري املؤمنني: فقلت له، األرض فوجدته ينكت يف
من ظهر مولود يكون  تفكرت يفی ولكن، الدنيا قط ال واهللا ما رغبت فيها وال يف: قال؟ منك فيها

يكون له ، ميالها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً الذي يهو املهدی عشر من ولدی احلاد
: قال؟ فكم تكون احلرية والغيبةی يا موال: قلت. فيها آخرونی حرية وغيبة تضل فيها أقوام ويهتد

، نعم كما أنه خملوق: فقال؟ لكائنوإن هذا األمر : فقلت. أو ست سنني، أو ستة أشهر، ستة أيام
مث ما يكون : قلت: قال. أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة، وأىن لك ذا األمر يا أصبغ

  )١٩٧( .)مث يفعل اهللا ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات وايات: قال؟ بعد ذلك
 یبااز ، یاز نصر بن السند، سابو از منذر بن حممد بن ق، یعبد اهللا بن حممد بن خالد كوف

از ، از حارث بن مغرية، یاز مالك جهن، از ثعلبة بن ميمون، داود سليمان بن سفيان املسترق
  . اصبغ بن نباته

از ثعلبة ، بن فضالی حسن بن علاز ، اخلطابی بااز حممد بن احلسني بن ، و سعد بن عبد اهللا
 به سویی روز(: ويدکنند که اصبغ گ میت ياصبغ بن نباته روا از، جهنی کاز مال، بن ميمون

 يا امري: عرض کردم، يشان را ديدم که به خاک زمني خريه شده بودآمدم ا  مننيؤامل امري
 به خدا خري: فرمودند؟ ايد  مشتاق شدهبينم آيا به زمني میمنني چه شده مشا را مشغول تفکر ؤامل

او ، ديآ میآخرالزمان  انديشم که در میی مولودام اما به  به آن مشتاق نشدهی ا سوگند که حلظه
کند  میاز قسط عدل   را پرنياست که زمی مهد مهان او ،باشد میازدهم من ياز نسل فرزند 

ار در آن گمراه ياست که اقوام بسی بتيغ ت ورياو حی برا از ظلم وستم گشته که پر طور مهان
؟ کشد میت او چه قدر طول ريح بت ويمن غی موالی ا: گفتم. شوند میت يهدای اندک و

؟ ات استين امر از حتميا ايآ: عرض کردم. ا شش سالي شش ماه و، شش روز: فرمودند
اصبغ آنان ی ا. ده شدهياکنون آفر، ا صاحب آنياست که گو  میآن قدر حتی آر: فرمودند

؟ خواهد شد چه آناز  بعد: عرض کردم. ن عترت هستنديکان ايمهراه ن و ن امتيدگان ايبرگز
آن  ها از رادهات و ايا ات ويرا متام غايدهد ز می اجنام، چه خداوند اراده کند هر :فرمودند
 . )اوست

                                                
): الشيعي(، دالئل اإلمامة للطربی ٢٨٢ح  ٣٣۶، و ص ١٢٧ح  ١۶۴ – ١۶۶ص: للشيخ الطوسي -الغيبة  -١٩٧

ص : للحسني بن محدان اخلصييب -، اهلداية الكربى ٢٠٩ص : للشيخ املفيد -، االختصاص ۵٠۴ح ۵۲۹– ۵٣٠ص 
 . باختالف يسري ٣۶٢
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ازدهم از يرا خمصوص فرزند يز ؛منطبق ساخت ی امام مهد توان بر یت را منين روايا و
پس ، است ی امام مهد مهان ی ازدهم امام عليباشد و فرزند  می ی نسل امام عل

ی برا چنين هم باشد و می ی امام مهدی عني ی ازدهم امام عليآن مولود از نسل فرزند 
تواند  یبت منين غيا کشد و میا شش سال طول ي ا شش ماه وياست که شش روز ی بتياو غ

سال  ۶۹بت اول يدارند که غ غيبتتنها دو  ی را امام مهديز؛ باشد ی بت امام مهديغ
ی  به کلمه "ی"ها با اضافه کردن حرف  یبرخ، صد سال است از هزار وش يبت بيغ منيو دو

کنند که حضرت فرمودند از نسلم فرزند  ءرا القای ن معنيخواستند ا مینسل ی عني" ظهر"
ن ين کار معاندان ايا اختصاص دهند و ی ت را به امام مهدين رواين که ايازدهم من تا اي

را يز ؛به آن دست نزدند به حال خود ترک کردند و رات ياز علما روای زمان است اما برخ
شان وجود يدن آن برايباشد و امکان فهم می سخت و دشوار ت يدانستند که کالم اهل ب می

شان سخن فرمودند در يا از  لیکه امام ع ی نداشته پس آن را رها کردند اما آن مهد
 شوند میآن گمراه  ار درياقوام بساست که ی بتيغ ت ورياو حی برا د ويآ میالزمان  آخر
 . گر آمده استيت ديکه در روا طور مهان

: قال، سهيل -عن جعفر بن ، عن نصر بن الصباح، عن حممد بن مسعود، وذا اإلسناد
عن اخلليل ، السندي -عن نصر بن ، سيابو عن الق، الكابليی علی عبد اهللا أخو أبابو ی حدثن

: قالت، عن أم هانئ الثقفية، عن إبراهيم بن عطية، الفزاريبن احلسني ی عن عل، بن عمرو
 عزوجلكتاب اهللا ی آية ف، يا سيدي: فقلت له الباقر ی حممد بن علی غدوت على سيد(

قول اهللا ی يا سيد: قلت: قالت. يا أم هانئی فسل: قال، وأسهرت ليليی فأقلقتنی عرضت بقلب
هذا يا أم هانئ ی املسألة سألتين، نعم: قال )١٩٨(﴾الْجوارِ الْكُنسِ *فَلَا أُقِْسم بِالْخنسِ ﴿ :عزوجل
ی تكون له حرية وغيبة يضل فيها أقوام ويهتد، من هذه العترةی آخر الزمان هو املهدی مولود ف

   )١٩٩(.)ويا طوىب ملن أدركه، فيا طوىب لك إن أدركتيه، فيها أقوام
ی علی عبد اهللا أخو أبابو از ، سهيل - از جعفر بن ، از نصر بن صباح، حممد بن مسعود 

از ، بن حسني فزاريی از عل، از خليل بن عمرو، السندي - از نصر بن ، سيابواز ق، كابلي
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 رفتم و باقر ی موالمي حممد بن عل به سوی: (ديگو می، از أم هانئ الثقفيه، إبراهيم بن عطية
ان ] كز ديده[ *نه نه سوگند به اختران گردان ( وردگاراز قول پری ا همن آيی موالی ا: گفتم

. من شده استی خواب یب وی شان حاليمن عرضه شد که باعث پر بر )شوند و از نو آيند
 ن عترتياز ای او مهد. الزمان است در آخری در مورد مولود، بپرسی ام هانی ا: فرمودند

ت يهدای اندک گمراه شده واست که اقوام در آن ی بتيغ ت ورياو حی باشد که برا می
درک  که آن رای به حال کس خوشا وی درک کرد پس خوشا حبال تو که آن را، ابندي می

 . )کند
  

 :دليل چهارم
  

عن عبد اهللا ، عن عبد اهللا بن جبلة، عن الفضل بن شاذان، بن حممد يعن عل، أمحد بن إدريس
إن لصاحب هذا األمر (: يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، عن املفضل بن عمر، بن املستنري

، ذهب: ويقول بعضهم، قتل: ويقول بعضهم، مات: يقول بعضهم حتیإحدامها تطول ، غيبتني
وال غريه إال  يطلع على موضعه أحد من ولدهالال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري  حتی

  )٢٠٠(.)أمرهی يل الذياملوىل 
از عبد اهللا بن ، از عبد اهللا بن جبله، از فضل بن شاذان، بن حممدی علاز ، دريسامحد بن ا

ن يصاحب ای برا( :دم که فرمودنديشن با عبد اهللا ااز  :ديگو میاز مفضل بن عمر، مستنري
 خیمرده و بر: نديگو میی کشد که برخ میقدر طول  ها آن آن ازی کي، بت استيامر دو غ

 ماند و یمنی از اصحابش باق سیکه ک جا آنرفته تا : نديگو می برخی کشته شده و: نديگو می
  . )دار امر اوست که عهدهی يموال و فرزند ندارد جزی شان اطالعيچ کس از موضع ايه

  
  :دليل پنجم

  

أحدمها من ، خيرج منا رجالن( :أنه قال، ی عن عل، بإسناده، ومن رواية ابن غسان
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  )٢٠١(.)املرضيولآلخر ، يقال ألحدمها املهدي، اآلخر
از ما دو مرد خروج (: کن که حضرت فرمودند مینقل  ی عل از، بإسناد، ابن غسان 
  . )شود میگفته ی مرضی گريو به دی از آنان مهدی کيبه ، استی گرياز دی کيکند که  می

  
 :دليل ششم

  

که ی ات و فتوحاتريز خيو ن، ی در ذكر مهد، ی از نب ت آمدهيمتون روا در چه آن
ن امور را خداوند يای  ا رسول اهللا مههي: نقل شده که گفته شد، دهد میخداوند به دست او 

ام ائمه يشان نباشد در ايام ايا ات ويکس در ح هر وی آر(: فرمودند؟ کند میا يشان مهيای برا
   )٢٠٢(.)بود شان خواهديای  هيشان از ذرياز ا بعد

  
 :دليل هفتم

  

احلسني بن ی حدثن: قال، احلسني حممد بن جعفر األسدي أيبعن ، الرازي يعن أمحد بن عل
منصرفه  يف -ی يعقوب بن يوسف الضراب الغسانی حدثن: قال، القميی حممد بن عامر األشعر

سنة إحدى ومثانني ومائتني وكنت مع قوم  حججت يف: (حديث طويل قال يف - من أصفهان 
، زقاق بني سوق الليل فاكترى لنا داراً يف فلما قدمنا مكة تقدم بعضهم. خمالفني من أهل بلدنا

دار  ها آنملا وقفت على  - وفيها عجوز مسراء فسألتها ، دار الرضا  میتس دار خدجيةی وه
أنا من مواليهم : فقالت؟ ومل مسيت دار الرضا؟ ما تكونني من أصحاب هذه الدار - الرضا 

كانت واسطة بني ی وه(، ی أسكنيها احلسن بن عل، بن موسى ی وهذه دار الرضا عل
أرسل إليها دفتراً وكان  آخرها أنه  يفوذكر  -القصة طويلة و - الشيعة وإمام العصر 

وأمره إذا أردت أن ، ")صلوات اهللا عليه"األئمة وعليه ی مكتوباً فيه صلوات على رسول اهللا وباق
اللهم صل على حممد سيد ، بسم اهللا الرمحن الرحيم(: عليهم هكذا وهو طويلی عليهم فصلی تصل

املطهر من ، الظاللی املصطفى ف، امليثاقی املنتجب ف، وحجة رب العاملني، وخامت النبيني، املرسلني
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إىل  ....(املفوض إليه دين اهللا ، املرجتى للشفاعة، املؤمل للنجاة، الربيء من كل عيب، كل آفة
وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا  نفسه وذريتهی اللهم أعطه ف )قوله 

إنك على كل شيء قدير ، الدنيا واآلخرةی وبلغه أفضل أمله ف، وتسر به نفسه، ما تقر به عينه
) و(، وفاطمة الزهراء، املرتضىی وعل، اللهم صل على حممد املصطفى) إىل قوله  .....(

، ومنار التقى، وأعالم اهلدى، األوصياء مصابيح الدجىومجيع ، واحلسني املصطفى، احلسن الرضا
واألئمة من ، وصل على وليك ووالة عهده، والصراط املستقيم، واحلبل املتني، والعروة الوثقى

دنيا وآخرة إنك على كل ، ]ديناً[وبلغهم أقصى آماهلم ، آجاهلمی وأزد ف، أعمارهمی ومد ف، ولده
   )٢٠٣(.)شيء قدير

از حسني بن حممد بن عامر ، یحسني حممد بن جعفر اسدی بااز ، یرازی محد بن علا 
ی طوالنی حديث در -صفهان ادر  - ی از يعقوب بن يوسف ضراب غسان، قميی اشعر
به  هنگامی کهحج رفتم پس  به سویخمالف از بالدمان   میمهراه قو ١٨١در سال : ديگو می

آن  ه گرفتند وي بازار شب کرانيکوچه ب در) یا خانه(ان اتاق مياز آنان برای برخ، ميديمکه رس
گندم گونه ی زنريدرآن پ، گذاشته شده  رضای  بنام خانهبود که   هجيخد) خانه(اتاق 

ن خانه يت اياست از اهل ب  رضای  خانه، ن خانهيکه نام ا جا آناز : دميبود پس از او پرس
من از دوستداران آنان هستم : گفت؟ یرضا نام گذاشتی  ن خانه را به خانهيچرا ا و؟ یباش می
ن يا به من دادند و را آن ی که حسن بن عل است  الرضای بن موسی علی  ن خانهيا و

ذکر کرد  و در آخر -گشتی داستان طوالن –بود   عه و امام عصري شنيبی  خانه واسطه
  اهللابر رسول ی هرگاه خواست، آن نوشته او فرستادند که دری برای ا نامه که حضرت 

اللهم صل على ، بسم اهللا الرمحن الرحيم(: ن گونه بفرستيای صلوات بفرست ائمه ی و باق
، الظاللی املصطفى ف، امليثاقی املنتجب ف، وحجة رب العاملني، وخامت النبيني، حممد سيد املرسلني
املفوض إليه دين اهللا ، املرجتى للشفاعة، املؤمل للنجاة، الربيء من كل عيب، املطهر من كل آفة

 نسل او و )ی به مهد خداوندا(. نفسه وذريتهی اللهم أعطه ف)  که فرمود جا آنتا  ...(
                                                

، ۴٠۶ -  ۴٠٩ص : للشيخ الطوسی -وفی مصباح املتهجد ، ٢٧٣ -  ٢۸۰ص : الشيخ الطوسی -الغيبة  -٢٠٣
للشيخ علی  -، وإلزام الناصب فی إثبات احلجة الغائب ٣٠۴ - ٣٠۶ص : للسيد ابن طاووس -ومجال األسبوع 
أعمال يوم  -، مفاتيح اجلنان ٨٣ص  ٩١و ج ٢٢ص ۵٢ج : ، البحار٣٣١ -  ٣٣٣ص  ١ج : اليزدی احلائری
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وتسر ، وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه ).کنء عطا... و
 که فرمود جا آنتا  ...(إنك على كل شيء قدير ، الدنيا واآلخرةی وبلغه أفضل أمله ف، به نفسه

 (وفاطمة الزهراء، املرتضىی وعل، اللهم صل على حممد املصطفى ،)احلسن الرضا) و ،
، والعروة الوثقى، ومنار التقى، وأعالم اهلدى، ومجيع األوصياء مصابيح الدجى، واحلسني املصطفى

 وائمه از(، ولده واألئمة من، وصل على وليك ووالة عهده، والصراط املستقيم، واحلبل املتني
دنيا وآخرة إنك ، ]ديناً[وبلغهم أقصى آماهلم ، آجاهلمی وأزد ف، أعمارهمی ومد ف )فرزندانش

  .)على كل شيء قدير
  

 : دليل هشتم
  

   )٢٠٤(: صاحب امری برا  روايت شده از امام رضای دعا
امر صاحب ی برادر هنگام دعا : فرمودند امام رضا : ديگو میالرمحن  ونس بن عبدي 
 جا آن تا... ( اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك ولسانك املعرب عنك: (دييبگو
 و )ی مهد( به او خداوندا( ولَده وذريته نفسه وأهله وی اللهم أعطه ف) :فرمودند  که

که  جا آنتا ... ( وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه. )کن ءعطا نسل او اهلش و
 وأعز ، آجاهلم وزد يف، اللهم صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم) :فرمودند

وعلى ، واجعلنا هلم أعواناً، وثبت دعائمهم، ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم، نصرهم
ووالة ، ودعائم دينك، وأركان توحيدك، وخزان علمك، فإم معادن كلماتك، دينك أنصاراً

وصفوة أوالد ، وأولياؤك وسالئل أوليائك، وصفوتك من خلقك، وخالصتك من عبادك، أمرك
از ی ازمجاعت  یعمرو بن سعيد العمری أب. )والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته، نبيك

دهد  مین دعا خرب يحممد بن مهام از ای ند که أبا عليگو میی حممد هارون بن موسى التلعكربی أب
او امال کرده و او را امر کرده که آن  آن را بر ی شيخ أبا عمرو العمر: کند که میذکر  و

 . را خبواند
  .کند میشان داللت ياز ا بعدی  هيز ذرين و ی ن دعا بر فرزند امام مهديا و
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 : دليل هنم
  

 خبوان و ارت رايمناز ز :نديفرما می ی از زيارات امام مهدی کيدر ی لسجم هعالم
، اهلادين املهديني، اللهم صلِّ على حممد وأهل بيته(: ل آن بگويتکمی برای فارغ شد کههنگامی 

وحججك ، وترامجة وحيك، وأركان توحيدك، دعائم دينك، العلماء الصادقني األوصياء املرضيني
، واصطفيتهم على عبادك، فهم الذين اخترم لنفسك، أرضك وخلفائك يف، على خلقك

وغشيتهم ، وغذيتهم حبكمتك، وجللتهم بكرامتك، وخصصتهم مبعرفتك، وارتضيتهم لدينك
، وحففتهم مبالئكتك، ملكوتكی وألبستهم من نورك ورفعتهم ف، وزينتهم بنعمتك، برمحتك

ال حييط ا ، كثرية طيبة دائمة، اللهم صلِّ على حممد وعليهم صالة زاكية نامية. وشرفتهم بنبيك
، لسنتكی اللهم صلِّ على وليك احملي. ال حيصيها أحد غريكو، وال يسعها إال علمك، إال أنت

وشاهدك ، أرضك وخليفتك يف، وحجتك على خلقك، الدليل عليك، إليكی الداع، القائم بأمرك
ی اللهم اكفه بغ، وزين األرض بطول بقائه، عمره وامدد يف، اللهم أعز نصره. على عبادك

اللهم ، اجلبارينی وخلصه من أيد، إرادة الظاملنيوازجر عنه ، وأعذه من شر الكائدين، احلاسدين
، وشيعته ورعيته )کنء نسلش عطا و  یمهد( خداوندا به او(، نفسه وذريته أعطه يف

الدنيا  وبلغه أفضل أمله يف، وتسر به نفسه، ومن مجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وخاصته وعامته
 )٢٠٥(.)أحببتمث ادع اهللا مبا . واآلخرة إنك على كل شئ قدير

  
 :دليل دهم

  

، رضيت باهللا رباً(: بگوی از مناز فارغ شد هنگامی که: نديفرما می جواد امام  
، بن احلسني يوعل، واحلسن واحلسني، ولياًی وبعل، ومبحمد نبياً، وبالقرآن كتاباً، وباإلسالم ديناً
 يوعل، بن علي وحممد، ابن موسى ييوعل، وموسى بن جعفر، وجعفر بن حممد، وحممد بن علي

اللهم وليك احلجة فاحفظه من بني ، أئمةی واحلجة بن احلسن بن عل، واحلسن بن علي، بن حممد
واجعله القائم ، عمره وامدد له يف، يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حتته

 ی مهد( او در( ذريته وأهلهی نفسه وف يفاملنتصر لدينك وأره ما حيب وتقر به عينه ، بأمرك
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وأره فيهم ما حيب ، وأرهم منه ما حيذرون، عدوه شيعته ويف وماله ويف )اهلش نسلش و در و
   )٢٠٦(.)واشف به صدورنا وصدور قوم مؤمنني، وتقر به عينه

  
 :دليل يازدهم

  

السالم عليك يا نور ، خلقه السالم عليك يا عني اهللا يف، أرضه السالم عليك يا حجة اهللا يف( 
السالم ، السالم عليك أيها املهذب اخلائف، يهتدى به املهتدون ويفرج به عن املؤمنني الذياهللا 

السالم عليك ، السالم عليك يا عني احلياة، السالم عليك يا سفينة النجاة، الناصحی عليك أيها الول
اهل  بر بر تو و صلوات خداوند و تو سالم بر( صلى اهللا عليك وعلى آل بيتك الطيبني الطاهرين

السالم ، السالم عليك عجل اهللا لك ما وعدك من النصر وظهور األمر )پاکان نيکان و بيت تو
 تو ی به وسيله( ،أتقرب إىل اهللا بك وبآل بيتك، أنا موالك عارف بأولك وأخراكی عليك يا موال

اهللا واسأل ، وانتظر ظهورك وظهور احلق على يديك )شوم میاهل بيت تو به خداوند نزديک  و
من املنتظرين لك والتابعني والناصرين لك على أعدائك ی أن يصلى على حممد وآل حممد وأن جيعلن

صلوات اهللا عليك وعلى يا صاحب الزمان ی يا موال، مجلة أوليائك املستشهدين بني يديك يف و
هذا يوم  )آل بيت تو بر و تو بر صاحب الزمان صلوات خداوندی من ای موالی ا( ،آل بيتك

، اجلمعة وهو يومك املتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنني على يديك وقتل الكافرين بسيفك
كرمي من أوالد الكرام ومأمور بالضيافة ی وأنت يا موال، فيه ضيفك وجاركی وأنا يا موال

تو  بر صلوات خداوند( صلوات اهللا عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، وأجرينی فأضفن، واإلجارة
  )٢٠٧(.))اهل بيت پاکان توست بر و

  
  :دليل دوازدهم

  

ستناد از ا با، یحممد هارون بن موسى التلعكرب یباروز عرفه که با استناد از ی از مجله دعاها

                                                
  .۵۴٨ص  ٢ج : شيخ كلينی -، كافی٣٢٧ص  ١ج : شيخ صدوق - من ال حيضره الفقيه  -٢٠٦
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فرمايند که  مینقل ، عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق ی بااز ، از پدرش، كوعلياس بن اا
آن دعا  در، خواند پس آن را نوشتم میی يکه در روز عرفه دعا نيدماز حضرت ش: فرمودند

تا ... ( :دييبگو، عصر از مناز ظهر و د روزِ عرفه بعديذکر شده که در هنگام زوال خورش
يا أبا القاسم حممد بن احلسن صاحب ی السالم عليك يا موال): فرمودند  که او جا آن

 برعترت پاک و تو و بر صلوات خداوند( صلى اهللا عليك وعلى عترتك الطاهرة الطيبة، الزمان
وأتواىل ، آمنت باهللا ومبا أنزل إليكم، وخطايايی حط وزر يفی كونوا شفعائ لیيا موا .)تو نيکو

أنا سلم ملن ، يا موالي. وبرئت من اجلبت والطاغوت والالت والعزى، آخركم مبا أتواىل به أولكم
ولعن اهللا ، يوم القيامة ووىل ملن واالكم إىل، وعدو ملن عاداكم، وحرب ملن حاربكم، ساملكم

   )٢٠٨(.)وأبرأ إىل اهللا واليكم منهم، ولعن اهللا أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم، ظامليكم وغاصبيكم
  

 : دليل سيزدهم
  

، عن حممد بن احلسني بن محيد، حممد بن العباس: اآليات الظاهرة تأويلكنز جامع الفوائد و
قوله ی ف جعفر  عن أيب(، اجلارود أيبعن ، عن كثري بن عياش، عن جعفر بن عبد اهللا

 يآلل حممد املهدهذه : قال، اآلية )٢٠٩(﴾الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَی الَّذين إِن مكَّناهم ف﴿ :عزوجل
به وبأصحابه  عزوجلومييت اهللا ، ويظهر الدين، وأصحابه ميلكهم اهللا مشارق األرض ومغارا

ويأمرون باملعروف وينهون ، ال يرى أثر من الظلم حتی، السفهة احلقكما أمات ، البدع والباطل
   )٢١٠(.)عن املنكر وهللا عاقبة األمور
د از ي بن محنياز حممد بن حس، حممد بن عباس: ات ظاهرهيآ تأويلکنز جامع الفوائد و 

 در مورد قول پروردگار  جعفری از اب(ی جارودی اش از ابي بن عرياز کث عبد اهللاجعفر بن 
ه در ين آيا: فرمودند )دارند دهيم مناز برپا مى يیتواناكه چون در زمني به آنان  نیكسا مهان(

غرب  باشد که خداوند آنان را مالک شرق و میشان يو اصحاب ا ينيمهد مورد آل حممد و

                                                
 - ۶۲۹ ص: زيارت جامعه - مفاتيح اجلنان ، ۱۱۷ - ۱۳۶ص  ۲ج : سيد ابن طاووس - اقبال اعمال  -٢٠٨
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ها و  شان و اصحابش متام بدعتيای  به وسيلهخداوند  دهند و مین را ظهور يد کند و می نيزم
از ظلم و ی چ اثريگر هيکه د جا آنحق را کشته بود تا که باطل  گونه مهاناند ريم میباطل را 

آن پروردگار  عاقبت امور از کنند و میاز منکر ی  آنان امر به معروف و شود و یده منيستم د
 . )است
  

 : دليل چهاردهم
  

وقد ، ما ذكره مجاعة من أصحابنا، الدعاء ملن أشرنا إليه صلوات اهللا عليه فمن الرواية يف 
عن ، بن فضال يبن احلسن بن عل يفقال بإسناده إىل عل، كتابه قرة يف اخترنا ما ذكره ابن أيب

ليلة ثالث وعشرين من  يفوكرر : (قال، بإسناده عن الصاحلني ، حممد بن عيسى بن عبيد
ی ومىت حضرك ف، أمكنكوكيف ، والشهر كله، شهر رمضان قائماً وقاعداً وعلى كل حال

، القائم بأمرك، اللهم كن لوليك( :وآلهی والصالة على النب تعالیتقول بعد متجيد اهللا ، دهرك
كل ی هذه الساعة وفی ف، عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم، احلجة حممد بن احلسن املهدي

ومتتعه فيها طوالً ، تسكنه أرضك طوعاً حتی، ولياً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودليالً ومؤيداً، ساعة
   )٢١١(.))وجتعله وذريته من األئمة الوارثني، وعرضاً

 و کردند ذکر آن را اصحاب ما ازی گروه و، ميگر که به آن اشاره کرديدی ز دعاين و
، بن فضالی بن احلسن بن علی عل از به استناد، ميانتخاب کرد قره رای کتاب ابن اب ازی قسمت

سوم ماه  و بيستدر شب (: فرمودند حلني که ائمه صا: تفگ عيسى بن عبيد از حممد بن
متجيد پروردگار و  از محد و هر مکان بعد زمان و در رمضان در حالت ايستاده و نشسته در هر

القائم ، اللهم كن لوليك :دمکرر خبواني به طورين دعا را ا و آل بيت ايشان ی نب صلوات بر
هذه الساعة  يف، عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم، احلسن املهدي احلجة حممد بن، بأمرك

ومتتعه فيها ، تسكنه أرضك طوعاً حتی، ولياً وحافظاً وقاعداً وناصراً ودليالً ومؤيداً، كل ساعة ويف
  . ))ده ائمه وارثني قرار نسلش از او و و( وجتعله وذريته من األئمة الوارثني، طوالً وعرضاً
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  : پانزدهمدليل 
 

ن يبا ای که مناز صبح روز مجعه را خواند  میهنگا،  مولفات ذکر شدهمياز اصل قد( 
ورب  اللهم أنت ريب(: خامته ده آل حممد  حممد و شهادت آغاز کن و با ذکر صلوات بر

، وبالساعة والبعث والنشور، آمنت بك ومبالئكتك وكتبك ورسلك، وخالق كل شيء، كل شيء
، ورضيت بك رباً، وقدرك وقضائك، واحلساب ووعدك ووعيدك وباملغفرة والعذابوبلقائك 

وحبججك على خلقك ، وبالكعبة قبلة، وبالقرآن كتاباً وحكماً، نبياً ومبحمد، وباإلسالم ديناً
وجبميع ما يعبد ، وبالالت والعزى، وكفرت باجلبت والطاغوت، وباملؤمنني إخواناً، حججاً وأئمة

اللهم كن ): إىل قوله... ( بالعروة الوثقى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليم واستمسكت، دونك
وجتعله ، ومتتعه منها طوالً، تسكنه أرضك طوعاً حتیخلقك ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً  لوليك يف

مشابه  ءن دعايا و )٢١٢(.))ائمه وارثني قرارده نسلش از او و و( ....وذريته فيها األئمة الوارثني
  . استی قبلی دعا

  
 : دليل شانزدهم

  

وحنن ، صعدنا ذرى احلقايق بأقدام النبوة والوالية: (أنه كتب  يومما وجد خبط العسكر
وفينا نزل السيف ، وطعان العدى، وليوث الوغى، ومصابيح الدجى، وحبار الندى، أعالم اهلدى

 فرزندان ما فرزند و( الدينوأسباطنا خلفاء ، األجل ولنا احلوض واللوى يف، العاجل والقلم يف
  )٢١٣(.)وصفوة رب العاملني )جانشينان دين اند

  
 : ديگری لفظ در و
ی طور مهانی ا شهيد ثانيی ت قطب الدين الكيدرفاتألياز " درة الباهرة من أصداف الطاهرة"

خط  بای حسن عسکر امام حممد پدر :گفت، ح کردنديتصری مجله جملس از ءعلما ازی که بعض
وذرنا سبع طرائق ، قد صعدنا ذرى احلقايق بأقدام النبوة والوالية(: پشت کتاب نوشته خود بر
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ولواء ، العاجل وفينا السيف والقلم يف، وغيوث الندى، وحنن ليوث الوغى، أعالم الفتوة واهلداية
، اليقنيخلفاء  و )اند جانشينان دين فرزندان ما فرزند و( ،أسباطنا خلفاء الدين، اآلجل احلمد يف

  )٢١٤(.)ومفاتيح الكرم، مصابيح األمم
   

 :اين مورد دری توضيح شيخ ناظم عقيل 
) اند دين جاويدی فرزندان ما خلفا و(ش يجا به فرزندان خو نيدر ا ی امام حسن عسگر

 ی امام حسن عسگری که برای فرزند فرزند است در حالی کنند و سبط به معن میاشاره 
باشند که  می ی امام مهدی  هين اسباط از ذريپس ا نيست ی جز امام مهدی فرزند
از  بعد ی امام مهدی  هيت ذريز با حاکميت نين روايشان در امت هستند که ايای خلفا

  . کند میشان اشاره يا
  

 : دليل هفدهم
  

د يسفی ايدر در )سبز(ره خضراء يجزی  معروف در مورد قصهی ا نامه: ديگو می سیجمل( 
ده يکه آن را دی تا شامل ذکر کس قرار دهم داشتم آن را مورد حبث خود دوست افتم کهي

  . دادی آن رو که دری بيآن عجا و، باشد
چ يکه ه لیحا در. شود میه يدم که از کجا ينش پرسياهل سرزم ی از او در مورد آذوقه

ی ايدر درخضراء ی  رهيآنان از جزی  آذوقه: عرض کرد، مينيب یمن جا آن دری  قابل کشتنيزم
مشا در هر سال چند ی  آذوقه: عرض کردم ديآ می  ر فرزندان امام صاحب امرياز جزاد يسف
چقدر : عرض کردم. امده استيهنوز نی ک بار آمد و بعدي، ديآ میدوبار : گفت؟ ديآ میبار 

 .)چهار ماه: گفت؟ کشد تا به مشا برسد میطول 
 :در موضع ديگر 
او از فرزندان فرزندان امام : گفت، سيدمپر )قدس( نيمشس الدد ياز او در مورد احوال س 
  امام  او و بنياست و و او نائب خاص امام  حدود پنج پدر ست ٢١٥(.باشد می(   
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  : دليل هجدهم
  

قال : قال، عبد اهللا  ييعن أب، بصري عن أيب، كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا يفی رو 
يكون منزله : قلت. بأهله وعيالهمسجد السهلة ی ف أرى نزول القائم ی كأن، يا أبا حممد(: يل

وما بعث اهللا ، وكان منزل إبراهيم خليل الرمحان، كان فيه منزل إدريس، نعم: قال؟ جعلت فداك
وما ، فسطاط رسول اهللا  يفواملقيم فيه كاملقيم [وفيه مسكن اخلضر ، نبياً إال وقد صلى فيه

، نعم: قال؟ ال يزال القائم فيه أبداً، جعلت فداك: قلت. ]وقلبه حين إليه من مؤمن وال مؤمنة إال
 )هكذا من بعده إىل انقضاء اخللق: قال؟ فمن بعده: قلت

ت شده که يروا  عبد اهللای  از ابريبصی اصحامبان از ابی در کتاب مزار از برخ
را در مسجد سهله  حممد گويا نزول قائم ابو ی ا(: به من فرمودند حضرت : ديگو می

: فرمودند؟ منزل ايشان است جا آنفدايتان شوم : عرض کرد. بينم میو اهلش  عيالبه مهراه 
 در مبعوث نشده مگری هيچ پيامرب آن منزل نيز منزل ادريس و ابراهيم خليل رمحان بوده وی آر

اقامت ، ندمهانآن  اقامت کننده در(است ی آن مسکن خضرء نب آن مناز خوانده باشد و در
آن ی مگر اين که قلبش برا نيستی منؤزن م مرد و هيچاست  رسول اهللا  کننده در جوار

عرض . یآر: فرمودند؟ مانند میی باق يشهدرآن مه فدايتان شوم قائم : عرض کردم .)بتپد
خلق خواهد ی ا انقضااز ايشان ت اين چنني بعد: فرمودند؟ يشان کيستپس بعد از ا: کردم

  )٢١٦(.)بود
 

 :دليل نوزدهم
  

ذكر  در، عبد اهللا ی بااز ، سوداالی بااز صاحل بن ، از عثمان بن عيسى، فضل بن شاذان
ش يکه با اهل خو  میهنگا، منزل صاحب ماست، اما آن و(: نديفرما میمسجد السهله 

   )٢١٧(.)ديايب
  

                                                
   .مسجد سهله و اعمال آن در فضليت ۴۷۷ص : مفاتيح اجلنان، ۳۷۶ص  ۵۲ج : عالمه جملسی -حبار  -٢١٦
 .۴٧١ص : الشيخ الطوسی -الغيبة  -٢١٧
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 : دليل بيستم
  

 من مسع علياً ی حدثن، عن اهليثم بن عبد الرمحن، حدثنا عبد اهللا بن مروان، حدثنا نعيم
قالوا ، وبلغ ذلك أهل الشام، جيشاً فخسف م بالبيداءی إىل املهدی إذا بعث السفيان: (يقول

ی ويسري املهد، فريسل إليه بالبيعة، طاعته وإال قتلناكی فبايعه وادخل فی قد خرج املهد: خلليفتهم
والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم وتدخل العرب ، وتنقل إليه اخلزائن، ينزل بيت املقدس حتی

وخيرج قبله رجل من أهل بيته ، تبىن املساجد بالقسطنطينية وما دوا حتیطاعته من غري قتال ی ف
فال ، يقتل وميثل ويتوجه إىل بيت املقدس، وحيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر، بأهل الشرق

  )٢١٨(.)ميوت حتیيبلغه 
نقل  شنيده ی عل که ازی کس از، از اهليثم بن عبد الرمحن، از عبد اهللا بن مروان، نعيم 
، فرستد میی به دنبال مهدی لشکری انيسف هنگامی که( :فرمودند کند که حضرت  می

خود ی  فهيرسد آنان به خل میآن به اهل شام  خرب رود و میداء فرو ي بنيلشکر او در سرزم
را  گرنه تو د وياطاعت از او درآ عت کن و بهيب خروج کرده پس با اوی مهد: نديگو می

ن که يکند تا ا میحرکت ی مهد فرستد و میی عت به دنبال مهديبی پس برا، م کشتيخواه
عجم  عرب و شود و میشان داده يخزائن به ای  ن هنگام مههيا در، ديآ میت املقدس فرود يدر ب

 ند ويآ میشان در يبه اطاعت از ای زيچ جنگ و خونريه بدون هريغ و اهل حرب و روم و
مشرق خروج ی تش از سوياز اهل بی قبل از او مرد وشود  میبنا ... ه ويطنيمساجد در قسط

کند تا  میامتثال  کشد و میکند پس  میپشتش محل  بر  راريمشش به مدت هشت ماه و کند می
 .)شود میکشته ، دريبگ ش قراريکس که جلو ت املقدس برسند پس هرين که به بيا

 
  :يکم بيست ودليل 

  

فما : قال املفضل... : (أمر القائم  يف رواية املفضل بن عمر عن الصادق  جاء يف
ويستخلف فيهم رجالً من فيطيعونه ، باحلكمة واملوعظة احلسنة يدعوهم: قال؟ يصنع بأهل مكة

                                                
  .۱۳۹ص : السيد ابن طاووس -املالحم والفنت  -٢١٨
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   )٢١٩(.)...وخيرج يريد املدينة، أهل بيته
ال ؤپاسخ به س در در مورد امر قائم  کند که امام صادق  میمفضل بن عمر نقل  
 اندرز نيکو و پند و آنان را به حکمت و(: فرمايند می؟ کند میبا اهل مکه چه  امام (که 

تش را ياز اهل ب یمرد سپس حضرت کنند  میکند پس ايشان را اطاعت  میحسنه دعوت 
  . )شود مینه رهسپار يمد به سویخود  و دهد میقرار  جا آنخود در ی  فهيخل

  
  : دوم دليل بيست و

  

فيجلس حتت : (خرب طويل قالی ف ذكر القائم ی بن احلسني عليهما السالم فی وعن عل 
؟ ما جيلسك ههنا، يا عبد اهللا: فيقول، صورة رجل من كلبی فيجيئه جربئيل ف، شجرة مسرة

هذا ی وأكره أن أخرج فدبره إىل مكة ی العشاء فأخرج فی أنتظر أن يأتينی إن، يا عبد اهللا: فيقول
ويقول ، ويسلم عليه، فيأخذ بيده ويصافحه: فيضحك فإذا ضحك عرفه أنه جربئيل قال: احلر قال

فيكتبان ی حممد وعلی فيأت، إىل جبل رضوىی قم وجييئه بفرس يقال له الرباق فريكبه مث يأت: له
 فيقوم رجل منه: قال. اله عهداً منشوراً يقرؤه على الناس مث خيرج إىل مكة والناس جيتمعون 

: قال، يدعوكم إىل ما دعاكم إليه رسول اهللا ، أيها الناس هذا طلبتكم قد جاءكمی فيناد
أدعوكم ، اهللای أيها الناس أنا فالن بن فالن أنا ابن نب: فيقول، فيقوم هو بنفسه: قال، فيقومون

، ی من اإلمام املهدی أ، )فيقوم رجل منه: (وقوله  )٢٢٠(.)...اهللای إىل ما دعاكم إليه نب
  . من ذريتهی يعن

پس ... (: فرمودندی طوالنی خربدر  بن احلسني عليه السالم در ذكر قائم ی عل از
به له کلب يقب ازی ل بصورت مرديند سپس جربئينش میی اهيدرخت سی  هير سايدر ز) یمهد(

ی  بندهی ا: ديفرما می؟ یا ن جا نشستهيخدا چرا در ای  بندهی ا: ديفرما می د ويآ می او سوی
پس آن ، توامن بروم یگرم منی ن هوايدر ا، مکه بروم به سوی د تايايخدا من منتظرم که شب ب

 دهد و میل بود پس با او دست يد او را شناخت و او جربئيکه خند  میهنگا و، ديشخص خند
ند يگو میآورد که به آن براق  می یباو اسی و برا! زيبرخ: ديگو می کند سپس به او میسالم 

                                                
  .١١ص  ۵٣ج : العالمة السی –البحار  -٢١٩
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ی نوشته شده برای عهد ی عل برسد پس حممد وی جبل رضو به سویپس سوار آن شده تا 
شوند پس  میمجع  جا آنرود و مردم در  میمکه  به سویخوانند تا بر مردم خبواند پس  میاو 
مشا آمده و مشا  به سوید يخواست میرا که ی مردم کسی ا دهد میزد و ندا يخ میاز او بری مرد

ز ين زند ويخ می کند پس مردم بر میدعوت ، دعوت کرده که رسول اهللا  چه آنرا به 
 فرزند رسول اهللا  فرزند فالن مردم بن فالنی ا: ديگو میزد ويخ می شان هم بريشخص ا

  . )کنم میدعوت ، دعوت کرده که رسول اهللا  چه آنهستم مشا را به 
 ی امام مهدی  هياز ذری عنيزد يخ می از او بری مرد: که فرمودند و سخن حضرت 

  . زديخ می بر
  

  : سوم دليل بيست و
  

 ناأنه ك: (عن رسول اهللا، احلديث الصحيحی ومما أتى ف: قال احلسني بن محدان اخلصييب 
وقت االكتمال وكانت حمدقة من حوله األنصار  حمرابه ووجهه كدارة البدر يف لس يفجا 

مسعناك ، يا رسول اهللا: وسعد بن مالك، فقال زيد بن حارثة. نبوته ومن آمن يف، واملهاجرون
  . وأبيه أمري املؤمنني، بذكر احلسني بن عليی باألمس تأت

احلسني ونسله إمام يقال له اإلمام حممد بن احلسن بن ی فسوف يظهر من قبائل ولد :فقال
أيديهم السيوف املضرية واخلوذ  ال حيصى عددهم؛ ويف وسوف تظهر قبيلة من نسله، علي

أنظر إليهم ی احلسني كأم معنا وكأنی نصرة ولد والثياب العدنانية؛ وهم يقيمون يف، الداودية
وأبيه أمري ، سكك الكوفة بشعارهم مكللة ويأخذون بثارات احلسني بن علي يقدمون يف

    )٢٢١(.)املؤمنني
که (آمده است  ح از رسول اهللا يصحی ثيدر حد: ديگو میی سي بن محدان مخنيحس

د يدرخش میند ماه شب چهاردهم مهانشان يای  چهره ش نشسته بودند ويحضرت در حمراب خو
د بن يپس ز. شان بودنديمنان به نبوت اؤم ن وياز انصار و مهاجری شان مجعيو در اطراف ا

و پدرشان ی  بن علنيحسی  مشا دربارهروز از يا رسول اهللا دي: ديگو میحارثه وسعد بن مالک 
                                                

حتقيق الشيخ مصطفى صبحی  -احملققة  الطبعة الكاملة، ۵٣١ص :للحسني بن محدان اخلصييب -اهلداية الكربى  -٢٢١
  .م ٢٠١١ -هـ  ١۴٣٢بريوت لبنان الطبعة األوىل  -منشورات شركة األعلمی للمطبوعات  -اخلضر احلمصي
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 نيل و نسل فرزندم حسيباق ازی به زود :حضرت فرمودند، ديفرمود میسخن   نيمنؤامل ريام
از نسل او ی ا لهيقبی بزودند و يگو میی کند که به او حممد بن حسن بن عل میظهور   میاما

ی ها برنده و کالهی هاريمشش شانيها در دست ست ويکه عددشان قابل مشارش نکند  میظهور 
، کنند میام ينصرت فرزندم ق وی اريبه تن دارند و آنان در ی عدنانی ها و لباس یداوودی جنگ
آمده و شعارشان گوش فلک را  کوفهی نم که در واديب میآنان را ، ا منيگو ا آنان با ما ويگو
  . )ندريگمیرا  ب طاليابن ابی و پدرش علی عل  بننيانتقام خون حس کند و میکَر 
به امام حممد بن ی عنيکند  میاز نسل او ظهور  یا لهيقبی و بزود حضرت ی  و فرموده 

  . گردد می بر ی حسن مهد
  

  : چهارم دليل بيست و
  

ی به راهسپس ... (: مده استآ ی با امام مهدی بغدادی دار حاج عليدر داستان د
دارد و  باغ قرار طرف آن را دو رفت که می  نيکاظم به سویاز آن ی  که قسمتميديرس

تام ياز ای  متعلق به برخنين زميکه ا دارد قراری ن جاده بر مست راست بغداد ملکيا ازی قسمت
قرار داده است و   میق عموياز راه و طری يجز سادات بود که حکومت آن را به زور گرفته و

ن يدر ا داشت پس می بر حذر رين مسيرا از رفنت بر ا  مانياز اهل بغداد و کاظمی شخص زاهد
. نداشنت سیکه از رفنت به آن هرا - است ی مقصود امام مهد –دم يهنگام صاحبم را د

ست که در آن يز نيمن جا تام سادات است و برياز ای ن ملک برخيا! منی موال: عرض کردم
 هستند مافرزندان ايشان و ی  هيو ذر أمري املؤمنني جدم ی آن برا: فرمودند ؟تصرف کنم

   )٢٢٢(.)آن بر پريوان ما جايز است پس تصرف در
  . دهم میخامته ی خ کورانيات از کتب شيروای ن حبث را با ذکر برخيا

 : ۲۵۵ به نقل از كتاب االختصاص شيخ املفيد ص :اول
فيبلغ أمري ، منها إىل مكةی بعثاً إىل املدينة فينفر املهدی ويبعث السفيان: (عن اإلمام الباقر 

يدخل مكة  حتیفال يدركه ، فيبعث جيشاً على أثره، قد خرج إىل مكةی أن املهدی جيش السفيان
                                                

 -هـ  ١۴٢٨ -م  ٢٠٠٨ :الطبعة األوىل - دار املتقني  - ۵٢۵ص :  للشيخ عباس القمی -مفاتيح اجلنان  -٢٢٢
  . لبنان –بريوت 
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ی فيناد، البيداءی فينزل أمري جيش السفيان: قال. خائفاً يترقب على سنة موسى بن عمران 
فيخسف م فال يفلت منهم إال ثالثة نفر حيول اهللا ! القومی يا بيداء أبيد: مناد من السماء

يا أَيها الَّذين أُوتواْ الْكتاب آمنواْ  :وفيهم نزلت هذه اآلية، وجوههم إىل أقفيتهم وهم من كلب
: قال. اآلية  (٢٢٣) بِما نزلْنا مصدقًا لِّما معكُم من قَبلِ أَن نطْمس وجوها فَنردها علَى أَدبارِها

إنا ، يا أيها الناس: فينادي، أسند ظهره إىل البيت احلرام مستجريا به قد، والقائم يومئذ مبكة
وحنن أوىل الناس باهللا ومبحمد صلى ، فمن أجابنا من الناس فإنا أهل بيت نبيكم حممد، نستنصر اهللا

نوح فأنا أوىل الناس  يفی ومن حاجن، آدم فأنا أوىل الناس بآدم يف نیفمن حاج. اهللا عليه وآله
حممد فأنا أوىل الناس ی فی ومن حاجن، إبراهيم فأنا أوىل الناس بإبراهيم يفی حاجنومن ، بنوح

ی أليس اهللا يقول ف، النبيني فأنا أوىل الناس بالنبينيی فی ومن حاجن، مبحمد صلى اهللا عليه وآله
ذرية   (٢٢٤)علَى الْعالَمنيإِنَّ اللّه اصطَفَى آدم ونوحا وآلَ إِبراهيم وآلَ عمرانَ  :حمكم كتابه

، ومصطفى من إبراهيم، بقية من آدم وذخرية من نوحفأنا . بعضها من بعض واهللا مسيع عليم
كتاب اهللا فأنا أوىل الناس بكتاب ی ف نیأال فمن حاج. وصفوة من حممد صلى اهللا عليهم أمجعني

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فأنشد سنة رسول اهللا فأنا أوىل الناس بسنة ی فی أال ومن حاجن، اهللا
وحق رسوله صلى اهللا عليه ، وأسألكم حبق اهللا، اليوم ملا بلغ الشاهد الغائب میاهللا من مسع كال

فقد ، إال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا، عليكم حق القرىب من رسول اهللای فإن ل، وحبقي، وآله
، وافترى أهل الباطل علينا، ودفعنا عن حقنا، علينای وبغ، وأبنائناوطردنا من ديارنا ، أخفنا وظلمنا
  )٢٢٥(.)...تعالیال ختذلونا وانصرونا ينصركم اهللا ، فاهللا اهللا فينا

به مکه ی فرستد پس مهد میمدينه  به سویی لشکر، یو سفيان(: فرمودند امام باقر 
مکه خروج کرده  سویبه ی که مهد شود میابالغ ی سفيان لشکری  به فرمانده و، کند می فرار

وارد مکه  بن عمران ی ند سنت موسمهان هراسان و مراقب خودی تا اين که مهد، است
از آمسان ی در اين هنگام نداي شود میوارد سرزمني بيداء ی لشکر سفيان مريپس ا: گفت، شود می
تنها سه نفر جان  روند و میفرو  منيپس مهه ناگهان به قعر ز !بيداء اين قوم را ببلعی ا: آيد می

اند  کلبی  فهطاي آنان از آنان را به پشت برگردانده وی ها برند اما خداوند صورت میسامل بدر 
                                                

   .۴۷: النساء -٢٢٣
   .۳۳ :آل عمران -٢٢٤
 .۴۹۵ – ۴۹۶ص ۱ج : یكوران شيخ علی - هزار سؤال و اشکال -٢٢٥



  ١٦٥............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

فرو  چه آنكه به مشا كتاب داده شده است به  نیكسااى (: مورد آنان نازل شده آيه دراين و 
 يیها چهرهچيزى است كه با مشاست اميان بياوريد پيش از آنكه  مهانكننده  فرستادمي و تصديق

در مکه  که قائم   میو هنگا :فرمود )ها را به قهقرا بازگردانيم را حمو كنيم و در نتيجه آن
ی ا: دهند میندا  شود و میبه آن متوسل  زند و میيش را به بيت احلرام تکيه است و پشت خو

بداند ما اهل بيت ، را اجابت کند کس از مردم ما دهيم پس هر میی ما خداوند را يار مردم
 در هر کسپس ، هستيم به حممد  ين مردم به خدا وتر اولیو  تيمهس مشا حممد ی نب

 کس در مورد حممد  هر ين مردم به آدم هستم وتر اولیمن ، مورد آدم با من احتجاج کند
کس در مورد انبيا با من احتجاج  هر هستم وين مردم به حممد تر اولیمن ، با من احتجاج کند

: آيا خداوند در حمکم کتاب خويش نفرموده است هستم ين مردم به آنان تر اولیمن ، کند
به يقني خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده (

  از حممدی ا دهبرگزي از ابراهيم ونوح و برگزيده ی  هآدم و ذخري اهللا از قيةمن ب ).است
ين مردم به تر اولیمن ، مورد کتاب خدا با من احتجاج کند در کس هر شيدآگاه با! هستم

ين تر اولیمن ، من احتجاج کند با کس در مورد سنت رسول اهللا  کتاب خدا هستم و هر
ازمشا که کالم مرا شنيده به ديگران ابالغ  هر کسخواهم  میخداوند  از مردم به آن هستم و

به حق  و آل ايشان  و حق رسولش درخواست دارم به حق خداوند و مشا از کرده و و
را  که مشا مای در حال، را دارم از رسول اهللا ی خويشاوند من برگردن مشا حق خودم و

ما  فرزندامنان مطرود کرديد و ديار و از شهر و داده و قرار عناد و طغيان و ستم و مورد ظلم و
مشا را به خدا مشا را به خدا در مورد . بندند میما افترا  بر اهل باطل را هتک حرمت قرار داده و

 . )کندی را خمذول نگردانيد بلکه يارميان کنيد تا خداوند مشا را يار ما، ما
، من املشرق بيتهمن أهل ی خيرج رجل قبل املهد ...: (أنه قال عن أمري املؤمنني  :دوم

 حتیيقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه ، حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر
   )٢٢٦(.)ميوت
مشرق ی از اهل بيتش از سوی مرد، یقبل از مهد ...( :نديفرما می مري املؤمنني ا 

کشد و به قتل  می، کند می حکومت ري با مششنيکه به مدت هشت ماه بر زم کند میخروج 
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  . )شود میراه او باشد کشته ی که جلو هر کست املقدس برسد پس يرساند تا به ب می
 از اصحاب حضرت ی اند که مرد ات ذکر کردهيروا خیبر: ديگو میی کوران :سوم

 ش ويها به گوش دادن به حرف آنان را شناسند و میستد و مردم او را يا میاحلرام در مسجد 
   )٢٢٧(.خوانند میش را يند و خطبه خويآ می  کند سپس حضرت میش دعوت ياجابت خو

هذا طلبتكم قد ، يا أيها الناس: فينادي فيقوم رجل منه: (قال، فعن اإلمام زين العابدين 
أيها : فيقومون فيقوم هو بنفسه فيقول: قال. يدعوكم إىل ما دعاكم إليه رسول اهللا ، جاءكم
فيقومون إليه .  اهللای أدعوكم إىل ما دعاكم إليه نب، اهللا ی ابن نبأنا فالن بن فالن ، الناس

   )٢٢٨( .)فيمنعونه) وينيف على الثالمثائة(فيقوم ثالث مئة ونيف ، ليقتلوه
مردم آن ی ا: دهد میندا  و زديخ می از او بری پس مرد(: نديفرما می ن ين العابديامام ز 

، دعوت کرده که رسول اهللا  چه آنمده و مشا را به آمشا  به سوی، ديخواست میکس را که 
ی ا: ديفرما میزد و يخ می شان هم برين بار خود ايا زند ويخ می کند سپس مردم بر میدعوت 

  که رسول اهللا چه آنهستم مشا را به   فرزند فالن فرزند رسول اهللا مردم من فالن
پس ، با حضرت مبارزه کنند زند تايخ می شان بريا به سویپس ، کنم میدعوت ، دعوت کرده

از ی مرد و: (ديگو میی سپس کوران. )ستنديا میمقابل آنان  زند و دريخ می بری اند و صديس
  . باشد می ی از نسب حضرت مهدی مرد :یعنياو 

موجود  نيز ی امام مهدی ارات برايه و زياز ادعی يها منونهی در نقل کوران :چهارم
، وازجر عنه إرادة الظاملني، وأعذه من شر الكائدين، احلاسدينی بغ اللهم اكفه... (: است

 ،)نسلش عطاکن و خداوندا به او( وذريته، نفسه اللهم أعطه يف. اجلبارينی وخلصه من أيد
وبلغه ، وتسر به نفسه، وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقربه عينه، وعامته، وخاصته، ورعيته، وشيعته

ح اجلنان يمفات موجود دری دعا نيز و .)...إنك على كل شيء قدير. واآلخرةالدنيا  أفضل أمله يف
، وصل على وليك ووالة عهدك(: آخر دعا آمده است در اعمال روز مجعه در، ۸۳- ۸۵ص 

وبلغهم أقصى آماهلم ، آجاهلم أعمارهم وزد يف ومد يف )فرزندانش ائمه از و( واألئمة من ولده
آخر دعا را حذف کرده ی کوران شيخ و )٢٢٩(.)كل شيء قديرإنك على ، ديناً ودنيا وآخرة
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 . است
  

  :شود یذکر من  قائمی  کنيه نام و
  

حدثنا حممد بن : قاال،بن عبد اهللا الوراق  يوعل، بن أمحد بن موسى الدقاق يحدثنا عل
اهللا عن عبد العظيم بن عبد ، بن موسى الروياينتراب عبد اهللا ابو حدثنا : قال، هارون الصويف

مرحباً بك يا أبا (: قال يل بیفلما بصر  حممد  - بن  يعلی دخلت على سيد: قال، احلسين
فإن كان ی أريد أن أعرض عليك دينی إن، يا ابن رسول اهللا: فقلت له: قال. القاسم أنت ولينا حقاً

ذكر  يفإىل أن بلغ  ....(، هات يا أبا القاسم: فقال. عزوجلاهللا ی ألق حتیمرضياً ثبت عليه 
فكيف للناس باخللف ی احلسن ابنی ومن بعد: فقال . مث أنت يا موالي: فقلت) األئمة 

 حتیألنه ال يرى شخصه وال حيل ذكره بامسه : قال؟ وكيف ذاك يا موالي: فقلت: قال؟ من بعده
بن حممد  ليفقال ع) إىل أن قال... ( ،خيرج فيمأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً

 :ثبتك اهللا بالقول الثابت يف، ارتضاه لعباده فأثبت عليه الذيهذا واهللا دين اهللا ، يا أبا القاسم 
   )٢٣٠(.)اآلخرة] يف[احلياة الدنيا و 

، یحممد بن هارون الصوف از، بن عبد اهللا الوراق ی عل و، محد بن موسى الدقاقابن ی عل
کنند که  مینقل ، یحسناز عبد العظيم بن عبد اهللا ، یرويانتراب عبد اهللا بن موسى ابو از 
 آفرين بر(: فرمودند، دنديمرا د هنگامی که، وارد شدم بن حممد ی  علميموال بر :ديگو می

! فرزند رسول اهللای ا: عرض کردم. یپريو ما هست قاسم تو به حق دوستدار و ابای تو ا
ثبات قدمم ی رضايت و پسند مشا بود برامشا عرضه بدارم پس اگر مورد  خواهم دينم را بر می

... ( قاسم ابای بفرما ا: فرمودند. در آن دعا کنيد تا آن هنگام که به ديدار خداوند بشتامب
از  بعدو : فرمودند. من سپس مشای موال: عرض کردم) افتپايان ي  ذکر ائمه هنگامی که

من ی موال: عرض کردم؟ بوداز او چگونه خواهد  پس حال مردم بعد، من حسن فرزندم است
بيند و بردن نام او جايز نيست تا اين  یهيچ کس ايشان را من: فرمودند؟ امر ايشان چگونه است

 ستم گشته از ظلم و گونه که پر مهان، کند میاز عدل و قسط  که خروج کند پس زمني را پر
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دين  مهانقاسم اين  ابای ا: فرمودند بن حممد  لیحضرت ع :که فرمودند جا آنتا ... (
و آخرت  آن استوار باش و خداوند تو را در دنيا گشته پس بری خداست که بر بندگانش راض

  . )نگه دارد بر قولت ثابت قدم
عن حممد بن عيسى بن ، اهللا بدحدثنا سعد بن ع: قاال، وحممد بن احلسن ، حدثنا أيب

مسعت أبا : (قال، يزيد اجلعفي - عن جابر بن ، عن عمرو بن مشر، عن إمساعيل بن أبان، عبيد
عن ی طالب أخربن يبيا ابن أ: فقال، عن املهدي سأل عمر أمري املؤمنني : يقول جعفر 

يبعثه اهللا  حتیأن ال أحدث بامسه ی عهد إلی وخليلی إن حبيب، أما امسه فال: قال؟ ما امسه ياملهد
  )٢٣١(.)علمه رسوله يف عزوجلوهو مما استودع اهللا  عزوجل
مساعيل ا از، از حممد بن عيسى بن عبيد، از سعد بن عبد اهللا، حممد بن احلسن  و، پدرم

با جعفر ااز : (ديگو میکنند که  مینقل ، یيزيد جعف -از جابر بن ، از عمرو بن مشر، بانابن 
 منني ؤامل عمر از امري :شنيدم که فرمودند خرب ده  بن ابيطالب به منی علی ا: پرسيد

 دوستم رسول اهللا بم ويحب راياز ذکر نام او معذورم ز: حضرت فرمودند؟ ستيچی که نام مهد
 ز ين ن که خداوند او را مبعوث سازد و اوي تا اميبا من عهد بسته که هرگز نام او را نگو

  . )به او داده است رسولش را) سالح( است که خداوند علمی از کسان
، اخلثعمي يحيیعن حممد بن ، عن حممد بن سنان، عيسى األشعريوروى أمحد بن حممد بن 

 سألت أبا جعفر : (حديث له اختصرناه قال يفی خالد الكابل عن أيب، عن ضريس الكناسي
فاطمة عرفوه ی عن أمر لو أن بنی سألتن، يا با خالد: فقال، أعرفه بامسه حتیالقائم  میأن يس

   )٢٣٢(.)حلرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة
از ضريس ، یخثعم يحيیاز حممد بن ، از حممد بن سنان، یمحد بن حممد بن عيسى اشعرا 

ابو از (: خمتصر از او نقل شدهی ثيکنند که در حد میت يروای خالد الكابلی بااز ، یالكناس
حضرت . مي ذکر کند تا ايشان را با نام بشناسمرا برا که نام قائم خواستم   جعفر

که اگر فرزندان فاطمه او را بشناسند به ی دياز من پرسی امری  اباخالد دربارهی ا :فرمودند
  . )کنند میاش  ده و قطعه قطعهيقتل او حرص ورز
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 :ی به نام مهدی اخبار
  

 يف وخليفيت يووارث يمنهم ووزيری أخ، ال ولكن أوصيائي: فقال... ( : عن رسول اهللا
وأشار بيده  - هذانی هذا أوهلم وخريهم مث ابنا، ولدهوأحد عشر من ی كل مؤمن بعد وويل أميت

وهو  يعلی مث وص، وهو ابن احلسني يعلی باسم أخ میيسی ابنی مث وص - إىل احلسن واحلسني 
مث ، مث حممد بن علي، بن موسى يمث عل، مث موسى بن جعفر، مث جعفر بن حممد، ولده وامسه حممد

، وطينته كطينيت  مسیامسه كا. األمة يبن احلسن مهدحممد مث ، مث احلسن بن علي، بن حممد يعل
، يتلو بعضهم بعضاً. ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً، وينهى بنهييی يأمر بأمر

من أطاعهم . أرضه وحججه على خلقه شهداء اهللا يف، احلوضی يردوا عل حتیواحداً بعد واحد 
   )٢٣٣(.)أطاع اهللا ومن عصاهم عصى اهللا

ام در  فهبرادرم و وزيرم و وارمث و خلي، منی اما اوصيا خري... ( :نديفرما می  رسول اهللا 
اين اولني و ترين آنان است ، يازده تن از فرزندانش است از من و من بعدؤم هری امتم و ول

ی سپس وص –کند  میاشاره   سنيح حضرت به حسن و - سپس اين فرزندامن هستند
فرزندش است ی علی باشد سپس وص می  است و او فرزند حسنيی برادرم علفرزندم به نام 

 وی بن موسی سپس عل بن جعفر وی که نامش حممد است سپس جعفر بن حممد سپس موس
حممد بن حسن است که سپس ی بن حممد سپس حسن بن علی سپس علی سپس حممد بن عل

به  کند و میامر  من امر به ؛سرشت من ،سرشت او نامش هم نام من و، باشد میامت ی مهد
 منی ، ستم  از ظلم و گونه که پر مهان. کند میاز عدل و قسط  پر  رانيزم ؛کند میی

آنان ، من وارد شوند حوض بر ن که بريتا ا، کنند میت يتبع وی وريرا پ ريگکدي، گشته
خداوند و اطاعت از ، اطاعت از آنان، خلق هستند بری  و حجج اهلنيزم بری شاهدان اهل

 . )خداوند است ت بريمعص، آنان تيمعص
، يا مفضل: قال؟ وإليه التسليمی فكيف بدء ظهور حممد املهد، يا موالي: قال املفضل... ( 

فيعلو ذكره ويظهر أمره وينادى بامسه وكنيته ونسبه ويكثر ذلك على أفواه ، شبهة ليستبني يظهر يف
على أنه قصصنا ودللنا عليه ، لتلزمهم احلجة مبعرفتهم به احملقني واملبطلني واملوافقني واملخالفني

جده رسول اهللا وكنيه لئال يقول الناس ما عرفنا له امساً وال كنية  یوقلنا مس ونسبناه ومسيناه وكنيناه
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كل ، ليسميه بعضهم لبعض حتیواهللا ليتحقق اإليضاح به وبامسه وكنيته على ألسنتهم ، وال نسباً
أَرسلَ  الذيهو ﴿ :عزوجلقوله  يف عليهم مث يظهره اهللا كما وعد به جدهذلك للزوم احلجة 

يا : قال املفضل )٢٣٤(﴾رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ
هو : قال ؟ ﴾كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَليظْهِره علَى الدينِ ﴿ :تعالیقوله  تأويلفما ، موالي
فو اهللا يا مفضل لريفع عن امللل  )٢٣٥(﴾الَ تكُونَ فتنةٌ ويكُونَ الدين للّه حتیوقَاتلُوهم ﴿: تعالیقوله 

إِنَّ الدين عند اللّه ﴿: واألديان االختالف ويكون الدين كله واحداً كما قال جل ذكره
الَموقال اهللا )٢٣٦(﴾اِإلس: ﴿ف وهو هنلَ مقْبيناً فَلَن يالَمِ داِإلس رغِ غَيتبن يمی و نم ةراآلخ

رِيناس٢٣٨(.)اخلرب )٢٣٧(﴾الْخ(  
ايشان چگونه خواهد  و تسليم به امری مهد ظهور، منی موالی ا: گويد میمفضل ... (
ذکر او آوازه ، گردد میکند و بعد امرش آشکار  میظهور ی ا مفضل با شبهی ا :فرمودند؟ بود
حقيقت امر او  دهد و مینسب او ندا  کنيه و با نام وی گردد و مناد میامرشان ظاهر  شود و می

کند که  میآنان امتام حجت  گونه بر نو ايشود  میخمالفان  موافقان و، حق زبان زد اهل باطل و
گفتيم که  واو را آشکار کردمي ی  هکني نسب و داللت کردمي وو ی امر او راهنماي ما به او و

، باشد تا مردم نگويند نسب میجدش ی  هکني، اش نيهک و نامش هم نام جدش رسول اهللا 
ی  هنسب وکني، شود که نام میبه خدا سوگند امر او آن قدر آشکار . کنيه و نام او را نشناختيم

يگديگر ی برا را نام او شناسد و می با زبان خود او راشود هر قوم  میعام  او زبان زد خاص و
سپس خداوند  باشد میآنان  الزام حجت بر امتام وی  دادها به منزلهرويی  مهه و کنند میذکر 

او كسى است كه پيامربش را با ( :فرمايد می گونه که به جدش وعده داده و امرش را مهان
چه دين است پريوز گرداند هر چند مشركان  دين درست فرستاد تا آن را بر هر هدايت و

تا آن (: چيست یقول خداوند تعال تأويل، منی موالی ا: مفضل گفت .)خوش نداشته باشند
با آنان (: فرمودند ).را بر هر چه دين است پريوز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند
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مفضل متام ی سوگند ا خداوندبه  ).اى نباشد و دين خمصوص خدا شود جبنگيد تا ديگر فتنه
در (: فرمايد میگونه که خداوند  مهانشود  میقرار  تنها يک دين يکتا بر ملل منسوخ و اديان و

] ديگر[ ينیو هر كه جز اسالم د(: فرمايد ینيز م و ،)اسالم است مهانحقيقت دين نزد خدا 
   .)جويد هرگز از وى پذيرفته نشود و وى در آخرت از زيانكاران است

، بن عبد اهللا احلسنيان يحممد بن إمساعيل وعل ثنیحد: قال احلسني بن محدان اخلصييب، وعنه
أبا ی سألت سيد: (قال، عن حممد بن املفضل، عن ابن الفرات، شعيب حممد بن نصريی عن أب

): إىل قوله ( ....حاش هللا أن يوقت له وقت أو توقت شيعتنا: قال، عبد اهللا الصادق 
سنة  يظهر يف، يا مفضل: قال؟ إليه التسليمی فكيف بد وظهور املهد، يا سيدي: قال املفضل

أفواه احملققني واملبطلني  يكشف لستر أمره ويعلو ذكره وينادى بامسه وكنيته ونسبه ويكثر ذلك يف
على أننا نصصنا ودللنا عليه ونسبناه ومسيناه واملوافقني واملخالفني لتلزمهم احلجة ملعرفتهم به 

واهللا ، لئال يقول الناس ما عرفنا امسه وال كناه وال نسبه، وكنيته جده رسول اهللا  یمس، وكنيناه
يكون كتسمية بعضهم لبعض كل ذلك للزوم  حتیليحقن اإلفصاح به وبامسه وكنيته على ألسنتهم 

أَرسلَ  الذيهو ﴿ :قوله عز من قائلی ف مث يظهر اهللا كما وعد جده رسول اهللا، احلجة عليهم
   )٢٤٠(.))٢٣٩( ﴾رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق ليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ

ی بااز ، بن عبد اهللا احلسنيان لیع مساعيل واحممد بن  :ديگو میی حسني بن محدان اخلصيب 
مي موال از(: ديگو می کند و میت يروا، از حممد بن املفضل، فراتااز ابن ، شعيب حممد بن نصري

 اوی که برای خداوند منزه پاک و :فرمودند، مورد آن پرسيدم در با عبد اهللا الصادق ا
ی ا :گويد میمفضل ) که فرمودند جا آنتا (.. .وقت تعيني کند يا شيعيان ما وقت تعيني کند

مفضل او در ی ا: فرمودند؟ شود میتسليم امر ايشان شدن چگونه آغاز  وی مهد سرورم ظهور
نسب  کنيه و با نام وی گريد و مناد میامر او باال  کند که راز او گشوده شده و میظهور ی سال

گونه بر آنان  نشود و اي میخمالفان  موافقان و، باطل اين امر زبان زد اهل حق و دهد و یماو ندا 
او ی  کنيه نسب و و داللت کردمي وی راهنمايامر او  که ما به او و، شود میالزام و امتام حجت 

 جدشی  هکني، اش نيهک و گفتيم که نامش هم نام جدش رسول اهللا  و را آشکار کردمي
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به خدا سوگند امر او آن قدر آشکار . ميه و نام او را نشناختيکن، ند نسبيباشد تا مردم نگو می
 هر قوم با زبان خود او را، شود میعام  او زبان زد خاص وی  هيکن نسب و، شود که نام می
الزام  متام وی  داد به منزلهياو روی  مهه کنند و میگر ذکر يگديی برا را نام او شناسد و می

 :ديفرما می گونه که به جدش وعده داده و امرش را مهان باشد سپس خداوند میآنان  حجت بر
چه دين است  دين درست فرستاد تا آن را بر هر او كسى است كه پيامربش را با هدايت و(

  .)پريوز گرداند هر چند مشركان خوش نداشته باشند
، حدثنا سعد بن عبد اهللا: قالوا، وحممد بن موسى املتوكل ، وحممد بن احلسن، حدثنا أيب

حدثنا أمحد بن حممد بن : قالوا، العطار مجيعاً يحيیوحممد بن ، وعبد اهللا بن جعفر احلمريي
اخلطاب  وحممد بن احلسني بن أيب، عبد اهللا الربقي وأمحد بن أيب، وإبراهيم بن هاشم، عيسى
عن ، بصري عن أيب، عن داود بن احلصني، احلسن ابن حمبوب السراد ليعابو حدثنا : قالوا، مجيعاً

 قال رسول اهللا: قال]  عليالباقر والسجاد واحلسني و[ عن آبائه، الصادق جعفر بن حممد
: )تكون له غيبة ، خلقاً وخلقاًی أشبه الناس ب، وكنيته كنييت، امسه امسي، من ولديی املهد

فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيمألها قسطاً وعدالً كما ، تضل اخللق عن أديام حتیوحرية 
  )٢٤١(.)ملئت ظلماً وجوراً

عبد اهللا بن  و، اهللاز سعد بن عبد ، متوكل حممد بن موسى  و، حسنحممد بن  و، پدرم 
، براهيم بن هاشما و، محد بن حممد بن عيسىااز ، العطار مجيعاً يحيیوحممد بن ، یجعفر احلمري

احلسن ابن ی علابو از ، اخلطاب مجيعاًی باحسني بن حممد بن  و، یبرقعبد اهللا ی محد بن أبا و
عن پدران ، حممداز صادق جعفر بن ، بصريی بااز ، از داود بن احلصني، حمبوب السراد

ی مهد(: فرمودند  رسول اهللا :نديفرما می]  لیع حسني و سجاد و باقر و[ بزرگوارش
خلقت و  ن خلق دريتر شبيهو  من داردی  هيمانند کنی ا هيکن هم نام من و  مینا، از فرزندم

 شود و میانشان ياست که باعث ضاللت خلق در ادی بتيغ ت ورياو حی برا فطرت به من است
 گونه که پر مهانکند  میقسط  از عدل و  را پرنيد و زميآ میبرق آسا ی ند شهابمهانآن هنگام 
  . )ستم گشته از ظلم و

عن أمحد ابن إسحاق بن سعد ، حدثنا سعد بن عبد اهللا: قال، بن عبد اهللا الوراق يحدثنا عل
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] من[وأنا أريد أن أسأله عن اخللف   يحممد احلسن بن عل يبعلى أ دخلت: (قال، األشعري
 مل خيل األرض منذ خلق آدم  تعالیإن اهللا تبارك و، يا أمحد بن إسحاق: مبتدئاًی فقال ل، بعده

وبه ينزل ، به يدفع البالء عن أهل األرض، وال خيليها إىل أن تقوم الساعة من حجة هللا على خلقه
؟ فمن اإلمام واخلليفة بعدك، ابن رسول اهللا يا: فقلت له: قال. وبه خيرج بركات األرض، الغيث

مث خرج وعلى عاتقه غالم كان وجهه القمر ليلة البدر من أبناء ، مسرعاً فدخل البيت فنهض 
وعلى حججه ما عرضت  عزوجللوال كرامتك على اهللا ، يا أمحد بن إسحاق: فقال، الثالث سنني

ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً  الذي، وكنيه  رسول اهللا  یإنه مس، هذای عليك ابن
  )٢٤٢(.)وظلماً
، یاز امحد ابن اسحاق بن سعد اشعر، از سعد بن عبد اهللا، بن عبد اهللا الوراقی عل 
ی  ليفهوارد شدم من قصد داشتم در مورد خ ی حممد حسن بن علی بر ابی روز(: ديگو می
امحد بن ی ا: فرمودند، مرا ديدند هنگامی کهپس حضرت . ال کنمؤس از ايشان  بعد

م ساعت قياتا هنگام  و زمني را از زمان خلقت آدم ی تعال اسحاق مهانا خداوند تبارک و
گذارد و به برکت وجود حجت  یمنی از حجت خويش باقی خروج مردگان زمني را خال و

دهد و  میکند و باران را نزول  میو مصايب را از اهل زمني دفع  زمني انواع بالها خويش بر
خليفه بعد از  فرزند رسول اهللا امام وی ا: عرض کردم. کند میزمني برکات خويش را خارج 

ی در حال بعد خارج شدندی د خانه شدند و مدتوارستند و احضرت شتابان برخ؟ ستمشا کي
 داشتدر خشان ی ا چهره، ند ماه شب چهاردهمهانسه ساله ی که برگردن ايشان کودک

هرگز اين ی نداشتی کرامتی حجج اهل نزد خداوند و امحد بن اسحاق اگری ا: حضرت فرمودند
از   را پرنيکه زم است رسول اهللا ی  هيهم کن او هم نام و، دادم یتونشان من فرزندم را به

  . )ستم گشته از ظلم و گونه که پر مهانکند  میعدل و قسط 
  

 :کنند می را ذکر" امحد"که نام ی روايات
  

بن سنان  يعن عل، بن سفيان البزوفري يعبد اهللا احلسني بن عل عن أيب، أخربنا مجاعة
، عن جعفر بن أمحد املصري، عن أمحد بن حممد بن اخلليل، بن احلسني يعن عل، العدلی املوصل
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ی ذعن أبيه ، عن أبيه الباقر، عبد اهللا جعفر بن حممد عن أيب، عن أبيه، عن عمه احلسن بن علي
قال : قال، عن أبيه أمري املؤمنني ، الشهيدی عن أبيه احلسني الزك، الثفنات سيد العابدين

أحضر صحيفة ، يا أبا احلسن: ( يلعل - كانت فيها وفاتهی الليلة الت يف - رسول اهللا
اثنا ی إنه سيكون بعدی يا عل: انتهى إىل هذا املوضع فقال حتیوصيته  فأمال رسول اهللا. ودواة

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه )  إىل قوله... (، عشر إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً
فإذا ، مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فذلك اثنا عشر إماماً. حممد املستحفظ من آل حممد 

وهو عبد اهللا ی أبواسم   یاسم كامس: حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة أسامي
   )٢٤٤( )٢٤٣(.)هو أول املؤمنني، املهدي: واالسم الثالث، أمحدو

 نياز حس، اند داده به ما خربی مجاعت، گفته است) یطوس غيبه(در کتاب خود ی خ طوسيش
امحد بن  از، نيبن احلسی از عل، العدلی بن سنان املوصلی عل از، یان البزوفريبن سفی بن عل

از امام جعفر ، پدرش از، یش حسن بن عليعمو از، یبن امحد مصر جعفر از، ليحممد بن خل
در شب  - فرمودند ی ان علمؤمن رياز ام، نياز امام حس، از امام سجاد، از امام باقر، صادق

 رسول خدا  اور ويب یا فهيصح و یدوات احلسنابو  یا( :فرمودند -   وفات رسول خدا
 موضوع نيا تا به نوشت می را با دست خود آن  یعل امام و تيوص کردن مالا شروع به

ی نان دوازده مهدآاز  بعد از من دوازده امام و بعدی علی ا: و فرمودند  ديرس تياز وص
آن را  ديرس یکه زمان وفات فرزندم حسن عسکر  میهنگا) ...نديفرما میکه  جا آنتا (هستند 

باشند و بعد از  میها دوازده امام  آنو . م کنديتسل  به فرزندش حممد مستحفظ از آل حممد
 که سه اسم ني مقربنياول فرزندش را به آن )سيدو اگر وفاتش ر( باشد می یمهد ها دوازده آن

م يباشد تسل میی و اسم سوم او مهد عبد اهللاو  امحدند اسم من و پدرم و او مهان  یدارد امس
  .)ان استمؤمن نيو او اول کند می

: قال، عن حذيفة، وائل عن أيب، عن األعمش، عن إمساعيل بن عياش، وعن الفضل بن شاذان 
، وعبد اهللا واملهدي أمحدامسه ، إنه يبايع بني الركن واملقام: (فقال يوذكر املهد مسعت رسول اهللا

                                                
للسيد  -غاية املرام  ،١۵٩ص: و در چاپی ديگر ٣٩ص : احلسن بن سليمان احللي - خمتصر بصائر الدرجات  -٢٤٣

و ج  ٢۶٠ص  ٣۶ج : للعالمة حممد باقر السي -، حبار األنوار ٢۴١ص  ٢و ج  ١٩۶ص  ١ج : هاشم البحراين
 . ۶۴٠ص: للسيد الصدر -، تاريخ ما بعد الظهور ١۴٧ص  ۵٣

 .١۵٠ – ١۵١ص : خ الطوسیالشي -الغيبة  -٢٤٤



  ١٧٥............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

   )٢٤٥(.)فهذه أمساؤه ثالثتها
کند  مینقل ، از حذيفه، وائلی از اب، از االعمش، از امساعيل بن عياش، فضل بن شاذان از 

عت ي رکن و مقام با او بنيکه در بی کس( :شنيدم که فرمودند از رسول اهللا: ديگو می و
  . )باشند مین سه نام او يا، باشد میی مهد و نام سوم او عبد اهللا و امحد، کنند سه نام دارد می

حدثنا : قال، عبد اهللا الكويفی حدثنا حممد بن أب: قال، بن أمحد بن موسى  يحدثنا عل
اجلارود  عن أيب، عن حممد بن سنان، حدثنا إمساعيل بن مالك: قال، حممد بن إمساعيل الربمكي

قال أمري املؤمنني : قال، عن جده ، عن أبيه، الباقر يجعفر حممد بن عل عن أيب، زياد بن املنذر
 -  مشرب باحلمرة، آخر الزمان أبيض اللون يفی خيرج رجل من ولد: (-وهو على املنرب ،

شامة على لون جلده : بظهره شامتان، عظيم مشاش املنكبني، عريض الفخذين، مبدح البطن
وأما  أمحدفخيفى  الذيفأما ، اسم خيفى واسم يعلن: له امسان،  بیوشامة على شبه شامة الن

ووضع يده على رؤوس العباد ، إذا هز رايته أضاء هلا ما بني املشرق واملغرب، يعلن فمحمد الذي
وال يبقى ، قوة أربعني رجالً تعالیوأعطاه اهللا ، يبقى مؤمن إال صار قلبه أشد من زبر احلديدفال 

ويتباشرون ، قبورهم وهم يتزاورون يف، قربه يفوهو ) قلبه يف(ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة 
   )٢٤٦(.)بقيام القائم صلوات اهللا عليه

از ، یمكبراز حممد بن امساعيل ، یكوفعبد اهللا ی از حممد بن اب، بن موسى  بن امحدی عل
ی جعفر حممد بن علی از اب، جارود زياد بن املنذری از اب، از حممد بن سنان، کامساعيل بن مال

  فرمودندربمن بر - امري املؤمنني : نديفرما می کنند که مینقل ، از جدش ، از پدرش، باقر
 میشک، سرخی حماسن، ديسفی ا چهرهشود که  میالزمان خارج  از فرزندم در آخری مرد(: -
 پوستش وی به رنگی خال: خال است ن دارد که بر پشتش دوی يها شانه، نی يها ران، فراخ 

 امحداما نام پنهان ، آشکار  مینا پنهان و  مینام دارد نا او دو ه خال رسول اهللا يشبی گريد
در مشرق و  چه آنکه درفش خود را به اهتزاز در آورد   میهنگا، نام آشکار حممد است و

ن يماند مگر ا یمنی باقی منؤم د و میبر سر بندگان  گردد و دستش را میمغرب است روشن 
چهل مرد ی ورين به او قدرت وی خداوند تعال تر شود و حمکم و تر سختکه قلب او از آهن هم 

                                                
  .۴۵۳ص  ۱ج : یكوران شيخ علی -  یمعجم أحاديث اإلمام املهد، ۴۵۴ص : شيخ طوسی –الغيبه -٢٤٥
 .۶۵۳ص : الشيخ الصدوق -كمال الدين ومتام النعمة  -٢٤٦



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................١٧۶

 

گر يديک وارد قلب وی شاد ن که سرور ويا ماند مگر یمنی در قرب باقی ا چ مردهيدهد و ه میرا 
  . )دهند میبشارت 

از ( :نديفرما می پرداخته و صحاب القائم ابه ذکر  یطوالنی خرب امام الصادق 
   )٢٤٧(.)...امحد... بصره

إن : (قال -يرفعه إىل جابر ) عن أمحد بن حممد األيادي(بالطريق املذكور  - وعن الباقر 
 "أمحد، أمحد": اثنا عشر ألفاً خبراسان شعارهم، كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة تعالیهللا 

. أنظر إليه عابر الفراتی كأن، عليه عصابة محراء، على بغلة شهباء هاشم بنیيقودهم شاب من 
  )٢٤٨(.)ك فسارعوا إليه ولوحبوا على الثلجفإذا مسعتم بذل

نسبت  شده که به جابر ذکر )یاديا بن حممد امحد از( گريد شیبه رو -  الباقر  امام از 
نقره  نه از جنس طال و، در طالقان استی يها خداوند گنجی مهانا برا( :نديفرما می -دهند می

از ی است و جوان امحد امحد در خراسان است که شعارشانی دوازده هزاز نفری بلکه لشکر
ا يآنان است گوی  فرمانده داردی شانيپ سرخ بری بند یشانيکه پ ديسفی هاشم سوار بر اسب یبن

او  به سوید ياو به گوش مشا رس که خرب  میکند پس هنگا مینم که از فرات عبور يب می او را
  . )ديز بروينه خيبرف سی رو اگر بری د حتيبشتاب
ی عن أب، بن عبد اهللا احلسنيانی حممد بن إمساعيل وعل نیحدث: یخصيبسني بن محدان حلا

أبا عبد اهللا ی سألت سيد: (قال، عن حممد بن املفضل، عن ابن الفرات، نصري شعيب حممد بن
، يا مفضل) إىل قوله ... ( حاش هللا أن يوقت له وقت أو توقت شيعتنا: قال، الصادق 

يا ی فأوحى اهللا اسكت، ففخرت كعبة البيت احلرام على البقعة بكربالء، إن بقاع األرض تفاخرت
 ااو، موسى منها من الشجرةی نودی البقعة املباركة الت ااعليها فی تفخر كعبة البيت احلرام فال

وفيها غسلت مرمي ، غسل فيها رأس احلسنيی الدالية الت ااو، أوت إليها مرمي واملسيحی الربوة الت
وليكونن لشيعتنا  وقت غيبته آخر بقعة خيرج الرسول منها يف ااو، لعيسى واغتسلت من والدا

الفىت الصبيح من  مث خيرج احلسين: قال؟ يمث ماذا يا سيد: قال املفضل. حياة لظهور قائمنافيها 
فتجيبه ، من حول الضريحی أجيبوا امللهوف واملناد يا آل أمحد: حنو الديلم يصيح بصوت فصيح
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رجال كزبر ی بل ه، كنوز ليست من فضة وال من ذهبی كنوزاً وأ، كنوز اهللا بالطاقات
   )٢٤٩(.)احلديد
شعيب ی بااز ، بن عبد اهللا احلسنيانی عل مساعيل وااز حممد بن ی حسني بن محدان اخلص 

 صادق  عبد اهللا از سرورم ابا(: ديگو می، از حممد بن املفضل، از ابن الفرات، حممد بن نصري
وقت تعيني کنيم يا  اوی که برااز اينمنزه است خداوند  و پاک: فرمودندحضرت ، مسيدپر

ا بقاع زمني بر يکديگر مهانمفضل ی ا: )که فرمودند جا آنتا ... (د نوقت تعيني کن شيعيامنان
ی ا: ناگهان ندا آمد، کربال تفاخر کردی  ت احلرام بر بقعهکردند پس کعبه بي میی فروش فخر

 است مبارک وی ا را آن بقعهمکن زيی فروش آن فخر بر کعبه بيت احلرام خاموش باش و
مسيح به آن پناه بردند  است که مرمي وی ندا داده شد و آن مکانی به موسفرخنده از شجره آن 

ی عيس، مرمي نيزدر آن غسل داده شد و  ی حسني بن علی  دهاست که سر بريی آن مکان و
 است که ی ا و آن بقعهآن غسل کرد  از تولد کودکش در بعد نيزآن غسل داد و او  را در

هنگام ، شيعيان مای برای در آن حيات و خواهد کردآخرين رسول در زمان غيبتش خروج 
: حضرت فرمودند؟ شود میفرزند رسول اهللا بعد چه ی ا: عرض کردم. ظهور قائم ما است

شيوا ندا ی با صداي کند و میزيبا از اطراف ديلم خروج ی ا چهرهی دارای جوامنرد نیسپس حس
طالقان ی ها پس گنج. اجابت کنيدحول ضريح را ی مناد اين درمانده و آل امحدی ا: دهد می

نه نقره  نه از جنس طال وی يها گنجو چه کنند  میاش را اجابت  دهند و خواسته میرا  پاسخ او
  . )از آهن تر یقو ن ويپوالد یها با ارادهی بلکه مردان

، دارد با زمان ظهور قائم ی قيکند که ارتباط عم میوجود رسول داللت  ت برين روايا
ی بتيز غين رسول نيای برا و؟ فرستد مین فرستاده را يا ی  از امام مهدريغی پس چه کس
بت در ي فرستاده صاحب غميريگ میجه يپس نت. آن را ذکر کردند  نيمنؤامل رياست که ام

ی مهد مهانشان يز اين باشد و می ی است که از نسل امام مهدی مولود مهانت ين روايا
  . کند میظهور الزمان  آخر ردفرمودند  باقر  ماست که اما
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  :اول ی و مهد ی امام مهدی صفات جسمان
  

ک يت قابل انطباق است نه يدو شخص پرداختند بر ی ف امام مهديکه به توصی اتيروا
  . تيشخص

  :ی صفات امام مهد - اوالً
 

حممد حدثنا جعفر بن : قال، السمرقنديی طالب املظفر بن جعفر بن املظفر العلوابو حدثنا 
 ثنیحد: قال، حدثنا آدم ابن حممد البلخي: قال، عن أبيه حممد بن مسعود العياشي، بن مسعود

حدثنا جعفر بن حممد بن عبد اهللا بن قاسم بن إبراهيم بن : قال، بن احلسني بن هارون الدقاق يعل
  يحممد احلسن بن عل يبدخلت على أ: (قال، يعقوب بن منقوش ثنیحد: قال، مالك األشتر

من ، سيدي] يا: [فقلت له، الدار وعن ميينه بيت عليه ستر مسبل يفوهو جالس على دكان 
له عشر أو مثان أو حنو ی فرفعته فخرج إلينا غالم مخاس. ارفع الستر: فقال؟ صاحب هذا األمر

خده األمين ی ف، معطوف الركبتني، شثن الكفني، املقلتنيی در، أبيض الوجه، واضح اجلبني، ذلك
مث وثب فقال . هذا صاحبكم: مث قال يل حممد  فجلس على فخذ أيب، رأسه ذؤابة ويف، خال

انظر من ، يا يعقوب: مث قال يل، فدخل البيت وأنا أنظر إليه. ادخل إىل الوقت املعلوم، يا بين: له
   )٢٥٠(.)فدخلت فما رأيت أحداً؟ البيت يف

 از پدرش، جعفر بن حممد بن مسعوداز ، یمسرقندی علوطالب املظفر بن جعفر بن مظفر ابو  
از جعفر ، حسني بن هارون الدقاقبن ی از عل، یبلخاز آدم ابن حممد ، یحممد بن مسعود عياش

کنند  میت يروا، از يعقوب بن منقوش، شترا ک بن قاسم بن إبراهيم بن مالبن حممد بن عبد اهللا
اتاق نشسته ی بلندوارد شدم حضرت بر   لیحممد حسن بن عابو  بر(: که گفته است

عرض من نزد ايشان رفتم و ، پوشيده و سرا پرده بودی ا در مست راست اتاق گوشه بودند و
آن را  نيزمن ! اين پرده را بردار: فرمودند؟ من صاحب اين امر کيستی موالی ا: کردم

ی ا گشادهی در مهني حدود خارج شد که پيشان يا هشت ساله يا پنج وی ناگهان پسر برداشتم
ی هازانو، یگوشت متمايل به پری براق و کف دستانی چشمان، اش سفيد بود چهره، داشت

                                                
ج : یكوران شيخ علی - ی معجم أحاديث امام مهد، ۴۰۷ص : شيخ صدوق -كمال الدين ومتام النعمة  -٢٥٠

  .۲۹۹ص  ۴



  ١٧٩............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

بر  آمد، صورتش بودی سرش روی از موهای بود مقداری راستش خالی  برجسته و در گونه
سپس حضرت به ايشان . اين صاحب مشاست: حضرت فرمودند، نشست حممد ی ابی پا

من به ايشان  پس وارد اتاق شد و، معني شده داخل شوتو ی که برای فرزندم تا روز: فرمودند
من رفتم اما ؟ در اتاق استی يعقوب بنگر چه کسی ا: حضرت به من فرمودند، کرم مینگاه 

  .)کس را نديدم چهي
حدثنا : قال، عبد اهللا الكويف يبحدثنا حممد بن أ: قال، بن أمحد بن موسى ی حدثنا عل

اجلارود  عن أيب، عن حممد بن سنان، حدثنا إمساعيل بن مالك: قال، حممد بن إمساعيل الربمكي
قال أمري املؤمنني : قال، عن جده ، عن أبيه، الباقری جعفر حممد بن عل عن أيب، زياد بن املنذر

 -  مشرب باحلمرة، آخر الزمان أبيض اللون يفی خيرج رجل من ولد: (-وهو على املنرب ،
شامة على لون جلده : بظهره شامتان، مشاش املنكبنيعظيم ، عريض الفخذين، مبدح البطن

وأما  أمحدخيفى ف الذيفأما ، واسم يعلناسم خيفى : له امسان،  بیوشامة على شبه شامة الن
ووضع يده على رؤوس العباد ، إذا هز رايته أضاء هلا ما بني املشرق واملغرب، يعلن فمحمد الذي

وال يبقى ، قوة أربعني رجالً تعالیوأعطاه اهللا ، احلديدفال يبقى مؤمن إال صار قلبه أشد من زبر 
ويتباشرون ، قبورهم وهم يتزاورون يف، قربه يفوهو ) قلبه يف(ميت إال دخلت عليه تلك الفرحة 

   )٢٥١(.)بقيام القائم صلوات اهللا عليه
، یمساعيل برمكااز حممد بن ، یعبد اهللا كوفی بااز حممد بن ، بن موسى  محدابن ی عل 

ی جعفر حممد بن علی بااز ، منذرجارود زياد بن ی بااز ، از حممد بن سنان، کاعيل بن مالامساز 
از ی مرد(: -منرب فرمودند  بر - مري املؤمنني ا :نديفرما می، از جدش ، از پدرش، باقر

، فراخ  میکش، سرخی حماسن، ديسفی ا کند که چهره میالزمان خروج  فرزندامن در آخر
ی گريد پوستش وی به رنگی خال: خال است ن دارد که بر پشتش دوی يها شانه، نی يها ران
نام  و امحداما نام پنهان ، آشکار  مینا پنهان و  مینام دارد نا دو او ه خال رسول اهللا يشب

در مشرق و مغرب  چه آنکه درفش خود را به اهتزاز در آورد   میهنگا، آشکار حممد است
ن که قلب يماند مگر ا یمنی باقی منؤم د و میبر سر بندگان  و دستش را گردد میاست روشن 
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چهل مرد را ی ورين به او قدرت وی خداوند تعال باشد و تر حمکم و تر سختاو از آهن هم 
 قرب او وارد قلب وی شاد ن که سرور ويا ماند مگر یمنی در قرب باقی ا چ مردهيدهد و ه می
گر بشارت يکديرا به  ام قائم يق روند و میقربها  گر دريکديدار يآنان به د شود و می
  . )دهند می

 -عن رجل ، بن احلسني يعن عل، الرازي يعن أمحد بن عل، عن التلعكربي، وأخربنا مجاعة
: قال، عن حبيب بن حممد بن يونس بن شاذان الصنعاين - ذكر أنه من أهل قزوين مل يذكر امسه 

، يا أخي: فقال، حممد  فسألته عن آل أيبی بن مهزيار األهوازبن إبراهيم  ليدخلت إىل ع(
حججت عشرين حجة كالً أطلب به عيان اإلمام فلم أجد إىل ذلك ، لقد سألت عن أمر عظيم

 يف قد أذن اهللا يل، بن إبراهيم لييا ع: إذ رأيت قائالً يقولی مرقد فبينا أنا ليلة نائم يف، سبيالً
فلما كان . واري يأرقب املوسم ليل يأمر فأنا مفكر يف، أصبحت حتی فلم أعقل ليليت، احلج

فدخلت فإذا أنا به ): قولهإىل ... (، وخرجت متوجهاً حنو املدينة، وقت املوسم أصلحت أمري
وهو كأقحوانة أرجوان قد ، وقد كسر بردته على عاتقه، جالس قد اتشح بربدة واتزر بأخرى

 يتق يمسح سخ، وإذا هو كغصن بان أو قضيب رحيان، اهلوىوأصاا أمل ، تكاثف عليها الندى
، صلت اجلبني، مدور اهلامة، بل مربوع القامة، وال بالقصري الالزق، ليس بالطويل الشامخ، نقي

كأنه فتات مسك على رضراضة ، على خده األمين خال، سهل اخلدين، أقىن األنف، أزج احلاجبني
  )٢٥٢(.)عنرب

هل قزوين ااز  -  یمرد از، حسنيبن ی از عل، یالرازی محد بن علااز ، یاز تلعكربی مجاعت
خرب داده که  به ما، یحبيب بن حممد بن يونس بن شاذان صنعاناز  - را ذکر نکرده که نام او

، حممد ی بامورد آل  از او در وارد شدم وی هوازاهيم بن مهزيار ابرابن  لیبر ع: (ديگو می
ست بار به حج رفتم که يمن ب، یديپرسی ا در مورد امر بزرگمهانبرادر ی ا: او گفت، دميپرس
ن يدم تا ايشان را نديپروراندم اما هرگز ا میرا در سر  دار امام يدی هر بار رفتنم آرزو در

ی ا: خطاب کردبه من ی يدم که ندايا ديؤگهان در عامل ردم نايدر بستر خود خوابی که شب
داوند به خ ،یرس میمراد خود  که امسال به مقصود و سفر شوی ايمه م آماده ويبن ابراهی عل

 فصلن که يا تا، ا نروميا بروم يکه شب و روز در فکرم بود که آ لیمن اذن حج را داد در حا
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وارد ( :گفتکه  جا آن تا .نه رفتميمد به سوی جا آن از مکه شدم وی من راه د ويحج رس
، را پوشانده خودی برد با و، بسته بودی ازارپوشيده و ی ردب، نشسته بودند یشدم طور جا آن
 مهانند او و، دهد میآن را تکان  باد و، پوشانده آن رای م رونببنفش که شی مهانند گل و

 ،بود بلندقامتش نه زياد ، بودی اهل تقوا و نق، کرمي، خبشنده، رحيانی  شاخه مششاد يای  شاخه
، بلندی بين، ابروان به هم پيوسته، صافی پيشان، گردی صورت، بلکه چهارشانه نه زياد کوتاه و

 . )عنربی ها مسک بر خردهی ا مهچون دانه، بودی راستش خالی  بر گونه و، گونه صاف
  

عن إبراهيم ، عن بعض رجاله، حدثنا عبيد اهللا بن موسى العلوي: قال، بن أمحد يأخربنا عل
نظر أمري املؤمنني : (قال، وائلی أبعن ، عن األعمش، عن إمساعيل بن عياش، بن احلكم بن ظهري

وسيخرج اهللا من ، سيداً  هذا سيد كما مساه رسول اهللای إن ابن: فقال إىل احلسني  ليع
، وإماتة للحق، خيرج على حني غفلة من الناس، اخللق واخللقی يشبهه فصلبه رجالً باسم نبيكم 

وهو ، ها آنأهل السماوات وسك يفرح خبروجه، واهللا لو مل خيرج لضربت عنقه، وإظهار للجور
، أفلج الثنايا، بفخذه اليمىن شامة، أزيل الفخذين، ضخم البطن، أقىن األنف، رجل أجلى اجلبني

  )٢٥٣(.)وميأل األرض عدالً كما ملئت ظلماً وجوراً
، حكم بن ظهريبراهيم بن ااز ، رجالی از بعض، یعلواز عبيد اهللا بن موسى ، محدابن ی عل

 به حسني  ی مري املؤمنني علا( :گويد، وائلی بااز ، عمشاز ا، عياشمساعيل بن ااز 
او را  که جدش رسول اهللا  طور مهانن فرزندم سرور است يا امهان :فرمودند نگاه کردند و

مشاست ی را خارج خواهد کرد که هم نام نبی خداوند از صلب او مرد ده ويسرور نام د ويس
لعب  هلو و هنگام غفلت و در، است فطرت به رسول اهللا  ن افراد در خلقت ويتر شبيهو 

اگر به خدا قسم  –آنان خروج خواهد کرد  ستم بر شدن ظلم و مرگ حق و آشکار مردم و
سکان  و ها نااهل آمس، )ت خروج اوياشاره به شدت امه( –زدم  میکرد گردن او را  یخروج من

فراخ   میشک، دهيکشی نيب، یجلّی شانياست پی او مرد گردند و میآن با خروج او خوشحال 
از عدل و   را پرنيزم، ديسفی يها دندان است وی ن که در ران راست او خالی يها و ران
  . )ستم گشته است از ظلم و گونه که پر مهان، کند میقسط 
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عن ، عن عمرو بن مشر، عن إمساعيل بن أبان، عن حممد بن عيسى بن عبيد، سعد بن عبد اهللا
: فقال سأل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني : يقول مسعت أبا جعفر : (قال، اجلعفيجابر 
. يبعثه اهللا حتیأن ال أحدث بامسه  شهد إيلی فإن حبيب أما امسه: فقال؟ ما امسه يعن املهد ينأخرب
يسيل شعره على ، حسن الشعر، حسن الوجه، هو شاب مربوع: قال؟ عن صفته ينفأخرب: قال

   )٢٥٤(.)ابن خرية اإلماءی بأب، ونور وجهه يعلو سواد حليته ورأسه، منكبيه
از جابر ، از عمرو بن مشر، بانامساعيل بن ااز ، از حممد بن عيسى بن عبيد، سعد بن عبد اهللا

  نيمنؤامل ريام بن خطاب از عمر(: دم که فرمودنديشن از أبا جعفر  :ديگو می، اجلعفي
 مرا قسم داده که نام او بيبما حمهان: حضرت فرمودند؟ خرب ساز بای مرا از اسم مهد: ندسيدپر

خرب  بامرا از صفات او : عرض کرد. دزن که خداوند او را مبعوث ساي تا امينگوی را به کس
ش که يها ته بر شانهخينرم و ری يموها با ويزی ا چهره با، خوش اندام نیاو جوا: فرمودند؟ يدکن
ن نسل يتر قسم به پدرم که او از، ديافزا میاش  چهرهی ديحماسن او بر سپ موها وی اهيس

  . )است
  

  :ول ای صفات مهد -اًدوم
  

حدثنا عبد : قال، حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوندي: قال، سليمان أمحد بن هوذةابو حدثنا 
جعفر  يبقلت أل: (قال، عن محران بن أعني، حدثنا عبد اهللا بن بكري: قال، اهللا بن محاد األنصاري

وقد أعطيت ، مهيان فيه ألف ديناری حقوی قد دخلت املدينة وفی إن، جعلت فداك: الباقر 
، سل جتب، يا محران: فقال. فيما أسألك عنهی أو جتيبن، أنفقها ببابك ديناراً ديناراًی اهللا عهداً أنن

؟ والقائم بهأنت صاحب هذا األمر  سألتك بقرابتك من رسول اهللا: فقلت. وال تنفقن دنانريك
املشرف ، الغائر العينني، ذاك املشرب محرة: فقال؟  میأنت وأی بأب، فمن هو: قلت. ال: قال

  )٢٥٥(.)رحم اهللا موسى، وبوجهه أثر، برأسه حزاز، العريض ما بني املنكبني، احلاجبني
از ، ینصاراز عبد اهللا بن محاد ا، یسحاق اوندابراهيم بن ااز ، محد بن هوذهاسليمان ابو 

عرض  اقر بجعفر  ابیبه : (کند که گفته است مینقل ، عنيااز محران بن ، عبد اهللا بن بكري

                                                
  .۴۷۰ص  :الشيخ الطوسی -الغيبة  -٢٥٤
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با خداوند عهد بستم  يتان شوم در هنگام ورودم به مدينه با خود هزار دينار آوردم وفدا: کردم
. پاسخ شنوم، از مشا پرسيدم چه آنن که هر در راه او خرج کنم يا ايی يکی ها را يک که آن

خود ی هللا و دنيارهايت را براء اان شای شنو میمحران بپرس که پاسخ ی ا: حضرت فرمودند
مشا ، دهم میقسم   با رسول اهللای يشاوندبه قرابت و خو مشا را :عرض کردم. نگه دار

يتان او مادرم به فدا پدر و: عرض کردم. خري: فرمودند؟ هستيد قائم به آن صاحب اين امر و
، نی شانپي، درشتی چشمان، است که حماسن سرخی کس مهان او: فرمودند؟ کيست

  . )را رمحت کندی دارد خداوند موسی سرش شوره و بر چهره اثر ض دارد بريعری يها شانه
عن ، عن حممد بن سنان، عن الفضل بن شاذان، بن حممد بن قتيبةی عن عل، أمحد بن إدريس

رجل ی املهد: (قال، جعفر  عن أيب، اجلعفي عن جابر، عن املنخل بن مجيل، عمار بن مروان
   )٢٥٦(.)من ولد فاطمة وهو رجل آدم

از عمار ، از حممد بن سنان، از فضل بن شاذان، هبن حممد بن قتيبی از عل، دريسامحد بن ا
 :کند که فرمودند مینقل  جعفر ی بااز ، از جابر اجلعفي، از منخل بن مجيل، بن مروان

  . )باشد میاز نسل آدم  فاطمه واز فرزند ی مرد، یمهد(
املفضل وسعدان بن إسحاق بن سعيد حدثنا حممد بن : قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد

عن هشام ، عن احلسن بن حمبوب، مجيعاً، وأمحد بن احلسني وحممد بن أمحد بن احلسن القطواين
إن صاحب هذا (: يقول مسعت أبا جعفر الباقر : قال، عن يزيد الكناسي، بن سامل اجلواليقي

   )٢٥٧(.)ليلة يصلح اهللا له أمره يف، ابن أمة سوداء، األمر فيه شبه من يوسف
حسني محد بن ا سحاق بن سعيد واسعدان بن  مفضل واز حممد بن ، محد بن حممد بن سعيدا

از ، یاز هشام بن سامل جواليق، حسن بن حمبوباز ، مجيعاً، یمحد بن حسن قطواناحممد بن  و
ه يشب ن امريا صاحب امهان( :دم که فرمودنديشن از أبا جعفر الباقر : ديگو می، یالكناسيزيد 

ک شب يه چرده که خداوند امرش را در يفرزند آن مادر س، است  وسفيحضرت 
  . )کند میآشکار 

، ديآ می نيابه د ی ازدهم امام علياز فرزند ی م مولوديافتين که درياکنون بعد از ا و
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الزمان به  در آخری گريدی م که مهديافتيدر  چنين هم، باشد می ی نسل امام مهداز ی عني
خ يمتام نعمه اثر ش ن ويمذکور در کتاب کمال الدی تيدر روا  د که امام باقريآ میا يدن

ن که يا  وميبرد پی ی از امام مهد  بعدينيبه وجود مهد فرمودند و بيان ۳۳۰ص  صدوق
 با او  موجود است و ی بن حسن عسکر حممدی امام مهداول قبل از ظهور ی مهد

 باشد و می امحدنامش  و ی ان آورنده به امام مهدمي انيشان اوليرا ايز ؛باشد میدر ارتباط 
 امحد است و امحدشود نامش  میعت يمقام با او ب  رکن ونيکه در بی م کسيافتيدر چنين هم

ات ياز انطباق متام روا پس بعد ،...باشد و می ت رسول اهللا يشخص مذکور در وص مهان
ی امام مهدی  و فرستادهی وص  احلسن امحد ديات در وصف سين راي که اميريگ میجه ينت

 اند اد شدهي .  
  

  : پردازمي می اکنون به احتجاج امام رضا 
  

 عظيم جملس يف البصرةی ف حضر إنه( :طويل حديث يف  الرضا عن، الفضل بن حممد عن
 اجلاثليق إىل  الرضا فالتفت، اجلالوت ورأس النصارى جاثليق وفيه العلماء من مجاعة فيه

:  فقال، جحدناه ملا ذلك على اإلجنيل دل لو: قال؟ حممد نبوة على اإلجنيل دل هل: وقال
 أن لنا جيوز ال اهللا أمساء من اسم: اجلاثليق فقال، الثالث السفر يف لكمی الت السكتة عنی أخربن
إسرائيل ی وأنه بشر بن، فإن قررتك أنه اسم حممد وذكره وأقر عيسى به:  الرضا قال. نظهره

  . ال أرد اإلجنيل وال أجحدی إن فعلت أقررت فإن: قال اجلاثليق؟ مبحمد لتقر به وال تنكره
 بالتوراة عامل  الرضا أن علما ذلك اجلالوت ورأس اجلاثليق مسع فلما): إىل قوله... (

 ولقد، والزبور واإلجنيل التوراة جبحود إال دفعه وال رده ميكننا ال مبا أتى قد واهللا: فقاال، واإلجنيل
 فال فمحمد امسه فأما، هذا حممد أنه بالصحة عندنا يتقرر مل ولكن مجيعاً وعيسى موسى به بشر
 احتججتم:  الرضا فقال. غريه أو حممدكم أنه شاكون وحنن، بنبوته لكم نقر أن لنا جيوز

 شيءی ف جتدونه أو؟ حممد امسه نبياً هذا يومنا إىل آدم ولد من بعد أو قبل اهللا بعث فهل، بالشك
 لنا جيوز ال: وقالوا، جوابه عن فأحجموا؟ حممد غري األنبياء مجيع على اهللا أنزهلا الذي الكتب من
 ذكرمت ما على وابنيها وابنته ووصيه مبحمد لك أقررنا إن ألنا حممدكم؛ هو حممداً بأن لك نقر أن
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  )٢٥٨(.)كرهاً اإلسالم يف أدخلتمونا
 که حضرت   میهنگا( :ديگو میی طوالنی ثيحد در  حممد بن فضل از امام رضا

، و رأس جالوت بودندی جاثليق انصار، که در ميان آنان از علما گیجملس بزر در بصره در
: گفت؟ نياورده است تیدالل  نبوت حممدآيا اجنيل بر  :پس به جاثليق فرمودند شدند حاضر

ی در سفر سوم که برا" السكته"مرا در مورد  ؟شدمي یآورد که ما منکر آن من میاگر داللت 
ما جايز نيست که  بر باشد و میخدا ی ها نام از  میآن نا: جاثليق گفت، مشاست خرب داده است

است که ذکر   آن نام حممد، اگر به مشا بگومي: حضرت رضا فرمودند. آن را آشکار کنيم
که به ، اسرائيل بشارت داده یبنبه   مورد حممد به آن اقرار کرده و در  عيسی شده و

من اجنيل را رد  کنم و میاگر چنني باشد اقرار : گفت؟ منکر آن نشويد و کنيد آن اقرار
ی جاثليق و رأس جالوت و ديگر علما هنگامی کهو ) گويد میکه  جا آنتا ... (. کنم یمن

 دريافتند که ايشان از مهه به تورات و اجنيل داناتر و، شنيدندرا  سخنان امام رضا ، حاضر
ما عرضه کرد که امکان رد و رفض  را بری هايچيزبه خدا سوگند او  :است پس گفتند تر عامل

به او ی مهگ  یعيس وی موس! آن وجود نداشت مگر با انکار و رد اجنيل و تورات و زبور
ر در وحممد مذک مهانتونيم به صحت آن اقرار کنيم که اين حممد مشا  یاقرار کردند اما ما من

. حممد است مهانشک دارمي که اين حممد مشا  تونيم اين گونه اقرار کنيم و یکتب است ما من
از خلقت آدم  بعد وآيا خداوند قبل ، ترديد بر من احتجاج کرديد با شک و: حضرت فرمودند

 يا اين که  باشد می ءخامت انبيا را مبعوث کرده که نامش حممد است وی ين حلظه پيامربتا ا
پس در پاسخ ؟ يابيد می، که خداوند بر پيامربان نازل کردهی نام حممد در کتب غري از  مینا

 در اگر ما مشاست وحممد ، ما جايز نيست اقرار کنيم که اين حممد گفتند بر درمانده شدند و
با  اقرار کنيم ما را، که ذکر کرديد چه آناساس  و دختر او و فرزندان او بری وص مورد حممد و

 . )اکراه به دين اسالم وارد کرديد
  
  امحد احلسند يت سيکه به حقان سیبا ک ند احتجاج امام رضا مهانما اکنون  و

از  بعد ا خداوند قبل ويآ؟ ديکن می جاحتجا ا با شکيآ مييگو میم و يکن میاحتجاج ، شک دارد

                                                
 .۷۶ص  ۴۹ج  :العالمة السی -البحار  -٢٥٨
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 ريغ  میاست و در کتب نا امحدمبعوث کرده که نامش ی و رسولی ن حلظه وصيخلقت آدم تا ا
کند  یمن جز صاحبش ادعای ن امر را کسينکه ايشناخت به ا معرفت و با ؟ديابي می امحداز نام 

جز ی ن امر را کسيا: فرمودندت آمده که يدر روا که در سخن امام صادق  طور مهان
  . دهد میان يعمر او را پا آن شد خداوندی کس مدع هر کند و یصاحبش ادعا من

  
، عن الوليد بن صبيح، أدميی أخ يحيیعن ، عن ابن سنان، عن أمحد بن حممد، يحيیمد بن حم

  )٢٥٩(.)عمرهإن هذا األمر ال يدعيه غري صاحبه إال ترب اهللا ( :مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال
 :ويدگ، ازوليد بن صبيح، أدميی أخ يیاز حي، از ابن سنان، از أمحد بن حممد، يیحممد بن حي

 هر کند و یجز صاحبش ادعا منی ن امر را کسيا( :فرمودندکه م نيدش  صادق امام جعفر از
  . )دهد میان يعمر او را پا آن شد خداوندی کس مدع

  
  :دکنن میاشاره   قائمی که به ديدارهای روايات

  

عن عبد اهللا ، عن عبد اهللا بن جبلة، عن الفضل بن شاذان، بن حممد يعن عل، أمحد بن إدريس
إن لصاحب هذا األمر : يقول مسعت أبا عبد اهللا : (قال، عن املفضل بن عمر، بن املستنري

، ذهب: ويقول بعضهم، قتل: ويقول بعضهم، مات: يقول بعضهم حتیإحدامها تطول ، غيبتني
إال ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال غريه ، ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري حتی

   )٢٦٠(.)أمره ييل الذياملوىل 
از عبد اهللا بن ، از عبد اهللا بن جبله، از فضل بن شاذان، بن حممدی از عل، أمحد بن إدريس

ن يصاحب ای برا :دم که فرمودنديشن با عبد اهللا ااز (: ديگو می، از مفضل بن عمر، املستنري
 مرده است و، نديگو میی کشد که برخ میها آن قدر طول  آن ازی کيبت است يامر دو غ

ک از اصحاب يچ يه اجنامسر، رفته است نديگو میی برخ و، ند کشته شدهيگو میها  یبرخ
 و شود میشان يا امری متول دارد وی شان آگاهيموضع ا ک نفر که ازيجز ماند  یمنی شان باقيا

  . )کند یمن خرب با رای کس
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عن ، عن احلسن بن حمبوب، عن حممد بن احلسني، يحيیعن حممد بن ، حدثنا حممد بن يعقوب

، واألخرى طويلة، إحدامها قصرية: للقائم غيبتان: (عبد اهللا ابو قال : قال، إسحاق بن عمار
 واألخرى ال يعلم مبكانه فيها إال خاصة مواليه يف، الغيبة األوىل ال يعلم مبكانه فيها إال خاصة شيعته

  )٢٦١(.)دينه
از إسحاق ، از احلسن بن حمبوب، از حممد بن احلسني، يحيیاز حممد بن ، حممد بن يعقوب

ی کي، بت استيقائم دوغی برا(: فرمودند عبد اهللا ابو : ديگو می کند و مینقل ، بن عمار
او ی  عهيشان خرب ندارد جز خاص شيکس از مکان ا چيبت اول هيدر غ، یطوالنی کي کوتاه و

  . )نشي خاص در دنيشان خرب ندارد جز موالياز مکان ای کسی گريد و
 

عن حممد بن إمساعيل بن ، التيملي يحممد بن عل نیحدث: قال، وحدثنا أمحد بن حممد بن سعيد
جعفر  عن أيب، جابرعن إمساعيل بن ، عن منصور بن يونس بن بزرج، غري واحدی وحدثن، بزيع

وأومئ  - بعض هذه الشعابی يكون لصاحب هذا األمر غيبة ف: (أنه قال  يحممد بن عل
يلقى بعض  حتی كان معه الذيأتى املوىل إذا كان قبل خروجه  حتی -طوى ی بيده إىل ناحية ذ

رأيتم كيف أنتم لو : فيقول. حنو من أربعني رجالً: فيقولون؟ كم أنتم هاهنا: فيقول، أصحابه
أشريوا إىل : مث يأتيهم من القابلة ويقول، بنا اجلبال لناويناها معهی واهللا لو ناو: فيقولون؟ صاحبكم

ی يلقوا صاحبهم ويعدهم الليلة الت حتیفيشريون له إليهم فينطلق م ، رؤسائكم أو خياركم عشرة
  )٢٦٢(.)تليها
واز غري ، بن إمساعيل بن بزيع از حممد، یالتيملی از حممد بن عل، أمحد بن حممد بن سعيد 
نقل  ی جعفر حممد بن علی از أب، از إمساعيل بن جابر، عيازمنصور بن يونس بن بز، واحد

 – هاست هين ناحيدر ای بتين امر غيصاحب ای برا(: فرمودند کنند که حضرت  می
 که یيموالو قبل از خروجش  –کنند  میاشاره ی طوی ذی  هيش به ناحيحضرت بادست خو

مشا در  :ديگو می و، کند میدار ياز اصحابش دی ن که با برخيا ات، ديآ میشان بوده يمهراه ا

                                                
  .۱۷۵ص  :حممد بن ابراهيم النعمانی -كتاب الغيبة  -٢٦١
  .۱۸۷ – ۱۸۸ص  :حممد بن ابراهيم النعمانی - كتاب الغيبة -٢٦٢
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که صاحبتان را   میهنگا: ديگو میسپس . حدود چهل نفر: نديگو می؟ ديتجا چند نفر هس نيا
ی را متالش ها آن، ها مانع ما شوند گند اگر کوهبه خدا سو: گفتند؟ ديچگونه خواه دينيبب

پس ده نفر . نيدده نفر از خودتان را انتخاب ک: ديگو مید و يآ میآنان  به سویسپس . ميکن می
دار يدی  شب بعد با آنان وعده برد و میصاحبشان  ردايبه د را انتخاب کرده و آنان را

 . )گذارد می
  

 يعن احلسن بن عل، عن أمحد بن حممد، حدثنا عدة من أصحابنا: قال، حدثنا حممد بن يعقوب
ال بد لصاحب هذا : (أنه قال عبد اهللا  عن أيب، بصري عن أيب، محزةی بن أب يعن عل، الوشاء

   )٢٦٣(.)وما بثالثني من وحشة، ونعم املنزل طيبة، غيبته من عزلة وال بد له يف، األمر من غيبة
ی از عل، الوشاءی از حسن بن عل، محد بن حممدااز ، دوستان ازی ا عده از، حممد بن يعقوب 
ی برا(: کنند که حضرت فرمودند مینقل  عبد اهللا ی بااز ، بصريی بااز ، محزهی بابن 

 است وی چه خوب منزل، استی يتنها بت وحشت وين غيدر ا است وی بتين امر غيصاحب ا
  . )خنواهد بودی ينفر تنهای با وجود س

 
حدثنا أمحد : قال، الزهريحدثنا أمحد بن حممد بن رباح : قال، حدثنا عبد الواحد بن عبد اهللا

 عن أيب، عن رجل، عن عبد الكرمي بن عمرو اخلثعمي، عن احلسن بن أيوب، احلمريي ليبن ع
إم قد يقوم اثنا عشر رجالً كلهم جيمع على قول  حتیال يقوم القائم : (أنه قال عبد اهللا 

  )٢٦٤(.)رأوه فيكذبوم
از ، یاحلمريی از أمحد بن عل، یرباح الزهراز أمحد بن حممد بن ، عبد الواحد بن عبد اهللا

کند  مینقل  عبد اهللا ی از أب، یاز مرد، یاز عبد الكرمي بن عمرو اخلثعم، حسن بن أيوب
ند ما يو بگوند ين که دوازده نفر گرد هم آيکند تا ا یمن قيام  قائم(: که حضرت فرمودند

 . )ندريگ میب قرار يپس مورد تکذ ميديشان را ديا
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 ٢٦٥)(:اين مورد دری توضيح شيخ کوران
  

کند تا اينکه دوازده نفر گرد هم آيند و  یقائم قيام من(: نديفرما می نيز امام صادق 
  . )ندگري میبگويند ما ايشان را ديدمي پس مورد تکذيب قرار 

 و صادق هستند راستگو وی آنان مردان:  حضرت برياساس تع بر: ديگو میی کوران
 دار آنان با امام يشود که د میباشد و آشکار  میتعجب ی  هيما ها مورد آن ب مردم دريتکذ

آشکار  حضرت  امر ها پنهان بوده اما بعد از آن ذکر و دهيد افتد که از میاتفاق  نیدر زما
 ساز و مينهدر آن دوره بصورت ز  توان گفت که حضرت میاساس آن  شود و بر می

  . ام استيق ی فرمانده
 .ده استيک به زمان دينزدی کرب غيبترا در  که امام  سیدر ذکر ک

خضراء در ی  رهيجزی  مشهور در مورد قصهی ا نامه )٢٦٦(:)یکالم جملس از نیسخنا( گفتند 
ی زهايچ ده ويرا د که حضرت ی افتم که دوست داشتم آن را در باب کسيد يسفی ايدر
  :۱۶۷ص  در. ره است نقل کنميآن جز که دری بيغر

د مناز مجعه را دو رکعت مناز واجب يدم سيد، مجعه را مهراه آنان مناز خواندم لنياو... (
دم مشا دو رکعت مناز واجب يد :عرض کردمد يان رسيکه منازش به پا  میخوانده پس هنگا

ش يپس پ. ده استيواجب گرد و، را شروط معلوم آن حاضر شدهيزی آر: گفتند؟ ديخواند
ا امام حضور يآ: دميهنگام خلوت از او پرس در، حضور داشتند د امام يشا: خود گفتم

به من دستور  شان ياز ای شان هستم که امرياما من نائب خاص ا، ريخ: گفت؟ داشتند
به من گفته    پدرمريخ: گفت؟ ديا دهيشان را ديا، من مشای موال: عرض کردم. داده شد

هم  ده ويشان را ديجدم هم ااما ، دميچ کس را نديه دم امايشان را شنيااست که سخنان 
جز او ی ب حال کسيق نصين توفيمن چرا ای موال: عرض کردم. ده استيشان را شنيسخنان ا

کند  میخواهد عطا  میاز بندگان که ی کي برادر خداوند فضل خود را بر هری ا: گفت؟ نشد
مهواره  کند و یش رها منيرا بدون حجت بر بندگان خو منيو هرگز ز )که گفت جا آنتا (

  . کند میابالغ  شان راياست که امر ای وصی هر حجتی برا

                                                
 .۱۹۲ص : چاپ هفتم، ۲۵۳ – ۲۵۴ص : چاپ اول: كورانی شيخ علی-عصر ظهور -٢٦٥
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  :ی از علماء با امام مهدی ديدار برخ
  

املوىل الكبري املعظم مجال الدين ابن الشيخ األجل األوحد الفقيه القارئ جنم الدين جعفر بن 
ی جدتی وقد أباتتن، كنت مفلوجاً وعجز األطباء عين نیإ: (وقصته على لسانه هكذا، الزهريي

. تعالیقم بإذن اهللا : وأن احلجة صاحب الزمان قال يل) احللة يفمقام صاحب الزمان (حتت القبة 
واخذوا ما ، كادوا يقتلوين حتیالناس ی وانطبق عل، الفاجلی فقمت وزال عن، على القيام نیأعان

ورحت اىل البيت ، من ثيامالناس ی وكسان، من الثياب تقطيعاً وتنتيفاً يتربكون فيهای كان عل
  )٢٦٧(.)...أثر الفاجلی وليس ب

ی رين جعفر بن زهيجنم الدی ه قاريخ االجل فقين ابن شيمعظم مجال الد بزرگ وی موال 
 ريد کردند پس از آن مادربزرگم مرا در زيمتام پزشکان از من قطع ام من فلج بودم و: ديگو می

: آن هنگام امام حجت صاحب الزمان به من فرمودند توته کرد دريب) مقام صاحب الزمان( گنبد
 یدادند پس برخاستم و ناتوانی اريشان مرا در هنگام برخاسنت يا! زيبرخی قدرت اهل با حول و
، ک بود مرا بکشندينزد، تندخين هنگام مردم فوج فوج بر سر من ريدر ا ل گشتياز بدمن زا

من  مرا پوشاندند وی  از آنان تن برهنهی برختربک بردند ی  را تکه تکه کردند و براميها لباس
  . )خانه بازگشتم به سویدر کمال صحت و سالمت 

،  يعن املوىل السلماس، )رضا ابن العامل حممد النائيين ليع(املذكور ی األخ الصفی حدثن
سأل السيد فخر الشيعة العالمة السيد حممد  - فسأله رجل ، حمفل إفادته يفكنت حاضراً : (قال
وكان بيده ، الغيبة الكربى يفعن إمكان رؤية الطلعة الغراء  - حبر العلوم ی الطباطبائی مهد

وخاطب ، فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه، عند العجم بغليان میاآللة املعروفة لشرب الدخان املس
صلوات اهللا عليه إىل ی وقد ضمن؟ جوابه يفما أقول : "أمسعه فقال ما معناهی نفسه بكالم خف

   )٢٦٨(.)فكرر هذا الكالم" أيام الغيبة الرؤية يفی اخلرب تكذيب مدعی وورد أيضاً ف، صدره
کند که  مینقل   سلماسی از مولی نيرضا بن عامل حممد نائی عل(مذکور ی برادر صف

د يعه عالمه سيد فخر شياز سی پس مرد –حضور داشتم ی تفرج گاهی در مکان: گفته است
ی بت کربيغ در ی دار امام مهديدر مورد امکان د حبرالعلوم ی يطباطبای حممد مهد

                                                
  .۲۲۳ص  ۲ج : یاملريزا النور –النجم الثاقب  -٢٦٧
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ان يدر عجم به آن غل و کردند میبود که با آن دود ی ا لهيکه در دستش وسی در حال، دميپرس
در پاسخ : گفت میبا خود  داد و میپس در پاسخش خاموش شد و سرش را تکان ، گفتند می

ب يدر خرب تکذ چنين هم و. آغوش گرفتند مرا در که حضرت ی در حال ؟مياو چه بگو
  . )کرد ن کالم را تکراريای بت آمده وليام غيدار در ايدی مدع

  
داخل حرم  يف صلينا مع جنابه: (قال، )املوىل السلماين(وذا السند عن املوىل املذكور  

هنيئة مث عرضته حالة فوقف ، فلما أراد النهوض من التشهد إىل الركعة الثالثة، العسكريني 
ومل جيترء أحد منا على السؤال عنه إىل أن ، ومل نفهم ما كان وجهه، وملا فرغنا تعجبنا كلنا. قام

ال وأنت : فقلت، بعض السادة من أصحابنا أن أسأله منهی فأشار إل، وأحضرت املائدة، أتينا املنزل
إم يريدون : قلت وكنت أجسر الناس عليه؟ فيم تقاولون: وقال لیإ فالتفت ، أقرب منا

دخل الروضة ، فرجه تعالیإن احلجة عجل اهللا : فقال، حال الصالة يفالكشف عما عرض لكم 
  )٢٦٩(.)ما رأيتم من مشاهدة مجاله األنور إىل أن خرج منهای فعرضن، للسالم على أبيه 

 ميمناز خواند  ينيشان در حرم عسکريمهراه ا(: ديگو میشان يدر مورد ای سلمانی مول
شان عارض شد که او را يا بری زد حالتيکه خواست از تشهد به رکعت سوم برخ  میهنگاپس 

حالت وارده بر   وميما تعجب کردی  مناز متام شد مهه هنگامی که، منقلب کرد پس برخواست
م و ين که به منزل رفتيبپرسد تا ا جرأت نداشت از او چ کس از مايه  وميشان را درک نکرديا

دارد ی الؤس هر کسحضرات از اصحاب ما گفتند ی شان به برخيکردم پس اسفره را آماده 
در مورد : گفت شان به من توجه کرد ويا! ديهست تر مقرب مشا از ما ريخ عرض کردم، بپرسد

خواهند از  میمهه  :عرض کردم، گران را مهراه خود ساختميکه دی در حال؟ یيگو میچه سخن 
در آن هنگام حضرت حجت بن : گفت؟ شوند عارض شد باخربکه در هنگام مناز بر مشا ی حال

من ی  در چهره مشا چه آن سالم کردند و پدرشان  و بر وارد روضه شدند حسن 
  . )بود شان يای نورانی  همن از چهری ت زدگريحاصل ح ديديد

  
ی املوسو ليعامل السيد هاشم بن مري شجعاعت عالسيد حممد ابن ال(قال نضر اهللا وجهه 
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ابن الشيخ  ظمي الشيخ باقر الكا(الشيخ باقر املزبور ی وأخربن): املعروف باهلنديی اجلفی الرضو
كنت : (قال، ذكرهی اآلتی عن السيد جعفر ابن السيد اجلليل السيد باقر القزوين، )الكاظميی هاد

الناس أن من أمسعها من  تیهذه الكلمات ال: فلما قاربناها قلت له، إىل مسجد السهلة يبأسري مع أ
ی تفت إلفال. ال أصل هلا ااأرى  ی أربعني أربعاء فإنه يرى املهد جاء إىل مسجد السهلة يف

وأكثر من ؟ أو كل شيء مل تره عيناك فال أصل له؟ حملض أنك مل تره؟ ومل ذلك: مغضباً وقال يل
 فلما قام يف، الناسوكان خالياً من ، مث دخلنا معه املسجد. ندمت على ما قلت حتیی الكالم عل

ومر بالسيد فسلم  ركعتني لالستجارة أقبل رجل من ناحية مقام احلجة ی وسط املسجد ليصل
؟ فمن: فقال؟ ی أهو املهد: فقلت؟ فمن هذا: وقالی السيد والدی عليه وصافحه والتفت إل

   )٢٧٠(.)خارجه داخل املسجد وال يف يففركضت أطلبه فلم أجده 
ی معروف به هندی جفی رضوی موسوی  شجاعت علريهاشم بن م ديد حممد بن عامل سيس
ی نيد باقر قزويل سيد جليد جعفر بن سياز س  میکاظی خ هاديابن ش  میخ باقر کاظياز ش
 ميک آن شدينزد یم وقتيرفت میمسجد سهله  به سویمهراه پدرم : کند که گفته است میت يروا

مسجد سهله  به سویکس چهل مرتبه  اگر هرند يگو میکه مردم ی ن سخنانيا: گفتم به پدرم
 پدرم غضبناک به من نگاه کرد و !نداردی قتيند به نظر من حقيب میرا  ی د امام مهديايب

چ ينند هيب یت آن را منيها چشم ن کهيا ايی ديندی زيچطور چون تو با چشم خود چ: گفت
پس وارد . مان شدميخود پشی  گفتهکه از   آوردميل و برهان برايدل قدر پدرم آن ؟نداردی قتيحق

دو رکعت مناز  رفت که پدرم وسط مسجد  میبود هنگای ت خاليمسجد از مجع، ميمسجد شد
پدرم سالم کرد و دست  ما آمد به به سوی مقام حجت ی از سوی استجاره خواند مرد

ان شتابمن  یآر: گفت ؟استی مهد او: گفتم؟ ستياو ک: گفت پدرم به من نگاه کرد و، داد
  . )نبود جا آندر ی ون مسجد رفتم کسريکه ب  مینم اما هنگايبب شانيشان رفتم تا ايبه دنبال ا

، كتاب كنوز النجاح صاحب التفسري يفی الشيخ اجلليل أمني اإلسالم فضل بن احلسن الطربس
 بن أيبأبا احلسن حممد بن أمحد ، دعاء علمه صاحب الزمان عليه سالم اهللا امللك املنان: (قال

احلسن قد هرب إىل مقابر قريش والتجأ إليه ابو وكان ، مقابر قريش يف، بلدة بغداد يف الليث 
اللهم (: أن أقول نیإنه علم: احلسن املذكورابو قال . منه بربكة هذا الدعاءی من خوف القتل فنج
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، السماء ومنعت، وضاقت األرض، وانكشف الغطاء، وانقطع الرجاء، وبرح اخلفاء، عظم البالء
ی اللهم فصل على حممد وآل حممد أول، الشدة والرخاء وعليك املعول يف، وإليك يا رب املشتكى

كلمح  ففرج عنا حبقهم فرجاً عاجالً، فعرفتنا بذلك منزلتهم، األمر الذين فرضت علينا طاعتهم
يا ، ناصرايفإنكما ی وانصران، فإنكما كافيايی اكفيانی يا حممد يا عل، البصر أو هو أقرب

إنه : قال الراوي. )أدركين أدركين أدركين، ]الغوث[الغوث الغوث ، يا صاحب الزمانی موال
 ٢٧١(.)كان يشري إىل صدره الشريف" يا صاحب الزمان: "عند قوله(   
 :ديگو می کتاب کنوز النجاح ريصاحب تفسی  اسالم فضل بن حسن طربسنيل اميخ جليش

 الليثی بن اب به ابا احلسن حممد بن امحد، املنان کاهللا املل که صاحب زمان عليه سالمی يدعا(
 زان شده ويش گريمقرب قر به سویاحلسن ابو  و ش بوديمقابر قر در، اد داديشهر بغداد  در 

 شانيا: ديگو می احلسنابو ، تافين دعا جنات يتوسل به ا از هراس قتل به برکت خواندن و
 بالء عظيم گشته و درون آشكار شد و پرده از كارها  خدايا(: ميبه من آموختند که بگو

برداشته شد و اميد قطع شد و زمني تنگ شد و از ريزش رمحت آمسان جلوگريى شد، و توىي 
سوى تو است و اعتماد و تكيه ما چه در سخىت و چه در آساىن بر تو است، ه شكوه ب .ياور

شان را بر ما واجب كردى و  یكه پريوىن دارا خدايا درود فرست بر حممد و آل حممد آن زمام
شان به ما گشايشى ده فورى و بدين سبب مقام و منزلتشان را به ما شناساندى، به حق اي

مانند چشم بر هم زدن يا نزديكتر؛ اى حممد اى على اى على اى حممد مرا كفايت كنيد  کنزدي
اى سرور ما اى صاحب الزمان ام و مرا يارى كنيد كه مشاييد ياور من،  كه مشاييد كفايت كننده

 میهنگا حضرت : ديگو میی روا. )فرياد فرياد فرياد، درياب مرا درياب مرا درياب مرا
به خود اشاره  خود قرار دادند وی  نهيس بر ش رايا صاحب الزمان دست خوي: که فرمودند 

  . )کردند
 

ی ااور للمشهد الغروی الالهيجمريزا حسني الدين اآل العامل الفاضل الصاحل الورع يف حدثين
املوىل  يالعامل الصف نیحدث: (قال، والثقة الثبت عند العلماء، وهو من الصلحاء األتقياء، أيده اهللا

 فیأن السيد اجلليل حبر العلوم أعلى اهللا مقامه ورد يوماً  املتقدم ذكره ی زين العابدين السلماس
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ه خوش است صوت چ: فجعل يترمن ذا املصرع، والسالمحرم أمري املؤمنني عليه آالف التحية 
احلرم  يفملا وردت : فقال، عن سبب قراءته هذا املصرع فسئل . ز تو دل ربا شنيدن* قرآن 

فلما مسعت صوته قرأت ، جالساً عند الرأس يقرأ القرآن بصوت عال املطهر رأيت احلجة 
   )٢٧٢(.)وخرج من احلرم الشريف، القرآنوملا وردت احلرم ترك قراءة ، املصرع املزبور
 از صاحلان وی کياهل مشهد که ی جي الهنيزا حسرين ميزگار در ديپره، صاحل، عامل فاضل

ی ن سلماسين العابديزی عامل پاکدل مول: گفت، که نزد علما ثابت شده بودی ا و ثقه تقوا اهل
وارد حرم ی روز: ديگو میرا بلند کند  العلوم خداوند مقام او ل حبريد جليکه س کند می ذکر

چه «: خواند میت شعر را ين بيشدند پس ا، شان باديا  هزاران سالم و درود برنيمنؤامل ريام
ده يت پرسين بيعلت خواندن ای  از او درباره. »تو دل ربا شنيدن ز* خوش است صوت قرآن 

امري دم که بر سر يرا د حضرت حجت ، که وارد حرم مطهر شدم  میهنگا :گفتند، شد
دم آن يشان را شنيای که صدا  میکردند پس هنگا میبا تالوت يقرآن را با صوت ز  املؤمنني
ان داده و از يشان قرائت را پايکه وارد حرم شدم ا  میهنگا) ت مزبور را خواندميب(مصرع 

  . )خارج شدند جا آن
مراجعه کند که ی زا نورريمشتر است به کتاب جنم الثاقب اثر يکس خواهان مطالعه ب هر و

 را نقل کرده است وی ب کربيدر غ ی دار با امام مهديو د صدها داستان لقاء در آن
ت يطالب حق کفای کتاب براو ن ديز مراجعه کند که اينی به کتاب اجلنه املاو چنين هم
  . کنند می

  
ی مهدامامت ی تصور فکری برا -جهان  در :گفتند )٢٧٣(د صدر در کتاب خوديد شهيس
 - ی مردم امام مهد ازی اديتعداد ز و شناسند میاو را ، حضرت ت خوديشخص با را 

 ن باريبت چنديخالل غ را در ها او که آن چرا ندارند؛ اوی يشناسای به وجود معجزه برای ازين
 ها آن و... درجه دوم اند  ازنياز افراد خملصی بعض و افراد درجه اول هستند از ها آن و، دنديد

ها  آن و، بت اوستيزمان غ در -گريدی ا به روشيی به شکل - له ارتباط بودنديمردم وسی برا
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 . مای نفس خودشان برا با
  

  :دفرستن میمردم  به سویی لقيام خويش رسو قبل از ی امام مهد
  

  )٢٧٤(: مورد نفس زکيه دری کالم کوران
 الرابع و يف أرحامه يرسل شاباً من أصحابه و أنه ) الروايات(أبرز ما تذكره  و... (

بيانه على ی يلقی قبل ظهوره خبمسة عشر ليلة لكی أ، احلجة يالعشرين أو الثالث والعشرين من ذ
أو ، ی ويقرأ عليهم رسالة اإلمام املهد، احلرم بعد الصالةی ولكنه ما أن يقف ف. أهل مكة

ويكون . يثبوا إليه ويقتلوه بوحشية داخل املسجد احلرام بني الركن واملقام حتی، فقرات منها
  ! السماء األرض ويف لشهادته املفجعة أثر يف

وكثرية ، مصادر الفريقني متعددة يف، مكة يفی وأخبار شهادة هذا الشاب الزك:) إىل قوله... (
. ويذكر بعضها أن امسه حممد بن احلسن، والنفس الزكية، تسميه الغالم يوه. مصادرنا الشيعية يف

: قال. بلى يا أمري املؤمنني: قلنا؟ فالن أال أخربكم بآخر ملك بين(: قال، فعن أمري املؤمنني 
فلق احلبة وبرأ النسمة ماهلم ملك بعده  الذيو. عن قوم من قريش، بلد حرام يف، قتل نفس حرام

تفزع ، شهر رمضان صيحة يف: فقال؟ بعده هل قبل هذا من شيء أو: قلنا. غري مخسة عشر ليلة
   )٢٧٥().)وخترج الفتاة من خدرها، وتوقظ النائم، اليقظان

ش را يشاوندان خوياز اصحاب و خوی جوان که حضرت ات ذکر شده يدر روا و... (
ام يشب قبل از ق ١۵گر يا به عبارت دي فرستد میحجه ی رم ذاچه ست ويا بيست و سوم يدر ب

 ستد ويا میکه در حرم   میکند امام هنگا را به اهل مکه ابالغ انات حضرت يتا ب، شانيا
خواند  میمردم  آن را بر ازيی ها ا قسمتي ی امام مهدی  از مناز نامه بعد خواند و میمناز 

 نيب رسانند و میاحلرام به قتل  در مسجد را انه محله ور شده و اوياو وحش به سویناگهان 
دار يدر آمسان پدی ا ، نشانهن فرستادهيع ايبر اثر شهادت فج زند وير میرا  مقام خون او رکن و

  .شود می
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ان در يعين شواهد در مصادر ما شيشتريب در مصادر دو گروه و) ديگو میکه  جا آنتا ... (
ه و در ينفس زک غالم و به عنواناو  در مکه آمده است که ازی ن جوان زکيمورد شهادت ا

آيا (: نديفرما می  نيمنؤامل ريام. که نام او حممد بن حسن است جاها ذکر شدهی برخ
حرام ی کشنت نفس: فرمودند. یآر: گفتند؟ خواهيد مشا را از آخرين ملک بن فالن آگاه کنم می

آن  که دانه را شکافت و ريشه را ازی از قريش قسم به کس  میدر سرزمني حرام توسط قو
يا : عرض کردمي. خنواهد ماندی از اين حادثه باق ديگر بعدمملکت آنان تا پانزده شب ، دواند
در ماه رمضان که ی ا حهصيی آر: فرمودند؟ استی ا ز حادثهاز آن ني منني آيا قبل و بعدؤامل امري

  . ))کند میرا از حرمش خارج  زاند و دختريخ می نشسته را بر، داريده را بيخواب
  
: يقول القائم ألصحابه( :قال اإلمام الباقر بصري عن  رواية طويلة مرفوعة إىل أيب ويف... (

أن حيتج ی ملثلی مرسل إليهم ألحتج عليهم مبا ينبغی ولكن، إن أهل مكة ال يريدونين، يا قوم
أنا رسول فالن ، يا أهل مكة: امض إىل أهل مكة فقل: فيدعو رجال من أصحابه فيقول له. عليهم
وساللة  وحنن ذرية حممد، ومعدن الرسالة واخلالفة، الرمحةإنا أهل بيت : وهو يقول لكم، إليكم
فنحن ، وابتز منا حقنا منذ قبض نبينا إىل يومنا هذا، وإنا قد ظلمنا واضطهدنا وقهرنا، النبيني

النفس  يوه، أتوا إليه فذحبوه بني الركن واملقام، فإذا تكلم الفىت ذا الكالم. نستنصركم فانصرونا
فال يدعونه . أخربتكم أن أهل مكة ال يردوننا) أما(أال : ذلك اإلمام قال ألصحابهفإذا بلغ . الزكية
  )٢٧٦()....خيرج حتی
 قائم: آمده است که حضرت فرمودند   از امام باقرريبصی از ابی طوالنی تيروا... (
 آنان  به سویخواهند اما من  یقوم اهل مکه مرا منی ا(: نديفرما میش يبه اصحاب خو

مانند آن احتجاج نکرده است ی کنم که هرگز کسی شدم تا به آنان چنان احتجاجفرستاده 
ی ا: اهل مکه برو و بگو به سوی: ديفرما می خواند و به او میش را ياز اصحاب خوی پس مرد

ت رمحت و يما اهل ب: ديگو میو او به مشا  مشا هستم به سویفالن ی  من فرستادهاهل مکه 
که ی ا از زمانمهانم يهست ءايو سالله انب حممد ی  هيما ذر م ويمعدن رسالت و خالفت هست

 و مهواره ما را از ميا هتک حرمت قرار گرفته، افته تا به امروز ما مورد ظلم و ستميجدم وفات 
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م پس ما را يگردان میوز ريرا پ م که مشايما هست، حق خود عزل کرده و حق ما را غصب کردند
  رکن ونيب د قوم بر او محله ور شده ويگو مین سخنان را يجوان اکه   مید پس هنگايکنی اري

 خرب به امام  هنگامی کهپس  ،ه استياو نفس زک، کنند میمقام سرش را از بدنش جدا 
را  پس او، خواهند یام که اهل مکه ما را من به مشا نگفته: ديفرما میش يرسد به اصحاب خو می

  . )کند مین که خروج يکنند تا ا یاستجابت من
  

  )٢٧٧( :یالكوران لیالشيخ ع - عصر الظهور 
  

 اصحاب خاص او، به دور است اريکه بس ن نکته توجه کرديد به ايبا و... ( :آن گفت در 
 ت يکه کفای زيچ و، کردند آزاد کنند ات ذکريکه روا تیآن جو ترورس مکه در حرم و
تنها خباطر  ه دو هفته قبل از ظهور امام يقتل نفس زک ی م حادثهين است که بدانيکند ا می

و سخنان حضرت را به " ستمه ی امام مهدی از سوی من رسول" ن است که او گفتهيا
 اوی که خداوند برای از اسباب غيبتدر دوران  ی  امام مهدنيچن نيو ا کند میآنان ابالغ 

  کامل ی  خطبهی امکان القای عين اسباب طبيبا به کاربردن ا کند و میقرار داده استفاده
ر يحضرت ممکه  دهد سپس بر میطره يف سيش را به حرم شريسپس اصحاب خو، شود میس

ی اهل ازی ا ز عدهين ان ويحجاز ان ويرانيا، ونيانميا هزاران تن از انصار يصدها ی  آن هم بواسطه
 . کنند میعت يبا او ب اند و ت ذکر شدهيمکه که در روا

، ذکر کردهی که کوران طور مهانع يوسی  ن عدهيکند که مجع شدن ا میداللت  ن امريا و
تن  ۳۱۳ده هزار و  اند که عدد اصحاب ات ذکر کردهياست و روای ازمند زمان طوالنين

ضاللت و  یعلمای که از سوی مبارزه با شبهاتی است که پانزده روز برای عيباشند و طب می
پس . کند یت منيکفا، را از امامشان دور ساخته آنان اند و دهمردم مسلط ش که بری گمراه

از دارد پس خود امام ينی ش به زمان طوالنيمجع کردن انصار خوی  که امام براميريگ می تيجهن
ن يد پس به ايآ میبر، کنند میشان مبارزه يکه در رکاب ای در صدد مجع انصار و ظهور کرده

به ی رسول ا ممکن استيکنند  میدار يآنان داز ی ا عده اي معناست که حضرت با مجع انصار و
ن رسول است که مدت يا باشند و میانصار   امام ونين رسول واسطه بيا آنان بفرستد و سوی
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 کنند و می انتخاب ريخط ت مهم ويمورأم شان را به مقام ويدار داشته و ايبا حضرت دی طوالن
دار ين امور به ديای  مهه شان است ويبه ا گان ورندهان آمي انيشان و اولي انصار انين رسول اوليا

 . کند میداللت ی طوالی ها قبل از ظهور در سال ی او با امام مهد
قبل از خروج امام ی ساز نهيد و زمهِمداشتند که م تأکيد ت ياز اهل بی اريات بسيروا

ا يخروج حضرتش مهی را برا زمينهوجود دارد که انصار حضرت را مجع کرده و  ی مهد
  . سازد می

ث مالحم که در ياحاد( )٢٧٨(:ديگو میر عصر ظهور د نقش آن سخنان او در مرد مصر و
از قرار معلوم کشته شدن حاکم مصر با  ):ديگو میکه  جا آنتا (ارند يمورد مصر آمده بس

. ارتباط دارد، کند میخروج ی انيصاحب انقالب که قبل سفی که در مورد مرد مصری تيروا
ی اين مصر و. کنند میخروج ی ميان وی مصری قبل از سفيان :ديگو می ٢١٠ص  ۵٢ج  در حبار

 گويد میاو ی  ت دربارهلشکر مذکور در مصر باشد که در روايی  ا فرماندهتواند امري اُمرا ي می
کند و  میخود را جمهز ی و لشکرها کند میاعالن جنگ  و امري اُمرا در مصر قيام کرده و

 آل حممد به سویبه مصر ی غربی در روايت ديگر ذکر شده که او قبل از ورد نريوها چنين هم
 اُمرا و  ريو امی مرد مصر و) کنند میخروج  مصر به سویغرب  یاهل و، کند می دعوت
  . ک شخصيباشند نه  میکند سه شخص  میدعوت  آل حممد  به سویکه ی کس
ی که قبل از امام مهدی است پس کس ی قبل از خروج امام مهدی زمانی  ن برههو اي 
  آل حممد  به سویکند و  میخروج  دعوت به آل حممد کند و میدعوت  ی عني

که قبل از ظهورش  از داردينی به کس ی را امام مهديز ؛است ی دعوت به امام مهد
ی امام مهد به سویکه قبل از ظهور ی ات ثابت کردند کسياو دعوت کند و روا به سوی

  عبارت  واضح در به طوری انمي درمورد ن موضوعيموعود است و ای انمي، کند میدعوت
  . )کند میصاحبتان دعوت  به سوی(: تيروا

  )٢٧٩(:ديگو میی انميدر مورد ی طوالن یدر سخنان
ی عدم مراعات آن برا باشد وی اسالم جهان ت دريپرچم هدا، یانمياحتمال دارد که پرچم 
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ران به آن معتقد يا  میقائمه که انقالب اسال معادالت معاصر م ويمفاه وی ريه کثين ثانويعناو
 .مراعات آن واجب است است و

 که اون باشد يتواند ا میت يافراشنت پرچم هدا بر دری انميت انقالب يامه یاما علت اصل
از حرکت و ی آن جزي و، ارتباط دارد  او با قيممست به طور و ی مورد توجه امام مهد

 مشرف ی به ديدار امام مهدی است که ميانی به اين معن و. باشد می انقالب حضرت 
 از اين احاديث در مورد انقالب ميانيون تنها دری و بسيار. گريند میايشان  شده و اوامر را از

به حق و  به سوی"او  باشد و میاين حرکت ی  فرماندهی آن هم ميانی مدح يک شخصيت اصل
 و هر کندی جايز نيست از او سر پيچی مسلمانهيچ  بر" و نيز" کند میصاحبتان دعوت  سوی

است که ی تأييدن يو ا) ديگو می نیکه کورا جا آنتا " ( کرد از اهل آتش استنيکس چن
ک يار نزديان ممهد بسيرانينسبت به انقالب ا ی به حرکت و ظهور امام مهدی انميانقالب 

ی گريدی انمين که يا ايخروج کرده باشد ی انيقبل از سفی انميم که ياست و اگر فرض کن
 . کند میی ساز نهيزم موعودی انميی موجود است که برا

موعود ی انمي آنان نيون متعدد وجود دارد که ممکن است دوميانميز احتمال وجود يو ن 
مقارنت ی انيموعود با خروج سف یانمين که خروج يکند بر ا میگر داللت يات ديو روا. باشد
م که يابي می را در گريح السند ديت صحياما روا. است ی در سال ظهور مهدی عنيدارد 

اساس آن  بر و )کنند میخروج ی انميو ی مصر، یانيقبل از سف(: نديفرما می امام صادق 
قم  ازی که مرد طور مهانباشد ) موعود(دوم ی انميی برای اول ممهدی انمين يممکن است ا

اما . کند میی ساز نهين دو موعود زميای ب برايو شعی خراسانی در مشرق برا گريدی ا وعده
کند  میخروج ی انيسف فه حمدود کردند که او قبل ازيات شرياول را روای انمين يزمان خروج ا

 ممهد و، کند می ظهوری انيکه قبل از سفی رود شخص میاحتمال  ):ديگو می که جا آن تا(
  . موعود باشدی انميی ساز برا نهيزم

م که ياگر فرض کن تیح( ن عبارت ذکر کردهيدر ا یکوران شيخ چه آننسبت به : آن در
 کند میاست که ذکر ی تيروای آر. )باشندی گريدی انمي اي خروج کردهی انيسف قبل ازی انمي
ک يدر ی انيموعود ممکن است مهراه خروج سفی انمياما ، است موجودی انيقبل از سفی انميک ي

از ی انميست که خروج آن يآن نی ن به معناياما ا، ک روز باشديک ماه و در يدر ، سال
ی انميو ی مصر ،فيانیقبل از س: ديگو میت يرا روايگرفته باشد؛ زی شيموعود پی انميخروج 
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. کند می موعود ظهوری انمي قبل ازی انمين يت هرگز ذکر نکرده که ايکنند و روا میخروج 
آن  عالوه بر، موعودی انمينه قبل از ظهور ، استی انيخروج او قبل از خروج سفبلکه گفته 
قبل ی انيسف اًتأکيد باشد و میجنگ و کشتار ی عنيدهد بلکه خروج  یظهور را منی خروج معن

را ظهور مقدم يز ؛ستيخروج او آغاز ظهورش نی عنين يا کرده و ظهور )کشتار(خروجش  از
ست مگر با ينی خروج هيچ است و )قتال(خروج ی برای ساز نهيظهور زم خروج است و بر

  . جنگ است نه ظهور خروج قتال و ان کرده که مقصود ازيب تيپس روا، ظهور
 

کنند  میخروج ی انيو سفی ن که خراسانيتا ا... ( :نديفرما میی انميدر ذکر  امام باقر 
 ن طرف وياز ای کيکوفه  بر ختهيگس اسب افسار ند دومهان، مغرب آن از مشرق و ن ازيکه ا

 دريگ می اجنامفالن بر دستشان  ین که هالک بنيتا ا، کنند میهم سبقت  آن طرف با ازی گريد
کوفه  به سویم که آنان يابي میدر   در کالم امام باقر. )...ماند یمنی ک از آنان باقيچ يو ه

ز يد و ناجنام میفالن به دستشان  نیهالک ب: نديفرما میکه  طور مهانشوند و  میرهسپار 
جنگ  جا آنافت که در يتوان در می از کالم امام . ماند یمنی ک از آنان باقيهيچ : فرمودند

 . اند نه ظهور با لفظ خروج به آن اشاره کرده گرفته و امام  دری سخت
ی ساز نهيموعود زمی انميی برای گريدی انمي :ديگو میکه ی اما نسبت به سخن کوران

ی انميظهور کرده و ، موعودی انميی عنيا کردن مردم باشد پس يکند اگر مقصود او مه می
ن روند يکه ا طور مهان، شان برآمده استيای د برايدار داشته و در صدد متهيشان ديبا ای گريد

است که ی ن معنيو به ا باشد می ی انصار امام مهدی ساز موعود در آمادهی انميی  قهيو طر
کرده ی ساز هنيد و زميشان را امر به متهيا دار داشته و امام يد ی شان با امام مهديا

، ن حالتيگرفته در ای  دستورنيدار داشته و چنيموعود دی انميبا ی گريدی انميپس اگر ، است
شان است پس يای اري نصرت وی ست بلکه به معناين موعودی انميی د برايمتهی ن به معنايا
ی امام مهدی برای نه سازيد و زمين حالت متهيپس در ا ی امام مهدی ممهد براموعود ی انمي

  ظهوری موعود و برافراشته شدن پرچم او به معنی انمي را ظهوريز! موعودی انمياست نه 
ارتباط ، موعودی انميکرده که ارتباط  خ ذکريکه خود ش طور مهان باشد می ی امام مهد

 . است ی امام مهدی مهه برا، موعودی انمي یبرای انمين يد ايبوده و متهی قيعم
 ی موعود در برابر امام مهدی انميی برا یگريدی انمين باشد که يخ اياما اگر مقصود ش
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ن امر مضحک يموعود باشد ای انميو  ی  امام مهدنيبی ا واسطهی عنيکند  میی ساز مينهز
خ ين را خود شيا شود و میمشرف  ی امام مهد داريموعود به دی انميرا خود يز ؛است

با امام ی گريدی انميو اگر  نيست امام  و )موعودی انمي(  اونيبی چ داعيداند که ه می
ح است و يصح ضيهو عکس ق؟ تواند واسطه شود مینداشته پس چگونه ی داريد ی مهد

ی انمي انصار نيباشد و در ب میشان يا و انصار ی  امام مهدنيبی  موعود خود واسطهی انمي
شان ارتباط دارد يدر زمان ظهور ا ی موعود که با امام مهدی انميرا يز ؛دارد گر وجوديد
 و باشد میشان يان آورنده به اميا اولني و ی امام مهد اوري و ناصر نيشان اوليا است وی کي

اساس  است برگر يدی انميموعود بعد از ظهور ی انميکنند که ظهور  مین امور داللت يای  مهه
کند و  میی ساز مينهز حضرت ی موعود است که برای انمين يرا ايز ؛ستينی چ مدعيآن ه

ح است و ي صحريغی کند امر میی ساز نهيموعود زمی انميی گر برايدی انميکه ی قول کوران
  . باشد میی معن یب

 ميمستق طیارتبا را ی امام مهد دارند که ارتباط با وجودی گريات ديروا چنين هم و
 ی مشاور امام مهد کنند مباشر و می تأکيدن نکته يات به ايآن روای  مهه کنند و می نييتب

 . ت استيباشد که صاحب وص میموعود ی انميتنها و فقط 
  

ظهور داللت  قبل از ی امام مهدی ساز برا زمينه که در مورد مشاور وی روايات
  :کنند می

  

عن ، عن عبد اهللا بن جبلة، عن الفضل بن شاذان، حممدبن  يعن عل، أمحد بن إدريس - ۱
إن لصاحب هذا : (يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، عن املفضل بن عمر، عبد اهللا بن املستنري

: ويقول بعضهم، قتل: ويقول بعضهم، مات: يقول بعضهم حتیاألمر غيبتني إحدامها تطول 
يسري ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر  حتی، ذهب

   )٢٨٠(.)أمره ييل الذياملوىل غريه إال 
از عبد اهللا بن ، از عبد اهللا بن جبله، از فضل بن شاذان، بن حممدی از عل، دريسامحد بن ا

                                                
  .١۶١-١۶٢ص : الشيخ الطوسی -الغيبة  -٢٨٠



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................٢٠٢

 

صاحب ی برا( :نديفرما میدم که يشن با عبد اهللا ااز : ديگو می مفضل بن عمراز ، مستنري
ی کشته شده و برخ: نديگو میی کشد که برخ میقدر طول  آنی کيبت است ين امر دو غيا

از  مانند و یمنی ک از اصحابش باقي چيه اجنامسر، رفته است: نديگو می برخی مرده و: نديگو می
  . )دريگ می به دستشان را يا که امری ا یجز آن فرزند و ولندارد ی آگاهی موضع او کس

  

  

دارد  هیآگا  ماند که از موضع امام میی واحد باق صیشخ جا آنکه : ديگو میت يروا
 نياست که او اولی ن معنيشود پس به ا میشان يامر ای متول کند و میشان مالقات يو با ا

ی اطاعت از امر امام مهدی عنيشان يپس اطاعت از امر ا، باشد می ی  به امام مهدنيمقرب
 است .  
  
عن ، روح فرج بن قرة عن أيب، بن عبد اهللا احملمديعن جعفر ، أمحد بن حممد الكويف - ۲

 خطب أمري املؤمنني : (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن مسعدة بن صدقة، جعفر بن عبد اهللا
مل يقصم  تعالیفإن اهللا تبارك و، أما بعد: وآله مث قال باملدينة فحمد اهللا وأثىن عليه وصلى على النيب

إىل ... (، ومل جيرب كسر عظم من األمم إال بعد أزل وبالء، ورخاءدهر إال من بعد متهيل ی جبار
، وقرب الوعد، أيديهم لدنا التمحيص للجزاءی أن لو قد ذاب ما فی ولعمر): أن قال 

فإذا كان ذلك ، والح لكم القمر املنري، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل املشرق، وانقضت املدة
فتداويتم من ، سلك بكم مناهج الرسول  طالع املشرقإن اتبعتم واعلموا أنكم ، فراجعوا التوبة

وال يبعد ، ونبذمت الثقل الفادح عن األعناق، وكفيتم مؤونة الطلب والتعسف، والصم والبكم میالع
   )٢٨١(.)منقلب ينقلبونی وسيعلم الذين ظلموا أ"وظلم واعتسف وأخذ ما ليس له  اهللا إال من أيب

از جعفر بن ، روح فرج بن قرهی با از، یجعفر بن عبد اهللا احملمداز ، یكوفد بن حممد محا
مري ا :کند که حضرت فرمودند مینقل ، عبد اهللا ی بااز ، از مسعده بن صدقه، عبد اهللا

خامت ی نب ستايش پروردگار و درود بر پس محد و.. .(خواندند ی ا نه خطبهيدر مد  نيمنؤملا
 ،دهد  یهرگز جبار را مورد غضب قرار منی تعال تبارک وخداوند .. .بعد اما :فرمودند

کند مگر  یم منيامت را ترمی  به او و هرگز استخوان شکستهی از دادن مهلت و فراخ مگر بعد
دستشان  که در چه آن به جامن قسم اگر)  که فرمودند جا آن تا( مصائب از نزول بال و بعد
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 افته ويان يمدت پا و، ک استيوعده نزد، ماست اجزاء نزد کردن جدا بني برود متحيص و از
از  د پس بعديمشا تاب ماه در خشان بر مشرق در آمدند وی دار از سو دنبالهی مشا ستارگانی برا

 د مشا را بريمشرق آمده باشی که از سوی کس وريد اگر تابع و پيد و بدانيآوری آن به توبه رو
ی الل وی کر وی کور حال است که مشا از هرپس در آن ، دهد می سري  رسول اهللای  هريس

را بر  خودی ها  بر گردننيسنگ آن بار رسد و میان يتان به پايآمال و آرزوها و دهد میشفا 
، ست را غصب کنديکه حق او نی زيآن چ که ظلم و ستم کند وی کس د ويگذار می نيزم

خواهند دانست که ی که ظلم کردند بزودی مورد رمحت خداوند قرار خنواهد گرفت و کسان
  . )شد خواهند گرفتار میبه چه ظل

  

وعده و ظهور و ی کيکند که در هنگام نزد میرا امر  شيعه ی ت امام علين روايدر ا
که از ی تابع کس کنند که سالک و میز امر ين و ان مهلت ستمگران به توبه مراجعه کننديپا

 . باشند، ديآ می ی مشرق قبل از امام مهد
  
ما ی فيستخلص من السفيان، وزير املهديمن أهل املشرق ی مث خيرج اهللا على السفيان... ( - ۳
فيذحبه عند عتبة بيت املقدس كما تذبح الشاة ی إىل الشام فيقصده املهدی مث ينهزم السفيان، أخذ

   )٢٨٢(.)كلبی ويغنمه ومن معه من أخواله الذين هم جنده من بن
را  چه آنو  دهد میخروج ی انيرا بر سف، مشرقی از سو یر مهديوزسپس خداوند ... (

 ی زد و مهديگر میشام  به سویی انيسپس سف، دريگ میپس  باز، غصب کردهی انيکه سف
گونه که گوسفند  مهانکند  میت املقدس سر از تن او جدا يب بِدر کنار در او رفته وبه دنبال 

  بن احلسن حممد ی امام مهدر يکند که وز میان يوضوح به ب خرب. )برند میر را س
ی انيرا سفيز ؛باشد مین امر قبل از ظهور امام يا شان واجب است ويا اطاعت از حضور داشته و

  . باشد می حممد بن حسن ی قبل از ظهور امام مهدی ها از نشانه
  
ابو أمحد بن يوسف بن يعقوب ی حدثن: قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة - ۴
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 بن أيبی حدثنا احلسن بن عل: قال، حدثنا إمساعيل بن مهران: قال، من كتابهی اجلعفاحلسن 
خرب  يف، ی جعفر حممد بن عل عن أيب، بصري عن أيب، عن أبيه ووهيب بن حفص، محزة

شهر  يف، سنة واحدة يف واخلراساين واليماين خروج السفياين): (إىل أن قال ... (طويل 
ويل ملن ، فيكون البأس من كل وجه، كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاً نظام، يوم واحد يف، واحد

، راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكمی ه، الرايات راية أهدى من راية اليماين وليس يف، ناواهم
فاض إليه فإن ی وإذا خرج اليمان، حرم بيع السالح على الناس وكل مسلمی فإذا خرج اليمان
فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل ، عليهی سلم أن يلتووال حيل مل، رايته راية هدى

   )٢٨٣(.)احلق وإىل طريق مستقيم
أهدى  اابی ويبني راية اليمانی هذه الرواية يؤكد على إتباع اليمان يف اإلمام الباقر 
  . عليه من أهل الناری الرايات وإن امللتو

 ازی احلسن اجلعفابو محد بن يوسف بن يعقوب ااز ، محد بن حممد بن سعيد بن عقدةا
از ، وهيب بن حفص از پدرش و، محزهی بابن ی از حسن بن عل، مساعيل بن مهرانااز ، کتابش

): که فرمودند  جا آنتا ... :(یطوالنی در خرب، ی جعفر حممد بن علی بااز ، بصريی با
ها  ک روز است و نظام آنيدر  ک ماه ويدر ، ک ساليدر ی و خراسانی انميو ی نسفياخروج (

 منتشر جا مهه ستم در ظلم و و، کنند میگر را دنبال يکديح است که يتسبی ها ب دانهيند ترتمهان
  یچ پريه ها پرچمان يدر م و، دريکه در مقابل آنان قرار گی به حال کسی وا شود می
صاحبتان دعوت  سویبه را او يز ؛ت استيآن پرچم هدا، ستينی انميگرتر از پرچم  تيهدا
گردد  میحرام ی م و هر مسلماندخروج کرد فروش سالح بر مری انمي هنگامی کهپس . کند می
ز يجا، ت استيرا پرچم او پرچم هدايز ؛ديزياو برخ به سویخروج کرد ی انمي هنگامی که و
به  را اويز ؛ن کار را کرد از اهل دوزخ استيا هر کس کند وی چياز او سرپی ست مسلمانين

  . )کند میم دعوت يحق و صراط مستق سوی
پرچم ، یانميکند که پرچم  می تأکيدی انمي ازی وريت بر وجوب پين روايدر ا  امام باقر

 . جهنم است اهل دوزخ و کننده از او ازی چيسرپ ت است ويهدا
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کند که  میت يروا احلسن الرضا ی بااز ، از معمر بن خالد، فضل بن شاذان - ۵
 به سویافراشته شده و  نم که از مصر بريب میرا ی سبز رنگی ها پرچما يگو(: فرمودندحضرت 

   )٢٨٤(.))کنند می بيعتاو  با( شوند میا داده يبه فرزند صاحب وصا کنند و میشامات حرکت 
  

 :یتعليق و شرح شيخ ناظم عقيل
 به سوی ها پرچم ی ام امام مهديار آشکار است که قبل از قيت بسين روايداللت ا

و خامت   نيوارث ائمه معصوم مهانا يشوند و صاحب وصا میت يا هدايفرزند صاحب وصا
صاحب  ی شان امام حممد بن حسن عسگريا شان واگذار شده ويت به ايکه وص سیک

فرزند  به سوی ها پرچمکه در : ديگو میت يباشد و روا می آل حممد  الزمان و مستحفظ از
 . شند میت يهدا ی فرزند امام مهد احلسن امحد ديس به سویی عنيا يصاحب وصا

 
 : در نتيجه

 امری که متولی ت اول کسيدر روا، کنند می اشاره نيت معيک شخصيات به يروای  مهه
به   نيمنؤامل ريت دوم اميدر روا ت واحد است ويک شخصي، شود می ی امام مهد

ر يوز: ت سوميکند و در روا میامر ،  استنيک مرد معيت از طالع مشرق که يتبع و پريوی
ت يو روا ت واحد استيک شخصيز ين، شود میشان يامر ای که متصد ی امام مهد
باشند  میمشاور امام  موعود فرمودند که مباشر وی انميکند که  میامر   ز امام باقريچهارم ن

فرزند   رضات پنجم امام يدر روا و ت واحد استيک شخصيز يشان نيا و ميرا اطاعت کن
او  به سوی ها پرچم ت واحد است ويک شخصيز يکنند که او ن میاد يا را يصاحب وصا

 به دسترا  که امر امام ی از ولّ پريویبه   ا عاقالنه است که ائمهيآ. شوند میت يهدا
ت يرفنت شخصينپذ ترک وی ت به معنايک شخصيکه اطاعت از ی حال امر کنند در، دريگ می
  ؟گر استيد

ت يگر تبعيو بار د ی ر امام مهدياز وزی وريگر پيبار د، از طالع مشرقی وريک بار پي

                                                
ص  ۴ج : یتأليف كوران معجم أحاديث امام مهدی ، ۱۵۸ص : بشارت اسالم، ۳۷۶ص : ارشاد مفيد -٢٨٤
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 داللت نيک شخص معيها بر  آن نامی  ا مههيت از فرزند صاحب وصايگر تبعيد و باری انمياز 
جهنم  به سویقرار داده و ی ت و سرگردانرياست که مردم را در حی ن امريا ايآ. کنند می
گرفته و طالع  به دستکه امر امام را ی شوی يو موالرياگر تو پ.  به خداميبر میپناه  و برد می

فرزند صاحب  کرده وی وريست و اگر دو شخص را پين زين کار جايا یکن مشرق را رها
شوند و اگر  میت ياو هدا به سوی ها پرچمرا يز ؛ستيز نين کار هم جايای ا را ترک کنيوصا
ی ورياگر مهه را پ، ستيز نيهم جا ن کاريای را ترک کنی مهدر يو وزی کنی وريسه را پ هر
دوزخ را به  از او آتش وی چيرا سرپيست؛ زين زين کار هم جايای را ترک کردی انميو ی کن

  . ت استيدنبال دارد چرا که پرچم او پرچم هدا
فرزند ر امام و يطالع مشرق و وز گرفته و به دسترا  که امر امامی ين حالت مواليا در

از اهل دوزخ ی  به خدا که مهگميبر میپناه  و آنان است وريکس که پ هر ا ويصاحب وصا
از  ريغی کس القاب بر ها و ن ناميای  پس مهه. کردندی چيسر پی انمين که از يا بعد از، باشند

شود  میامر امام ی است که متولی کس مهانی انمي، فقط خاص او هستند شوند و یاطالق منی انمي
ن يباشد و خبصوص ا می ی ر مهديوز چنين هم ا وياو طالع مشرق و فرزند صاحب وصا و

ک سال ي دری انمي وی انيخروج سف رايز ؛کند میخروج  یانياست که بر سفی کسی انميکه 
 ی ر امام مهديمهان زی انميکه  کند می تأکيدن امر يا است و ک روزي در ک ماه وي

از پريوی به  که ائمه   میهنگا باشد؛ میت يکه حائز امه استی گريدی  نکته باشد و می
که ی از طالع مشرقی ت اثريآن روا کنند در میامر  دعوت و، امر امام شدهی که متولی کس

به  چگونه ائمه ی انميز ين وی ر مهديوز چنين هم ست وياند ن اطاعت از او را واجب ساخته
ان يکه بی کنند در حال میسفارش . ..و... ا ويفرزند صاحب وصا، از طالع مشرق پريوی
ک ي ات برين شخصين که متام ايجز ا ؟از اهل آتش استی انميکننده از ی چيند سرپا کرده

امکان آن ، اند ت مجع شدهيک روايات در ين شخصياگر متام ا باشند و ق داده شدهيشخص تطب
 دند ويورزی اهتمام نداشته و سست ضيحتو در ت يگمان نکند که اهل بی کس نبوده و
ح يف و تشريتعر نده رايات آيروا، ات گذشتهيان خواهد شد که روايهللا بء اشا ان و. حاشاهم

است که به مدت ی ت مرديآشکار خواهند کرد و آن هو، بودهی را که خمفی قتيحق دهند و می
  . کند می حکومت ريهشت ماه با مشش
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حدثنا عبد اهللا بن : قال، عن ابن طلحة اجلحدري، املروزيعن نصر بن الليث ، عن قرقارة
إن دولة أهل بيت : (عن عمار بن ياسر أنه قال، عبد اهللا بن رزين عن أيب، زرعةی عن أب، هليعة

فإذا . جتئ إماراا حتیفإذا رأيتم فالزموا األرض وكفوا ، وهلا إمارات، آخر الزمان نبيكم يف
واستخلف ، جيمع األموال الذيومات خليفتكم ، وجهزت اجليوش، استثارت عليكم الروم والترك

هالك ملكهم من حيث بدأ ويتخالف الترك ی ويأت، فيخلع بعد سنني من بيعته، بعده رجل صحيح
ويل ألهل األرض من شر قد : مناد من سور دمشقی ويناد، األرض وتكثر احلروب يف، والروم
، ويظهر ثالثة نفر بالشام كلهم يطلب امللك، خير حائطها حتیمسجدها ی وخيسف بغرب، اقترب

وحيضر الناس ، كلب سفيان خيرج يفی ورجل من أهل بيت أب، ورجل أصهب، رجل أبقع
وخيرج قبل ذلك من يدعو ، فإذا دخلوا فتلك إمارة السفياين، وخيرج أهل الغرب إىل مصر، بدمشق

والرواية اآلتية ، هذه الرواية تذكر خروج رجل يدعو آلل حممد  )٢٨٥(.)...آلل حممد 
  . تذكره بأنه من أهل البيت عليهم الصالة والسالم

، زرعهی بااز ، از عبد اهللا بن هليعه، یجحدراز ابن طلحه ، یاز نصر بن ليث مروز، قرقاره 
دولت اهل بيت ی برا(: کند که گفته است میت ياز عمار بن ياسر روا، عبد اهللا بن رزينی با از

 بنشينيد تا و، در کمني باشيدی که ديد  میاست پس هنگای هاي الزمان نشانه پيامربتان در آخر
چريه شدند و  ترک بر مشا روم و هنگامی کهپس ، بيايد مشا به سویآن ی ها که نشانه  ناي

ی مرد او از و بعد، کند مبريد میمشا که اموال را مجع ی  فهآماده شدند و خلي لشکرها جمهز و
حکومتشان ی هالک و شود می کنار ها از حکومت بر بيعت سال از بعد، درستکار خالفت کند

 و جنگ و يابند میهم اختالف  روم با يابد و ترک و میپايان ، که آغاز شد گونه مهان
زمني حال اهل  بری وا: دهد میاز سور دمشق ندا ی مناد يابد و میبر زمني گسترش ی خونريز
آن خراب شده  قسمت غرب مسجد ديوار و رود می زمني آن فرو که نزديک است وی از شر

کدام طالب حکومت  کنند که هر میسه نفر در شام ظهور  ريزند و میفرو  و ديوارهايش
 شود و میسفيان که از کلب خارج  یاز اهل بيت ابی مرد قرمز وی مرد ابلق وی مرد هستند

وارد إماره  هنگامی کهمصر شده پس ی  اهل غرب روانه شوند و میدمشق آماده  مردم در
. )...کند میدعوت   آل حممد به سویکند که  میخروج ی قبل از آن مرد شوندی سفيان
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شان از يکند و ا می دعوت آل حممد  به سویکند که  میرا ذکر ی خروج مرداين روايت 
  . باشد می ت ياهل ب
فليفرجن اهللا ، وإن استنصروكم فانصروهم، فإن لبدوا فالبدوا، نبيكمفانظروا أهل بيت  ...( 

موضوعاً ، ال يعطيهم إال السيف هرجاً هرجاً، ابن خرية اإلماءی بأب، الفتنة برجل منا أهل البيت
أمية ی يغريه اهللا ببن، لو كان هذا من ولد فاطمة لرمحنا: تقول قريش حتی، على عاتقه مثانية أشهر

الذين خلوا من ی سنة اهللا ف. ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيالً، جيعلهم حطاماً ورفاتاً حتی
   )٢٨٦(.)قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديالً

بأن اهللا يفرج الفتنة برجل من أهل البيت يضع السيف   هذه الرواية يذكر أمري املؤمنني يف
  . على عاتقه مثانية أشهر

ی ارياگر مشا را ، ديپنهان شو، د اگر پنهان شدنديامربتان توجه کنيپ بيتبه اهل ... (
ت ما فرج ياهل ب ازی مردی  به وسيله، خداوند قبل از فتنه د ويدهی اريز آنان را ين مشا، دادند

به مدت هشت ماه  دهد و ی منريجز مششی زيبه آنان چش يپدرم به فدا، دهد میش قرار يگشا و
، کرد میفرزند فاطمه بود به ما رحم  او اگر: نديگو میش يو قر دهد می  اش قرار شانهی رو بر

] هيام نیب[ آن ملعونان کند و مید ابو ن ست ويکند و آنان را ن میه مسلط يام یبر بن را خداوند او
است که ی ن سنت اهليا. کردند میانداتند و غارت  میکشتار به راه  قتل و، رفتند میکه  هرجا

  . )یابي یل منيتبدی ان داشته و هرگز در سنت اهليجرقبل از آن هم 
از ی مردی  به وسيله، کنند که خداوند قبل از فتنه میذکر   نيمنؤامل ريت امين روايدر ا

 اش قرار شانهی رو بر  راريگردد که به مدت هشت ماه مشش میفرج حاصل  ش ويت گشاياهل ب
  . دهد می

  
  : ها شدن از فتنه حذربر باب  در  مري املؤمننيا ی خطبه
إىل ... (فحمد اهللا وأثىن عليه ، املنرب صعد أمري املؤمنني : (قال، عن سليم بن قيس، أبان
وإن استنصروكم فانصروهم تنصروا ، فإن لبدوا فالبدوا، انظروا أهل بيت نبيكم): أن قال 
وال تسبقوهم بالتقدم فيصرعكم ، فإم لن خيرجوكم من هدى ولن يدعوكم إىل ردى، وتعذروا

                                                
  .۱۲۱ص  ۵۱ج : حبار األنوار -٢٨٦



  ٢٠٩............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

فما يكون بعد ذلك : قال. ی يفرج اهللا عن الفنت باإلمام املهد. البالء وتشمت بكم األعداء
مث يرفعون إىل . كانفراج األدمي من بيتهی يفرج اهللا البالء برجل من بيت: قال ؟ يا أمري املؤمنني

، هرجاً هرجاً، يقبل منهم إال السيف ويسقيهم بكأس مصربة وال يعطيهم وال، من يسومهم خسفاً
مقاماً واحداً ی تود قريش بالدنيا وما فيها أن يرون حتی، حيمل السيف على عاتقه مثانية أشهر

ما هذا : (يقولوا حتیوأقبل منهم بعض ما يرد عليهم ی فأعطيهم وآخذ منهم بعض ما قد منعون
أمية فيجعلهم حتت ی يغريه اهللا ببن، )لو كان هذا من قريش ومن ولد فاطمة لرمحنا، من قريش

الذين خلوا ی سنة اهللا ف، ملعونني أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيالً(. قدميه ويطحنهم طحن الرحى
   )٢٨٧(.)من قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديالً

ی پس از محد ثناو بر منرب نشستند   نيمنؤاملمري ا: ديگو می از سليم بن قيس، بانا
 اگر مشا را، ديپنهان شو، د اگر پنهان شدنديامربتان توجه کنيت پيبه اهل ب(: خداوند فرمودند

ت يرا آنان هرگز مشا را از هدايز ؛ديکنی عذر خواه د ويدهی اريز آنان را ين مشا، دادندی اري
را يز ؛ديريآنان سبقت نگ ش رفنت ازيکنند و در پ یزشت دعوت منی به کارها کنند و یخارج من

ی  به وسيلهها  که خداوند در فتنهنيکنند تا ا مید و دمشنان مشا را مشاتت يشو میگرفتار بالها 
 چه آن از منني بعدؤامل يا امري: گفته شد. دهد میش قرار يگشاو ت فرج ياز ما اهل بی مرد
، دهد میگشايش قرار  اهل بيت فرج و از مای مردی  به وسيلهخداوند : فرمودند؟ شود می
 بردارد دری که خسوف سیسپس نسبت به ک. داستياش پ خانه از زمني گشايش آمسان و ندمهان
جز ی زيچ دهد و ی منريجز مششی زيبه آنان چ چشاند و می ها آنشربت تلخ به  و، ستنديا می

به  ا رايش متام دنياهل قر و دهد می شانه قرار بر  راريو به مدت هشت ماه مششد ريگ ی منريمشش
را  چه آنم و ريگ میرا از من منع کرده  چه آنمقام مرا به من نشان دهند پس  دهند تا میمن 
ش و فرزند يست اگر از قريش نياو از قر: نديگو می دهم و میخودشان بوده به آنان ی برا

خود ی ر پايآنان را ز کند و میه مسلط يام یبر بن ارو خداوند ا، کرد میفاطمه بود به ما رحم 
کشتار به راه  رفتند قتل و میکه  را آن ملعونان هرجايز(. ابيمانندسنگ آس کوبد میدرهم 

 . )یابي یف منيحتر  ويريتغی هرگز در سنت اهل ان است وينيشيدر پی ن سنت اهليا انداختند و می
 که امام نياز ا کند بعد میی شتري بريتفس کرده و تأييدت قبل را يموضوع روا، تين روايا
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  ی فرج امام مهد که قبل ازی يها فتنهبه ذکر خداوند قبل از و( :نديفرما میپردازند  می 
قبل از امام و ها  فتنه از د بعديپرسی مرد، دهد میقرار  ی امام مهدی  به وسيلهی فرج ها فتنه
ها و قبل از  از فتنه بعدی عني نيمنؤامل ريا اميخواهد شد  چه آناز  بعد؟ شود میچه  ی مهد

ی  به وسيلهبالها را  خداوند در: امام فرمودند؟ شود میچه  ی امام مهد به وسيلهفرج 
 باشد می ی ظهور مهدی ها ن مرد از نشانهيا و، دهد میقرار ی تم فرجياهل ب ازی مرد
  . خواهد کرد تأييدگر آن را يت ديو روا ات گذشته ذکر شديکه در روا طور مهان

  
 عن احلسن بن أيب، عن عبد اهللا بن جبلة، اهللا بن موسىعن عبيد ، بن أمحدی وحدثنا عل 
صاحب هذا األمر سنة من أربعة  يف: يقول مسعت أبا جعفر الباقر : (قال، بصري عن أيب، محزة
ما سنة : فقلت. وسنة من حممد ، وسنة من يوسف، وسنة من عيسى، سنة من موسى: أنبياء

فما : قلت. عيسى يقال فيه ما قيل يف: فقال؟ وما سنة عيسى: قلت. خائف يترقب: قال؟ موسى
إال أنه  إذا قام سار بسرية رسول اهللا: قال؟ وما سنة حممد: قلت. السجن والغيبة: قال؟ سنة يوسف

فكيف : قلت. اهللای يرض حتیويضع السيف على عاتقه مثانية أشهر هرجاً مرجاً ، يبني آثار حممد
   )٢٨٨(.)الرمحةقلبه  اهللا يفی يلق: قال؟ يعلم رضاء اهللا

ی بااز ، محزهی بااز احلسن بن ، از عبد اهللا بن جبله، از عبيد اهللا بن موسى، محدابن ی عل
در صاحب اين امر چهار سنت ( :که فرمودند نيدمش با جعفر الباقر ااز : (ديگو می، بصري

 از يوسفی سنت، ی از عيسی سنت، ی از موسی سنت: استی اهلی از چهار تن از انبيا
 از حممد تیو سن . ی سنت موس: گفتم مهواره حتت  هراسان و: فرمودند؟ چيست

گفته ی در مورد او سخنان: فرمودند؟ چيست ی سنت عيس: عرض کردم. تعقيب است
؟ چيست  يوسفسنت : عرض کردم وگفته شد  ی که در مورد عيس، شود می

قيام  هنگامی که: فرمودند؟ چيست  سنت حممد: عرض کردم. غيبت زندان و: فرمودند
به و  سازد میآشکار  را زيرا آثار حممد  ؛کند میقيام   کند با سريت و سنت حممد می

: عرض کردم. گرددی دهد تا خداوند راض می اش قرار شانهی باال را مدت هشت ماه مششري
که خداوند قلب او را آکنده از  نیزما: فرمودند؟ گشتهی فهمد که خداوند راض میچگونه 
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  . )کند می رحم
دهد  می شانه قرار بر را ريکه به مدت هشت ماه مششی شود کس می تأکيدت ين روايا در

  وسفياز سنت ی او سنت را دريز ؛استی گريبلکه شخص د، نيست ی امام مهد
را امام يز نيست؛ممکن  ی امام مهد ت برين روايو انطباق ا شود میی است و او زندان

ت يب گشتند و روايشده و از زمان آغاز امامت غای نه زندان شود و می ليمنه تس ی مهد
ن يآن سنت زندان است صاحب ا است و  وسفياز ی که در او سنتی کند کس میان يب

ی ست که امام مهدين نيای ت به معناين روايصاحب امر در ای  کلمه چنين هم باشد و میامر 
 ی بر امام مهد توان آن را منی است و ميخوان میگر يت ديدر روا، انطباق داد . 
  

حدثنا حممد بن املفضل وسعدان بن إسحاق بن سعيد : قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد
عن هشام ، عن احلسن بن حمبوب، مجيعاً، وأمحد بن احلسني وحممد بن أمحد بن احلسن القطواين

إن صاحب هذا : (يقول مسعت أبا جعفر الباقر : قال، الكناسيعن يزيد ، بن سامل اجلواليقي
   )٢٨٩(.)ليلة يصلح اهللا له أمره يف، ابن أمة سوداء، األمر فيه شبه من يوسف

خوانی ندارند،  هم سازد که اين صفات با امام مهدی  اين روايت به وضوح آشکار می
  .باشد سيه چرده منی) نرگس(زيرا مادر امام مهدی 

محد بن حسني ا سحاق بن سعيد واسعدان بن  از حممد بن مفضل و، حممد بن سعيد محد بنا 
از ، یاز هشام بن سامل جواليق، از حسن بن حمبوب، مجيعاً، یحسن قطوانمحد بن احممد بن  و

از ی ن امر سنتيصاحب ا(: دم که فرمودنديشن با جعفر باقر ااز : ديگو می، یيزيد كناس
  . )سازد میک شب آشکار يکه خداوند امر او را در  ه چردهيمادر سفرزند آن ، وسف داردي

را مادر امام يز ؛کند می بيان ی بر امام مهد ت بوضوح عدم انطباق خود راين روايا
ه چرده ين امر سيکه مادر صاحب ای پوست است در حال سپيد) نرجس خاتون( ی مهد

  . است
  . کند میداللت  ی مهد بر امام ز به عدم انطباق آنيگر نيت ديو روا

                                                
ص  ۳ج : یتأليف كوران ی معجم أحاديث امام مهد، ۱۶۶ص  :حممد بن إبراهيم نعمانی -كتاب غيبت  -٢٨٩
۲۳۹. 
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، حدثنا جعفر بن حممد بن مالك: قال، العطار يحيیحدثنا حممد بن : قال، حدثنا أيب
قلت للحسني بن : (قال، عن عيسى اخلشاب، عن سعد بن حممد، محدان بن منصوری حدثن: قال
، بأبيهاملوتور ، ولكن صاحب األمر الطريد الشريد، ال: قال؟ أنت صاحب هذا األمر:  يعل

وهذه الرواية أيضاً تذكر بأن صاحب األمر  )٢٩٠(.)يضع سيفه على عاتقه مثانية أشهر، املكىن بعمه
حممد بن احلسن؛ ألن  يوهو أيضاً ليس اإلمام املهد، يضع السيف على عاتقه مثانية أشهر يهو الذ

  . بالقاسم میيسی وليس هناك عم لإلمام املهد، القاسمی يكىن بأب ی اإلمام املهد
از ، از محدان بن منصور، کاز جعفر بن حممد بن مال، العطار يیاز حممد بن حي، پدرم 

مشا صاحب : عرض کردم  لیبه حسني بن ع: ديگو می، خشاباز عيسى ، سعد بن حممد
و هم و خوخنواه پدرش ی فرار، مطرود مهانن امر ي اما صاحب اريخ: فرمودند؟ ديهست ن امريا

 . )دهد می شانه قراری باال  راريمدت هشت ماه با مششش که به يعموی  هيکن
 را به مدت هشت رياست که مششی کند که صاحب امر کس میت ذکر ين روايا چنين هم و
را يز نيست؛ ی شود که مقصود امام مهد میدهد و به وضوح آشکار  می شانه قرار ماه بر

  . قاسم نداردال بنام ابای يالقاسم است و عمو ابا ی امام مهدی  هيکن
 
 . ات استيروا متامی برای حيگر توضيت ديروا و

  من مسع علياًی حدثن، عن اهليثم بن عبد الرمحن، حدثنا عبد اهللا بن مروان، حدثنا نعيم
قالوا ، وبلغ ذلك أهل الشام، جيشاً فخسف م بالبيداءی إىل املهد إذا بعث السفياين: (يقول

 يويسري املهد، فريسل إليه بالبيعة، طاعته وإال قتلناك وادخل يف فبايعهی قد خرج املهد: خلليفتهم
وتدخل العرب والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم ، وتنقل إليه اخلزائن، ينزل بيت املقدس حتی

وخيرج قبله رجل من أهل بيته ، تبىن املساجد بالقسطنطينية وما دوا حتیطاعته من غري قتال  يف
فال ، يقتل وميثل ويتوجه إىل بيت املقدس، السيف على عاتقه مثانية أشهروحيمل ، بأهل الشرق

   )٢٩١(.)ميوت حتیيبلغه 
  نيمنؤامل ريده اميکه شنی از کس، هيثم بن عبد الرمحن از، از عبد اهللا بن مروان، نعيم 
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به دنبال ی لشکری انيسف هنگامی که: دم که فرمودنديحضرت شن از: نقل کرده، نديفرما می
خربش به اهل  هنگامی کهرسند  میمهه به هالکت  و روند می فروی يصحرا فرست در میی مهد
به اطاعت  عت کن ويخروج کرده با او بی مهد: نديگو میخود ی  فهيرسد آنان به خل میشام 

عت يبی برای پس او به دنبال مهد. م کشتيتو را خواه در غير اينصورتد ياز او درآ
خزائن  پس متام، ديآ میت املقدس فرود ين که در بيرود تا ا میاو  به سویی فرستد و مهد می
ی زيخونر جنگ و هيچبدون ... اهل حرب و روم و عجم و عرب و شود و میشان داده يبه ا

از ی شوند و قبل از او مرد میبنا ... ه وييدر قسطنطی ند و مساجديآ میشان در يبه اطاعت از ا
 شانه اش قراری باال را ريکند و به مدت هشت ماه مشش میمشرق خروج ی تش از سوياهل ب

با قتل وکشتار  جا آندن به يت املقدس برسد و رسيکشد تا به ب میو  کشد میآن قدر ، دهد می
 . )سر خواهد شديمی اريبس

 ريمدت هشت ماه مششکه به ی را داده و درآن آمده است کسی اريح بسيت توضين روايا
کند و او از  میخروج  ی است که قبل از امام مهدی اومرد، دهد می برشانه اش قرار را

پس ) تشياز اهل بی مرد( :نديفرما میرا يز ؛است ی ت امام حممد بن حسن عسگرياهل ب
  .باشد می ه اويباشد بلکه مقصود ذر ی تواند خود امام مهد منی ی امام مهد بيتاهل 
  

 تأکيدين امر برا ۱۱۰ص ممهدون  عنواندرکتاب خود حتت ی که شيخ کورانی طور مهان
   :کند می

حيمل ، من املشرق من أهل بيتهی خيرج رجل قبل املهد ...(: أنه قال عن أمري املؤمنني 
  . )ميوت حتیيقتل ويقتل ويتوجه إىل بيت املقدس فال يبلغه ، السيف على عاتقه مثانية أشهر

مشرق خروج ی تش از سوياز اهل ب، یقبل از مهدی مرد... ( :فرمودند مري املؤمنني ا 
ن يکشد تا ا میکشد و میآن قدر ، دهد میرابرشانه اش قرارريکند و به مدت هشت ماه مشش می

 . )رسد مگربا قتل وکشتار فراوان یمن جا آنرسد پس به  میت املقدس يکه به ب
دهد  می برشانه اش قرار را ريکه به مدت هشت ماه مششی کس گر آشکار شديپس بار د

. مشرق خروج کرده بودی تش است که از سوياز اهل بی بلکه مرد، نيست ی امام مهد
صاحب  ز ثابت شد که مقصود ازين شان صاحب امر است ويم که ايافتيات درياز خالل روا و

 در را که شخص مورد نظری اتياز روای به برخ، نيست ی ات امام مهديشتر روايامر در ب
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حکومت  ی شان قبل از ظهور امام مهديا، م کردياشاره خواه کنند می نيات تبيع روايمج
آن ( ی سپس امام مهد. ستينی رين فرموده که در حکم او رشوه گيکنند براساس ا می

  . نديآ می )اندام ميان
 

فرجاً أبداً ما  ليس ترى أمة حممد، يا أبا حممد: (قال، عن اإلمام الصادق ، بصريی عن أب
برجل منا  فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد. ينقرض ملكهم حتیفالن ملك ی دام لولد بن
ألعرفه ی واهللا إن. حكمه الرشای وال يأخذ ف، ويعمل باهلدى، بالتقى) يسري(يشري ، أهل البيت

، احلافظ ملا استودع، القائد العادل، ذو اخلال والشامتني، مث يأتينا الغليظ القصرة. بامسه واسم أبيه
   )٢٩٢(.)ميلؤها عدالً وقسطاً كما مالها الفجار ظلماً وجوراً

ی که برا میحممد ماداابو ی ا( :نديفرما میکه ، مام صادق به نقل از ا، بصريی اب از 
 نکه ملک ويتا ای نيب یمن جیفر  امت حممدی فالن حکومت است هرگز برای فرزند بن

د خداوند يان رسيحکومت آنان به پا ملک و هنگامی کهپس . ان برسديحکومت آنان به پا
 ريس، تيهدا و ريعمل خ کند که با تقوا و مینازل   امت حممد را بر تيما اهل ب ازی مرد
. شناسم مینام پدرش را  به خدا سوگند من نام او و. ستينی ريدر حکمش رشوه گ کند و می

، عادلی  اندهآن فرم، اهيخال س دو خال بزرگ و دوی  ان اندام و دارندهياز او آن م سپس بعد
 که پر گونه مهانکند  میاز عدل و قسط   را پرنيزم، ديآ میکه به او سپرده شده ی حافظ امانات

  . )از ظلم وستم گشته
  

از ی ديکند که س مین داللت يث بر ايحد: ديگو میت ين روايدر شرح ای خ کورانيش
ی نه را برايو زم کند میحکومت  ی است که قبل از ظهور امام مهد ت ياهل بی  هيذر

 ريت سيتقوا و هدا با هد و میتقوا سوق  به سوی مردم را و کند میخروج حضرت آماده 
ل يچ متايهی عنيست ينی ريکند در حکمش رشوه گ میعمل  میحسب احکام اسال بر کند و می

  . باشدی نيمخسيد ، دين سياحتمال دارد ا ديگو میبه اخذ رشوه ندارد سپس ی و رغبت
  
  

                                                
  .۲۶۹ص  ۲ج : حبار األنوار -٢٩٢
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 : گومي می
ظهور  ی قبل از امام مهد ت حضرت وياز اهل بی ثابت کرده که مرد نیکورا :اول

در ی کند اما کوران میخروج حضرتش آماده ی نه را برايزم ا ويکند که انصار حضرت را مه می
نسبت داده  ی نيمخ سيدن امر را به يا ت ها ناموفق عمل کرده ويص شخصيو تشخ ديحتد

  . است
نام پدرش را  به خدا سوگند من نام او و: (نديفرما می مام صادق ات يدر روا :دوم

 ی پس نام امام مهد، باشد ی ت مقصود امام مهدين روايا در پس اگر، )شناسم می
، پس او، ستين شيدهپو مقرب امام صادق  ک ويدوستان نزد که از ريبصی ابی برا

: آن در ت واضح است ويخود روا که در طور مهان، باشد می ی از امام مهد ريغشخصی 
مقصود از  )ديآ میما  به سویاه يخال س دو خال بزرگ و دوی  ان اندام دارندهيو سپس آن م(
است و امام  کسیچه  ت يکه از اهل بی ن شخصياست پس ا ی ن عبارت امام مهديا

 و، طالع مشرق، یانميات يکه در روا طور مهان، کنند میی در ذکر نام او خوددار  صادق
ات بر يکه متام روا لیدر حا ؟ستيکردند کی خوددار اونام  ذکر از... ا ويفرزند صاحب وصا

 . کنند می داللت نيت معيک شخصي
ت يک شخصياز  پريویرا به  ما ائمه اطهار  النه است که خداوند و رسولش وقا عايآ 
امر ، ان ذکر کنندمين که نام او را برايبدون ا، سازد میرهنمون  ی امام مهد به سویکه 

ات متعدد ذکر يقبل از ظهورش در روا حممد بن حسن ی ا نام امام مهديآ ؟کرده باشند
اد شده ي جنيلقبل از بعثت در کتب تورات و ا سول اهللا رکه نام  طور مهان ؟نشده است

بالغ باشد پس چگونه ممکن  تیمتام معاندان حج تا بر ؟باشند می نيعاملی برای ن رمحتيا است و
ا ممکن است يو آ ؟از شخص جمهول احتجاج کندی وريل عدم پياست خداوند بر مردم به دل

که آنان را به آن عادل ی به شخصی يچ راهنمايان خاصه را بدون هيعيخداوند مردم و متام ش
ی يراهنما، از ظلم وستم گشته که پر گونه مهانکند  میاز عدل و قسط   را پرنيمنتظَر که زم

است که ی ا خداوند طالب شکنجه و عذاب کسانيآ ؟سپس رها کرده باشد و، کند می
 ؟کنندی اريرا  ی خواهند امام مهد می

ن شخص وجود داشته باشد که در يشناخنت اسم ای برای واضحی يل و راهنمايد دليپس با
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د و با آن مردم يآ میخود آن شخص  هنگامی که، مناسب آن آشکار خواهد شد  ونيوقت مع
در  رسول اهللا  که طور مهان زين ان خواهد شد ويت بيکه در روا طور مهانکند  میاحتجاج 
  . احتجاج کردی هود و نصاريبر  جنيلا تورات و

 
عن ، عن عبد اهللا بن مسكان، عن ابن سنان، )عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس(وذا اإلسناد 

ليس ی إنا نصف صاحب هذا األمر بالصفة الت: جعفر ی ألبقلت : قال: (قال، مالك اجلهين
حيتج عليكم بذلك  الذييكون هو  حتیال يكون ذلك أبداً ، ال واهللا: فقال. ا أحد من الناس

  )٢٩٣(.)ويدعوكم إليه
، یاز مالك اجلهن، از عبد اهللا بن مسكان، از ابن سنان، عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس

م که يکن میف يتوصی با صفت ن امر رايصاحب ا ما :عرض کردم جعفر  ابیبه : (ديگو می
نه به خدا سوگند آن امر هرگز آن : فرمودند. ندارد ن صفت رايا او چ کس از مردم ماننديه

   ).کند میبا آن بر مشا احتجاج  د ويآ میمشا  به سویاو  بلکه خودگونه خنواهد بود 
اوصاف  را ائمه يز نيست؛ ی مقصود امام مهدت آشکار شده ين روايدر ا چه آن و

کند از  میبه آن دعوت  کند و میکه بر مشا با آن احتجاج ی اما کس، اند ان کردهيشان را بيا
 کند که در آن اسم و میبر مشا احتجاج ی زيبا چی افت که او بزوديتوان در میت يظاهر روا
است که امسش را آشکار ی صاحب اسم کسکند و  میو مشا را به آن دعوت  باشد میصفت او 

آن  کند پس در میان يب ات راياو مقصود روا و کند میان يت را بين روايقت ايکند وحق می
آن را از  ی امام مهد و آورده ی امام مهدی از سوی ا نهيهنگام است که او با ب

که در  ،وصيتست جز ينی زيمشا احتجاج خواهد کرد وآن چ بر، به ارث برده پدرانش 
  . ان خواهد شديگر بيت ديروا

  
ظاهر ی وليست العصمة ف، اإلمام منا ال يكون إال معصوماً: (قال، بن احلسني ی عن عل

؟ املعصوم معنیفما ، يا ابن رسول اهللا: فقيل له. ولذلك ال يكون إال منصوصاًاخللقة فيعرف ا 
إىل ی واإلمام يهد، ال يفترقان إىل يوم القيامةوحبل اهللا هو القرآن ، هو املعتصم حببل اهللا: فقال

                                                
  .۳۳۷ص : حممد بن إبراهيم نعمانی -در كتاب غيبت  -٢٩٣
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ی هی للَّتی إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يِهد﴿ :عزوجلوذلك قول اهللا ، إىل اإلمامی القرآن والقرآن يهد
مكما بينوا ذلك ، وذلك من فضل اهللا على الناس، فالوصية ال يدعيها غري صاحبها. ))٢٩٤(.﴾أَقْو

  . اآلتية الروايةی أهل البيت وكما ف
که معصوم باشد و عصمت در  نيست جز اين  میاز ما اما(: نديفرما می  بن احلسنيی عل

ن صورت يا ريت شده باشد پس در غيوص به او ديست تا با آن شناخته شود بلکه بايظاهر او ن
فته گ. )ت مذکور باشدينام او در وصی عني( ن که منصوص باشديمگر ا تواند معصوم باشد یمن

است که به ی امام معصوم کس: فرمودند؟ ستيعصمت چی پس معن ،فرزند رسول اهللای ا: شد
اممت از هم جدا ين دو تا روز قيقرآن است پس ای سمان اهليچنگ زده باشد و ری سمان اهلير
اين قرآن به  قطعاً( :ديفرما میکند وخداوند  میت يشوند وامام به قرآن و قرآن به امام هدا یمن
 صاحبش و مگر شود یت منيوصی مدعسی پس ک .))منايد خود پايدارتر است راه مىكه ] آيينی[

  . اند ان کردهيگر بيت ديدر روا  که ائمه طور مهانمردم است  بری آن فضل اهل
 

إال ترب  غري صاحبهإن هذا األمر ال يدعيه ( :مسعت أبا عبد اهللا يقول: قال، عن الوليد بن صبيح
   )٢٩٥(.)اهللا عمره

جز ی اين امر را کس(: م که فرمودندنيدبا عبد اهللا شااز : ديگو می، بن صبيح وليد از
خداوند عمر او را کوتاه ، آن را غري از صاحبش ادعا کند هر کس و کند مینصاحبش ادعا 

  . )دهد میبه عمرش خامته (کند  می
  

ت يوصت يدارد و روای قيت ارتباط عميت وصيات مرتبط با معرفت روايشناخت متام روا و
آن را در خالل اشکاالت ی ليخ ناظم عقيباشد و ش میی انميات در خصوص يد متام روايکل

" ۱۰عصر ظهور ص ی سامر" بکند و پاسخ در کتا میان يدر مشتت بيحی وارده از سو
اهل  و ی  انصار امام مهدنياولی انميکند که  میان يبی ليخ ناظم عقيآن ش باشد که در می

  . در شب وفات است  رسول اهللا صيتشخص مذکور در و مهان او بصره و
از  است و امحدنامش ی يگو میاما سخن توکه  و: دين مورد خبوانيسخنان مشتت را در ا

                                                
  .٩: اإلسراء -٢٩٤
  .۳۷۳ص  ۱ج : شيخ كلينی -ی كاف -٢٩٥
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حجت خالف  ل ويبرهان است بلکه دل ل ويبدون دل اساس وی ا بعن اديا باشد میاهل بصره 
باشد و  مین مياز اهل   است ونيحسا يحسن ی انميت شده که نام يکند و روا میثابت  آن را

د است و يند پنبه سفمهانکند که  میظهور ی ن پادشاهمياز  ءدر صنعا در حبار آمده است و
ت يو مقصود در روا" روند  می نيباشد پس با خروج او فتنه ها از ب می نيا حسينامش حسن 

 . )...ستينی خمف چه آنی انمي
  

 : گويد میدر پاسخ به او ی شيخ ناظم عقيل
کالم  حقانيت پس صالبت و ائمه اطهار  ح کاهن است نه ازيت از سطين روايا )الف

 . را ندارد ت ياهل ب
  . یانميکند نه  مین داللت ميتخت ياز صنعاء پای ت بر خروج پادشاهين روايا )ب
س و يرئی انميم ييندارد که بگوی ن خروج کند مانعمياز ی انميم که ياگر فرض کن و )ج

 آن او عالوه بر باشد و می شانيرايوز و ی دست راست امام مهدی انميی عني. پادشاه است
شان اطالق ين که دست راست ايل ايبه دلی انميپس صفت . باشد می ی اتباع امام مهد از

ا زراره يده شد و ينام یحممد  حممد ازی وريل پيبدلی گونه که سلمان فارس مهان، شود می
 دگريها مته ده ش ازيپس چه بسا ب، ده شدينامی زراره جعفر امام صادق  ازی وريبه سبب پ

آنان ی  که برمهه،  وجود داشته باشندنيخمتلف زمی جاها در ی امام مهدی ساز برا نهيزم و
  . شان هستنديواريگرفته و پ اول قراری انمير پرچم يرا آنان زيز ؛شود میاطالق ی انميوصف 

از ی اريات بسينه رواين زميکند و در ا مین خروج مياول از ی انميست گفته شود يممکن ن )د
خبصوص  از عراق و ی اور امام مهدي ناصر و نيکنند اول می تأکيدائمه نقل شده است که 

زا ريم ت به نقل ازيآن وص و، است ی نسل امام مهد از او و، کند میاز بصره خروج 
، ح دارديصر و معترب سند )خ بعد از ظهوريتار( در  ديشه ديس جنم الثاقب و دری نور
ی کيو  کند میت يشان وصيای  هياز ذر ی ان آوردنده به امام مهدمي انياول وجود ت بريوص

 رسد می )ی امام مهد( شانيوفات ا هنگامی که(: نديفرما می و، است امحداو ی ها از نام
 او هم نام من و هم نام پدرم و  میسه نام دارد نام کند که ي تسليني مهدنيآن را به فرزندش اول

 . )باشد میان آوردنده مي انياست و او اولی نام سوم او مهد و امحد و عبد اهللا
د او يان آورنده به حضرت باشد پس بامي انيشان اوليا صیو و پس اگر فرزند امام  



  ٢١٩............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

ی چ شخصيه است وی را او وصيز ؛س آن باشدييو ری ديموعود و صاحب حرکت متهی انمي
باشد و  میحجت  ی امام مهد از تواند باشد پس او بر مهگان بعد یمنی وص از تر يافته تيهدا

ن يگرتر تين صفت وصف شدند که پرچم او هدايموعود با ای انميل است که ي دلنيبه مه
 از ی امام مهدی  هيو از ذر امحدکننده از او از اهل آتش است او ی چيست و سرپها پرچم

در ذکر  ی ت آمده که امام عليدر روا شند وبا می ی از نسل امام مهدی مهد دوازده
ن آنان از يکه اول آنان از بصره و آخرشيدآگاه با( :نديفرما می نفر از اصحاب امام  ۳۱۳
  .)...باشد میابدال 

و  امحدباشد که از اهل بصره و نامش  میشان ريو ام که فرماندهی  انصارنياول، یانميپس 
کند  مینقل   د در ارشاد از امام رضايخ مفيش چنين هم باشد و می ی امام مهدی  هيذر

شام در  به سوینم که يب میمصر ی از سوی سبز رنگی ها پرچما يگو(: که حضرت فرمودند
ی با فرزند امام مهدی عني. )شوند میت يا هدايحال حرکت هستند و به فرزند صاحب وصا

 ائمه ی ايرا صاحب وصايز ؛کنند میعت يام بيق قبل از ی امام حممد بن حسن عسگر
 امحد باشند و می  ی فرزند حضرت مهد باشند می .  
  
کرد به  میتدبر  تفکر و  موعودی انمياحلسن  امحد دير مشتت در کالم سحيداگر  )ه
  احلسن امحدد يس وباشند  می ی امام مهدی  هيشان از ذريبرد که ا میی پی انميقت يحق

 هستند وی ميان گیمه آل حممد  باشد پس حممد و میاز مين  امه مکه از امه و(: فرمودند
باشند  میی است و مهديني نيز ميانی ميان ی است و امام مهدی ميانی است و علی حممد ميان

را حکمت  کالم اهل بيت ، در کتاب حبار سیعالمه جمل و ...استی اول نيز ميانی مهد و
. )ميانيه ناميدی  احلرام را کعبهبيت  املطلب رسول اکرم فرمودند عبدنيز  و... ميانيه ناميده است

  . رسد میيان به پا  احلسن امحد سخنان سيد
  
 کند که خداوند در وصف میرا ذکر  ی سيع مناجاتی از روضة الکافی نيخ کليش و
ی او ميانی  و قبلهی دين او حنفی عيسی ا(: نديفرما می عيسی به حضرت   حممد
  .)...است
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ی مهد: ت کرده استيروا ی ث امام مهديدر کتاب معجم احادی خ کورانيش و
آن و اصل و  داشته باشد جز دری حکومت دتوان یمن ش ويباشد جز قری ا فهيتواند از طا یمن

 نيز شان يای  هيو ذری انمي ی پس امام مهد. باشدی نميجز ی زيتواند چ ینسبش من
 . گردند می باز ی نسب پدرشان مهد را به اصل ويز ؛باشند میون يانمي

از بصره  و امحدشان است که نامش يفرزند ا ی ان آورنده به امام مهدمي انيپس اول 
به  )یانمي(رود که نسب او  میاحتمال ، ت شدهيروا  تيکه از اهل ب طور مهانباشد  می

ل به ين دليعالوه بر آن به ا، ن استميحدود  جزء قبالًگردد که آن  باز) مکه(ن مياصلش در 
 شان وير ايوز و ی ان آوردنده به امام مهدمي انيشان اوليا رايز ؛داده شدی انميشان نسب يا
تصور  نيز و. نديآ میمنت يم وی مبارک من ويبا  باشند و مین که دست راست حضرت يا

ار يند بسيگو میالزمان سخن  آخر که در مورد حوادث دری اتين از روامياول از ی انميظهور 
ات که در مورد حوادث قبل از ظهور از مالحم و فنت و ياغلب روا شتر ويرا بيز ؛د استيبع
 را حرکات ويز ؛ران است خبصوص عراقيا شتر حول عراق ويند بيگو میام مقدس سخن يق

ز يآن ن باشد و میجهت مشرق  و آن ازند ريگ میآن سرچشمه  از ها یساز نهيو زم ها انقالب
باشند پس  میعه از عراق يشتر شيباشد و ب میشان يمسکن ا و ی  امام مهدنيمکان متک

ن از ميکه ی م در حاليده مین حصر ميرا به ی انميکه ی باشد زمانی ن خاليچگونه عراق از ممهد
توان نقش  یمن اد است ويدر آن ز  میدوازده امای  عهياست و شی حوادث قبل از ظهور خال

د و يمتهی  آن نقشه عالوه بر. ذکر کرد، هيديآن به سبب گسترش حرکات زی واضح برا
و نقش  کرد و ظهوره س شديسأران تيحاضر در عراق و ا در گذشته وی حرکات اصل

ن دو ياد است و ايار زيها بس نين زميدر ای يدر هنگام برپای انميحرکت ی وزريپی برای فرمانده
ذر ل وجود بياحساس بدل ن درک ويا ند وريگ میی شياز مهه پی ساز نهيد و زمي در متهنيسرزم

د خبصوص در عراق يها و مصائب شد وقوع فتنه چنين هم شان شعله ورشده ويها آن در جان
باشد  میمصائب  حتمل مشکالت وی ها برا قل دادن جانيدادها و صعت استيدر تقو  مینقش مه
 ف در برابر مصائب ويضعی ا ارادهی روح و دارا یسرد و بی ا گذشته جامعهکه در ی در حال

در شعله ور   میتواند نقش مه میدر عراق  آن وجود مراقد ائمه  مشکالت بودند عالوه بر
جهاد و شهادت از  چه بسا روح انقالب و ساخنت انقالب در نفوس ساکنان عراق داشته باشد

اهل  و ی  بن علنيشدن خون حسی شاهد جاری روزس که مقدی خاک کربال تربت و
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مظلومان از ی دادخواه انصاف و وی روح دولت عدل اهل شان بوده وياصحاب ا و  بيت
د که هرگز حق ريگ میطالب و گسترش عدالت سرچشمه يبن ابی حمل فرود عل، مسجد کوفه

ی شان در جايای امروز صداتا به  اد و می نيزم بر یشانيپ کرد و مهواره یرا ترک منی دوست
 . کعبه رستگار شدمی به خدا، است  اندازنيمسجد طنی جا

تصادف ی ن امور از رويای  مهه بوده و ی امام مهدی عراق حمل تولد و زندگ چنين هم
گونه که  مهان، بيغی  دانندهی شده از سوی ش طراحياز پی ا امده بلکه برنامهيش نيحادثه پ و

دواند و به  میشه يرود و ر می فرو نيخاک آن زم در افتد و می نيزمک درخت بر يی  شاخه
در  رای انميهستند که انقالب ی نيز دو سرزميران و عراق نيشود ا میل يک درخت پر مثر تبدي

نفر از اهل  ۳۱۳لني ذکر کردند که او ت يدهند و اهل ب میند و پرورش ريگ میآغوش 
والسابِقُونَ ﴿باشد و  مین يگرتر تين و هدايتر فاضلن و يتر نزديک، باشد پس اولشان میبصره 

 . )مقربان هستند*گريندگان  پيشی و( )٢٩٦(.﴾أُولَئك الْمقَربونَ *السابِقُونَ 
 ی امام مهدی  هي از ذرينيش در وصف اول مهديخو وصيتدر  ز رسول اهللا ين و

  . )است ی مهد ان آورندگان به اماممي انياول، شانيکه ا: فرمودند
امام ی  هيو از ذر امحدنامش  نکهيد از عراق و از بصره باشد و خبصوص ايبای انميپس  
هم ( باشد میاول ی اور مهديکند ناصر و  مین خروج ميکه از ی انميآن  باشد و می ی مهد

 . )شيوص و ی امام مهد ناصر اور وي
  احلسن امحد ديخدا سی نصرت ولّ وی اريرا در  که خداوند اوی ليخ ناظم عقيش پاسخ

 . رسد میان يبه پا دهد فيقتو
ت ياز انصار حول شخصی کيال ؤدر مورد پاسخ به س  احلسن امحد دياز سی ليتفص

 احلسن امحد ديا قبل از آمدن سيبعد  و؟ استی انميت يشخصی برای ا حدودياست که آی انمي
 ت رسول اهللا يبا وصی  که کسميا دهين روز ما هرگز نشنيا تا مردم احتجاج کند  بر
ت ياست که مهراه وصی گانه کسي  احلسن امحد سيدپس   احلسن امحد سيد خود جبز

سند يخواستند آن را بنوی ش وقتيدر زمان خو که رسول اهللا  صيتیآمده و رسول اهللا 
آن را  نکه رسول اهللا يعمر قبل از ا و) هحاشا( ديگو میان يهز  رسول اهللا: عمر گفت
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 چ جاه ويت نوشته شود دست او به هيدانست که اگر وص می را عمريز ؛رفتينپذ، سديبنو
 ی ت به علينوشنت وص حنيدر  دانست که رسول اهللا  می بند خنواهد شد و  میمقا
ی ن تفاوت که علمايبا ا ضاللت امروز استی حال عمر حال علما ت خواهد کرد ويوص

  . رفتند و رد کردندينپذ نوشته شدنش را را بعداً تيامروز وص
ب يتکذ رفتند ويآن را نپذ، خود آورده آن را با احلسن  امحد ديس هنگامی که و 

دانند که قبول و  میی را آنان به خوبيز! نکرده صيتیهرگز و رسول اهللا : گفتند کردند و
کند و  میی و برابری نزد مردم مساومنزلت آنان  شأن و مقام و جاه وی دابو اقرار به آن با ن

آنان در انتظار ، استی کربی  طامه مهانن امر به منزله يا رود و میت از دستشان يمرجع
ن يا: گفتند کرد وی به آنان نشان دهد پس به آنان وحی ا که راه چاره س بودنديمعلمشان ابل

گر به يپس بار د، گفتند" انيهز"ی  کلمهی ن سخن را جبايف است و ايت سندش ضعيروا
بعضهم إِلَى ی عدواً شياطني اِإلنسِ والْجِن يوحی وكَذَلك جعلْنا لكُلِّ نِبِ﴿: ک گفتنديس لبيابل

بدين گونه  و( )٢٩٧(،﴾بعضٍ زخرف الْقَولِ غُروراً ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْترونَ
به بعضى براى  ها آنى انس و جن برگماشتيم بعضى از ها نااز شيط براى هر پيامربى دمشنی

كردند  خواست چنني منى كنند و اگر پروردگار تو مى ن آراسته القا مىسخنا] يكديگر[فريب 
را   نيمعصومائمه  و رسول اهللا  پس) سازند واگذار به دروغ مى چه آنپس آنان را با 

 ز دريخداوند ن و ق کردند و قول و ذکر خدا را فراموش کردنديس را تصديده و ابلتکذيب کر
كُتب علَيكُم إِذَا ﴿: ديفرما میی تعال خداوند تبارک وو  ت آنان را فراموش کرديمورد قول وص

واألقْربِني بِالْمعروف حقّاً علَى حضر أَحدكُم الْموت إِن ترك خيراً الْوصيةُ للْوالدينِ 
نيقتبر  یى از مشا را مرگ فرا رسد اگر مالبر مشا مقرر شده است كه چون يك( )٢٩٨(.﴾الْم

] اين كار[به طور پسنديده وصيت كند ] خود[جاى گذارد براى پدر و مادر و خويشاوندان 
من مات بغري وصية مات ميتة : (قالأنه ، عن رسول اهللا ی ورو ).حقى است بر پرهيزگاران

 :وكذبوا قوله، ؛ ألنه ال ينطق عن اهلوىبل كذبوا اهللا عند تكذيبهم لرسول اهللا . )جاهلية
  . )من مات بغري وصية مات ميتة جاهلية(
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نکرده به مرگ ی کس مبريد و وصيت هر(: ت شده که فرمودنديروا از رسول اهللا  و
  . )جاهليت مرده است

شان از خودش سخن يرا ايز ؛ب کردنديذات خدا را تکذ ب رسول اهللا يتکذآنان با 
آنان قول حضرتش را فراموش کردند که . است از جانب پروردگاری ند بلکه وحيگو یمن

  . )ت مرده استيد به مرگ جاهلريت مبيکس بدون وص هر( :فرمودند
ومل ، مروءته موته كان نقصاً يفمن مل حيسن وصيته عند ، يا علي: (وقوله ألمري املؤمنني  

  . )ميلك الشفاعة
ت خود را کامل نکند يدر هنگام وفات وص هر کسی علی ا(: فرمودند ی ز به عليو ن

  . )شود یشفاعت شامل او من است وی عقلش کوتاه و اوی مردانگ مروت و در
 
که   نيمنؤامل ريام چنين هم کنند و میت را ثابت يکه وجوب وصی ثيگر احاديد و

ب کردند يز را تکذيب کردند مهه چيتکذ، را با دست خود نگاشتند رسول اهللا  صيتو
را انکار کردند که   فروختند و قول رسول اهللای فانی ايخود را به دن، خودشان رای حت
ا گمان کردند يآ )بنويسم که بعد از من هرگز گمراه نشويدی مشا وصيتی ييد برابيا(: ديفرما می

امت ی که خداوند دستور داده برای تيکند و وص میخالف امر خدا عمل  رسول اهللا 
مهواره نسبت به امت دلسوز   شانيکه ای سد تا گمراه نشوند را ترک کرده در حاليبنو

مان يکتاب خدا برا: را خباطر قول عمر که گفتصيت نوشنت و ا رسول اهللا يآ ؟بودند
، بوده ک گمان پوچ به رسول اهللا يد که تنها يگو میان يهز است و رسول اهللا ی کاف

 ؟منع کرده استی تي وصنيحضرت را از نوشنت چن
  

 :یهنايی  نتيجه
  

ی انميو  ی امام مهدی  و فرستاده وصی  احلسن امحد ديات به سين روايای  مهه
موعود ی انمي آمدنی هستند که مدعی ه از مجله کسانريغ وی کنند و کوران میموعود اشاره 

ولَما جاءهم كتاب من عند اللّه مصدق لِّما معهم ﴿: کند میان يخداوند حال آنان را ب بودند و
ه علَى وكَانواْ من قَبلُ يستفْتحونَ علَى الَّذين كَفَرواْ فَلَما جاءهم ما عرفُواْ كَفَرواْ بِه فَلَعنةُ اللَّ
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نزد آنان است برايشان  چه آنكه مؤيد  كه از جانب خداوند كتابی میو هنگا( )٢٩٩(،﴾ينالْكَافرِ
مهني كه  جستند ولی كه كافر شده بودند پريوزى مى بر كسانی] در انتظارش[آمد و از ديرباز 

  .)خدا بر كافران باد شناختند برايشان آمد انكارش كردند پس لعنت را مى] كه اوصافش[ چه آن
  

 به سوی ی امام مهدی رسول و فرستاده به عنوان  احلسن امحد ديس که هنگامی 
هرگز خواهان آمدن  کردند و یهم من ضاللت که فکرش رای گر علمايد و یکوران، آنان آمد
کنند که امام از  میا گمان يگو، هوس آنان نبودند وی اساس هو جز بر ی امام مهد

فرج غربال و ی  به وسيلهخداوند  هنگامی که است واطالع  یبی عت اهلياحنراف آنان از شر
ن غربال زمان خارج يضاللت از ای علما گريو دی امتحان امت آغاز کرد کوران و صيمتح

را انکار کردند و   تياهل بی  هيانميحکمت  وی ات ربانيق موجود در روايمتام حقا شدند و
وإِذَ أَخذَ اللّه ﴿ ؛سابق را انکار کردی گر علمايخود و دی ها شان حال متام نوشتهيپر نیکورا

رتاشو مورِهاء ظُهرو ذُوهبفَن هونمكْتالَ تاسِ ولنل هننيبلَت ابتواْ الْكأُوت ينالَّذ يثَاقيالً مناً قَلثَم اْ بِهو
كه به آنان كتاب داده  از كسانیرا كه خداوند  میهنگا] ياد كن[و ( )٣٠٠(،﴾فَبِئْس ما يشترونَ

براى مردم بيان مناييد و كتمانش مكنيد پس ] به وضوح[بايد آن را  شده پيمان گرفت كه حتماً
ناچيز به دست آوردند و چه بد  ند و در برابر آن ايیسر خود انداخت را پشت] عهد[آن 

   .)اى كردند معامله
  احلسن امحدد يدن به مقام شامخ سيفقط خباطر حسادت ورز ن امور فقط ويای  مهه
 . گرفته استپيشیاز مهه  ت يبا اهل بی شد که در دمشنی ند کسمهانی کوران است
أَم يحسدونَ الناس علَى ما آتاهم اللّه من فَضله فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم ﴿ :ديفرما میخداوند  و

از فضل خويش خدا  چه آنبلكه به مردم براى ( )٣٠١(،﴾وآتيناهم ملْكاً عظيماًالْكتاب والْحكْمةَ 
ورزند در حقيقت ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت دادمي و به  مى به آنان عطا كرده رشک

  . )آنان ملكى بزرگ خبشيدمي
نازل ی برهان ل ويچ دلين امر هيای خود ادند که خداوند برای ش پايرا در پی عذر و
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قرار داده تا با  شريیاست که آن را مش ی ت امام مهديؤب مشاهده و ريآن تکذ نکرده و
آنان ی  که مههی زه بطلبند در حالرن به مبايبا د ن رايند و دخيزبه قتال بر  احلسن امحد ديس

گونه  نيد آنان روش استدال با ايبراساس عقا ت آگاهند وين روايابودن  ميتيبه ضعف سند و 
بن  لیع(  چهارم امام ريت منقول از سفيشان تنها رواندارد و پاسخی چ ارزشيت هيروا

ی  درست آن پيني و تبريگر از علما به عدم تفسيدی مجع وی کوران ليکهبوده در حا )یحممد مسر
ب شدند فياشر ی دار امام مهدي که به دنيشي پنيمنؤمی ت با علماين روايا اند و برده

ی امام مهدی دارهايکه به د نیو متام کسا ت يت اهل بيمتام روای پس کوران، داردمنافات 
 احلسن امحد ديهم تنها خباطر آمدن س آن، ب کردهيب شدند را تکذفياشر  به عنوان 

يا حسرةً علَى ﴿: ديفرما میخداوند  و ی هنده به ظهور امام مهدبيم د بشارت دهنده و
اى  دريغا بر اين بندگان هيچ فرستاده( )٣٠٢(،﴾يأْتيهِم من رسولٍ إِالَّ كَانوا بِه يستهزِئُونالْعباد ما 

حسبنا اهللا ونعم الوكيل وال حول وال قوة إال  .)كردند بر آنان نيامد مگر آنكه او را ريشخند مى
  . العظيمی باهللا العل

واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَانظُر كَيف كَانَ وجحدوا بِها ﴿: یقال اهللا سبحانه وتعال
ينفِْسدةُ الْمباقهايشان بدان يقني داشت از روى ظلم و تكرب آن را  و با آنكه دل( )٣٠٣(،﴾ع

   .)انكار كردند پس ببني فرجام فسادگران چگونه بود

 دارند نيقيعلم  اليکهدر ح !داند میفقط خدا ، امثال اوست وی انتظار کوران دری چه عاقبت
که در ی کسان، هوديجز عاقبت ی عاقبت حمض است وحق   احلسن امحد ديکه دعوت س

دانسته که ارزش ی گوشان خداوند آنان را مهانند دراز فهمند و یچ منيش هيکتب تورات خو
التوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ مثَلُ الَّذين حملُوا ﴿دانند  یمن را، که محل کردند چه آن

دهلَا ي اللَّهو اللَّه اتوا بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحی ينيمالظَّال ممثل( )٣٠٤(،﴾الْقَو 
آنگاه آن را به كار ] گرديدند و بدان مكلف[تورات بر آنان بار شد ] عمل به[كه  كسانی

چه زشت است ] وه[كشد  پشت مى را بر هايی ند مهچون مثل خرى است كه كتابنبست
ا ي. )منايد كه آيات خدا را به دروغ گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه منى  میوصف آن قو

                                                
  .٣٠: يس -٣٠٢
  .١۴: النمل -٣٠٣
  .۵:اجلمعة -٣٠٤
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است خداوند او را مورد برخخدا ی نبی با موسی به دمشن هنگامی کهم بن باعوراء ععاقبت بل
اد ي از او نين چنيدر کتاب خود ا، عظم به او و اسم انيقياز دادن علم و  مذمت قرار داد و بعد

 ولَو *الْغاوِين آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من  الذيواتلُ علَيهِم نبأَ ﴿: کند می
علَيه يلْهثْ أَو  شئْنا لَرفَعناه بِها ولَكنه أَخلَد إِلَى اَألرضِ واتبع هواه فَمثَلُه كَمثَلِ الْكَلْبِ إِن تحملْ

لَّهلَع صصِ الْقَصا فَاقْصناتواْ بِآيكَذَّب ينمِ الَّذثَلُ الْقَوم كث ذَّللْهي كْهرتونَتفَكَّرتي و خرب ( )٣٠٥(،﴾م
آن كس را كه آيات خود را به او داده بودمي براى آنان خبوان كه از آن عارى گشت آنگاه 

] آيات[خواستيم قدر او را به وسيله آن  و اگر مى*  شيطان او را دنبال كرد و از گمراهان شد
گراييد و از هواى نفس خود پريوى كرد از اين رو داستانش ] دنيا[=بردمي اما او به زمني  باال مى

ز كام برآورد و اگر آن را رها ور شوى زبان ا اگر بر آن محله] كه[چون داستان سگ است 
آن گروهى است كه آيات ما را تكذيب كردند پس زبان از كام برآورد اين مثل ] باز هم[ كنی

  . )كه آنان بينديشندحكايت كن شايد ] براى آنان[اين داستان را 
کنند  میمبارزه  ی که با امام مهد نیشناخت کسا: آن هم ماند وی باقی مورد

با امام ی کرده که کسان تأکيدی کوران چنين هم: ديگو می چه آندر مورد ی است و کوران میالزا
ظاهر  باشند که در می آنان نيوان مضلريپ ن ويدی و فقها ءکنند علما میمبارزه  ی مهد

   )٣٠٦(:را فراموش کرده ها آنی کوران

  
وقد ، إىل القادسيةی ينته حتی) املهديی أ(مث يسري : (قال، عن اإلمام زين العابدين  

  )٣٠٧( .)اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياين
رسد  میرود تا اين که به قادسيه  می پيش )یمهد(... (: نديفرما می امام زين العابدين 

  . )کنند میبيعت ی در کوفه مجع شده و با سفيانکه مردم ی در حال
 

ويبهرج دماء سبعني قبيلة من ، مث يتوجه إىل الكوفة فينزل ا: (قال، وعن اإلمام الصادق 

                                                
 .١٧۵ – ١٧۶: األعراف -٣٠٥
  .۱۴۶چاپ هفتم ص، ۱۸۲چاپ اول ص: در كتاب او عصر الظهور -٣٠٦
 .٣٨٧ص  ۵٢ج : حبار األنوار -٣٠٧
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  . يهدر دماء من التحق من هذه القبائل بأعدائه واخلوارج عليهی أ )٣٠٨(.)قبائل العرب
از قبايل عرب  خون هفتاد قبيله و رود میکوفه  به سویسپس ( :نديفرما می امام صادق 

را ، وستهيل که به دمشنان و خوارج پين قباياز ا هر کسگر خون يد به عبارت. )ريزد میرا 
  . )زدير می

  
بيعت ی برا که مردم در کوفهی در حال(: نديفرما می ن ين العابديت اول امام زيدر روا

عت يب در کوفه خواهد بود وی انيسفعت با ياست که بی ن معنيبه ا و )مجع شدندی با سفيان
شود و آشکار  میسر يعت در کوفه ميبی را اجتماع مردم برايز ؛ستيتنها حمدود به اهل کوفه ن

عت در کوفه ين بيکه ا میاهل کوفه خواهد بود مادای عت براين بيب در اين نصيشترياست که ب
نکه يا ايت و يبا موافقت مرجع ا حداقليباشد  میت يعت به امر مرجعيواضح بر بی ليباشد دل می

شتر اهل کوفه يار وجود دارد که بيبس کنند و احتمال میعت حماربه ين بيای ت برايمرجع
اعتماد :علت دوم ست ويکی انيدانند که سف یرا منيز ؛استی انيسفی عت براين بيدانند که ا یمن

امام (: که نقل شده  ت دوم از امام صادقيدر روا چنين همافت و يحتقق خواهد  جعيتمر
خون هفتاد قبيله از قبايل عرب را  و کنند مینزول  جا آندر  کوفه رفته و به سوی ی مهد
آنان با امام ی  ل مبارزهين قبايشود که علت هدر رفنت خون ا میت آشکار يو از روا. )ريزند می

عت يبی انيهستند که با سفی ل کسانين قبايا د وريگ میاست که در کوفه شکل  ی مهد
شود  میآشکار  چنين همزند و يخ می بر ی عت به مبارزه با امام مهدياز ب بعد و اند کرده

مردم هم ی عيطب به طوری مراجع مهراه خواهد بود ولی با فتوا ی که جنگشان با امام مهد
 . عت کردنديبی انيگونه که نداسته با سف مهان، هستند حال مبارزه با امام  دانند که در یمن

از عراق است که  ی امام مهد خروج کننده بری  فرقه لنياما او )٣٠٩(:ديگو میی کوران
را مورد ظلم  که آنان  لیهستند در حا ت يو اهل بريکنند که پ میه هستند و ادعا يبتر
  . اند ستم قرار داده و

؟ قائمكم مىت يقوم: (اجلارود أنه سأل اإلمام الباقر ی عن أب، ٢۴۱دالئل اإلمامة ص يفف

                                                
 .٢٨۴ص : غيبة الطوسي -٣٠٨
  .۳۸۱-۳۸۲ص  ۱ج  :شيخ كورانی -و نيز از مجله تأکيدات كتاب جواهر التاريخ  -٣٠٩
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يقوم قائمنا ، ولن تدرك أهل زمانه: فقال؟ أهل زمانه: فقلت. ال تدركون، يا أبا اجلارود: قال
فإذا كان اليوم الرابع تعلق بأستار ، يدعو الناس ثالثاً فال جييبه أحد، باحلق بعد إياس من الشيعة

ئكة الذين نصروا للمال تعالیفيقول تبارك و، ودعوته ال تسقط، يا رب انصرين: فقال، الكعبة
مث يبايعه من الناس ثالمثائة ، فيبايعونه، رسول اهللا يوم بدر ومل حيطوا سروجهم ومل يضعوا أسلحتهم

ويسري إىل الكوفة فيخرج منها ):  إىل قوله(، يسري إىل املدينة فيسري الناس، وثالثة عشر رجالً
 قرحوا جباههمقد ، الدين فقهاء يف قراء القرآن، السالح شاكني يف ستة عشر ألفاً من البترية

فيضع ، يا بن فاطمة ارجع ال حاجة لنا فيك: وكلهم يقولون، وعمهم النفاق ومسروا سامام
، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، السيف فيهم على ظهر النجف عشية االثنني من العصر إىل العشاء

مث يدخل الكوفة فيقتل ، إىل اهللادماؤهم قربان ، فال يفوت منهم رجل وال يصاب من أصحابه أحد
وما ، جعلت فداك: فمكثت قليالً مث قلت عنیفلم أعقل امل: قال. تعالیيرضى اهللا  حتیمقاتليها 

إن اهللا أوحى إىل أم موسى وهو ، يا أبا اجلارود: قال؟ وجل عزيدريه جعلت فداك مىت يرضى اهللا 
أعقلت : فقال يل؟ فعقلت املذهب، النحلوأوحى اهللا إىل النحل وهو خري من ، خري من أم موسى

 إن القائم ليملك ثالمثائة وتسع سنني كما لبث أصحاب الكهف يف: فقال. نعم: قلت؟ املذهب
. )ويفتح اهللا عليه شرق األرض وغرا، ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، كهفهم

  . انتهى
 قيامقائم مشا چه هنگام : پرسد می جارود از امام باقر ی با، ۲۴۱در دالئل امامت ص

؟ اهل زمان او چطور: عرض کردم. د کرديرا درک خنواه او جارودابو ی ا(: فرمودند؟ کند می
عه يشی ديناام أس وياز  به حقِ ما بعد قائم، را درک خنواهند کرد هرگز اهل زمان او: فرمودند

کند  یشان را اجابت منيچ کس دعوت ايکند اما ه میکند تا سه روز مردم را دعوت  میام يق ما
پس ! خداوندا نصرت ده: نديفرما میشود و  میزان يکعبه آوی  ن که روز چهارم به پردهيتا ا
ی که در جنگ بدر به ياری ا به مالئکهی تعال خداوند تبارک و شود و میاو مستجاب ی دعا

کند پس با حضرت  میامر ، هستند به دستاسلحه  هنوز زره پوش و وشتافتند   رسول اهللا
مدينه  به سوی به مهراه مردم کنندو میيشان بيعت مردم با ا از نفر ۳۱۳سپس ، کنند می بيعت

رود پس شش هزار نفر از بتريه سالح  میکوفه  به سویو سپس ) که فرمودند جا آن تا(روند  می
سجده  اثر درکه  فقها در دين، قاريان قرآن که آنانی حال در گريند می به دست او برابر در

فرزند فاطمه از ی ا: گويند میی مهگ و نفاق کورشان کرده و سياه کردند و  یها زمخ نآی پيشان
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را  شريدر جنف مش پس حضرت . ندارميی بازگرد ما به تو احتياج، یکه آمدی راه مهان
ن سامل بدر جا  ناآن يک از  چهي، کند میمار  و را تارعشاء مهه  برگردن آنان اده از عصر تا

خداوند است ی برای خونشان قربان، افتد یآنان من بر زمخی   اما اصحاب حضرت، برد یمن
 سخنی من معن. گرددی کشند تا خداوند راض میکوفه وارد شده و مبارزان را  به سویسپس 

فهمند که  میفدايتان شوم چگونه : عرض کردمخاموش شدم و ی حضرت را نفهميدم پس مدت
کرد ی وحی جارود خداوند به مادر موس ابای ا: حضرت فرمودند؟ گشته استی خداوند راض

 تر از زنبور است  او کرد وی خداوند به زنبور وح است و سیتر از مادر مو  و او
ی موالی آر: عرض کردم !مذهبت معلق گشت: حضرت فرمودند !پس مذهبم معلق گشت

که اصحاب  طور مهانکند  میو نه سال حکومت سيصد ا قائم مهان: حضرت فرمودند. من
گونه که  مهانند ک میاز عدل و قسط  کهف در کهف خويش به خواب رفتند پس زمني را پر

  . )کند میشان فتح يا به دست را نيمغارب زم خداوند مشارق و، ستم گشته است از ظلم و پر
  

  . کند میام يعه قيشی ديأس و ناامياز  بعد  که قائم کند میرا ذکر ی تيروای کوران :اول
اهل کوفه در  کنند از اهل کوفه هستند و میمبارزه  ی که با امام مهد نیکسا :دوماما 

 و  یخود را زمخی شانين پيدی کند که آنان فقها میاد يت يعه هستند و روايش مهانحال حاضر 
که  یوان فقها هستند کسانرين که آنان پين اشاره است به اياه کرده که ايس را خودی  چهره
ال ازند ويخ میآنان به امر فقها به مبارزه با امام بر کنند و میی اريامام را ، کردند فقها میفکر 

 کرده و ريرا اجی ا عده ن کهيکند فقها شجاعت محل سالح را دارند جز ا میفکر ی چه کس
هم احنرافشان از صراط  علت آن خود گماشتند و ثروت و مرجعآنان را حافظان و نگهبانان 

اند تا با امام  فشردهی انيکا و سفيبا دجال بزرگ آمری را آنان دست مهکاريز ؛م استيمستق
رفته و انتخابات را فقط يرا نپذی ت اهليدند که حاکميرسی يمبارزه کنند و به جا ی مهد
ت يرا از وال شيعهراه انداخته وبه  ی امام مهدمبارزه با ی برای فراهم آوردن لشکری برا

ی ت دوم در مورد شورايدر روا که رسول اهللا  طور مهانخارج ساختند  ت ياهل ب
  . خرب داده بودندی و کربی صغر

  
ی الويل الويل ألمت: (أنه قال عن رسول اهللا، عن حذيفة بن اليمان وجابر بن عبد اهللا األنصاري
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لغصب ی بعد وفاتی بلدت أما الكربى فتنعقد يف :فسئل عنهما فقال، والصغرىالشورى الكربى  يف
الزوراء لتغيري  الغيبة الكربى يف وأما الشورى الصغرى فتنعقد يف، وغصب حق ابنيتی خالفة أخ

   )٣١٠(.)وتبديل أحكاميی سنت
کنند که  میقل ن از رسول اهللا ، یجابر بن عبد اهللا انصار حذيفة بن اليمان و

. شد پرسيده ها آندرمورد . یصغر وی کربی شورا بر امتم ازی امتم وا بری وا(: نديفرما می
شود که به غصب خالفت از برادرم  میاز وفامت برپا  بعد و در شهرمی کربی اما شورا: فرمودند

 ف وي و حتريريتغی در زوراء برا وی بت کربيدر غی صغری اما شورا د واجنام میحق دخترم  و
  . )شود میل سنت و احکام من برپا يتبد

  
  . فرمودند ز امام الباقر ين و 

بن إمساعيل  يعن عل، أخربنا عبيد اهللا بن موسى العلوي: قال، بن أمحد يوأخربنا عل
أنه  جعفر  عن أيب، عن رجل، عن إبراهيم بن عمر اليماين، عن محاد بن عيسى، األشعري

مىت يقع ی وإن صاحب العني يدر، العنيی الكحل فلتمحصن يا شيعة آل حممد متحيص : (قال
وقد ی وميس، وكذلك يصبح الرجل على شريعة من أمرنا، عينه وال يعلم مىت خيرج منها الكحل يف
   )٣١١(.)ويصبح وقد خرج منها، على شريعة من أمرنای وميس، خرج منها

از ، محاد بن عيسىاز ، یمساعيل اشعرابن ی از علی محد از عبيد اهللا بن موسى علوابن ی عل
ی ا( :کنند که حضرت فرمودند میت يروا جعفر ی بااز ، یاز مرد، یابراهيم بن عمر ميان

را صاحب چشم يند سرمه در چشم زمهاند يشو میص و غربال يآنقدر متح! آل حممدی  عهيش
هنگام خارج  چه آنی  داند سرمه ید سرمه در چشم خود بگذارد اما منيداند چه هنگام با می
آن  کشد از یمنی عت امر ماست اما طوليکند در شر میفکر ی مردی  حالتنيدر چنشود و  می

  . )شود میخارج 
  
است که رسول  طور مهانحالشان  ت طاغوت است ويداند که بر وال یعه منيتا به امروز ش و

                                                
  .۱۳۰ص : یطباطبائ كتاب مائتان ومخسون عالمة -٣١٠
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از آن وقت  و هستندی حيمست هستند نه مسلمان و نه مس سرگردان و: فرمودند  اهللا
ن ينا سرگردان شدند پس چه بسا ديسی ل در صحراياسرائ یکه قوم بن طور مهانعه گمراه شد يش

کوبنده آن ی  واگذار کنند اما حادثه، اند متام ضاللتی اصل بِخود را بر دمشنان خدا که مسبِ
آنان از  کنند و میمبارزه  ی شان هستند که با امام مهدين فقهايدانند ا یاست که مردم من

، یکه آمدی مهان راه فرزند فاطمه ازی ا :نديگو می ی هستند که به امام مهدی مجله کسان
  . مينداری اجيبازگرد ما به تو احت

  

شان يدانند ا یکه منی کنند در حال میمبارزه  ی عه با امام مهدياز شی اريجه بسيدر نت
نشأت گرفته  ضاللتی و اعتمادشان به فقها ءن غفلت از اتکايای  است مهه ی امام مهد

ن يفقها را دارند و معتقدند که ای را از سو ی ان انتظار نصرت امام مهديعيرا شيز است
دانند که خداوند  یمردم من کنند و میدعوت  ی امام مهد به سویفقها هستند که آنان را 

اند  شدهعت خدا منحرف يآن زمان که از شری سازد و فقها میرا مبعوث ی يايانبی در هر زمان
ی فرستند تا مردم را به فطرت میمردم  به سویی ل رسوالنين دليز حضور دارند و خداوند به اين

 در زمان ظهور امام  چنين هم بازگردانند و، اند گل آلود کرده ال وميپا ضاللتی که فقها
و  حرام خدا قت امر امروز با حالل شدنيوجود دارند و حقی عت اهليمنحرف از شری فقهانيز 

فاسد ) دانشمند( عالم هنگامی که افته است وي حتقق نيحرام شدن حالل خدا و فساد در زم
 . شود می تأکيدن امر يز به ايگر نيت ديکند و در روا میرا فاسد ) جهان( عالَم، شود می

  
بينا صاحب هذا األمر قد حكم ببعض األحكام وتكلم ببعض : (قال، عن اإلمام الباقر 

فيلحقوم ، انطلقوا: فيقول ألصحابه، خرجت خارجة من املسجد يريدون اخلروج عليهإذ ، السنة
 مدآخر خارجة خترج على قائم آل حمی وه. فيأمر م فيذحبون، بالتمارين فيأتون م أسرى

(.)٣١٢( ارين حملة بالكوفةوالتم.)٣١٣(   
احکام حکم  ازی صاحب اين امر راتبني کردمي که به بعض(: نديفرما می امام باقر 

، کنند میخروج  او مسجد بر خوارج از ازی هنگام گروهاين  در، سنن ازی به بعض و کند می

                                                
  .٣۴۵ص ۵٢ج: حبار األنوار -٣١٢
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رسند سپس آنان را  می ها آنيد پس در متارين به به دنبال آنان برو: فرمايد میبه اصحاب خويش 
 آن آخرين کنند و میدهد و سرهايشان را قطع  میدستور  حضرت  آورند و می گرفته و
  . )شود می قائم آل حممد  است که بری خروج
  . کوفه است دری ا ن حملهيمتار

  

اهل کوفه است ی از سو ی کند که مبارزه با امام مهد میان يز بيت نين روايو ا
ت مالحظه يدر روا نيزو ) در کوفه استی ا ن نام حملهيمتار(د يگو میی که کوران طور مهان
که  شود مین باعث يسازد که ا میی بر مردم جاری يها احکام و سنت شود که امام  می

باشند با  میی احکام و سنن اهل، ن احکام و سننياست که ا  میحت او خروج کنند و بری گروه
ر يکه در ز هر کسجه اهل کوفه و يکنند در نت میالزمان خمالفت  آخری هوس فقها وی هو

مبارزه  مراجع با امام ی با فتوا مراجع شده و یچه و قربانيباز، پرچم آنان قرار گرفته باشد
ت يکنند و روا مین و نصرت مذهب قلمداد يحفاظت از د به عنوانن مبارزه را يکند و ا می
  . هستندی چه کسان، کنندمیخروج  که بر امام ی کند که خوارج میان يگر به وضوح بيد

  

شود که  میروبه رو ی ا حماربهش با يدر ظهور خو قائم (: نديفرما می امام صادق  
قوم خويش آمدند در  به سوی  زيرا رسول اهللا، آن روبه رو نشده است با  رسول اهللا

کنند که  میخروج   میقو به سوی اما قائم ، پرستيدند میآنان سنگ و چوب را  کهی حال
  . )کنند میمبارزه   کنند و در مورد آن با امام میتفسري  و تأويلاو  بر قرآن را

 ن فقها هستند که قرآن رايکنند بلکه ا ی منريتفس و تأويلرا  آشکار است که مردم قرآن و
الزمان داللت  آخر ضاللت دری علمای گر که بر فتنهی تيروا، خودی و کوران. کنند می تأويل

ت ذکر شده که يدر روا: ديگو می )٣١٤(ظهور کتابش عصر کنند را ذکر کرده است که در می
رسانند و  میرا به قتل  شيعهاختالف در  هفتاد تن از سران فتنه و آشوب و  حضرت

  . )هستندی ضاللت و گمراهی آشکار است که آنان از علما ...( :ديگو میی کوران
  

كيف أنت إذا ، يا مالك بن ضمرة : قال أمري املؤمنني: (قال، فعن مالك بن ضمرة
يا أمري املؤمنني ما عند : فقلت. بعضی بعضها فوشبك أصابعه وأدخل ؟ اختلفت الشيعة هكذا
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يا مالك عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً ، اخلري كله عند ذلك: قال. ذلك من خري
  )٣١٥( .)مث جيمعهم اهللا على أمر واحد. فيقتلهم يكذبون على اهللا ورسوله

ی وقتی ا چگونهمالک بن ضمره ی ا: فرمودند  مننيؤاملمري ا(: ديگو میمالک بن ضمره 
حضرت انگشتان دو دست خويش را در هم فرو ؟ کنند میچنني با هم اختالف پيدا  ناي شيعه
زيرا قائم  ؛آن است در خريمتام : فرمودند. نيستی منني در آن خريؤامل يا امري: عرض کردم، برد

  بندند را به قتل  میو رسولش افترا  که برخدای کند و هفتاد تن از کسان میم قياما
  . )کنند میک امر واحد مجع ي سپس مردم را بر رسانند می

 ی ن با امام مهديدی علمای  وجود دارد که بر مبارزه و حماربهی اريات بسيو روا
 . هللا ذکر خواهم کردء اشا ها را ان از موضوعات خاص آنی کنند و برخ میداللت 
  

 : فرزند پنجم از فرزند هفتم
 

ذر أمحد ابو حدثنا : قال، حدثنا هارون بن موسى : قال، بن احلسني بن حممد يحدثنا عل 
عن ، حدثنا إبراهيم بن املختار: قال، حدثنا حممد بن محيد: قال، بن حممد بن سليمان الباغندي

  .  يعن عل، عن األصبغ بن نباتة، إسحاق عن أيب، نصر بن محيد
ی حدثن: قال، سنة مثان عشر وثالمثائة جماهد يفوحدثنا أمحد بن موسى العباس بن : قال هارون

ی حدثن: قال، دارهی فی البصری حدثنا إمساعيل بن يونس اخلزاع: قال، عبد اهللا حممد بن زيدابو 
 بن شريح الصائغی املقدام شريح بن هان عن أيب، قراءة عليه من أصل كتابهی هيثم بن بشر الواسط

  .  يعن عل، املكي
: قال، اجلعايبی حدثنا حممد بن عمر القاض: قال، حممد بن عبد اهللا اجلوهريوأخربنا أمحد بن 

عن يزيد ابن ، ريابو حممد بن حبيب اجلند نيسی حدثن: قال، جعفرابو حممد بن عبد اهللا ی حدثن
بيت أم سلمة إذ ی ف كنت عند النيب: ( يقال عل: قال، ليلىی عن عبد الرمحن بن أب، زيادی أب

: فقال سلمان، ذر واملقداد وعبد الرمحن بن عوفابو مجاعة من أصحابه منهم سلمان ودخل علينا 
قال رسول ): إىل أن قال (وصياً وسبطني فمن وصيك وسبطيك  إن لكل نيب، يا رسول اهللا

واحلسن يدفعها إىل أخيه ، وأنت تدفعها إىل ابنك احلسن، وأنا أدفعها إليك يا علي : اهللا
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، وحممد يدفعها إىل ابنه جعفر، يدفعها إىل ابنه حممدی وعل، يدفعها إىل ابنه عليواحلسني ، احلسني
وحممد ، يدفعها إىل ابنه حممدی وعل، وموسى يدفعها إىل ابنه علي، وجعفر يدفعها إىل ابنه موسى

مث يغيب عنهم ، واحلسن يدفع إىل ابنه القائم، يدفعها إىل ابنه احلسنی وعل، يدفعها إىل ابنه علي
 مث التفت إلينا رسول اهللا . ويكون له غيبتان أحدمها أطول من األخرى، إمامهم ما شاء اهللا
يا رسول : فقلت: قال علي. اخلامس من ولد السابع من ولدي احلذر إذا فقد: فقال رافعاً صوته

بعضها ی بعضها اصرب وفی بعض املصادر يصري وفی وف - أصبت : قال؟ فما تكون هذه الغيبة، اهللا
فيخرج من اليمن من قرية يقال هلا ، يأذن اهللا له باخلروج حتی -بعضها الصمت ی يصرب وف

ی هذا املهد: يناديی ومناد، الفقاری ذی متقلد بسيفی على رأسه عمامة متدرع بدرع، اكرعة
وذلك عندما يصري الدنيا ، ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، خليفة اهللا فاتبعوه

، يرحم الضعيفی فال الكبري يرحم الصغري وال القو، ويغار بعضهم على بعض، هرجاً ومرجاً
   )٣١٦(.)فحينئذ يأذن اهللا له باخلروج

محد بن حممد بن سليمان اذر ابو از  ،از هارون بن موسى ، حسني بن حممدبن ی عل
از اصبغ بن ، سحاقای بااز ، از نصر بن محيد، خمتاربن براهيم ااز ، از حممد بن محيد، یباغند
  . ث کرديرا حد ما ی از عل، نباته
 از، عبد اهللا حممد بن زيدابو  از ۳۱۸عباس بن جماهد درسال المحد بن موسى او هارون از  

از اصل کتابش خواندم ی اش از هيثم بن بشر الواسط خانه دری البصری خزاعمساعيل بن يونس ا
 . کند میت يروا ی از عل، یاملك صائغبن شريح ی املقدام شريح بن هانی باکه 

 عبد اهللاز حممد بن ، یاجلعابی از حممد بن عمر قاض، یمحد بن حممد بن عبد اهللا اجلوهراو 
ی بااز عبد الرمحن بن ، زيادی بااز يزيد ابن ، یرابو از حممد بن حبيب اجلند نيس، جعفرابو 
بودم که  ام سلمه نزد رسول اهللا ی در خانه :فرمودند ی کند که عل میت يروا، ليلى
الرمحن بن عوف وارد  عبد مقداد و ذر وابو مجله سلمان و  از اصحاب ازی ن هنگام مجعيا در

است  )بزرگی  نوه(و دو فرزند ی وص، امربيهر پی ا رسول اهللا براي: ديشدند پس سلمان پرس
: فرمودند رسول اهللا ) ديگو میکه  جا آنتا (؟ بزرگ مشاستی  نوه وی وص سیپس چه ک

حسن آن را به برادرش  تو آن را به فرزندت حسن و و سپارم میبه تو  من آن را وی علی ا
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جعفر به  حممد به فرزندش جعفر و به فرزندش حممد وی عل وی  به فرزندش علنيحس  ونيحس
 وی حممد به فرزندش عل به فرزندش حممد وی عل وی به فرزندش علی موس وی فرزندش موس

که خداوند ی سپارد سپس امامشان تا زمان میحسن به فرزندش قائم  به فرزندش حسن وی عل
است پس ی گرياز د تر یطوالنی کياست که ی بتياو غی گردد برا می بيآنان غا خبواهد بر
 شيدبا بر حذر: و فرمودند کردند ش را رسايخوی صدا به ما توجه کردند و  رسول اهللا

يا : فرمودند ی عل. مفقود گردد فرزندامن من فرزند پنجم از فرزند هفتم از هنگامی که
مصادر  ضیبع در و –ی به هدف زد: فرمودند؟ کشد میرسول اهللا اين غيبت چقدر طول 

ی بعض در و کرد مصادر صرب خواهدی بعض در کن و صرب مصادری بعض در و شد خواهد
تا اين ) مدهآين کلمه بصورت خمتلف در مصادر ا( خاموش باش و منتظر باش آمده است مصادر

" اکرعه"کند که به آن  میخروج ی مين از شهری که خداوند اذن خروج او را دهد پس از سو
است و ذره پوش مرا به تن دارد و به دستش مششري ذوالفقارم ی ا ند بر سر او عمامهگوي می

از  او زمني را پر، او بيعت کنيدخداست با ی  هخلفيی اين مهد: دهد میندا ی مناد است و
ی از زمان روی ا م و ستم گشته و آن امر در هنگامهاز ظل گونه که پر مهانکند  میعدل و قسط 

بزرگ به  کنند و میگر را غارت يکديشود و مردم مال  میمرج  از هرج و ا پريکه دن دهد می
 . )دهد میشان اذن خروج يکنند پس خداوند به ا یف رحم منيبه ضعی کوچک و قو

  
طالب ابو حدثنا : قال، حممد بن عبيد اهللا] عبد اهللا أمحد بن أيب[عبد اهللا أمحد بن ابو أخربنا 

حدثنا : قال، حدثنا أمحد بن حممد بن مسروق: قال، عبيد بن أمحد بن يعقوب ابن نصر األنباري
حدثنا : قال[، حدثنا سفيان بن عتبة: قال، حدثنا حممد بن زياد اهلامشي: قال، عبد اهللا بن شبيب

: يقول مسعت رسول اهللا(: قال أمري املؤمنني ، حدثنا حممد بن احلنفية: قال، ]عمران بن داود
نفسها  وإن كانت الرعية يفی ألعذبن كل رعية دانت بطاعة إمام ليس من: تعالیقال اهللا تبارك و

إىل . نفسها غري برة وال تقية الرعية يف وإن كانتی وألرمحن كل رعية دانت بإمام عادل من، برة
وذلك عند فقدان شيعتك ، فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانةی وسيكون بعد :قوله

فكم مؤمن ومؤمنة متأسف ، حيزن لفقده أهل األرض والسماء، اخلامس من السابع من ولدك
وشبيه موسى ی وشبيه یمس میوأی بأب: مث أطرق ملياً مث رفع رأسه وقال. متلهف حريان عند فقده
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   )٣١٧(.)بن عمران
محد بن اطالب عبيد بن ابو حممد بن عبيد اهللا از ] محد بناعبد اهللا  ابی[محد بن اعبد اهللا ابو 

محد بن حممد بن مسروق از عبد اهللا بن شبيب از حممد بن زياد ااز ی نباريعقوب ابن نصر ا
، از حممد بن احلنفيه] ما را حديث گفت بن داودعمران : گفت[، از سفيان بن عتبه، یاهلامش
 :م که فرمودندنيدش از رسول اهللا (: فرمودند مري املؤمنني ا: ديگو می کند و میت يروا

، شود که من او را اختيار نکردم  میکه مطيع امر اما تیام هر: فرمايد می لیتعا خداوند تبارک و
عادل از   میکه مطيع امای امت با تقوا باشد و هرچند نيکوکار و  هر دهم مین امت را عذاب آ

که  جا آن تا(اگر آن امت پرهيزگار نباشد ی خبشم حت میمن شود آن امت را رمحت ی سو
انديشه در آن سقوط خواهند  و صاحب فکر خواهد بود که هری ا بعد از من فتنه و) فرمودند

پس اهل زمني و ، هفتمني فرزند توستدر فقدان پنجم از  توی  عهشي هنگامی که آن و، کرد
و فقدان او تأسف  غيبت من درؤشوند و مردان و زنان م میآمسان خباطر فقدان او اندوهگني 

 آوردند اما دوباره ينيش را پايسر خوی شوند سپس حضرت با ناراحت میو درمانده  خورند می
ی ه موسيه من و شبيشب، مهنام منش او يمادرم به فدا پدر و: سرخود را باال گرفتند و فرمودند

  . )بن عمران است
  
 يعن عل، عن جده، عن أبيه، بن جعفر يعن احلسن بن عيسى بن حممد بن عل، بن حممد يعل

 فاهللا اهللا يف إذا فقد اخلامس من ولد السابع: (قال، عن أخيه موسى بن جعفر ، بن جعفر
يرجع عن هذا  حتیإنه ال بد لصاحب هذا األمر من غيبة ی يا بن، أديانكم ال يزيلكم عنها أحد

لو علم آباؤكم وأجدادكم ، امتحن ا خلقه عزوجلإمنا هو حمنة من اهللا ، األمر من كان يقول به
، يا بين: فقال؟ من اخلامس من ولد السابع، يا سيدي: فقلت: قال. ديناً أصح من هذا التبعوه

   )٣١٨(.)ولكن إن تعيشوا فسوف تدركونه، عن محله وأحالمكم تضيق، عقولكم تصغر عن هذا
ی از عل، از جدش، پدرش از، بن جعفری ازحسن بن عيسى بن حممد بن عل، بن حممدی عل

 هنگامی که(: کند که حضرت فرمودند مینقل  موسى بن جعفر  از برادرش، بن جعفر
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ی مبادا کس نتانيدر مورد د به خدا مشا را را به خدا مشا، پنجم از فرزند هفتم مفقود گردد فرزند
است که باعث مرتد شدن ی بتين امر غيصاحب ای برا فرزندمی ا مشا را از آن منحرف کند

خداست که با آن خلق را ی از سو ای فتنهن يا: نديگو می شود و مین امر يمردم از صاحب ا
. کردند یمنی وريرا پآن ، افتندي مین ياز ا تر حقی نيمشا د و پدران کند و اگر اجداد میامتحان 

تان هاي فرزندم عقلی ا: فرمودند؟ هفتم کيست من فرزند پنجم از فرزندی موال: عرض کردم
شان حال يپر فهم او را ندارد و در حتمل آن امر ند و حتمل درک وهستن يا از تر کوچک

  . )د کردياو را درک خواهی د و بزوديکنی زندگ با او د اما اگريشو می
ن کسان حضرت هستند يتر نزديکش که يشاوندان خويبا فرزندان و خو  امام کاظم

شناسند پس  میرا  ی اند و امام مهد دهيبت امام شنيدر مورد غ ند پس حتماًيفرما میسخن 
را  ی حممد بن حسن عسکر ی تصور کند که آنان نام مهدی ا ممکن است کسيآ

م جواب امام کاظم يتوان میچگونه  و؟ پرسند میپس چرا در مورد نام صاحب امر ؟ دانند منی
 و حتمل او را ندارد و  ندهستتان کوچک هاي عقلفرزندم ( :نديفرما میی وقت نيمرا درک ک

 ؟کند میاشاره ی گريا امر به شخص دي )شويد میدر حتمل آن امر پريشان حال 
  

  :یمورد ميان دری روايات
  

احلسن ابو أمحد بن يوسف بن يعقوب ی حدثن: قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة 
عن ، محزة بن أيب يحدثنا احلسن بن عل: قال، حدثنا إمساعيل بن مهران: قال، من كتابهی اجلعف

إىل أن ... خرب طويل يف،  يجعفر حممد بن عل عن أيب، بصري عن أيب، أبيه ووهيب بن حفص
على العرب ، وقضاء جديد، جديدةوسنة ، وكتاب جديد، إذا خرج يقوم بأمر جديد: (قال 

  . اهللا لومة الئم وال تأخذه يف، أحداًی ال يستبق، وليس شأنه إال القتل، شديد
 وليس فرجكم إال يف، إذا اختلف بنو فالن فيما بينهم فعند ذلك فانتظروا الفرج: مث قال 
إن اهللا يفعل ما ، شهر رمضان وخروج القائمی فإذا اختلفوا فتوقعوا الصيحة ف، فالنی اختالف بن

فإذا كان كذلك ، خيتلف بنو فالن فيما بينهم حتیولن خيرج القائم وال ترون ما حتبون ، يشاء
فإذا ، فالن من أن ميلكوای ال بد لبن: وقال. طمع الناس فيهم واختلفت الكلمة وخرج السفياين

هذا من ، والسفياينی خيرج عليهم اخلراسان حتی، وتشتت أمرهم، ملكوا مث اختلفوا تفرق ملكهم
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 حتی، وهذا من هنا، هذا من هنا، رهانی يستبقان إىل الكوفة كفرس، وهذا من املغرب، املشرق
  . أما إم ال يبقون منهم أحداً، فالن على أيديهمای يكون هالك بن

يوم  يف، شهر واحد يف، سنة واحدة يفی واخلراسانی واليمانی خروج السفيان: مث قال 
 وليس يف، ويل ملن ناواهم، فيكون البأس من كل وجه، كنظام اخلرز يتبع بعضه بعضاًنظام ، واحد

ی فإذا خرج اليمان، راية هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم يه، الرايات راية أهدى من راية اليماين
وال ، فاض إليه فإن رايته راية هدىی وإذا خرج اليمان، حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم

فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق ، عليهی سلم أن يلتوحيل مل
يده فخارة وهو ی وكرجل كانت ف، فالن كقصع الفخاری إن ذهاب ملك بن: مث قال يل. مستقيم

 - شبه الفزع  -هاه : فقال حني سقطت، إذ سقطت من يده وهو ساه عنها فانكسرتی ميش
   )٣١٩(.)...ما كانوا عن ذهابهفذهاب ملكهم هكذا أغفل 

از کتابش ی احلسن اجلعفابو محد بن يوسف بن يعقوب ا از، محد بن حممد بن سعيد بن عقدها
ی بااز ، وهيب بن حفص و پدرش از، محزهی بابن ی از احلسن بن عل، مساعيل بن مهرانااز 

 که  جا آنتا ... کنند میت يروای طوالنی خرب در، ی جعفر حممد بن علی بااز ، بصري
ی يسنت و قضا د ويد و کتاب جديبا امر جد کند میخروج   میهنگا  قائم(: فرمودند

نيست جز مرگ و ی منزلت ايشان چيز است و درد يار شديکند و براعراب بس میام يد قيجد
  . نداردی او اثر گذارد و در راه خدا سرزنش مالمتگر در یمنی باق رای احد

 در انتظار فرج باشيد، فالن در بني خود اختالف پيدا کردندی بن کههنگامی : و نيز فرمودند
اختالف کردند در انتظار  هنگامی کهفالن پس ی در اختالف بن مشا نيست مگری برای فرج و

 دهد و قائم می اجنام، را اراده کرده چه آنخروج قائم باشيد و خداوند  صيحه در ماه رمضان و
  رسيد مگر با  منی )م قائمقيا( يدکه دوست دار چه آنهرگز خروج خنواهد کرد و مشا به

شود  میورزند و سخن در ميانشان خمتلف  میدر آن هنگام مردم به آنان طمع ، فالن یاختالف بن
است پس ی فالن حکومت یبنی برا کند و حتماً میخروج  سفيانی و) کنند می پيدااختالف (

حکومت کردند ميانشان اختالف پيدا شده و ملکشان زوال يافته و امرشان مشوش  هنگامی که
ی کنند يک میآنان خروج ی مغرب به سو مشرق وی از سوی و خراسانی شود تا اينکه سفيان می
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روند تا اين که  میکوفه  به سویند دو اسب افسار گسيخته مهانآن سو  ازی از اين سو و ديگر
 . گذارند یرا زنده من ها آنفالن به دستشان خواهد بود و هيچ يک از  یبنی دابو هالک و ن

در  در يک ماه و در يک سال وی خراسان وی و ميانی خروج سفيان: سپس حضرت فرمودند
کنند  میتسبيح است که يکديگر را تبعيت ی ها ب دانهند ترتيمهان ها آنترتيب ، يک روز است

 ها ان پرچمدر مي که در مقابل آنان قرار گريد وی بر کسی آيد وا میپس شدت از هر جهت 
صاحبتان  به سوینيست و آن پرچم هدايت است زيرا ی از پرچم ميان ترگر هدايت  یهيچ پر
مسلمان حرام  هر مردم و خروج کرد فروش سالح بری ميان هنگامی کهکند پس  میدعوت 

زيرا پرچم او پرچم هدايت است  ؛او بشتابيد به سویخروج کرد ی ميان هنگامی کهگردد و  می
از اهل دوزخ  که اين کار را کرد هر کسکند و ی آن سرپيچ ازی نيست مسلمان و جايز

ی دابو ن: و سپس به من فرمودند. کند میحق و صراط مستقيم دعوت  به سویزيرا او  ؛است
يک ظرف  هنگامی کهدر دست انسان است و ی ند ظرف سفالمهانفالن  یملک و حکومت بن

شود  مید ابو ن ونيست ، ناگهان از دست او بيفتد حال حرکت و در دست يک نفر دری سفال
که ی ملکشان زودتر از فکری دابو پس ن ) غفلتنيع و زوال دری دابو اشاره به شدت ن(

  . )خواهد بودی دابو ن کردند در حال زوال و می
 

وال ذه ی أمري الغضب ليس من ذ: (قال، عن أرطأة، عن جراح، حدثنا الوليد بن مسلم
وال ذه ولكنه خليفة ی بايعوا فالناً بامسه ليس من ذ: ولكنهم يسمعون صوتاً ما قاله إنس وال جان

  )٣٢٠(.)مياين
ن ي غضب نه از اريام( :کند که گفته است میت يه رواارطااز ، از جراح، وليد بن مسلم

د نامش نه يعت کنيبا او ب: گفته و نه جنشنوند که نه انسان  میی ياست و نه از آن بلکه صدا
  . )استی انميفه ينه از آن بلکه او خل ن است وياز ا

  
جراح ی وأخربن: قال الوليد، حدثنا نعيم -باسم من يبايعه الناس ی عن املناد، فيما ذكره نعيم 

فبينا هم كذلك إذا مسعوا صوتاً ما قاله إنس ، فيجتمعون وينظرون ملن يبايعون: (قال، عن أرطأة
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  )٣٢١(.)ولكنه خليفة مياين، وال ذوی ليس من ذو، بايعوا فالناً بامسه: وال جان
د يکنند از ول می عتيمردم با او بو دهد  میندا ی به اسم چه کسی م در ذکر منادينع چه آن

در  عت کنند ويبی چه کسمنتظر هستند که با  شوند و میپس مجع ( :رطاه گفتا از جراح از
با فالن به امسش : ديگو مینه از انسان که  شنوند که نه از جن است و میی ين هنگام صدايا

  . )استی انميی  فهينه از آن بلکه خل ن است ويد که او نه از ايکن بيعت
 

عن ، عن شريح بن عبيد، عن صفوان، حدثنا بقية وعبد القدوس ١٠٣ص: روى ابن محاد
ی وما اخلالفة إال فيهم غري أن له أصالً ونسباً ف، إال من قريشی ما املهد(: قال، كعب
  . بسنده املذكور ١٠٩ ص ورواه أيضاً يف )٣٢٢(.)اليمن

: ديگو میاز کعب  ديح بن عبيالقدوس از صفوان از شر ه و عبديبقاز  ۱۰۳ص: ابن محاد
 ینسب ش و اصل ويقرست جز در اهل ينی چ خالفتيه ش ويست جز قرينی ا فهياز طای مهد(

  . ت شده استيروا ۱۰۹در ص  چنين همو  )ن داردميدر 
 

ده در يعبابو ن که يا و )هيانمي حکت را وی انمي ان راميا(، قول حضرتش  نيز و... 
سنگ : فرمودند شتر که رسول اهللا يات بين خرب را نقل کرده اما با ذکر جزئيکتابش ا

 و، ستها آنن يترارزش با اعراب وی  کرده سر محري، چرخد میقحطان  به وسيلهاب اسالم يآس
ی طوالنی ثيحد در. آن است مغز و مذحج سر که و در حالی، آن استی  مججمه و اسد فکر

حکمت  وی نمي ان راميا( حضرت ی ها از فرمودهی کي: عدة جمازات ثين حديا در و ،آمده
 ن باب فراوان هستند ويامثال در ا هستند وون يانمي، ان و حکمتميو مقصود از اهل ا )هيانمي را

باشد  مین مياز جهات ی اما مکه که آن جهت و. ن وصف وارد شدندياهل مکه در ا نه وياهل مد
چند  ن هستند هرمينه انصار و اهل يشتر اهل مدينه بياما مد شود و میمشرده  سو بدان مست و و

از ی کين سخن را در تبوک يا  گفته شد که رسول اهللا که در حجاز سکونت دارند و
ن است يمقصود ا و. )چرخد میقحطان  به وسيلهاب اسالم يسنگ آس(: شام فرمودندی ها نيزم

حمور خود  اب به دوريگونه که سنگ آس مهان گردد و میکه امر اسالم به دور آن 
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   )٣٢٣(.گردد می
فقال رسول  ....( ):شان آمدنديا به سویکه اسب سواران   میهنگا پيامرب سخنان نيز و( 

ولوال اهلجرة لكنت امرأ ، واحلكمة ميانيةی واإلميان ميان، بل رجال أهل اليمن أفضل، كذبت( :اهللا
  )٣٢٤(.)من أهل اليمن

 وی انميان ميند و اتر فاضلن ميبلکه مردان اهل ... یا دروغ گفته(: فرمودند رسول اهللا 
ن مياهل  مياندر ) هجرت نبودمجمبور به ( کردم یاگر هجرت من ه است ويانمي، حکمت

  . )ماندم می
ست ينی زيلت مردان به آن چياشاره کردند که فض ب کرد وياو را تکذی  حضرت گفته

حکمت است  ان وميا ت جاهالنه است بلکه فضل آنان درريک غيآن تنها  که او ذکر کرده و
گفته . باشند مین مياز ی لت در مردانيبلکه آن فض، ستندي ننين چنيا ها آنکه ی حال در
اطاعت  و ک گفتنديلب رسولش را و هستند که خدای انصار مهان  حضرت منظور:شد

ی برخ، مقصود از اهل مکه: گفته شد، نسب هستندی انمي ها آن و کردندی اري را او و کردند
ن سخن يا ن که حضرت يا ايباشد  مین ميامه از  را مکه از امه ويز ؛از اهل مکه هستند

ده و حضرت به مست راست اشاره کر ن بوده ومي  تبوک ونيمکه ب و را در تبوک فرمودند
 و( کند می تأييدشان را يای  ن سخن گفتهينه است که ايشان مکه و مديای  مقصود از اشاره

ن مياز  شود که مقصود میبه صراحت آشکار ) ماندم میی ن باقميان اهل ياگر هجرت نبود در م
ن ين است و به اميمنسوب به ی عني )یانمي، انميا(از دو وجه مذکور است و قولشان ی کيمکه 

ن هستند و براساس يد را آنان انصاريز ؛ن استميی  شهين و ران در بمياست که قوت ای معن
  . مکه است، انميقول دوم مبدأ حرکت ا

به   رسول اهللا :ديگو می )هيانمي، حکمت وی انمي، انميا(ث يمورد حد دری جزر و... (
ن مي نيسرزم امه از مکه از امه و ان از مکه آغاز شد وميرا ايز: ن سخن را فرمودنديل اين دليا

نکه حضرت به انصار فرموده که آنان يا ايه و يانميشود کعبه  میل گفته ي دلنيبه مه و. باشد می
ان به آنان نسبت داده ميا  به حق بودند پسنيمنؤان و مميرا آنان ناصران ايز ؛ون هستنديانمي

                                                
  .۳۴۱ – ۳۳۸ص : الشريف الرضی -اازات النبوية  -٣٢٣
  .۴۲۷ – ۴۲۸ص  ۱۱ج : یحممد صاحل املازندران مولی -ی شرح اصول الكاف -٣٢٤
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 . رسد میان يکالم او به پا .)...شد
اگر (حضرت ی  اساس فرموده ند بريگو مید يرا با تشدی انميها  خیبر: ديگو میه يبويو س

کردم امروز از  یباشد که اگر من از مکه هجرت منی ن معنيد به ايشا :نديگو می )هجرت نبود
   )٣٢٥(.)باشد مین ميبودم پس مکه از  مین مياهل 

  
 : آمده است  طالب قبل از والدت رسول اهللای ابی در دعا 
وبارئ ، قائل لكم وحق إله احلرمی وإن... ( : طالب قبل والدة رسول اهللا دعاء أيب يف 
 الذي، التوراة واإلجنيل املوصوف بالكرم والتفضيلی ألعلم عن قليل ليظهرن املنعوت فی أن، النسم

، رسول امللك اجلبار، هذه اإلعصاری أنه يبعث ف، األخبارولقد تواترت ، عصره مثيلی ليس له ف
، وقد حلت به الذلة والصغار، مث قصد الكعبة وأتى الناس وراءه إال أبا جهل وحده، املتوج باألنوار

واألرض ، اللهم رب هذه الكعبة اليمانية: طالب من الكعبة قالابو فلما دنا ، والذل واالنكسار
أن تزيدنا شرفاً فوق ، وغامض علمك، حكمكی إن كان قد سبق ف، واجلبال املرسية، املدحية
وعجل ، فأظهر اللهم يا رب تبيانه، بشر به سطيح الذياملشفع ی وعزاً فوق عزنا بالنب، شرفنا
   )٣٢٦(.)يا أرحم الرامحني، واصرف عنا كيد املعاندين، برهانه
دامن که  میمن  گومي که میی به مشاها چيز ها ناجی  ندهيآفر حرم و قسم به پرودگار و... (
آمد  فضل خواهد و اجنيل و موصوف به کرم آن شخص منعوت در تورات و از زودتری اندک

را دادند که او برگزيده خواهد  او اخبار روايات متواتر، در روزگار خود نداردی که هيچ مهتاي
مردم پشت  پس به مکه رفت و، انواراحاطه شده به  و جباری رسول خدا، شد در اين عصرها

 را دل او و ذليلش کردند و، کوچک مشردند و حتقري را او جهل وابو جز  سراو رفتند
ی ميانی  اين کعبهی خدای ا: فرمود، کعبه رفتی طالب به نزديکابو  هنگامی کهپس ، شکستند

شرف ما شرف  علم تو آمده که بر اگر در حکمت و، بلندی ها  ستوده و کوهاين سرزمني و
سطيح  به آمدن او که اهل زمني را گر شفاعتی بعثت اين نبی  لهوسيه ر عزت ما بب وی بيفزاي

ی  لهحي در برهان او تعجيل فرما و را ظاهر گردان و او خداوندا، یعزت بيفزاي بشارت داد

                                                
  .۱۳۷ص  ۲۲ج : العالمة السی -البحار  -٣٢٥
  .۳۱۰ص  ۱۵ج : العالمة السی -البحار  -٣٢٦
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  .)ترين مهربانان مهربانی مکاران را از او دورگردان ا
 
دينه احلنفية ، يا عيسى... ( : حممدی وصف النب يف لعيسى  تعالیمناجاة اهللا  يف

   )٣٢٧(.)...وقبلته ميانية
 عيسیآمده است که خداوند به  با پروردگار در وصف حممد  ی سيدر مناجات ع 
  . )استی او ميانی  قبله وی دين او حنفی عيسی ا(: فرمايند می

  
   )٣٢٨( .)وأنا مياين، واإلميان ميان، إن خري الرجال أهل اليمن( : وعن الرسول
  . )هستمی من ميان ترين مردان اهل مين هستند و اميان ميان و(: فرمودند و رسول اهللا 

 

ال در ؤيک سدر مورد   امحد احلسناز خالل پاسخ سيد ی و اکنون به شناخت ميان
سؤال ، وصى و رسول امام مهدى  امحد احلسناز سيد : پردازمي می ۴کتاب متشاات ج 

 :کردمي
 مثالً؟ و آيا حدودى براى اين شخصيت وجود دارد كه با آن شناخته شود؟ كيست يمانی 

را  ها آنكه مردم را به باطل نکشاند و ی به طورباشد  میباشد و آيا او معصوم  میآيا او از مين 
پرچم وى پرچم (: آمده است از امام باقر روايتیكه در  طور مهان از حق خارج نسازد و

 اجنامكار را  و اگر كسى اين. جائز نيست از آن سرپيچى كندی هدايت است و بر هيچ مسلمان
  .)كند می چون وى دعوت به حق و هدايت به راه راست. داد از اهل جهنم است

 : اينگونه پاسخ فرمودند  امحد احلسنسيد 
 بسم اهللا الرمحن الرحيم(
پس . و امه از مين، است)٣٢٩(در آغاز بايد دانسته شود كه مكه از امه، احلمد هللا و 

است و  یميان است و على  یانمي حممد، هستند یخاندان ايشان مهگى ميان و حضرت حممد

                                                
  .۱۳۹ص  ۸ج  :الشيخ الكلينی - ی الكاف -٣٢٧
، ٢٣٢ص ۵٧ج: ، أصل جعفر بن حممد احلضرمي، حبار األنوار٨١ص: عدة حمدثني -األصول الستة عشر  -٣٢٨

  .۶٠٢ص ١٠ج: مستدرك سفينة البحار
 .منطقه بسيار وسيعی از مين می باشد که تا مکه ادامه دارد: امه - ٣٢٩
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، است یهستند پس مهدى اول ميان یست و دوازده مهدى بعد از او ميانا یميان امام مهدى 
من بعدهم  خلَففَ :دانستنـد میباد  ها آنعامل گذشته كه رمحت خدا بر ی و اين را علما

 )٣٣٠(.خلْف أَضاعوا الصالةَ واتبعوا الشهوات فَسوف يلْقَونَ غَياً

و از شهوات ، اى روى كار آمدند كه مناز را تباه كردند ايشان فرزندان ناشايستهاما پس از (
 . ))گمراهى خود را خواهند ديد) جمازات(پريوى منودند و بزودى 

: )٣٣١(ناميده است) حكمت ميانيه(را  در حبار االنوار سخن اهل بيت ی عالمه جملس و
ناميده » كعبة ميانيه«نيز خانه كعبه را بنام  وارد شده که عبداملطلب  بلكه از پيامرب خدا

  )٣٣٢(.بود
راية  يه، الرايات راية أهدى من راية اليماين وليس يف: (الرواية عن الباقر  یفقد ورد ف

وإذا ، حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم یفإذا خرج اليمان، هدى؛ ألنه يدعو إىل صاحبكم
فمن فعل ذلك فهو ، عليه یوال حيل ملسلم أن يلتو، فإن رايته راية هدى، فاض إليه یخرج اليمان

   .)النار؛ ألنه يدعو إىل احلق وإىل طريق مستقيممن أهل 
 :اين گونه وارد شده است از امام باقر  یدر روايتی، اما راجع به حدود شخصيت ميان

نيست وآن پرچم هدايت است چون كه  یاز پرچم ميان تر هدايت يافته میها پرچـ و در پرچم(
. شود میخروج کرد فروخنت اسلحه حرام  یو اگر ميان، کند میصاحبتان دعوت  یمشا را به سو

و جايز ، او بپا خيز زيرا که پرش پرچم هدايت است به سوی خروج کرد؛ یاگر ميان و
، باشد میدهد از اهل جهنم  اجنامو اگر كسى اين كار را ، سرپيچى كنند نيست مسلمان از او

   )٣٣٣(.)كند میزيرا که او دعوت به حق و هدايت به راه راست 
  :نکته بسيار مهم از حديث فوقچند 

دهد از  اجنامو اگر كسى اين كار را ، از او سرپيچى كند نیجايز نيست هيچ مسلما - ۱
  .باشد میاهل جهنم 

صاحب واليت اهلى است و هيچ كس صاحب اين  يمانیباشد كه  می یاين به اين معن و
                                                

 .۵٩: سورة مرمي -٣٣٠
 .۱ص  ۱ج : مقدمه حبار -٣٣١
  .۷۵ح  - ۵۱ص  ۲۲ج : حبار االنوار -٣٣٢
  .۲۶۴ص: كتاب الغيبه نعمانی -٣٣٣
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اگر مناز خبواند و  حتی(انسان را وارد جهنم كند ، كه اعراض از اوی به طورباشد  یواليت من
و  و مرسلني ر زمني باشد که عبارتند از پيامربانكه از خلفاى خداوند د مگر اين) روزه بگريد

 .  مهديني و امامان
و دعوت به حق و راه راست . »كند وت به حق و هدايت به راه راست مىو دع - ۲

كند تا مردم را وارد باطل كند يا  اين شخص اشتباه منىه اين است ك معنیبه  ؛صراط مستقيم(
اين به اين معناست که او معصوم و منصوص را از حق خارج سازد و ها آنكه  اين

ی در مشخص کردن شخصيت ميانی مثره بزرگ، اين قيد در حديث، است بنابراين)٣٣٤(العصمة
) كند میدعوت به حق و هدايت به راه راست (از اين مجله ی ديگر معنیدارد و برداشت هر 

 باشد و منى يمانیکننده خصوصيات شخصيت  ديگر روشنزيرا  ؛کند می فايده بیآن را لغو و 
خدا ی ها از حجت تیحج يمانیگريمي كه  پس نتيجه مى. هستند ءاز گفنت کالم لغو مربا ائمه

هاى قطعى  منت و متواتـرو در روايات ، منصوص العصمـه است در زمني است و معصوم و
مهديون دوازده  و دوازده گانه  ئمها :پس از پيامرب اکرمی اهلی موجود است كه حجتها

متام  ها آن باشد و یبر زمني منی غري از ايشان هيچ حجت معصوم ديگر و. باشند مى گانه 
اند و  امام از ايشان از دار دنيا رفته هستند که يازدهی نعمت و كمال دين و ختم رساالت آمسان

 امام مهدى ی به سومردم را  يمانیو . اند باقى مانده و دوازده مهدى  امام مهدى 
   .باشد بايد خنستني مهديون يمانیپس ، كند دعوت مى

يـعمس اللَّـهضٍ وعب ـنــا مهضعـةً بيذر يـملع. )كه بعضى از  نیفرزندا( )٣٣٥
  ).بعضى ديگرند و خداوند شنواى داناست] نسل[آنان از 

باشد و  میموجود  و اين ثابت است كه اولني از مهديون در زمان ظهور امام مهدى  
قيام پدرش آماده ی آورد و مردم را برا میاميان  او خنستني كسى است كه به امام مهدى 

در وصيت ) آورد میاميان  ی که به حضرت مهد است کسیاو اولني (اين مجله  سازد و می
از (شود در مهدى اول  می منحصر يمانیذکر شده است و از اينجا شخص  پيامرب خدا 

ل سکونتش را به تفصيل حم صفات و نام و،  معصومنياحاديث  و. )گانه مهديون دوازده

                                                
 .يعنی نامش در ميان معصومني ذکر شده است - ٣٣٤
  .٣۴: آل عمران -٣٣٥
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مردم او را اسرائيلى و  )٣٣٦(استاسرائيل  مهانيا  عبد اهللاش  و كنيه امحداند نامش  بيان کرده
  .بنامندی نامند و ناگزيرند كه او را اسرائيل می

وما عناه  إسرائيل فما أمره فقد أمرين  وأنا عبد اهللا أمسی أمحد  يأمس: ( قال رسول اهللا و
   )٣٣٧(.)فقد عناين

نامم اسرائيل است و هر . هستم عبد اهللاست و من  امحدنامم (: فرمود  پيامرب خدا
او را اشاره كرده مرا نيز اشاره  چه آنکه او را امر كرده مرا نيز امر كرده است و هر  چه آن

   .)كرده است
باشد و در گونه راستش  میو مهدى اول خنستني سيصد و سيزده نفر است و او از بصره  

و  و درپشتش ختم نبوت اثر و در سرش شوره است و بدنش مانند بدن موسى بن عمران 
و  به قرآن]  پس از ائمه[ين خلق تر عاملاو  و باشد میمذکور   وصيت پيامرب خدادر 

عالمات  که در آن از پيامرب خدای در حديث، تورات و اجنيل و در آغاز ظهورش جوان است
إذا رأيتموه فبايعوه  :مث ذكر شاباً، فقال: (... قال رسول اهللا :کند آمده است میظهور را ذکر 

  )٣٣٨( .)املهديفانه خليفة 
اگر وى را مشاهده كرديد با وى بيعت كنيد چون : را ذكر كرد و فرمود یسپس جوان ..(

  .)است او خليفه مهدى 
الليلة  يف  قال رسول اهللا( :قال عن أمري املؤمنني ، عن آبائه، عبد اهللا  عن أيب

 حتیوصيته  يا أبا احلسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول اهللا ی كانت فيها وفاته لعل یالت
، اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياًی انه سيكون بعدی يا عل: انتهى إىل هذا املوضع فقال

إىل ابنه م  وليسلمها احلسن : وساق احلديث إىل أن قال، عشر إمامی أول اإلثنی فأنت يا عل
فإذا  مث يكون من بعده اثنا عشر مهدياً. فذلك اثنا عشر إماماً ح م د املستحفظ من آل حممد

وهو عبد اهللا  واسم أيب  یاسم كامس: له ثالثة أسامي، حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني

                                                
 .است عبد اهللاست که به معنی  اسرائيل يکی از نامهای حضرت يعقوب  - ٣٣٦
 . ١٧٨ص ٧ج: ، حبار األنوار٩۵ص ١ج: ، الربهان۴۴ص ١ج: تفسري العياشي -٣٣٧
فإذا رأيتموهم : وفی رواية: (، قال٢٩۶ص ١٢ج: ، وفی إمتاع األمساع للمقريزي٣٠ص: بشارة اإلسالم -٣٣٨

 ).فبايعوهم ولو حبوا على الثلج، فإنه خليفة املهدي
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   )٣٣٩( .)وهو أول املؤمنني، واالسم الثالث املهدي، أمحدو 
پيامرب (: نقل شده است که فرمود ]  از پدرانش از امري مؤمنان[  ادقامام صاز 

فرمود كه يا ابا احلسن صحيفه و دواتى حاضر  على كه وفات او بود به  شبیدر   خدا
يا على پس از من : كه فرمود وصيتش را فرمود تا اينكه به اين جا رسيد و پيامرب خدا. كن

 و تو يا على خنستني دوازده امام. دوازده مهدى ها آندوازده امام خواهند بود و پس از 
رسيد ی النق لیپس اگر وقت وفات ع. ..:و حديث به درازا كشيد تا اينكه فرمود. باشى می

 یالعسكر[دهد و اگر وقت وفات حسن  می]  یالعسكر[واليت را به فرزندش حسن 
 [ كند و ايشان  میتسليم  مستحفظ از آل حممد، )م ح م د(رسيد واليت را به فرزندش

حجة ابن ( پس اگر مرگ، باشد می باشند و سپس دوازده مهدى بعد از ايشان میدوازده امام 
مانند   مینا، كند كه سه نام دارد میواليت را به فرزندش خنستني مهديني تسليم  رسيد) احلسن

) به پدرش( ن آورندهو او اولني اميا. و نام سوم مهدى است امحدنام من و نام پدرم عبد اهللا و 
  )٣٤٠(.)تاس

   )٣٤١(.)إن منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني : (أنه قال وعن الصادق 
  دوازده مهدى از فرزندان حسني  از نسل ما بعد از قائم :فرمود امام صادق 

 . باشند می
   )٣٤٢( .)إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني ( :قال وعن الصادق 
 يازده مهدى از فرزندان حسني  از نسل ما بعد از قائم : فرمود امام صادق 

 . باشد می
حممد ابن احلسن [باشد نه امام مهدى  می» مهدى اول« در روايت دوم» قائم«و منظور از 

، یباشد نه يازده مهد میدوازده مهدى  ی كه پس از امام مهد براى اين] ی العسکر
الغائر العينني املشرف احلاجبني ، ذاك املشرب محرة ...: (األولی وصف املهد يف وقال الباقر 

                                                
 .٢۴١ص ٢ج: ، غاية املرام١۵٠ص: ، الغيبة للطوسي١۴٧ص ۵٣ج: حبار األنوار -٣٣٩
ص  ۲ج ، کتاب غاية املرام، ۳۰۰ص ): فارسى(کتاب الغيبه شيخ طوسى ، ۱۴۷ص  ۵۳حبار االنوار ج  -٣٤٠
۲۴۱.  
  . ٣٨۵ص : ، الغيبة للطوسي٣١٠ص  ٣ج : ، الربهان١۴٨ص  ۵٣ج : حبار األنوار -٣٤١
 .١۴۵ص  ۵٣ج : حبار األنوار -٣٤٢
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  )٣٤٣( .)العريض ما بني املنكبني برأسه حزاز و بوجهه أثر رحم اهللا موسى
، هاى گود چشم، قرمز تیداراى صور( :در مشخصات مهدى اول فرمود و امام باقر  

عريض است و در سرش شوره و در صورتش اثرى است رمحت ی ها و شانه، ابروهاى برجسته
  )٣٤٤(.)خدا بر موسى باد

وإن أوهلم من البصرة وآخرهم من  أال: فقال ... : (خرب طويل يف وعن أمري املؤمنني 
   )٣٤٥( .)...األبدال

کند آمده  میرا ذکر  که در آن اصحاب قائم  یدر خربى طوالن و از امري مؤمنان 
  .)باشد میاز ابدال  ها آنو آخرين  از بصره ها آناولني ... (: است كه

. ..ومن البصرة ...: (به أصحاب القائم   یخرب طويل مس يف وعن الصادق 
   )٣٤٦(.)...أمحد

 :کند آمده است میرا ذکر  که نام ياران قائم  طوالنی روايتیدر  و از امام صادق 
 .)...امحد. ..و از بصره... (

فأما ، امسان اسم خيفى واسم يعلن - للقائم ی أ -له  ...( :أنه قال وعن اإلمام الباقر  
   )٣٤٧(.)يعلن فمحمد الذيوأما ، أمحدخيفى ف الذي

، آشكار  میخمفى و نا  میدارد نا )٣٤٨(قائم دو نام( :نقل است كه فرمود و از امام باقر 
  )٣٤٩(.)و نام آشكار حممد امحدنام خمفى 

كه در وصيت  طور مهانباشد  می نام مهدى اول است و حممد نام امام زمان  امحدو  
  .به آن اشاره شد پيامرب خدا

اثنا عشر ألفاً خبراسان ، كنزاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة تعالیإن هللا : (وعن الباقر 
                                                

 .٢١۵ص : غيبة النعماين -٣٤٣
 . است يعنی شبيه موسی بن عمران  - ٣٤٤
 .١۴٨ص : بشارة اإلسالم -٣٤٥
 .١٨١ص : بشارة اإلسالم -٣٤٦
 .۵٧ب  ۶۵٣ص  ٢ج : كمال الدين ومتام النعمة -٣٤٧
اين است که قائم دو شخصيت دارد  نام در زبان عربی کنايه از شخصيت می باشد و معنی کالم امام  - ٣٤٨

 . اند يعنی دو نفر از اهل بيت بنام قائم ناميده شده
  .۵۷ب  ۶۵۳ص  ۲ج : كمال الدين -٣٤٩
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ی كأن، عليه عصابة محراء، على بغلة شهباء هاشم بنیيقودهم شاب من ، " أمحد أمحد: " شعارهم
   )٣٥٠(.)فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على الثلج، أنظر إليه عابر الفرات

 گنجى در طالقان است نه طالست و نه نقره تعالیبراى خداى (: فرمايد می و امام باقر 
 یجوان ها آنرهرب  و. است» محدا. ..محدا«اند که شعارشان  بلکه دوازده هزار نفر در خراسان

، بسته استی قرمز رنگ بر پيشانی بند یپيشان بر قاطرى سپيد رنگ است وهاشم سوار  یاز بن
گذرد اگر دعوت او را شنيديد بسوى او بشتابيد  مینگرم که از رود فرات هم  میبه او ی گوي
  . نام مهدى اول است امحد. )ها حرکت کنيد يخی اگر جمبور باشيد سينه خيز بر رو حتی

  
وال ذهو لكنهم يسمعون صوتاً ما ی قال أمري الغضب ليس من ذ( :كتاب املالحم والفنت ويف

  )٣٥١( .)ذهو ولكنه خليفة مياينوال ی قاله إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذ
امري (: آمده است ۲۷ فحهص یسيد بن طاووس حسن تأليف، و در كتاب مالحم و فنت

: آنرا گفته و نه جنی شنوند که نه انسان میصدائى  ها آنبلکه  غضب نه از اين و نه از آن است
ى  او خليفه بلکه نه از اين است نه از آن ]خواند میو او را به نامش [كه بيعت كنيد فالن را 

 . )است يمانی
فيجتمعون وينظرون ملن يبايعونه فبيناهم : (املالحم والفنت للسيد بن طاووس احلسين ويف

وال ذه ولكنه خليفة ی كذلك إذا مسعوا صوتاً ما قال إنس وال جان بايعوا فالناً بامسه ليس من ذ
   )٣٥٢(.)مياين

 يمانیاى  آن بلکه او خليفه اين و نه ازنه از (: مدهآ ۸۰ی  فحهو در مهني كتاب شريف ص
  .)است

 ۲۹۹ ی فحهص ۱ لدج در كتاب معجم احاديث امام مهدى  یو شيخ على كوران
در  یاصل و نسب، نيست ها آن در و خالفت جز، مهدى نيست مگر از قريش(: آورده است كه

  . )مين دارد
معلوم نسل نای بايد داراپس . است حاال که معلوم شد مهدى اول از نسل امام مهدى 

                                                
 .٣۴٣ص: منتخب األنوار املضيئة -٣٥٠
 .٢٧ص : املالحم والفنت للسيد ابن طاووس احلسين -٣٥١
 .٨٠ص : املالحم والفنت -٣٥٢
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هم مطابق بر ، و اين مشخصات، براى ما آشكار نيستند باشد براى اينكه نسل امام مهدى 
  . باشند میشخص  کي، دو چون که هر ؛هم مطابق بر مهدى اول است و )٣٥٣(منصور يمانی
باشد  میآماده کننده مقدمات ظهور مقدس  يمانیكه : گومي می یو زياده بر آن اگر خواست 

و مهدى ، كند میتسليم  سيزده نفر است و پرچم را به دست امام مهدى  و از سيصد و
در آغاز  باشد و اولني اميان آورنده به امام مهدى  میاول نيز در زمان ظهور مقدس موجود 

پس بايد يكى حجت بر ديگرى باشد و با توجه به اينكه امامان ، باشد میظهور و قبل از قيامش 
باشند و مهدى اول از ايشان است پس وى حجت  میخلق   میحجج خدا بر متا  نيو مهدي

ی و در نتيجه مهدى اول رهرب ضت آماده ساز ]شخص نباشند کاگر ي[است  يمانیبر 
شود و اين درست نيست براى  میبه او  یرسان کفقط كم يمانیباشد پس نقش  میظهور 
آماده كننده اصلى و رهرب حركت ظهور مقدس ، مذکور در روايات معصومني  يمانیاينكه 
و  امحدمهدى اول است که نامش  مهان يمانیاست و  يمانی مهانپس حتماً مهدى اول ، است

ين تر عاملظهورش جوان و در سرش شوره و از بصره و در گونه راستش اثرى است و در آغاز 
معلوم و لقب مهدى را دارا نااست و نسلش   بعد از ائمه(اجنيل  مردم به قرآن و توارت و

حق ندارند از ی باشد و او امام است از طرف خدا كه بايد اطاعت شود و هيچ مسلمان می
دهد از اهل جهنم است زيرا او دعوت  اجنامهر كس كه اينکار را  دستور وى سرپيچى كند و

ی برا ؛کند میدعوت  امام زمان ی مردم را به سو و كند میبه حق و هدايت به راه راست 
راجعه م، که وارد شده از مشخصات مهدى اول در روايات اهل بيت  چه آنحتقيق در هر 

و  ۵۲ لدو الغيبه طوسى و كمال الدين صدوق و حبار االنوار ج یكنيد به كتاب الغيبه نعمان
 . هاى حديث و غري آن از كتاب ۵۳لد ج 

 يمانیمهه  ] اصحاب امام سيزده نفرسيصد و [ يمانیبايد بدانيم كه پريوان  جااين و در
 يمانی ها آن و از مجله، دهند به رهرب ميانيشان میرا نسبت  ها آنباشند به اعتبار اينكه  می

  . عراق است يمانیو  )٣٥٤(صنعاء
  

                                                
اند و خليفه حضرت مهدی مهان  ناميده» منصور« را  خليفه حضرت مهدی  در روايات اهل بيت  - ٣٥٣

  .ميانی موعود است
   پايتخت مين: صنعا - ٣٥٤
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 لمن* للْبشرِ  نذيراً* الْكُبرِ  َإلحدى اا * أَسفَر إِذا والصبحِ* أَدبر  إِذْ واللَّيلِ* والْقَمرِ  كَالَّ﴿
 جناتی ف* الْيمنيِ  أَصحاب إِالَّ* رهينةٌ  كَسبت بِما نفْسٍ كُلُّ* يتأَخر  أَو يتقَدم أَنْ منكُم شاَء

 نطْعم نك ولَم* الْمصلِّني  من نك لَم قالُوا* سقَر ی ف سلَكَكُم ما* الْمجرِمني  عنِ* يتساَءلُونَ 
 نيكسا* الْمكُنو وضخن عم  نيضا* الْخائكُنو كَذِّبمِ نوينِ  بِيا حتی* الدأَتان  نيقفَما* الْي 

مهفَعنةُ تفاعش  نيعاففَما* الش منِ لَهع ةرذْكالت  نيرِضعم *مهكَأَن رمةٌ  حرفنتسم *تفَر نم 
 ةرولْ* قَسب رِيدرِئٍ كُلُّ يام مهنفاً أَنْ محتى صؤةً  يرشنلْ كَالَّ* مخافُونَ ال بةَ  يركَالَّ* اْآلخ هإِن 
  )٣٥٥(.﴾الْمغفرة وأَهلُ التقْوى أَهلُ هو اللَّه يشاَء أَنْ إِالَّ يذْكُرونَ وما *ذَكَره  شاَء فَمن* تذْكرةٌ 

و قسم به صبح * تا چون باز گردد ، و قسم به شب*  قسم به ماه که اين چنني نيست(
هشدار و انذارى است براى * از حوادث بزرگ است ی يک، نآ*  كه چهره بگشايد  میهنگا
افتند يا عقب مبانند بسوى هدايت و خواهند پيش  میاز مشا كه  یبراى كسان*  ها ناانسـ مهه

در * مگر اصحاب ميني * هر كس در گرو اعمال خويش است * نيكى پيش روند يا نروند
* چه چيز مشا را به دوزخ وارد ساخت  *از جمرمان  * كنند میهاى شتند و سؤال  باغ
پيوسته با اهل باطل و * كردمي  منیو مستندان را اطعام  * گويند ما از مناز گزاران نبوديــم می

از اين *  از دنيا رفتيم كه یتا زمان * ميكرد میو مهواره روز جزا را انكار  * مهنشني و مهدا بودمي
از تذكر روى  ها آنچرا * خبشد  منیسودى  ها آنرو شفاعت شفاعت كنندگان به حال 

بلكه هر كدام از *  انـد كه از شريى فرار كرده* هستـند  نیگويـى خران گريزا*  ؟گردانند
از آخرت  هيچ و اصالً ها آنكه *  برخودش نازل شود یآمسان یا صحيفه خواهـد كه می ها آن
هر كس خبواهد از آن پند *  چنني نيست بلکه آن يک تذكر و يادآورى است* ترسند  منی
   .)استگريد مگر اينكه خدا خبواهد و او اهل تقوا و اهل مغفرت  منیهيچ كس پند  و* گريد  می

وبداية ، ی فجر اإلمام املهد :﴾والصبح﴿ .دولة الظاملني: ﴾والليل﴿ .الوصي: ﴾والقمر﴿
  . ألنه هو الشمس؛ كبداية شروق الشمس ظهوره بوصيه

القيامة : والوقعات اإلهلية الكربى ثالث هي. القيامة الصغرىی أ :﴾الْكُبرِ َإلحدى اا﴿
  )٣٥٦( .والقيامة الكربى، والرجعة، الصغرى

                                                
  . ٣٢ –۵۶: املدثر -٣٥٥
خمتصر بصائر ) ، ويوم الكرة، ويوم القيامةيوم يقوم القائم : أيام اهللا ثالثة: (قال اإلمام الصادق  -٣٥٦

  .١٨ص : الدرجات
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و (است » دولت ظاملان«شب  :)قسم به شب(است و » وصى امام«ماه  :)قسم به ماه(
مانند آغاز طلوع . است و آغاز ظهورش به وصيش صبح طلوع امام مهدى ) قسم به صبح

آن (. خورشيد به شعاع آن است براى اينكه خودش خورشيد و وصيش شعاع خورشيد است
، و وقايع بزرگ اهلى سه تا است )٣٥٧( ،یصغر قيامت نیيع) از حوادث بزرگ است کیي

 . یقيامت کرب و، و رجعت، یقيامت صغر
 ی يرسله اإلمام املهد، )اليماين(األول ی واملهدی وهو الوص، منذر يأ: ﴾للْبشرِ نذيراً﴿ 

 ويتأخر من شاء أن يتأخر عن، ليتقدم من شاء أن يتقدم، عذاب شديدی بشرياً ونذيراً بني يد
   )٣٥٨( .یاإلمام املهدركب 
 أَصحاب إِالَّ﴿ ،وهذا واضح فكل إنسان حياسب على عمله: ﴾رهينةٌ كَسبت بِما نفْسٍ كُلُّ﴿
الثالث مائة وثالثة ی املقربون وهم أصحاب اليمان: وهؤالء مستثنون من احلساب وهم، ﴾الْيمنيِ

   .يدخلون اجلنة بغري حساب، ی عشر أصحاب اإلمام املهد
وصى و «  مهان، دهنده هشدار دهنده و انذار )ها نساهشدار و انذارى است براى مهه ان( 

او بشارت دهنده و بيم دهنده . است است و او فرستاده امام مهدى » )يمانی(مهدى اول 
هد عقب مباند از ركاب خوا منیخواهد بيايد و هر كه  میاز عذاب دردناک است كه هر كه 

 یو اين معلوم است و هر انسان. )در گرو اعمال خويش است یانسانهر (. امام مهدى 
باشند و  می یو اينان از حساب مستثن. »اال اصحاب ميني«دهد  میلش حساب پس مابراى اع

 سيزده نفر از ياران امام مهدى  سيصد و و يمانیاز اصحاب  ها آنمقربان هستند و  ها آن
 :فرمود میخداوند متعال ، شوند میبدون حساب وارد شت ، هستند
﴿ بِنيالْمقَر نا إِنْ كَانَ ميمٍفَـ* فَأَمعن تنجانٌ وحيرو حو٣٥٩(.﴾ر(  
 .)در روح و رحيان و شت پر نعمت است* پس اگر او از مقربان باشد (
چه چيزى مشا را به دوزخ وارد .. .كنند میباره کفار سؤال هاى شتند و در در باغ ها آن(

                                                
 .قيام امام مهدی  - ٣٥٧
لمن شاء .. وما هی إِلَّا ذكْرى للْبشرِ: وقوله: (... فی تفسري بعض اآليات القرآنية قال عن اإلمام الصادق  -٣٥٨
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خدا وخليفه او وصى امام  یاز پريوان ول يعنی) گويند ما از منازگزاران نبودمي میساخت کفار 
سرپيچى كند ی از ميانی پس جايز نيست کس نبودمي) موعود يمانی= مهدى اول ( مهدى 

ترين  وی من کافی پس خدا برا، و اگر كسى اينكار را كرد پس وى از اهل جهنم است
  . گاه است تکيه

كه تفاوت بني   میو قو )لعنت خدا بر او باد(گرفتار معاويه بن هند  ؤمنان على املامري 
كه پدرم على بن  طور مهاندادند شد و امروز گرفتار گشتم  یشتر نر و ماده را تشخيص من

شدم و تابعني  )لعنت خدا بر او باد(من گرفتار هفتاد معاويه  یگرفتار گشت ول ابيطالب 
د نكن چه توصيف مى و بر آن، دهند یکه فرق شتر نر و ماده را تشخيص من هستند  میقو ها آن

  .ده است خدا يارى
، بدقةی فوصفون، إال بينوهی شيئاً من أمر األئمةی وآبائ، واهللا ما أبقى رسول اهللا 

أبني ی وأمر، بعد هذا البيانی حال وال شبهة يف، أمريی فلم يبق لبس ف، وبينوا مسكين، ومسوين
  . انتهی. املوعودی أول املهديني واليمانی وإن، رابعة النهار من مشس يف

مهه خصوصيات مرا بيان   و پدرامن ائمة معصومني  به خدا قسم كه پيامرب خدا
پس هيچ مشكل و  مرا به دقت وصف كردند و نام و حمل سکونتم را بيان فرمودند، کردند
من  روز است و یاز خورشيد در روشناي تر ماند و اين بيان من روشن یدر من باقى من اى شبهه

  . موعود هستم يمانی خنستني مهديون و
  

 دوازده امام از فرزند رسول ا منني ؤاملمري و ا الزهراء  و فاطمه:  
  

بودند که هرگاه   میاهل قريش قو: کند که گفته است میروايت ، از سلمان، از سليم، بانا
ديدند  می اهل بيت ی از سوی رد هنگامی کهگفتند  میسخن  نشستند و میدر جملس 

مثل حممد در اهل : آنان گفت ازی ها مرد از جلسهی کردند در يک میسخنان خود را قطع 
پس اين سخن به گوش . است که از چوب جارو روييده استی ند مثَل درخت خنلمهانبيتش 

 خشمگني شدند پس به مسجد رفته و بر منرب نشستند حضرت بسيار سيدر  رسول اهللا
خويش ی ثنا پس از محد و پروردگار و  رسول اهللا، مجع شدند جا آن مردم در هنگامی که

اهللا  من رسول: فرمودند. مشا رسول اهللا هستيد: گفتند؟ هستمی مردم من چه کسی ا(: فرمودند
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يش را ذکر کردند آنقدر نسب خو رسول اهللا (بن هاشم  بن عبداملطلب عبد اهللاو حممد بن 
در پيشگاه پروردگار هزاران ی ند نورمهانمن و اهل بيتم  :سپس فرمودند. تا به نزار رسيدند

، کرد مالئکه خباطر تسبيح ما میتسبيح  هنگامی کهمي و آن نور بود قبل از خلقت آدم  سال
آدم خلق شد آن نور در صلب او قرار گرفت سپس در صلب  هنگامی کهکردند پس  میتسبيح 

قرار  محل شد و سپس درآن آتش در صلب ابراهيم ی آدم بر زمني فرود آمد سپس در کشت
ين تر فاضلنکه ما از تا اي ين اصالب محل شدتر میيل نشد بلکه در گراگرفت آن نور هرگز زا

از پدران و مادران که هرگز به سفاهت نظر منعقد شده ی ها ين نطفهتر میگرا ارزش و معادن با
 جعفر و وی عل من و: ما فرزندان عبداملطلب سروران اهل شت هستيم خارج شدمي و نداشتند
يش را حجج خو ائمه  و لیع خداوند حممد و! یمهد فاطمه و و حسني حسن و محزه و

 ازی را انتخاب کرد يکاز آنان دو مرد  اهل زمني نظر کرد و ديگر بر برانگيخت و سپس بار
را  شد اوی که به من وح بن ابيطالبی علی آنان من که پيامرب و رسول برانگيخته شدم و ديگر

متام ی از من وص خليل و خليفه خود قرار دهم آگاه باشيد که او بعد وی برادر و وزير و وص
کند با ی ناو دمش با هر کس را دوست داشته و را دوست بدارد خدا او هر کسمنان است ؤم

کند مگر  میی او دمشن بای کس و منؤدارد مگر م میرا دوست  اوی کس، کردهی خدا دمشن
و دستاويز حمکم ی اهلی تقوای  او کلمه آن است و زمني و ساکن دری  او استوارکننده. کافر
أَن يتم نوره ولَو كَرِه  يرِيدونَ أَن يطْفؤواْ نور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ﴿، است

خداوند  لیرا با سخنان خويش خاموش كنند و خواهند نور خدا مى( )٣٦٠(.﴾الْكَافرونَ
خداوند بار  آگاه باشيد و ).گذارد تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نيايد منى

انتخاب کرد وآنان را ز ما ا از اهل بيتم را بعدی زمني نظر کرد و دوازده وص دوم بر
خاموش ی ا آمسان هرگاه ستاره مهانند ستارگان دری پس از ديگری يک برگزيدگان امتم قرار داد

کيد مکاران  گر هستند که هرگز فريب و گردد آنان ائمه هدايت میديگر روشن ی  ستاره، شود
زمني و  بری حجج اهلگردانند آنان  یآنان را خمذول من، هرگز خاذالن رساند و یمنی به آنان ضرر

آنان را  هر کسمعادن حکمت او هستند  وی مترمجان وح خازنان علم و خلق و شاهدان او بر
آنان  را عصيان کرده و خدا، کس آنان را عصيان کند خدا را اطاعت کرده و هر، اطاعت کند

                                                
  .٣٢: التوبة -٣٦٠
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قيامت بر حوض شوند تا اينکه در روز  یقرآن مهراه آنان است هرگز از هم جدا من مهراه قرآن و
 خداوندا گواه باش! شوند پس حاضران به غايبان ابالغ کنند خداوندا گواه باش میمن وارد  بر

   )٣٦١(.)خداوندا گواه باش که من ابالغ رسالت کردم
  

   :۵۳۱ - ۵۳۲ص ۱ج ينالشيخ الكلي - الكايف
وحممد بن عبد اهللا  عن أيب، عن مسعدة بن زياد، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن  - ١

: قال، سعيد اخلدري عن أيب، هارون العبدي عن أيب، املدائين يحيی عن أيب، عن إبراهيم، احلسني
من عظماء يهود يثرب وتزعم يهود ی أقبل يهود، بكر واستخلف عمرابو كنت حاضراً ملا هلك 

فإن ، اإلسالمجئتك أريد  نیإ، يا عمر: رفع إىل عمر فقال له حتیاملدينة أنه أعلم أهل زمانه 
، عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب حممد بالكتاب والسنة ومجيع ما أريد أن أسأل عنهی أخربتن

أرشدك إىل من هو أعلم أمتنا بالكتاب والسنة ومجيع ما ی لست هناك لكن ينإ: فقال له عمر: قال
هذا كما  إن كان، يا عمر: فقال له اليهودي -  ليفأومأ إىل ع -قد تسأل عنه وهو ذاك 

فقال   يقام إىل علی مث إن اليهود، فزبره عمر! تقول فمالك ولبيعة الناس وإمنا ذاك أعلمكم
فإن كنت كما قال سألتك عن : قال، فأخربه؟ وما قال عمر: فقال؟ أنت كما ذكر عمر(: له

ومع  دعواكم خري األمم وأعلمها صادقون يفمنكم فأعلم أنكم أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحد 
سل عما بدا ، أنا كما ذكر لك عمر، نعم: فقال أمري املؤمنني ، دينكم اإلسالم ذلك أدخل يف

، يا يهودي:  يفقال له عل، عن ثالث وثالث وواحدة ينأخرب: قال. لك أخربك به إن شاء اهللا
ولالبقية وإال سألتك عن ، بالثالث تنیإنك إن أخرب: فقال له اليهودي؟ عن سبع ينأخرب: مل تقل م

، هذه السبع فأنت أعلم أهل األرض وأفضلهم وأوىل الناس بالناسی فی فإن أنت أجبتن، كففت
وأول ؟ عن أول حجر وضع على وجه األرضی أخربن: قال. سل عما بدالك يا يهودي: فقال له

، فأخربه أمري املؤمنني ؟ وأول عني نبعت على وجه األرض؟ شجرة غرست على وجه األرض
عن نبيكم حممد أين ی وأخربن؟ عن هذه األمة كم هلا من إمام هدىی أخربن: قال له اليهوديمث 

عشر ی إن هلذه األمة اثن: فقال له أمري املؤمنني ؟ اجلنةی من معه فی وأخربن؟ اجلنةی منزله ف
وأما ، أفضلها وأشرفها جنة عدنی اجلنة ففی وأما منزل نبينا ف، إمام هدى من ذرية نبيها وهم مين
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ال ، منزله فيها فهؤالء االثنا عشر من ذريته وأمهم وجدم وأم أمهم وذراريهمی من معه ف
  . )يشركهم فيها أحد

از ، حسنيحممد بن  عبد اهللا وی بااز ، از مسعده بن زياد، حسنياز حممد بن  يیحممد بن حي
من هنگام : گويد می، یخدرسعيد ی بااز ، یهارون العبدی بااز ، یاملدائن يیحيی بااز ، براهيما

از بزرگان يهود اهل يثرب ی يک يهودخالفت عمر حضور داشتم پس  بکر وابو هالکت 
 به سویپس ) باشد میين شخص در زمان خود تر عاملکردند عمر  میيهودان اهل مدينه گمان (

از تو پرسيدم پاسخ  چه آنپس ی ام تا اسالم را به من عرضه کن من آمده: گفت آمد و عمر
که ی متام چيزهاي و سنت به کتاب و  دريامب که تو داناترين اصحاب حممد و، بشنوم

که داناترين ی را به کس آن حد نيستم اما تو من در: پس عمر گفت. خواهم بپرسم باشيد می
به کنم پس  میی راهنماي، یبپرسی خواه میکه ی متام چيزهاي سنت و به کتاب و اهل امت

عمر اگر او اين گونه باشد که تو ی ا: گفت به عمری يهوداشاره کرد  ی عل سوی
پس مرد  خود دفع کرد پيشرا از  اوعمر  ؟مردم را چکار با حکومت بر پس توی گوي می

: فرمودند؟ مشا اين گونه هستيد که عمر گفت(: گفت رفت و ی امام عل به سویی يهود
مشا  من از: عرض کردحضرت تکرار کرد سپس ی برا پس سخنان عمر؟ عمر به تو چه گفته

يامب که مشا در ادعايتان ترين و  میپاسخ دهيد در  ها آنپرسم که اگر به  میی چيزهاي
مهانگونه ی آر: حضرت فرمودند. آمي می من به دين اسالم در ين هستيد وتر عامل ن وتري صادق

از  مرا: گفتی يهود. هللاء اشا دهم انال کن تا به تو خرب ؤه سدهستم که عمر برايت ذکر کر
خربم  در مورد هفت بای گوي یچرا منی يهودی ا: فرمودند؟ سه و سه و يک چيز خرب دهيد

متام  هنگامی که پرسم و میاگر از سه برامي بگوييد در مورد بقيه هم از مشا : گفتی يهود؟ ساز
اناترين مرد از اهل زمني و دپس اگر مرا پاسخ داديد مشا ، پرسم میشد در مورد هفت 

: گفت: بپرسی يهودی ا: حضرت فرمودند. ين مردم به مردم هستيدتر اولیين آنان و تر فاضل
پس ؟ خرب سازيد زمني رشد کرد با که بری زمني افتاد و اولني درخت که بری مرا از اولني سنگ

امام  به من بگوييد که اين امت چند: گفتی حضرت او را باخرب ساخت سپس يهود
مهراه ايشان ی پيامربتان در شت کجاست و چه کسانی  د که خانهو بگويي؟ گر دارد هدايت

پيامربش است که آنان فرزندان ی  هاين امت دوازده امام از ذريی برا: فرمودند؟ در شت است
در عدن است اما  شتی  ن طبقهيتر فين و شريتر فاضلامربش در اما منزل پي و من هستند
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 گشان ومادربز ايشان به مهراه مادرشان وی  دوازده تن از ذريه مهانمهراهان ايشان در شت 
  . )ين مقام شريک آنان نيستاآنان هستند که هيچ کس در  های ريهمادربزرگشان و ذ مادر

  
جعفر  عن أيب، اجلارود عن أيب، عن ابن حمبوب، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن  - ٣
 ،دخلت على فاطمة: (قال، عبد اهللا األنصاري عن جابر بن   أمساء وبني يديها لوح فيه

ثالثة منهم حممد وثالثة منهم ، آخرهم القائم  عشری فعددت اثن، األوصياء من ولدها
   )٣٦٢(.)علي

از ، جعفر ی بااز ، اجلارودی بااز ، از ابن حمبوب، حممد بن احلسني از، يیحممد بن حي
هايش ديدم  در دست حیوارد شدم و لو  فاطمه بر(: گويد میی األنصارجابر بن عبد اهللا 

است  مشردم تعداشان دوازده نفر را بر ها آناز فرزندانش بودند پس  ءنام اوصياآن لوح  که در
  . )استی ان علآن که نام سه تن از آنان حممد و نام سه تن از

  
عن ، محزةی عن أب، حممد بن الفضيلعن ، عن حممد بن عيسى بن عبيد، بن إبراهيمی عل - ٤

، عشر وصياًی إىل اجلن واإلنس وجعل من بعده اثن إن اهللا أرسل حممداً: (قال، جعفر ی أب
على سنة  واألوصياء الذين من بعد حممد، جرت به سنةی وكل وصی منهم من سبق ومنهم من بق

   )٣٦٣(.)على سنة املسيح وكان أمري املؤمنني ، عشری وكانوا اثن، أوصياء عيسى
جعفر ی بااز ، محزهی بااز ، فضيلاز حممد بن ، از حممد بن عيسى بن عبيد، براهيمابن ی عل
 ، حممد، خداوند( :فرمايند میکنند که  مینقل  جن فرستاد انس وی برا لیرا رسو .
ی سنتی وص هر و ماندندی باقی برخ رفتند و ها آن ازی قرار داد که برخی از او دوازده وص بعد
 ی عيس صيایمن هستند بر سنت او و  از حممد که بعدی شد و اوصيايی او جار بر

  . )است  مسيحبر سنت  منني ؤامل امري باشند و می هستند که دوازده نفر
 
بن  يعن عل، عن احلسن بن موسى اخلشاب، عن احلسن بن عبيد اهللا، األشعريی علابو  -٥ 
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 :يقول مسعت أبا جعفر : قال، عن زرارة، عن ابن أذينة، بن رباطبن احلسن  يعن عل، مساعة
، طالب  بن أيب يوولد عل االثنا عشر اإلمام من آل حممد كلهم حمدث من ولد رسول اهللا(

   )٣٦٤(.)مها الوالدان  يعل و  فرسول اهللا
از ، بن مساعهی از عل، خشاباز حسن بن موسى ، از حسن بن عبيد اهللا، یاشعری علابو 

 :شنيدم که فرمودند با جعفر ااز : گويد می، از زراره، ذينةااز ابن ، بن احلسن بن رباطی عل
هستند و   علیو فرزند  حمدث از فرزند رسول اهللا مهه  آل حممد  دوازده امام از(

  . )ين فرزندان هستندپدران ا  مننيؤاملامري  و  رسول اهللا
  
عن ، سعيد العصفوري عن أيب، عن حممد بن احلسني، أمحدعن حممد بن ، يحيیحممد بن  - ٦

ی واثنی إن : قال رسول اهللا: (قال، جعفر  عن أيب، اجلاورد عن أيب، عمرو بن ثابت
بنا أوتد اهللا األرض أن تسيخ ، أوتادها وجباهلای زر األرض يعن يوأنت يا علی عشر من ولد

   )٣٦٥(.)األرض بأهلها ومل ينظرواساخت  ياالثنا عشر من ولد فإذا ذهب، بأهلها
از عمرو بن ، یعصفورسعيد ی بااز ، از حممد بن احلسني، محدااز حممد بن ، يیحممد بن حي

 رسول اهللا (: کنند که حضرت فرمودند میروايت  جعفر ی بااز ، اجلاوردی بااز ، ثابت
زمني ی ها کوه ما ميخ وی زمني يعنی ها ميخ یعلی تو ا و من و دوازده تن از فرزندامن: فرمودند
دوازده  هنگامی کهگونه هالک مصون داشته پس  خداوند با وجود ما زمني را از هر هستيم و

  . )دهد یهرگز به آنان مهلت من کند و مید ابو اهلش ن بروند خداوند زمني را با تن از فرزندم
  
اثنا عشر  يولدمن  : قال رسول اهللا: (قال، جعفر ی عن أب، سعيد رفعهی عن أب - ٧
   )٣٦٦(.)آخرهم القائم باحلق ميالها عدالً كما ملئت جوراً، مفهمون، حمدثون، جنباء، نقيباً
از  :فرمودند رسول اهللا (: کند که حضرت فرمودند مینقل  جعفر ی بااز  سعيدی با

که  است آيند که آخرشان قائم  میفهيم بوجود ، حمدث، جنيب، دوازده امام نقيب، فرزندم
  . )ستم گشته از ظلم و گونه که پر مهانکند  میاز عدل و قسط  زمني را پر
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حدثنا أمحد بن مطرق بن : قال، املفضل حممد بن عبد اهللا بن املطلب الشيباينابو ی أخربن -٨ 
، املغرية بن حممد بن مهلبی حامت املهلبابو  حدثين: قال، مبكةی البستی سواد بن احلسني القاض

عن ابن ، عن جماهد، هاشمی عن أب، عن إبراهيم بن محيد، عبد الغفار بن كثري الكويف حدثنا: قال
أسألك عن  إين، يا حممد(: فقال" نعثل"يقال له   على رسول اهللا يقدم يهود: قال، عباس

أشهد ): إىل أن قال(عنها أسلمت على يدك ی فإن أنت أجبتن، منذ حنيی صدر أشياء تلجلج يف
الكتب  ولقد وجدت هذا يف، وأشهد أم األوصياء بعدك، وإنك رسول اهللا، اهللاأن ال إله إال 

خامت األنبياء " أمحد"يقال له  إذا كان آخر الزمان خيرج نيب: وفيما عهد إلينا موسى ، املتقدمة
: قال؟ أتعرف األسباط، يا أبا عمارة: فقال. خيرج من صلبه أئمة أبرار عدد األسباط، بعده ال نيب
، أعرفه يا رسول اهللا: قال. بن أرحيای فإن فيهم الو: قال. عشری إم كانوا اثن، يا رسول اهللانعم 

إسرائيل سنني مث عاد فأظهر شريعته بعد دراستها وقاتل مع فريطيا امللك  غاب عن بين الذيوهو 
وإن ، بالقذةإسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة  ما كان من بينی أمت كائن يف :وقال. قتله حتی
زمن ال يبقى من اإلسالم إال امسه وال ی على أمتی ويأت، ال يرى حتیيغيب ی عشر من ولدی الثان

طوىب ملن  :مث قال. فحينئذ يأذن اهللا له باخلروج فيظهر اإلسالم وجيدد الدين، من القرآن إال رمسه
   )٣٦٧(.)والويل ملبغضهم، أحبهم وطوىب ملن متسك م

ی قاضمحد بن مطرق بن سواد بن حسني ااز ، یعبد اهللا بن املطلب شيبانمفضل حممد بن ابو 
از ، یكوفاز عبد الغفار بن كثري ، غريه بن حممد بن مهلبمی حامت املهلبابو از ، مكه دری البست

 به نامی مرد يهودی روز :گويد می، از ابن عباس، از جماهد، هاشم یبااز ، إبراهيم بن محيد
که ذهنم را به ی چيزهايی  حممد دربارهی ا(: گفت آمد و رسول اهللا  به سوی »نعث«

دهم که  میمن در حضور مشا شهادت ی پرسم و اگر پاسخ مرا بده میخود مشغول کرده از تو 
ی دهم که آنان اوصيا می خداود هستيد و شهادتی  ست و مشا فرستادهجز اهللا نيی هيچ خداي

به ما عهد کرده  ی کتب گذشته يافتم که در آن موس ين مطلب را درا. از مشا هستند بعد
 باشد و بعد میخامت انبيا  است و امحدکند که نامش  میخروج ی مربپياالزمان  در که در آخر و

 . شوند میابرار به تعداد اسباط خارج ی  از صلب او ائمه وخنواهد بود ی از او هيچ پيامرب
يا رسول ی آر: گفت؟ اسباط چند نفر بودندی دان میعماره ابو ی ا: فرمودند حضرت 
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: عرض کردم. بن ارحيا بودی که در ميانشان الو: حضرت فرمودند. اهللا آنان دوازده نفر بودند
اسرائيل ی از بنی طوالنی ها بود که به مدت سالی شناسم او کس میيا رسول اهللا او را  یآر

او را  با فريطيا مبارزه کرد و بازگرداند وو شريعت را دوباره  غايب گشته و سپس ظهور کرد
در مورد امت من نيز رخ  اسرائيل رخ دادهی چه در بن هر: فرمودند پس رسول اهللا . کشت

کند و ديگر ديده  میا دوازدمهني فرزندم غيبت مهانو  خواهد داد پس قدم در قدم آنان بگذاريد
منانده است ی از قرآن جز خطش باق نامش وز اسالم جز ابازگردد که ی اينکه زمان شود تا یمن

دين را جتديد  کند و میدهد پس اسالم را ظاهر  میآن هنگام خداوند به او اذن خروج  در
به آنان  که آنان را دوست بدارد و سیبه حال ک خوشا: فرمودند کند سپس حضرت  می

  . )کندی آنان دمشن که بای حال کس بری متمسک شود و وا
  
ی املعربان احلسنيابو  يحيیقال حدثنا رجا بن ، فضل حممد بن عبد اهللا املابو حدثنا  - ٩

، ابن معاد حدثنا معاد: قال، بكر الباهليابو حممد بن جالد بسر من رأى ی حدثن: قال، الكاتب
عن   سألت رسول اهللا: (قال، عن أنس ابن مالك، عن هشام بن زيد، حدثنا ابن عون: قال

نصرة اهللا  عشر جمردين مكنسني يفی وكانوا اثن، كانوا من صفوته وخريته :فقال، عيسىی حوار
: قلت. كانوا ينصرونه على بصرية ونفاد وجد وعنا، ورسوله ال رهو فيهم وال ضعف وال شك

ی هم حوار، وفاطمةی اثنا عشر من صلب علی األئمة بعد: فقال؟ فمن حواريك يا رسول اهللا
   )٣٦٨(.)التحية والسالمعليهم من اهللا ، وأنصار ديين

از حممد بن ، كاتبی معربان احلسنيابو  يحيیاز رجا بن ، فضل حممد بن عبد اهللا مابو 
نس ابن ااز ، از هشام بن زيد، از ابن عون، از معاد ابن معاد، یباهلبكر ابو جالد بسر من رأى 

ين از تر: فرمودندحضرت ، حواريون عيسى پرسيدم در مورد از رسول اهللا(: گويد می، کمال
ريا در خدمت نصرت خدا و رسولش بوده  یو آنان دوازده تن خالص و ب او بودندی ها برگزيده

 یجان فشان وی بصريت و هوشيار شود بلکه با یضعف و شک و ريا ديده من ها آن هرگز در و
؟ هستندی رسول اهللا حواريون مشا چه کسان يا: معرض کرد. کردند میی ياررا  حضرت 
، انصار دين من هستند و فاطمه حواريون من وی از من از صلب عل دوازده ائمه بعد: فرمودند
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  . )آنان باد بری ت اهلحتي سالم و
  

عن حممد بن مجهور ی الفارس يحيیعن حممد بن (ذه اإلسناد ی ورو: قال، اخلصييب -١٠
بن صدقة عن حممد بن سنان عن حممد ی بن مهران األهوازی عن علی عن عبد اهللا الكرخ  میالق

دخل سلمان : (قال، عن أبيه الباقر ، عن الصادق ) عن املفضل بن عمر اجلعفيی الزاهر
وحذيفة ، وعمار بن ياسر، ذر جندب الغفاريابو و، واملقداد بن األسود الكندي، ی الفارس

فجلسوا بني  عامر على النيبالطفيل ابو و، وخزمية بن ثابت، اهليثم مالك بن التيهانابو و، بن اليمان
مأل من الناس ناجى  إذا جلسا يف وأيب ي مفكان ع): إىل قوله(... وجوههم يديه واحلزن ظاهر يف

أمينا ولقد ی ينا وبطنابو ی من صلب أبيه إىل أن خرجنا من صلبی نور علی من صلب أبی نور
وإعالن وحيك وكشف هذا أول ظهور نبوتك : وهو يقولی وقت والدة عل يف علم جربيل 

إذ أيدك اهللا بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شددت به أزرك وأعليت به ذكرك ، رسالتك
طالب وقد جاءها  بن أيب يفقمت مبادراً فوجدت فاطمة ابنة أسد أم عل، طالب بن أيب يعل

النساء  سجف بينها وبني: جربائيلی فقال حبيب، املخاض فوجدا بني النساء والقوابل من حوهلا
اليمىن حنو أمه فإذا ی به ومددت يدی ففعلت ما أمرن، فإذا وضعت علياً فتلقه بيدك اليمىن، سجافاً

 عزوجلأذنه يؤذن ويقيم باحلنفية ويشهد بوحدانية اهللا ی واضعاً يده اليمىن فی ماثالً على يدی بعل
نفس حممد بيده لقد ابتدأ  الذيو، اقرأ: قلت، إقرأ، يا رسول اهللا: فقالی مث أشار إل. وبرساليت

لو حضر  حتیأنزهلا اهللا على آدم وابنه شيث فتالها من أول حرف إىل آخر حرف ی بالصحف الت
مث تال ، لو حضر نوح ألقر أنه اقرأ هلا منه حتیمث تال صحف نوح ، شيث ألقر بأنه أقرأ هلا منه

لو حضر داود  حتیزبور داود مث تال ، لو حضر إبراهيم ألقر أنه اقرأ هلا منه حتیصحف إبراهيم 
مث قرأ إجنيل عيسى ، لو حضر موسى ألقر أنه أقرأ حتیمث تال توراة موسى ، ألقر أنه أقرأ هلا منه

وخاطبته مبا خياطب به األنبياء مث عاد إىل ی مث خاطبن، لو حضر عيسى ألقر بأنه اقرأ هلا منه حتی
   )٣٦٩(.)والدم مثله يفعلون يف عشر إماماً من ولدهی وهكذا سبيل االثن. طفولتيه

بن ی عن علی از عبد اهللا كرخ  میعن حممد بن مجهور قی فارس يحيیاز حممد بن ، یخصيب
امام  زا یجعفاز مفضل بن عمر ی از حممد بن سنان الزاهر هاز حممد بن صدقی هوازمهران ا
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ی سلمان فارس(: کند که فرمودند میروايت ، باقر امام بزرگوارش  از پدر، صادق 
 ابو  حذيفه بن ميان و بن ياسر و عمار وی ذر جندب غفارابو و ی کندمقداد بن اسود  و

در  وارد شدند و پيامرب  طفيل عامر برابو هيثم مالک بن تيهان و خزميه بن ثابت را 
 )که حضرت فرمودند جا آن تا(آنان بود ی  در چهرهی اندوه غم و حضورشان نشستند و

از صلب ی نور عل، من از صلب پدرم نور، عمومي در مالء عام نشسته بودند پدرم و هنگامی که
پدرش را جنوا داد تا اينکه از صلب پدرامنان و شکم مادرامنان خارج شدمي پس جربئيل به زمان 

اعالن  اين اولني ظهور نبوت تو و: فرمود)  به رسول اهللا(پس آگاه بود  ی والدت عل
حول  فاطمه رفتم و به سویپس من با شتاب برخاستم . باشد میتو و کشف رسالتت ی وح

مجع شده بودند پس حبيبم جربئيل ی هاي قابلهزنان و  أمري املؤمنني فاطمه بنت اسد مادر 
را بر دست راست خود قرار ده  اوی نوزاد را گرفت هنگامی که و ميان آنان بگذر از: فرمود

مادرش دراز کردم  به سویعمل کردم پس من دست راستم را ، که امر شدم چه آنپس من به 
ی گوشش قرار داده و شنيدم که علی رو را به دست راستم گرفتم و دستش را ی عل و

دهد  میو رسالتم شهادت  خدای ت و يگانگبه وحداني خواند و میی اقامه در به دين حنف اذان و
که جامن در دست ی به کس! خبوان: گفتم، رسول اهللا خبوامنيا : سپس به من اشاره کرد و فرمود

آغاز کرد پس آن را حرف به ، آدم و فرزندش شيث نازل شد که بری اوست با خواندن صحف
که اگر شيث حضور داشت اقرار ی مجله به مجله تالوت کرد طور، حرف کلمه به کلمه

که اگر نوح ی به طوررا تالوت کرد  خواندش بود سپس صحف نوح  کرد که تر از می
سپس صحف ابراهيم را تالوت کرد ، است به آن تر اولیکرد که از او  میاقرار ، حضور داشت

سپس زبور  است و تر اولیکرد که از او به آن  میکه اگر ابراهيم حضور داشت اقرار ی به طور
کرد که او به اين  میاقرار ، که اگر داوود حضور داشتی به طوررا تالوت کرد  داوود 
حضور   یکه اگر موسی به طوررا تالوت کرد ی است سپس تورات موس تر اولیکتاب 
ی به طوررا تالوت کرد ی است پس اجنيل عيس تر اولیکرد که او به ان کتاب  میاقرار ، داشت

است سپس مورد  تر اولیکرد که او به اين کتاب  میاقرار ، حضور داشت ی که اگر عيس
دهند او را مورد خطاب قرار دادم  میمورد خطاب  ءکه انبيا طور مهانمن نيز  خطاب قرار داد و

شيوه دوازده امام از  اين چنني روش و وخود بازگشت ی کودک وی سپس به حالت نوزاد
  .)تفرزندش نيز در زمان والدتشان اين گونه اس
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وكان ليعقوب اثنا عشر : (وبني أمري املؤمنني  اهللا يعقوب  املقارنة بني نيب يف -  ١١
   )٣٧٠(.)اثنا عشر ولداً كلهم معصومون مطهرونی ولعل، ولداً منهم مطيع ومنهم عاص

نيز دوازده فرزند ی يعقوب نب( :مري املؤمنني او  اهللا يعقوب ی وجه شباهت نب
دوازده فرزند دارند  ی اما عل، هستندی ديگر عاصی برخ آنان مطيع و ازی داشت که برخ

  . )پاک هستند معصوم و گیکه مه
 

: وأمري املؤمنني  اهللا موسى  املقارنة بني نيب يف، ۴۵فحه ص ٣لد ج ذكر أيضاً يف و
 . )اثنا عشر إماماًی ولعل، وكان ملوسى اثنا عشر سبطاً(

مري املؤمنني ا و اهللا موسى ی در وجه شبه بني نب، ۴۵ی  فحهص ٣لد در ج چنين هم و
 :)ی موس مننيؤامل مريا دوازده سبط داشت و  امام دوازده( .  
  

عبد ابو قال : قال، بصري عن أيب، إمساعيل األبرص عن أيب، حنان بن سدير وحدثين: قال -١٢
)٣٧١(.)على رأس السابع منا الفرج: (اهللا 

   
 عبد اهللا ابو  :گويد می، بصريی بااز ، مساعيل ابرصای بااز ، و حنان بن سدير: گويد می

  . )هفتمني فرزند از ما انتظار فرج را داشته باشيد یپ در(: فرمايند می
: فرمايند میاز ايشان باشد زيرا در ظاهر   میرود که هفت میاحتمال : گويد میی شيخ طوس

مده که نيادر خرب ) به امر(قائم  "او"از او   میگوييم هفت می کند و میاشاره  به خود "از ما"
، شود میارزش  یين احتمال را بدهيم معارضت در مورد آن باگر ا و" فرزند از اول ما منيهفت"

گونه که شيخ  مهاننيست   یرگبن حسن عس یامام مهد  هفتمني فرزند از امام صادق
باشد در  می فرزند امام صادق  منيشش ی زيرا امام مهد ؛دهد میاحتمال  ی طوس
  . است) امحد(اول ی مهد، یفرزندش امام مهدکه هفتمني ی حال

  
 يحدثنا عل: قال، عبيد اهللا بن موسى العلوي عن أيب، بن أمحد البندنيجي يوأخربنا عل -١٣

عبد اهللا  عن أيب، عن معاذ بن كثري، عن املفضل بن صاحل، عن إمساعيل بن مهران، بن احلسن
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ومل ينزل ، كتاباً خمتوماً على رسول اهللالوصية نزلت من السماء : (أنه قال جعفر بن حممد 
أمتك إىل  هذه وصيتك يف، يا حممد: فقال جربئيل ، كتاب خمتوم إال الوصية على رسول اهللا

 جنيب اهللا منهم وذريته ليورثك يف: فقال؟ يا جربئيلی أهل بيتی أ :فقال رسول اهللا. أهل بيتك
مث ، اخلامت األول ومضى ملا أمر فيه  يعل ففتح، وكان عليها خواتيم، علم النبوة قبل إبراهيم

أن : اخلامت الثالث فوجد فيه مث فتح احلسني ، ومضى ملا أمر بهی اخلامت الثان فتح احلسن 
بن  يمث دفعها إىل عل، ففعل، ال شهادة هلم إال معك، قاتل واقتل وتقتل واخرج بقوم للشهادة

أن أطرق واصمت ملا حجب : الرابع فوجد فيهبن احلسني اخلامت  يففتح عل، ومضى احلسني 
 تعالیأن فسر كتاب اهللا : ففتح اخلامت اخلامس فوجد فيه ي مث دفعها إىل حممد بن عل، العلم

. اخلوف واألمن وال ختش إال اهللا وقل احلق يف، وصدق أباك وورث ابنك العلم واصطنع األمة
هذا إال  ما بك يف: فقال؟ وأنت هو: فقلت له :فقال معاذ بن كثري. يليه الذيمث دفعها إىل ، ففعل

: فقلت، مث سكت، اثنا عشر امساًی عدد عل حتی. نعم أنا هو، فترويه عين - يا معاذ  -أن تذهب 
   )٣٧٢(.)حسبك: فقال؟ مث من
مساعيل بن ااز ، حسنبن ی از عل، یعلوعبيد اهللا بن موسى ی بااز ، ینيج محد بندابن ی عل
کنند  میيت روا عبد اهللا جعفر بن حممد ی بااز ، از معاذ بن كثري، صاحلمفضل بن از ، مهران

نازل شد  آمسان بر رسول اهللا  سربسته ازی وصيت بصورت طومار( :که حضرت فرمودند
حممد ی ا :فرمود ل ئينازل نشد پس جرب  رسول اهللاخمتوم جز وصيت بر ی کتاب هيچ و

: فرمودند؟ جربئيل کدام اهل بيتمی ا: فرمودند رسول اهللا . اين وصيت تو در امت تو است
آن  نبوت تو شوند پس بر تو قبل از ابراهيم برانگيخت تا وارثان علم ی يهخداوند آنان را از ذر

 و به متام اوامر موجود در آن عمل کرد مهره اول را گشود و ی امام عل، بودی هاي مهره
کرده و آن موجود بود عمل  در چه آنبه  گشود ومهره دوم را  سپس امام حسن ، رفت

مبارزه کن و به قتل برسان و  ،يافتآن  مهره سوم را گشود سپس در  امام حسني رفت و
جز در رکاب تو ی آنان شهادتی شهادت با قوم خارج شو که برای و برای شو میکشته 

پس حضرت آن داد  بن حسني ی به فرزندش عل داد سپس آن را اجنامنيست پس حضرت 
به  سپس آنان را، هنگام حجب علم خاموش باش تا نکن وی يافت که حرکتآن  در را گشود و
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را  کتاب خدا، آن يافت پنجم را گشود و در مهرهی فرزندش حممد داد حضرت حممد بن عل
 وامت را بساز در خوف  و گردان را تصديق کن و فرزندت را وارث علم پدرانت تفسري و

عرض . شته باش سپس آن را به صاحبش دادندای جز خدا هراسی کس از بگو وامنيت حق را 
من او هستم ی يت کن آرآن را روا تو را چه شده برو و: فرمودند؟ و او مشا هستيد: کردم

؟ يشان کيستا از بعد: عرض کردم. خاموش شد سپس حضرت دوازده نام را برمشرد و
  . )استی يت کافبرا: فرمودند

 

يت را کفا تو(ی عکس به معنا نيست بلکه بری نفی است به معنی کاف برايتی  مجله
ی ين مجله به وجود حجج اهلپس امام از خالل ا) یاست که دانستی قدر کاف نيمه(يا ) کند می
 خواستند به صراحت موضوع را به ابن کثري بگويند و یينکه منا و. کند میاشاره  از ائمه بعد

... و بصريی غري معاذ در روايت ديگر مهچون ابی اشخاصی به صراحت برا امام صادق 
وجود حجج بعد از  که بری است و ديگر رواياتی مهد دهدواز از قائم  که بعد فرمودند

  . کندمیداللت  ائمه 
  

أمحد بن يوسف بن ی حدثن: قال، وأخربنا أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة الكويف -١۴
عن ، عن أبيه، محزة بن أيب يحدثنا احلسني بن عل: قال، مهرانحدثنا إمساعيل بن : قال، يعقوب

ال واهللا ال يدع اهللا هذا األمر إال وله من : (يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، يعقوب بن شعيب
   )٣٧٣(.)يقوم به إىل يوم تقوم الساعة

 مساعيل بنااز ، محد بن يوسف بن يعقوبااز ، یمحد بن حممد بن سعيد بن عقده الكوفا
با عبد ااز : گويد می، از يعقوب بن شعيب، از پدرش، محزهی بابن ی از احلسني بن عل، مهران

کند مگر  یخري به خدا سوگند که خداوند اين امر را رها من(: فرمودند میشنيدم که  اهللا 
  . )شود میاز او قيامت برپا  که بعدی از قيام کس بعد

کند زيرا  میداللت  یاز وفات امام مهد بعدی بودن زمني از حجج اهلی عدم خال روايت بر
است و سپس  ی از امام مهد بعد  از پايان يافنت حکومت مهديني قيام ساعت بعد

از آن  بعد کند و میاز مهديني خروج ی ين مهدآخر بر امام حسني  شود و میرجعت آغاز 
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  . شود میقيامت برپا 
  

حدثنا فرات بن إبراهيم : قال، حدثنا احلسن بن حممد بن سعيد اهلامشي: الشيخ الصدوق -١۵
 يحممد بن أمحد بن عل[ی بن أمحد بن اهلمدان يحدثنا حممد بن عل: قال، ابن فرات الكويف

حدثنا حممد بن القاسم بن : قال، الفضل العباس بن عبد اهللا البخاريابو ی حدثن: قال، ]اهلمداين
، حدثنا عبد السالم بن صاحل اهلروي: قال، بكر بن عبد اهللا ابن القاسم بن حممد بن أيب إبراهيم
عن أبيه حممد ، عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه موسى بن جعفر، ابن موسى الرضا  يعن عل

، طالب  بن أيب يعن أبيه عل، عن أبيه احلسني بن علي، بن احلسني يعن أبيه عل، ابن علي
إىل السماء أذّن جربئيل ی وإنه ملا عرج ب... ( :-حديث طويل  يف - سول اهللاقال ر: قال

نعم؛ ألن : فقال؟ يا جربئيل أتقدم عليك: فقلت، تقدم يا حممد: مث قال، وأقام مثىن مثىن، مثىن مثىن
فتقدمت وصليت م وال ، امسه فضل أنبياءه على مالئكته أمجعني وفضلك خاصة تعالیاهللا تبارك و

يا : فقلت، تقدم يا حممد وختلف عين: جربئيل ی فلما انتهينا إىل حجب النور قال ل، فخر
وضعه اهللا  الذيی إن هذا انتهاء حد، يا حممد: فقال؟ یمثل هذا املوضع تفارقن يف، جربئيل
 زخة يفی فزخ ب، یحدود ربی لتعدی هذا املكان فإن جتاوزته احترقت أجنحت يفی ل عزوجل

 لبيك ريب: فقلت، يا حممد: فنوديت، من ملكوته عزوجلانتهيت إىل حيث ما شاء اهللا  حتیالنور 
فتوكل  يلَوع، فاعبد يوأنا ربك فإيا يأنت عبد، يا حممد: فنوديت، وسعديك تباركت وتعاليت

وملن خالفك ، ملن تبعك خلقت جنيت، برييت يف وحجيت يإىل خلق ورسويل يعباد يف يفإنك نور
يا رب ومن : فقلت، ولشيعتك أوجبت ثوايب، وألوصيائك أوجبت كراميت، خلقت ناري

ی وأنا بني يد -فنظرت ، أوصياءك املكتوبون على ساق العرش) إن(، يا حممد: فنوديت؟ يأوصيائ
كل نور سطر أخضر مكتوب عليه اسم كل  يف، عشر نوراًی إىل ساق العرش فرأيت اثن - ريب
أهؤالء ، يا رب: فقلت، أميت يطالب وآخرهم مهد بن أيب يأوهلم عل، من أوصيائيی وص

بعدك على  يوحجج يوأصفيائ يوأحبائ يهؤالء أوليائ، يا حممد: فنوديت؟ يمن بعد يأوصيائ
وألعلني م ، ألظهرن م ديينی وجاللی وعزت. بعدكی وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلق برييت

وألسخرن له ، مشارق األرض ومغارا وألملكنه، وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي، كلميت
ی وألمدنه مبالئكت، وألنصرنه جبندي، األسباب وألرقينه يف، وألذللن له الرقاب الصعاب، الرياح
إىل يوم ی مث ألدمين ملكه وألداولن األيام بني أوليائ، وجيمع اخللق على توحيدي يعلن دعويت حتی
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   )٣٧٤(.)...القيامة
از ، یبراهيم ابن فرات كوفااز فرات بن ، یهامشاز حسن بن حممد بن سعيد : صدوق شيخ

فضل العباس بن عبد ابو از ، ]یاهلمدانی محد بن علاحممد بن [ی محد بن اهلمدانابن ی حممد بن عل
از عبد ، بكری بابراهيم بن عبد اهللا ابن القاسم بن حممد بن ااز حممد بن القاسم بن ، یخباراهللا 

از پدرش ، از پدرش موسى بن جعفر، ابن موسى الرضا ی از عل، یهروالسالم بن صاحل 
از ، یحسني بن علاز پدرش ، حسنيبن ی از پدرش عل، یاز پدرش حممد ابن عل، جعفر بن حممد

خداوند  هنگامی که ...(: فرمودند  رسول اهللا: فرمايد ، میطالب ی بابن ی پدرش عل
قدم به قدم پشت سر من  اقامه گفت و بار تکبري و بار دو مرا به آمسان عروج داد جربئيل دو

؟ گريمی جربئيل چگونه از تو پيشی ا: عرض کردم. حممد پيش بروی ا: آمد سپس فرمود می
و مالئکه خويش مقدم داشت و ء را به متام انبيا اسم خودی تعال خداوند تبارک و: فرمود

آنان درود  بری فروش بدون فخر پس من جلو رفتم و، آنان فضليت خبشيد تو را برخبصوص 
حممد از من ی ا: حجب نور رسيدمي جربئيل به من فرمودی به انتها هنگامی کهفرستادم پس 

حممد اين حد ی ا: فرمود؟ یگذار میاين مرحله تنها  جربئيل مرا دری ا: عرض کردم. گريی پيش
 بال وی ايزد اگر ازحد خود جتاوز کنم نور خداوند برامي تعيني کرده وو حدود من است که 

خداوند در  چه آنل جدا شدم و پيش رفتم تا اينکه به ئيپس من از جرب. خواهد سوزاند پرم را
ی لبيک خدا: گفتم! حممدی ا: سپس مورد ندا قرار گرفتم. رسيدم، ملکوت برامي مقرر ساخته

من پروردگار تو هستم پس مرا عبادت  من وی  حممد تو بندهی ا: فرمود. تو آمدم به سویمن 
خلق و حجت من در مردم  به سویتو نور من در بندگامن و رسومل  من توکل کن و کن و بر

و کرامتم را . خمالفان و دمشنان تو آفريدمی جهنم را برا پريوان تو و یپس شت را برای هست
؟ من کيستندی خدايا اوصيا: گفتم. تو واجب گرداندمشيعيان ی تو و ثوامب را برای بر اوصيا
پس در حاليکه در پيشگاه . تو بر ساق عرش حک شده استی حممد نام اوصيای ا: ندا آمد

 سبز بود که بری دوازده نور ديدم در هر نور خط، پروردگارم بودم و بر ساق عرش نظر کردم
ی و آخرشان مهد ابيطالب بن ی اول آنان عل، من نوشته شدهی از اوصيای آن نام هر وص

من و  یحممد اين اوليای ا: ندا آمد؟ از من هستند بعدی اوصيا انخداوندا اين: گفتم. امتم بود
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تو ی خلفا و ءحجج من بعد از تو بر خلقم هستند و آنان اوصيا دوستداران من و برگزيدگان و
ی  کنم و کلمه میبه عزت و جالمل قسم با آنان دينم را ظاهر ! از تو هستند و ترين خلقم بعد

گردامن و مشارق و مغارب  میزمينم را از شر دمشنم پاک ، با آخرين آنان برم و میخود را باال 
ها را در  یگردامن و گردن دشوار میدهم و بادها را مسخر آنان  میزمني را ملک آنان قرار 

ی دهم و با لشکرم آنان را يار میگردامن و اسباب را در اختيار آنان قرار  میمقابل آنان ذليل 
بر توحيدم  دهم تا دعومت را بر زمني گسترش دهد و خلق را میام نصرت  با مالئکه دهم و می

م تاروز قيامت در حال گردش ئاوليا به دستسپس ملکش را پايان داده و ايام را کنند  میمجع 
  . )دهم میقرار 

  

از وفات  بعدی بودن زمني از حجت اهلی در باب عدم خال قبالًکه ی حديث با حديث اين 
  . شباهت دارد ی امام مهد

 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق : قال، هراسة الباهلي سليمان بن هوذة أيبابو أخربنا  -١۶
سنة تسعة ی حممد عبد اهللا بن محاد األنصارابو حدثنا : قال، سنة ثالث وتسعني ومائتنيی النهاوند

احلسن  عن احلسن بن أيب، عن املبارك بن فضالة، حدثنا عمرو بن مشر: قال، وعشرين ومائتني
يأمرك أن  عزوجلإن اهللا ، يا حممد: فقال،  النيب  أتى جربئيل: (قال، يرفعه، البصري

مزوجك ی إن، يا علي: فقال له،  يإىل عل فأرسل رسول اهللا، أخيك يتزوج فاطمة من عل
، سيدا شباب أهل اجلنة وكائن منكما، بعدكی سيدة نساء العاملني وأحبهن إلی فاطمة ابنت

، والنجباء الزهر الذين يطفئ اهللا م الظلم، األرض من بعديی والشهداء املضرجون املقهورون ف
 عيسى بن مرمي ی آخرهم يصل، عدم عدة أشهر السنة، ومييت م الباطل، م احلقی وحيي

   )٣٧٥(.)خلفه
ابو  از ۲۹۳ در سالی اوندسحاق ابراهيم بن ااز ، یباهلهراسه ی باسليمان بن هوذه ابو 

حسن بن از ، بن فضاله کاز مبار، عمرو بن مشر ۲۲۹در سال ی حممد عبد اهللا بن محاد انصار
فرود آمد و به رسول   جربئيل(: فرمايند می رسول اهللا  :گويد می، یبصراحلسن ی با

ی برادرت علی را به مهسر کند که فاطمه  میامر را خداوند تو ! حممدی ا: فرمود اهللا 
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 سول اهللا رپس ی درآور لیبه دنبال ع  من ی علی ا: يشان فرمودبه ا فرستاد و
از  وتو نزد من عزيز است  از بعد آورم و می عامل را به نکاح تو در دخترم فاطمه سرور زنان دو

و  از من و جنيبان شهيدان و مظلومان در زمني بعد مهانمشا دو سرور جوانان اهل شت 
برد و حق را با آنان زنده و  میاز بني  او ظلمت ری که خداوند با آنان تاريکی هاي یروشناي

ين سر آخر در پشت ی سال است که عيسی ها تعدادشان به تعداد ماهکشد  میباطل را 
  . )خواند میآنان مناز 

  
حدثنا حممد : قال، حدثنا حممد بن جعفر القرشي: قال، أخربنا عبد الواحد بن عبد اهللا -١٧

قال : قال، السائب عن أيب، عن ابن سنان، عن عمر بن أبان الكليب، اخلطاب بن احلسني بن أيب
والشهور اثنا ، والنهار اثنتا عشرة ساعة، الليل اثنتا عشرة ساعة: (ر بن حممد عبد اهللا جعفابو 

، عشرة ساعةی وإن علياً ساعة من اثنت، والنقباء اثنا عشر نقيباً، اثنا عشر إماماً واألئمة، عشر شهراً
هنا  )٣٧٧(.))٣٧٦(﴾بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعة سعرياً﴿ :عزوجلوهو قول اهللا 

هم إثنا عشر  ساعات اليوم األربع والعشرين بعد أن كان األئمةوهم تكملة ، املهديون هم النقباء
  . ساعة

از عمر ، خطابی باحسني بن از حممد بن ، یقرشد بن عبد اهللا از حممد بن جعفر عبد الواح
: فرمودند عبد اهللا جعفر بن حممد ابو  :گويد می، سائبی بااز ، از ابن سنان، یكلببان ابن 

و نقبا  ائمه دوازده امام  وها دوازده ماه  ماه دوازده ساعت وروز دوازده ساعت و شب (
خداوند است ی  و او فرموده باشد میاز دوازده ساعت  تیساع ی عل و هستند قيبدوازده ن

دروغ خواندند و براى هر كس كه رستاخيز را رستاخيز را ] ها آن[بلكه ] نه[(: فرمايد میکه 
تکميل کننده  نقباء و مهان  ينيامروز مهد و )امي دروغ خواند آتش سوزان آماده كرده

 لیتنها دوازده ساعت بودند پس ع ينکه ائمه از ا هستند بعد) ۲۴(ساعت يک شبانه روز 
 از ساعات شبانه روز که به دوازده ی ساعتی باشد يعن میاز اين دوازده ساعت  تیساع

کردند و دوازده ساعت روز اشاره به نقبا ی کند در دولت ظلم و ستم زندگ میاشاره   میاما
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ی زندگ، ند روز درخشان خواهد بودمهانکه ی کند که در دولت عدل اهل می)  ينيمهد(
  . خواهند کرد

 
حدثنا أمحد بن حممد بن رباح : قال، أخربنا عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس املوصلي - ١٨ 

عن عبد الكرمي بن ، حدثنا احلسن بن أيوب :قال، احلمريي يحدثنا أمحد بن عل: قال، الزهري
 :عزوجلقول اهللا  معنیما : عبد اهللا  قلت أليب: (قال، عن املفضل بن عمر، عمرو اخلثعمي

عشر ی إن اهللا خلق السنة اثن: قال يل ؟﴾بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعة سعرياً﴿
، عشر حمدثاًی ومنا اثن، عشرة ساعةی وجعل النهار اثنت، عشرة ساعةی اثنتوجعل الليل ، شهراً

  . هذه الرواية مطابقة للرواية السابقة )٣٧٨(.)ساعة من تلك الساعات وكان أمري املؤمنني 
ی محد بن علااز ، یزهرمحد بن حممد بن رباح ااز ، یموصلبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس ع
به (: گويد ، میمفضل بن عمراز ، یخثعماز عبد الكرمي بن عمرو ، يوباحسن بن از ، یمحري

] ها آن[بلكه ] نه[(؟ مقصود از اين آيه در کتاب خداوند چيست: عرض کردم  عبد اهللابا
دروغ خواندند و براى هر كس كه رستاخيز را دروغ خواند آتش سوزان آماده رستاخيز را 

شب را دوازده ساعت و روز را دوازده ساعت ، خداوند سال را دوازده ماه :فرمودند .)امي كرده
  . )از اين ساعات است تیساع  مننيؤامل ما دوازده حمدث است و امري از وقرار داد 

  . اين روايت مطابق روايت قبل است
  

 حدثنا حممد بن: قال، العطار بقم يحيیحدثنا حممد بن : قال، بن احلسني يأخربنا عل -١٩
: قال، حدثنا إبراهيم بن حممد بن يوسف: قال، الكويف يحدثنا حممد بن عل: قال، حسان الرازي

وقال حممد بن . عبد اهللا  عن أيب، عن زيد الشحام، عن عبد الرزاق، حدثنا حممد بن عيسى
: قال، عن زيد الشحام، عن حممد بن سنان، الكويف يوحدثنا به حممد بن عل: حسان الرازي

، إن فضل أولنا يلحق فضل آخرنا: قال؟ أيهما أفضل احلسن أو احلسني: عبد اهللا  قلت أليب(
اجلواب  يفی وسع عل، جعلت فداك: قلت له: قال. فكل له فضل، وفضل آخرنا يلحق فضل أولنا

، فضلنا من اهللا، حنن من شجرة برأنا اهللا من طينة واحدة: فقال. واهللا ما أسألك إال مرتاداًی فإن
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، واحلجاب فيما بينه وبني خلقه، والدعاة إىل دينه، وحنن أمناء اهللا على خلقه، من عند اهللا وعلمنا
وكلنا واحد عند اهللا ، وفضلنا واحد، وعلمنا واحد، خلقنا واحد: فقال. نعم: قلت؟ أزيدك يا زيد

مبتدأ  حنن اثنا عشر هكذا حول عرش ربنا جل وعز يف: فقال. بعدتكمی أخربن: فقلت. عزوجل
   )٣٧٩(.)وآخرنا حممد، وأوسطنا حممد، أولنا حممد، خلقنا
ی از حممد بن عل، یرازاز حممد بن حسان ، قم عطار در يحيیاز حممد بن ، حسنيبن ی عل
ی بااز ، از زيد الشحام، از عبد الرزاق، از حممد بن عيسى، براهيم بن حممد بن يوسفااز ، یكوف

، از زيد الشحام، از حممد بن سنان، یكوفی بن علاز حممد  یرازحممد بن حسان . عبد اهللا 
: حضرت فرمودند؟ يا حسنياست  تر فاضلحسن : عرض کردم عبد اهللا  ابیبه : (گويد می
ا فضل اول ما به فضل آخر ما ملحق است و فضل آخر ما به فضل اول ما ملحق است پس مهان

پاسخ را بيشتر برامي ، فدايتان شومفرزند رسول اهللا ی ا: عرض کردم. مهه صاحب فضل هستيم
ما از يک درخت هستيم و خداوند ما را از  :فرمودند. کنم یمن آن را درک من، توضيح دهيد

خلق و داعيان به دين  ما امينان پروردگار بر فضل و علم ما نزد خداوند است و، يک گل آفريد
را  علم تو(؟ يادت کنمبر تو زی خواه میزيد ی ا هستيم او و حجاب بني خداوند و خلق

ی يک فضل و علم ما نزد پروردگار، خلقت: فرمودند. منی موالی آر: عرض کردم) بيفزامي
ما : فرمودند؟ از خوتان خرب دهيد مرا به بعد: گفتم. هستيمی ما نزد خدا يکی  مهه است و

آخرمان  اوملان حممد و وسط ما حممد و، گردمي میی خلقت حول عرش اهلی دوازده تن از ابتدا
  . )حممد است

  

 :فرمايند می زيرا امام  نيستممکن   و انطباق اين روايت تنها بر ائمه معصومني
اگر  شوند و میسيزده نفر ، نيمرا ذکر ک رسول اهللا  هيماگر خبوا و »است اوملان حممد«

است نه اسم حممد و  امام جعفر صادق   وسط آنانکنيم و را ذکر  رسول اهللا 
 : دو قسم باشد مگر اينکه روايت بر. باشد نه در وسط یاولشان حممد من بدون رسول اهللا 
 ين حالت ائمه در ا؛ بودميی خلقت حول عرش اهلی ما دوازده تن از ابتدا: يک قسمت

 . شوند میدوازده تن  علی با وجود امام 
ين قسم رسول در ا ؛و آخرمان حممد است و وسط ما حممداوملان حممد  ؛اما قسمت دوم و
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: شود میشود پس حساب درست  میاشاره   به مهديني چنين همو  و ائمه  اهللا 
شوند  میآن مهديني نيز اضافه  شوند و عالوه بر میسيزده تن ، مهراه دوازده امام رسول اهللا 

وسطشان امام حممد بن آنان و اول  پس رسول اهللا شوند  میمجع بيست و پنج نفر  که سر
خداوند  و باشد می ی امام مهدی  هاز ذريی ين مهدحممد نام آخر و ی حسن عسگر

  . )تبارک داناتر است
 

 يدخلت على احلسن بن عل: (قال، أمية عن جنادة بن أيب: ٢٢۶فحه كفاية األثر ص يف -٢٠
 فيه وبني يديه طشت يقذف فيه الدم وخيرج كبده قطعة قطعة من السم ی توف الذيمرضه  يف
مباذا ، يا عبد اهللا: فقال؟ ما لك ال تعاجل نفسك، يا موالي: فقلت، )لعنه اهللا(أسقاه معاوية  الذي

واهللا إنه لعهد عهده إلينا رسول : وقالی مث التفت إل. إنا هللا وإنا إليه راجعون: قلت! ؟ أعاجل املوت
ما منا إال مسموم أو ، وفاطمة  ياثنا عشر إماماً من ولد عل أن هذا األمر ميلكه، اهللا 

   )٣٨٠(.)مث رفعت الطشت! مقتول
حضرت حسن بن  بر(: گويد می، ميهای بااز جناده بن : ۲۲۶فحه كفاية األثر ص کتاب در

بود که ی ايشان وارد شدم در کنارشان ظرف بر، آن وفات يافتند که دری ربيمادر   لیع
ايشان قطعه قطعه گشته کبد ، که معاويه به حضرت خورانده  یاثر مس از خون گشته و بر پر

ی ا: فرمودند؟ کنيد یمن چرا خود را درمان منی موالی ا: عرض کردم. شد میخارج  ذره ذره
سپس حضرت به . انا اليه راجعون هللا و انا: عرض کردم ؟استی مرگ عالجی آيا برا عبد اهللا

ين به ما عهد کرده ا  که رسول اهللای به خدا قسم عهد( :توجه کردند و فرمودندمن 
آنان را ، گريند می به دستآن را  فاطمه  و ی که دوازده امام از فرزند علی امر، است

  . )من ظرف را برداشتم سپس !اند ا مقتول گشتهجز اين که مسموم يی ياب یمن
  

: من أثق به قالی فلقد حدثن: التوراة يف  برسول اهللا بشارة موسى بن عمران  -٢١
ی ال مشوعيل مشعشخوا هن: (وصفته هذه األلفاظ، من ولد إمساعيلی خروج النب مكتوب يف

. واتو مباد ماد شينم آسور نسيئم وأنا تيتو الكوى كادلی أتو هربت، برياختما اوثو هربيث
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يكون ، وكثرت عدده بولد له امسه حممد، وأمنيته، وباركت فيه، إمساعيل قبلت صالته: وتفسريه
   )٣٨١(.)وأعطيه قوماً كثري العدد، سأخرج إثنا عشر إماماً ملكاً من نسله، احلساب اثنني وتسعني يف

 که به او سیپس ک: تورات بشارت دادند در  به رسول اهللا موسى بن عمران 
 با وصف کردند را او و، مساعيلااز اوالد  بیمكتوب در خروج ن: حديث کرد اعتماد دارم مرا

واتو مباد ماد شينم آسور ی أتو هربت، برياختما اوثو هربيث نیيل مشعشخوا هال مشوع: (اين الفاظ
 دری مبارك و، مساعيل منازش قبول شدا: ين است کهتفسريش ا و. )نسيئم وأنا تيتو الكوى كادل

مشارش  دو در ود نو و، کردم فرزندش حممد زيادی  به وسيلهنسلش  و، دادم را رشد او و، او
خواهم ی به او قوم زياد و، نسلش خارج خواهم کرد دوازده امام حاکم از و، بود خواهند

  . )داد
  

 :نباشد به مرگ جاهليت مرده است  میاو امای برا مبريد و هر کس
  

عن ، حممد بن مروانعن ، بن النعمان يعن عل، عن أبيه، عبد اهللا الربقي عن أمحد بن أيب
، من مات وليس له إمام فموته ميتة جاهلية( :يقول مسعت أبا جعفر : قال، الفضيل بن يسار
ومن مات وهو عارف إلمامه ال يضره تقدم هذا األمر أو ، يعرفوا إمامهم حتیوال يعذر الناس 

   )٣٨٢(.)فسطاطه ومن مات عارفاً إلمامه كان كمن هو مع القائم يف، تأخره
فضيل بن از ، از حممد بن مروان، بن النعمانی از عل، از پدرش، یبرقعبد اهللا ی بامحد بن ا
ندارد به مرگ   میمبريد و اما هر کس( :شنيدم که فرمودند با جعفر ااز : گويد می، يسار

 مبريد و هر کس مردم در شناخت امامشان نيست وی برای جاهليت مرده است و هيچ عذر
امام خود را شناخته و وفات کند  هر کس رسد و یبه او منی شناخته هيچ ضررامام خود را 

  . )رختخوابش باشد در اگر تیباشد ح م است که مهراه قائی ند کسمهان
  

عن ابن ، عن أمحد بن عائذ، الوشاء يعن احلسن بن عل، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد
من  : قال رسول اهللا: يوماً وقال عبد اهللا ابو ابتدأنا : (قال، عن الفضيل بن يسار، أذينة
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واهللا قد ی إ: فقال؟ قال ذلك رسول اهللا : فقلت. مات وليس عليه إمام فميتته ميتة جاهلية
   )٣٨٣(.)نعم: قال! ؟ فكل من مات وليس له إمام فميتته ميتة جاهلية: قلت. قال

، هذينااز ابن ، محد بن عائذااز ، الوشاءی از احلسن بن عل، از معلى بن حممد، حسني بن حممد
قول  از :در آغاز سخن خويش فرمودندی روز  عبد اهللابا(: گويد میی از الفضيل بن يسار

 ليتبه مرگ جاه) امامش را نشناخته(نباشد   میاو امای و برا مبريد هر کس:  رسول اهللا
به خدا سوگند ی آر: فرمود ؟ين سخن را فرمودندا  رسول اهللا: عرض کردم ؛مرده است

به مرگ جاهليت مرده  مبريدامامش را نشناخته و  هر کسپس : عرض کردم. ايشان فرمودند
  . )یآر: فرمودند؟ است
  

عن ابن ، عبد الكرمي ابن عمرو حدثين: قال، عن الوشاء، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد
من مات وليس له إمام  : عن قول رسول اهللا سألت أبا عبد اهللا : (قال، يعفور أيب

، فمن مات اليوم وليس له إمام: قلت. ميتة ضالل: قال؟ ميتة كفر: قلت: قال. فميتته ميتة جاهلية
   )٣٨٤(.)نعم: فقال؟ فميتته ميتة جاهلية

، يعفوری بااز ابن ، از عبد الكرمي ابن عمرو، از الوشاء، از معلى بن حممد، حسني بن حممد
مبريد  هر کس: پرسيدم که فرمودند  مورد قول رسول اهللا در با عبد اهللا ااز : (گويد می

؟ آيا مرگ کفر است: عرض کردم. نداشته باشد به مرگ جاهليت مرده است  میو اما
نداشته   مید و امامبريامروز  هر کس: عرض کردم. استی آن مرگ ضاللت و گمراه: فرمودند

  . )یآر :فرمودند؟ مرده باشد به مرگ جاهليت
  

، عن احلارث بن املغرية، عن الفضيل، عن صفوان، عن حممد بن عبد اجلبار، بن إدريسأمحد 
؟ من مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهلية : قال رسول اهللا: عبد اهللا  قلت أليب: (قال
جاهلية كفر ونفاق : قال؟ جاهلية جهالء أو جاهلية ال يعرف إمامه: قلت. نعم: قال

   )٣٨٥(.)وضالل
                                                

  .۳۷۶ص  ۱ج  :الشيخ الكلينی - ی الكاف -٣٨٣
  .۳۷۶ص  ۱ج  :الشيخ الكلينی - ی الكاف -٣٨٤
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، هغريماز احلارث بن ، فضيلاز ، از صفوان، از حممد بن عبد اجلبار، دريسامحد بن ا
مبريد و  هر کس: پرسيدم که فرمودند مورد قول رسول اهللا در با عبد اهللا ااز ( :گويد می
مرگ  او به: عرض کردم .آری: فرمودند .است نداشته باشد به مرگ جاهليت مرده  میاما

 جاهليت و به مرگ ضاللت و: فرمودند؟ امامش معرفت نداشته استجاهليت مرده يا اينکه به 
  . )مرده استی نفاق و گمراه

  
بنهاوند سنة ی حدثنا إبراهيم بن إسحاق النهاوند: قال، حدثنا أمحد بن نصر بن هوذة الباهلي

: قال، سنة تسع وعشرين ومائتنيی حدثنا عبد اهللا بن محاد األنصار: قال، ثالث وسبعني ومائتني
من ، بن عبد اهللا ييحييا : (عبد اهللا جعفر بن حممد ابو  قال يل: قال، بن عبد اهللا ييحيحدثنا 

   )٣٨٦(.)بات ليلة ال يعرف فيها إمامه مات ميتة جاهلية
از عبد ، ۲۷۳اوند سال  دری اوندسحاق ابراهيم بن ااز ، یباهلن هوذه محد بن نصر با

عبد اهللا جعفر بن حممد ابو  :گويد می، بن عبد اهللا يحيیاز  ۳۲۹در سال ی نصاراهللا بن محاد ا
 که امام ی يک شب را بگذراند در حال هر کس عبد اهللابن ی حييی ا( :به من فرمودند

  .)خويش را نشناخته به مرگ جاهليت مرده است
  
العباس بن حدثنا : قال، بن احلسن من كتابه يحدثنا عل: قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد 
قال : (يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، عن معاوية بن وهب، عن عبد امللك بن عتبة، عامر

   )٣٨٧(.)من مات ال يعرف إمامه مات ميتة جاهلية : رسول اهللا
بن  کاز عبد املل، از العباس بن عامر، بن احلسن من كتابشی از عل، محد بن حممد بن سعيدا
 رسول اهللا : شنيدم که فرمودند از أبا عبد اهللا : گويد می، از معاويه بن وهب، عتبه

مرده  ليتبه مرگ جاه) امامش را نشناخته(نباشد   میاو امای مبريد و برا هر کس(: فرمودند
  . )است
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: قال، جعفر احلمريي -حدثنا عبد اهللا بن : قال، دثنا حممد بن موسى بن املتوكل ح
احلسن الرضا  عن أيب، إمساعيل - عن حممد بن ، محاد بن أيبعن صاحل ، حدثنا احلسن بن ظريف

 ،كل من مات وليس له إمام مات : فقلت له. من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية( :قال
   )٣٨٨(.)والناصب مشرك، والواقف كافر، نعم: قال؟ ميتة جاهلية

از ، احلسن بن ظريفاز ، یجعفر احلمري -از عبد اهللا بن ، حممد بن موسى بن املتوكل 
کند که حضرت  میروايت  احلسن الرضا ی بااز ، مساعيلا -از حممد بن ، محادی باصاحل بن 
مرده  ليتبه مرگ جاه) امامش را نشناخته(نباشد   میامااو ی مبريد و برا هر کس(: فرمودند

: فرمودند؟ به مرگ جاهليت مرده مبريد را نشناسد ود که امام خو هر کس: عرض کردم. است
  . )تاسمشرک  وی و ناصبی و واقف، یآر

  
عن ، حدثنا حممد ابن احلسن الصفار: قال، د بن احلسن بن أمحد بن الوليد حدثنا حمم

عن ، عن احلسن ابن حممد اهلامشي، عن حممد بن أسلم، عن حممد بن علي، عبد اهللا أمحد بن أيب
: قال، عن أمري املؤمنني ، قيس اهلاليلعن سليم بن ، عياش عن أبان بن أيب، عمر بن أذينة

، وفرض واليته، أن ال يعرف من أمر اهللا بطاعته: قال؟ ما أدىن ما يكون به الرجل ضاالً: قلت له(
الذين قرم : فقال؟ فمن هم يا أمري املؤمنني: قلت. وشاهده على خلقه، أرضه وجعله حجته يف

 )٣٨٩(.﴾اَألمرِ منكُمی الَّذين آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُوليا أَيها ﴿ :اهللا بنفسه ونبيه فقال
   )٣٩٠(.)قليب وأذهبت كل شك كان يفی وفرجت عنی أوضحت ل: فقبلت رأسه وقلت: قال

، عبد اهللای بامحد بن ااز ، صفاراز حممد ابن احلسن ، محد بن الوليد احممد بن احلسن بن 
ی بابان بن ااز ، هذينااز عمر بن ، یهامشاحلسن ابن حممد  از، سلمااز حممد بن ، یبن عل از حممد

چه  :عرض کردمکنند که به ايشان  مینقل  مري املؤمنني ااز ، یهاللاز سليم بن قيس ، عياش
که خداوند اطاعت از آنان را ی کسانی يعن( :فرمودند؟ شود میهنگام مرد گمراه حمسوب 

، خلق هستند گواهان بر بر زمني وی واليتشان بر مردم واجب است وحجج اهل کرده وواجب 
 که خداوند نیکسا: فرمودند؟ هستندی کسان چه ناآن مننيؤامل يا امري: عرض کردم. را نشناسد

                                                
  .۶۶۸ص : الشيخ الصدوق -كمال الدين ومتام النعمة  -٣٨٨
  .۵٩: النساء -٣٨٩
  .۳۹۴ص : شيخ الصدوق -اخبار ی معان -٣٩٠
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ايد خدا را اطاعت  كه اميان آورده نیكسااى (آنان را قرين خود و رسولش قرار داده و فرموده 
 و سيدمپس من سر حضرت را بو. )اطاعت كنيد] نيز[كنيد و پيامرب و اولياى امر خود را 

  . )خبشيديدی ها رهاي شبهه من مرا روشن کرديد و از متام شک وی موال: عرض کردم
  

  :شده است منکر رسول ا ، شود  از ائمهی منکر يک هر کس
  

حدثنا حممد : قال أخربنا أمحد بن حممد اهلمداين: قال دثنا حممد بن إبراهيم بن إسحاق ح
ی حدثن: يقول يالعسكر يمسعت احلسن بن عل: بن احلسن السائح قال يحدثنا عل: بن هشام قال

، يا علي: طالب  بن أيب يلعل  قال رسول اهللا: (قال، عن جده ،  عن أبيه، أيب
وال ، وال يواليك إال مؤمن، وال يبغضك إال من خبثت والدته، طابت والدتهال حيبك إال من 
قد عرفنا عالمة خبيث الوالدة ، يا رسول اهللا: فقام إليه عبد اهللا بن مسعود فقال، يعاديك إال كافر

فما عالمة خبيث الوالدة والكافر بعدك إذا أظهر اإلسالم ، وعداوتهی حياتك ببغض عل والكافر يف
ی طالب إمامكم بعد ابن أيب يعل، يا ابن مسعود: فقال ؟ وأخفى مكنون سريرتهبلسانه 
احلسني  فإذا مضى فابين، عليكم یاحلسن إمامكم بعده وخليفت فإذا مضى فابين، عليكمی وخليفت

، عليكمی مث تسعة من ولد احلسني واحد بعد واحد أئمتكم وخلفائ، عليكم یإمامكم بعده وخليفت
ال حيبهم إال من طابت ، ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً وظلماً، أميتتاسعهم قائم 

من أنكر ، وال يعاديهم إال كافر، وال يواليهم إال مؤمن، والدته وال يبغضهم إال من خبثت والدته
ومن جحد واحداً منهم فقد  ،عزوجلفقد أنكر اهللا ی ومن أنكرن، واحداً منهم فقد أنكرين

، طاعة اهللای وطاعت، ألن طاعتهم طاعيت ؛عزوجلفقد جحد اهللا ی حدنومن ج، جحدين
   )٣٩١(.)عزوجلمعصية اهللا ی ومعصيت، ومعصيتهم معصييت

بن ی عل از حممد بن هشام ازی مهدانمحد بن حممد ااز  سحاق احممد بن إبراهيم بن 
پدرش از پدرم از  :شنيدم که فرمودندی العسكر لیاز حسن بن ع: گويد میاحلسن السائح 

دارد جز  یرا دوست من توی کسی علی ا : که فرمودند(: فرمايند مینقل ،  جدش
من ؤشود جز م یمن پريو توی کس خبيث وی  دارد جز نطفه یدمشن من را توی کس پاک وی  نطفه
رسول اهللا  يا: عرض کردبن مسعود برخاست و  عبد اهللاشود جز کافر پس  یدمشن تو منی وکس
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 ی نشانهاست پس  ی با علی آن دمشن شخص خبيث را در حيات مشا دانستيم وی  پس نشانه
حضرت ؟ چگونه است، باشد میزبان او ی  از مشا که اسالم فقط ملعبه فر بعدخبث طينت کا

 مشاست پس اگر من بر ی خليفهاز من امام مشا و  بن ابيطالب بعدی عل، ابن مسعودی ا: فرمودند
پس اگر از . باشد میاز من  مشا بعد من بری  فهخلي حسن امامتان و فرزندم، از ميان مشا رفت

سپس هفت فرزند از . مشاست من بری  فهاو امام مشا و خلي از فرزندم حسني بعد، ميان مشا رفت
مني آنان قائم امت من ، مشا هستند من بری خلفا ائمه مشا وی پس از ديگری فرزند حسني يک

که ی کس، ستم گشته از ظلم و گونه که پر مهانکند  می قسط از عدل و پر است که زمني را
ی کس خبيثی  نطفه کند جز یمنی با آنان دمشنی کس پاک وی  دارد جز نطفه میآنان را دوست 
از ی يک هر کسدارد جز کافر  میآنان را دمشن ی و کس مؤمنکند جز  میی که آنان را پريو

خداوند را انکار کرده ، مرا انکار کند هر کس و. مرا انکار کرده است، آنان را انکار کند
خدا ، کند کس مرا عصيان هر مرا عصيان کرده و، آنان را عصيان کند ازی يک هر کساست 

اطاعت از خداوند  ،و اطاعت از من، آنان اطاعت از من زيرا اطاعت از ؛را عصيان کرده است
  . )خداوند است برمعصيت ، من معصيت بر من و آنان معصيت بر است و معصيت از

  
حدثنا : عبد اهللا قال - حدثنا سعد بن : قال العطار  يحيیحدثنا أمحد بن حممد بن  

ی كأن: (يقول  يمسعت أبا حممد احلسن ابن عل: قال، موسى بن جعفر بن وهب البغدادي
كمن أقر ی املنكر لولد أما إن املقر باألئمة بعد رسول اهللا، اخللف مين يفی بكم وقد اختلفتم بعد

كمن أنكر مجيع أنبياء  واملنكر لرسول اهللا، جبميع أنبياء اهللا ورسله مث أنكر نبوة رسول اهللا 
غيبة يرتاب فيها ی أما إن لولد. واملنكر آلخرنا كاملنكر ألولنا، اهللا؛ ألن طاعة آخرنا كطاعة أولنا

  )٣٩٢(.)عزوجلالناس إال من عصمه اهللا 
اهللا از موسى بن جعفر بن وهب  عبد -از سعد بن  عطار  يحيیمحد بن حممد بن ا

گويا من در ميان مشا (: شنيدم که فرمودند  لیبا حممد احلسن ابن عااز : گويد می، یغدادب
که به ائمه ی اما کس شويد و میمورد نسلم دچار اختالف  بعد از من در هنگامی کههستم 

 از رسول اهللا بعد  است که به نبوت متام  سیک نندمهامنکر فرزندم شود  اقرار کند و
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انکار ی يعن  را انکار کرده است و انکار رسول اهللا  انبياء اقرار کرده اما نبوت حممد
ی ا برامهانباشد  میند اطاعت از اولني ما مهانآخرين ما  زيرا اطاعت از ؛استی اهلی متام انبيا

را مصون  که خداوند اوی جز آن کس، شوند میآن مرتد  مردم دری  است که مههی فرزندم غيبت
  . )بدارد
 

حدثنا جعفر بن حممد بن : قال، ی السمرقندی حدثنا املظفر بن جعفر بن املظفر العلو
عن حممد بن ، عمران عن حممد بن عبد احلميدی حدثن: قال، بن حممد يعن عل، عن أبيه، مسعود
عن أبيه ، عن أبيه جعفر بن حممد، موسى بن جعفر عن أبيه، بن موسى الرضا يعن عل، الفضيل

طالب  بن أيب يعن أبيه عل، عن أبيه احلسني بن علي، بن احلسني يعن أبيه عل، حممد بن علي
 ،قال رسول اهللا: (قال : على  عزوجلحجج اهللا ی أنت واألئمة من ولدك بعد، يا علي
، ومن عصى واحداً منكم فقد عصاين، أنكرينمن أنكر واحداً منكم فقد ، بريته وأعالمه يف، خلقه

ومن ، ومن أطاعكم فقد أطاعين، ومن وصلكم فقد وصلين، ومن جفا واحداً منكم فقد جفاين
   )٣٩٣(.)وأنا منكمی خلقتم من طينت، ومن عاداكم فقد عاداين؛ ألنكم مين، واالكم فقد واالين

از پدرش ، حممد بن مسعوداز جعفر بن ، ی السمرقندی مظفر بن جعفر بن املظفر العلو
بن موسى ی از عل، فضيلاز حممد بن ، از عمران عن حممد بن عبد احلميد، بن حممدی از عل
ی پدرش عل از، یاز پدرش حممد بن عل، از پدرش جعفر بن حممد، از پدر موسى بن جعفر، الرضا
فرمايند که  میروايت   طالبی بابن ی پدرش عل از، یحسني بن علپدرش  از، حسنيبن 

تو ائمه از فرزندت بعد از من ی علی ا: به من فرمودند رسول اهللا (: فرمودندحضرت 
مرا ، را انکار کند از مشای يک هر کسميان مردم هستيد  حق دری ها پايه خلق و بری حجج اهل

را  از مشای يک هر کس و. مرا عصيان کرده، را عصيان کند از مشای يک هر کس و. انکار کرده
به من ، کمک کند از مشای به يک هر کس و داده مرا مورد ظلم قرار، مورد ظلم قرار دهد
دوستدار مشا  هر کس مرا اطاعت کرده و، را اطاعت کند کس مشا هر کمک کرده است و

از  زيرا مشا ؛کرده استی من دمشن کند بای با مشا دمشن هر کس هستم و من دوستدار او، باشد
  . )من نيز از مشامي من خلق شده ايد وسرشت  گل و از من و

                                                
  .۴۱۳ص : شيخ الصدوق -كمال الدين ومتام النعمة  -٣٩٣
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   )٣٩٤(.)أنت والطاهرون من ذريتك من أنكر واحداً منكم فقد أنكرين، يا علي( : قال
، فرزندانت را انکار کند ذريه و ازی يک يا تو و هر کسی علی ا(: فرمودند  رسول اهللا

  . )مرا انکار کرده است
 

عن ، عن صفوان، عن ابن مجهور، عن املعلى، عن احلسني بن حممد، حدثنا حممد بن يعقوب
من أنكر واحداً من األحياء فقد : (قال، عن األئمة  سألت أبا عبد اهللا : قال، ابن مسكان

   )٣٩٥(.)أنكر األموات
صفوان از بن سکان روايت  از بن مجهور ازی حممد بن يعقوب از حسني بن حممد از معل و

هر ( :فرمودند ايشان ؟ پرسيدم در مورد ائمه   عبد اهللابا از: گويد می کند و می
  . )مردگان را انکار کرده استی  ا مههآنان را انکار کند گويی  از زندهی يک کس

  
، حممد القاسم بن حممد بن احلسن بن حازمابو حدثنا : قال، أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد 
، عن حممد بن متام، عن احلكم بن أمين، حدثنا عبد اهللا بن جبلة: قال، حدثنا عبيس بن هشام: قال
أمن : فقال، الشفاعةی اضمن ل: إن فالناً يقرئك السالم ويقول لك: عبد اهللا  قلت أليب: (قال

علياً ومل يعرف من بعده ی إنه رجل يوال: قلت: قال. أمره أرفع من ذلك: قال. نعم: قلت؟ موالينا
هو كمن أقر بعيسى : قال. مجيعاً وجحد اآلخرأقر باألئمة : قلت. ضال: قال، من األوصياء

   )٣٩٦(.)نعوذ باهللا من جحد حجة من حججه، أو أقر مبحمد وجحد بعيسى، وجحد مبحمد
عبيس بن هشام  حممد القاسم بن حممد بن حسن بن حازم ازابو امحد بن حممد بن سعيد از  و

: عرض کردم  عبد اهللا به ابا(: گويد میمين از حممد بن متام ابن جبله از حکم بن  عبد اهللا از
: فرمودند حضرت . برامي تضمني کنيد شفاعت را: گويد می رساند و میبه مشا سالم ی فالن

: عرض کردم؟ ز آن استا بيشترامرش : فرمودند. یآر: عرض کردم؟ از پريوان ماست ياآ
. شناسد یاز ايشان را من بعدی يک از اوصيا هيچاست اما  ی است که پريو علی اومرد

ين اقرار کرده اما آخر به متام ائمه : عرض کردم. گمراهان است از مضالن و او: فرمودند
                                                

  .۸۵ص  ۴ج : یمجهور األحسائ ابن ابی - ی اللئالی عوال -٣٩٤
  .۱۲۸ص  :حممد بن ابراهيم النعمانی -كتاب الغيبة  -٣٩٥
  .۱۱۲ص : حممد بن ابراهيم النعمانی -كتاب الغيبة  -٣٩٦
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 کرده و حممد اقرار  بن مرميی است که به عيسی ند کسمهان او: فرمودند. را منکر شده مشا
 پناه  کند به خداوند میرا انکار ی عيس کند يا اينکه به حممد اقرار کرده و می را انکار
  . )را انکار کند از حجج اوی که حجت هر کسبرمي از  می

 
جعفر  عن أيب، عن حممد بن مسلم، أيوب اخلزازی عن أب، عن ابن حمبوب، وباإلسناد األول 
 ،من جحد إماماً من اهللا وبرئ : فقال؟ أرأيت من جحد إماماً منكم ما حاله: قلت له: (قال

ومن برئ من ، ودينه من دين اهللا، ألن اإلمام من اهللامنه ومن دينه فهو كافر مرتد عن اإلسالم؛ 
   )٣٩٧(.)مما قاله تعالیتلك احلال إال أن يرجع أو يتوب إىل اهللا  دين اهللا فدمه مباح يف

: گويد می  جعفری ايوب خزاز از حممد بن مسلم از ابی از ابن حمبوب از اب: استناد اول
: فرمودند؟ است را انکار کند چگونه مشااز   میکه امای حال کس: عرض کردم يشان به ا(

جويد به حقيقت او کافر ی بيزار دينش او و از را انکار کند وی اهلی از سو  میاما هر کس
 هر کس دينش دين خداوند است و خداوند تعيني شده وی اسالم است زيرا امام از سومرتد از 

از  جز اينکه توبه کند وحالل است  آن حال مباح و جويد خونش دری بيزاری از دين اهل
  . )خداوند بازگردد به سویخود ی  هگفت

  
عن حممد ، عن منصور بن يونس، عن حممد بن إمساعيل، عن أمحد بن حممد، يیيححممد بن  

اعرف اآلخر من األئمة وال يضرك أن ال : رجل قال يل: عبد اهللا  قلت أليب: (قال، بن مسلم
وهل عرف اآلخر إال ، أبغضه وال أعرفهی فإن، هذالعن اهللا : فقال: قال، تعرف األول

  )٣٩٨(.)باألول
از امحد بن حممد از حممد بن امساعيل از منصور بن يونس از حممد بن مسلم ی حممد بن حيي 

آخرين  اگر: به من گفتی مرد: عرض کردم  عبد اهللابو به (: گويد می کند و میروايت 
 خداوند او: فرمودند حضرت ! یآنان را بشناسنيست که اول ی ديگر نيازی بشناس ائمه را

ما را بدون  آيا آخرين امام از شناسم و یرا من او اصالً وگينم او خشم را لعنت کند من بر

                                                
  .۱۲۸ص  :حممد بن ابراهيم النعمانی -كتاب الغيبة  -٣٩٧
  .۳۷۳ص  ۱ج : الشيخ الكلينی - ی الكاف -٣٩٨
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  . )شناخت، یتوان بدون شناخت اول یرا منی هرگز آخر؟ توان شناخت میشناخت اولني ما 
  

 :به مشا گفتيمی مورد حديث در اگر
 

أن حدثناك ، يا با محزة: (عبد اهللا ابو و  جعفرابو قال : قال، الثمايلمحزة  عن أيب
وإن حدثناك اليوم حبديث وحدثناك ، بأمر إنه جيئ من هيهنا فجاء من هاهنا فإن اهللا يصنع ما يشاء

   )٣٩٩(.)فإن اهللا ميحو ما يشاء و يثبت، غداً خبالفه
 ابای ا( :اند کند که فرموده مینقل  عبد اهللا ابو  و  جعفرابو  از، یمثال همحزی با 
؛ آمدی ديگری جا از و آيد میجا  اين گفتيم از حرف زدمي و مشا بای مورد امر در اگر، محزه

گفته ی سخنی حديث مورد دری امروز اگر و، دهد می اجنام که خبواهدی آن چيز زيرا خداوند
 که خبواهد پاک وی آن چيز خداوند زيرا، خالف آن گفتيم بر مهان حديث را فردای باشيم ول

  . )کند میثابت 
 

عن عبد الكرمي ابن عمرو ، اخلزاز يعن احلسن بن عل، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد
كذب : فقال؟ هلذا األمر وقت: قلت: (قال، جعفر  عن أيب، عن الفضل بن يسار، اخلثعمي
واعدهم ، ملا خرج وافداً إىل ربه إن موسى ، كذب الوقاتون، كذب الوقاتون، الوقاتون

فإذا ، قد أخلفنا موسى فصنعوا ما صنعوا: فلما زاده اهللا على الثالثني عشراً قال قومه، ثالثني يوماً
وإذا حدثناكم احلديث فجاء ، صدق اهللا: فقولوا] به[حدثناكم احلديث فجاء على ما حدثناكم 

   )٤٠٠(.)مرتني صدق اهللا تؤجروا: على خالف ما حدثناكم به فقولوا
و از عبد الكرمي ابن عمر، خزازی سن بن علحاز ، از معلى بن حممد، حسني بن حممد

هنگام (: عرض کردمکه به حضرت  کند مینقل  جعفر ی بااز ، از الفضل بن يسار، یخثعم
تعيني ، يندگو دروغ تعيني کنندگان وقت :حضرت فرمودند؟ خواهد بود ناين امر چه زما
 ی موس هنگامی که امهان. يندگو دروغ کنندگان وقت تعيني، يندگو دروغ کنندگان وقت

 بر خداوند ده روز هنگامی کهپس ، روز وعده دادی س ها آنبه  و، پروردگارش رفت ميقاتبه 
                                                

  .۲۱۷ص  ۲ج : یمسعود العياشحممد بن  -ی تفسري العياش -٣٩٩
  .۳۶۸ – ۳۶۹ص  ۱ج  :الشيخ الكلينی - ی الكاف -٤٠٠
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پس ، دادند اجنام شد چه آن و خالف وعده عمل کرد سیمو :کرد قومش گفتند اضافه روزی س
به ی چيز و اگر، راست گفت خداوند :بگويد دادی رو چيز مهان گفتيم و به مشای چيز اگر
  . )گرييد میمرتبه پاداش  دو راست گفت و خداوند :بگويد ندادی رو چيز مهان گفتيم و مشا

  
، جعلت فداك: قلت له: (قال، جعفر  عن أيب، عن أبيه، عن حممد بن الفضيل أيب حدثين

أما آل : قال؟ فهل انتهى إليك من علم ذلك شيءبلغنا أن آلل جعفر راية وآلل العباس رايتني 
وأما آل العباس فإن هلم ملكاً مبطناً يقربون فيه البعيد ويبعدون ، جعفر فليس بشيء وال إىل شيء

إذا آمنوا مكر اهللا وأمنوا عقابه صيح فيهم صيحة ال  حتیوسلطام عسر ليس يسر ، فيه القريب
إِذَا أَخذَت اَألرض  حتی﴿: وهو قول اهللا) رجال متنعهم(يبقى هلم منال جيمعهم وال 

أما إنه مل يوقت لنا فيه وقت ولكن إذا : قال؟ فمىت يكون ذلك، جعلت فداك: قلت )٤٠١(﴾زخرفَها
وإن كان خبالف ذلك فقولوا صدق ، حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق اهللا ورسوله

احلاجة والفاقة وأنكر الناس بعضهم بعضاً فعند ذلك ولكن إذا اشتدت ، اهللا ورسوله تؤجروا مرتني
فما إنكار ، احلاجة والفاقة قد عرفنامها، جعلت فداك: فقلت. توقعوا هذا األمر صباحاً أو مساءاً

كان يلقاه فيه  يحاجة فيلقاه بغري الوجه الذ يأت الرجل أخاه يف: قال؟ الناس بعضهم بعضاً
   )٤٠٢(.)كان يكلمه يويكلمه بغري الكالم الذ
فدايتان : عرض کردم، کند مینقل  جعفر ی بااز ، از پدرش، فضيلپدرم از حممد بن 

 آل عباس دو پرچم است آيا دری برا آل جعفر يک پرچم وی که برا رسيدهبه ما خرب ! شوم
به  و نيستند ای ر بينهب آل جعفر اما( :حضرت فرمودند؟ به مشا رسيده استی خرب ها آنمورد 

، کنند میدور را نزديک  دور و که نزديک رای خمفی آل عباس ملک اما و، نيستندی چيزی سو
به عقابش اميان  و به خدا نرينگ زدند اميان بياورند اگر آسان نيست و مشکل و ها آنسلطنت  و

 و ماند یمنی باق ها آنی گردهم آمدن برای برای که آرزوي شود میندا  ها آن دری دارند نداي
تا آنگاه كه زمني پريايه ( :خداوند است ی فرمودهآن  ونيست  ها آنمجع کردن ی برای مردان

 مای برا اما او :فرمودند؟ استی زمان چه آن، فدايت شوم :عرض کردم .)خود را برگرفت

                                                
 .٢۴: يونس -٤٠١
  .۳۱۰ – ۳۱۱ص  ۱ج  : بن ابراهيم القمی علی -  تفسري القمی -٤٠٢
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رسولش  و خداوند :داد بگويدی رو مهان چيز گفتيم و به مشای چيز مشخص نکرده اگری وقت
رسولش  و خداوند: نداد بگويدی رو چيز مهان گفتيم و مشابه ی چيز و اگر، راست گفتند
 منکر را مردم يکديگر شد و شديد نياز اگر ولی. گرييد میمرتبه پاداش  دو و راست گفتند

 و نياز، شوم انيتفدا :عرض کردم. شام باشيد صبح و در آن هنگام توقع اين امر در شدند
؟ کنند يعنی چه میمردم  انکاراينکه مردم يکديگر را  از منظوری ول، شناختيم حاجت را

 او با و يابد می را برخالف قبل اوی ول ديآ میپيش برادرش رفع نيازش ی برا برادر :فرمودند
  . )سخن نگفته است او با قبالًگويد که  میی خنس

  
، عمارعن معاوية بن ، يحيیعن صفوان بن ، عمن ذكره، عن حممد بن أمحد، يحيیحممد بن 

إن كنتم : قال؟ مىت يكون، عن هذا األمر سألت أبا جعفر : (قال، عبيدة احلذاء عن أيب
   )٤٠٣(.)مث جاءكم من وجه فال تنكرونه، تؤملون أن جييئكم من وجه

 هاز معاوي، يحيیاز صفوان بن ، که ذکر کردهی از کس، محدااز حممد بن ، يحيیحممد بن 
مورد اين امر پرسيدم که چه  در از أبا جعفر : (گويد می، عبيدة احلذاءی از أب، بن عمار

بيايد که مشا ی يجا  مهانداشتيد اين امر از  اگر انتظار :حضرت فرمودند؟ هنگام خواهد بود
  . )ديگر به سراغتان آمد آن را انکار نکنيدی اما از سو، خواستيد می

  

يا  بلکه در فرزند اونباشد  گفته شود ممکن است در اوی امر، یمورد مرد در اگر
 :موردش گفته شد است که دری چيز مهانپس آن  فرزند فرزند او باشد

 

عن ابن ، عن ابن حمبوب، عن أبيه مجيعاً، بن إبراهيم يوعل، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن 
واهب لك  أوحى إىل عمران أين تعالیإن اهللا : (قال، عبد اهللا  عن أيب، بصري عن أيب، رئاب

، إسرائيل وجاعله رسوالً إىل بين، املوتى بإذن اهللای يربئ األكمه واألبرص وحيي، ذكراً سوياً مباركاً
فلما ، فلما محلت كان محلها ا عند نفسها غالم، أم مرمي يفحدث عمران امرأته حنة بذلك وه

يقول اهللا ، ال يكون البنت رسوالًی أ، وضعتها أنثى وليس الذكر كاألنثى رب إين: وضعتها قالت

                                                
  .۹۴ص : يه القمیابو ابن ب -اإلمامة والتبصرة  -٤٠٣
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بشر به عمران  يملرمي عيسى كان هو الذ تعالیفلما وهب اهللا ، واهللا أعلم مبا وضعت عزوجل
   )٤٠٤(.)ولده أو ولد ولده فال تنكروا ذلكی الرجل منا شيئاً وكان فی فإذا قلنا ف، ووعده إياه

ابن رئاب  ازابن حمبوب  بن ابراهيم از پدرش مجيعا ازی عل بن حممد و از امحدی بن حيي حممد
به ی تعال خداوند تبارک و(: فرمودند  عبد اهللابا: کنند که گفته است میبصري نقل ی اب از

مردگان  دهد و میرا شفا ی پيس و خبشم که کور میمبارک ی کرد که به تو فرزندی عمران وح
مهسر ، حناپس . دهم میقرار  اسرائيل  یبنی برای او را رسول کند و میبه اذن خداوند زنده  را

وضع  هنگامی کهاما . شکم خود فرزند پسر دارد کرد که در میگمان  باردار شد و عمران
خداوندا فرزند من دختر است نه : اين حال گفت پس در. بود نه پسر محل کرد نوزاد او دختر

که وضع محل  چه آنخداوند به  و(: فرمايد میتواند رسول باشد و خداوند  منیپسر  پسر و
بود ی مهان فرزند شيدخب  ميبه مر را ی خداوند عيس هنگامی که و )آگاه است، کرده

گفتيم ممکن ی امر ما ازی مرد پس اگر درمورد، بشارت داده شده بود که به عمران وعده و
  . )او باشد پس منکر آن امر نشويد فرزند او يا فرزند در فرزند او نباشد چه بسا در، است
  
، عن إبراهيم ابن عمر اليماين، عن محاد بن عيسى، عن الفضل بن شاذان، حممد بن إمساعيل 

ولده أو ولد ولده فال ی فلم يكن فيه وكان ف، رجل قوالً إذا قلنا يف: (قال، عبد اهللا  عن أيب
  )٤٠٥(.)يفعل ما يشاء تعالیفإن اهللا ، تنكروا ذلك

 عبد اهللاز ابای ميان ابراهيم بن عمراز ی حممد بن امساعيل از فضل بن شاذان از محاد بن عيس
  کند که حضرت مینقل  در او نبود گفتيم وی سخنی در مورد مرد اگر(: فرمودند 

 هری ا خداوند تعالمهانرا انکار نکنيد  فرزند فرزند او باشد پس آن چه بسا در فرزند او يا
  . )دهد اجنامخواهد  میراکه  چه آن

 
: قال، خدجية عن أيب، عن أمحد بن عائذ، عن الوشاء، بن حممدعن معلى ، احلسني بن حممد 

فيكون ، قد يقوم الرجل بعدل أو جيور وينسب إليه ومل يكن قام به: (يقول مسعت أبا عبد اهللا 
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   )٤٠٦(.)فهو هو، ذلك ابنه أو ابن ابنه من بعده
عبد  از ابا: گويد میخدجيه ی بن حممد الوشاء از امحد بن عائذ از ابی حسني بن حممد بن معل

 او در يا ظلم کند اگر قيام به عدالت وی باشد مرد اگر قرار(: که فرمودند نيدمش  اهللا
آن مرد "قيام  بود که در حقيقت مهان عمل و خواهد او او يا فرزند فرزند در فرزند، نبود

  . )باشد می"
  

عددت : أنه قال، محران عنهعبد اهللا جعفر بن حممد عليه السالم فيما رواه محزة بن  عن أيب
فرض  تعالیوشهدت أن اهللا ، بلغت إليه حتیواحدا بعد واحد  عليه األئمة بعد رسول اهللا 

ما كانت األئمة على حال مذ قبض : فقال. فسكت، أن أسكتی بيده إل میفلما مسيته أو، طاعتهم
رجل منا بشئ بأنه يكون فيه  إذا حدثتكم يف: مث قال. أال ومن مسيت أوىل الناس بالناس، اهللا نبيه

   )٤٠٧(.ولده من بعده فلم يكن فيه فهو كائن يف
پس ی يک را کند که حضرت ائمه مینقل   بن حممد جعفر عبد اهللای محزه بن محران از اب

 بر آنان را به خود رسيدند پس من شهادت دادم که خداوند اطاعت از مشردند تا بری ديگر از
ائمه : گفتم به من اشاره کردند که خاموش شوم پس فرمودند را ما واجب ساخته پس نام او

ين مردم به تر اولیی نام برد که توی کس آگاه باش و، يک حال مناندند بر وفات پيامرب بعد
او يا  در او نبود ممکن است در فرزند گفتيم وی ما امر ازی مورد مرد در خودشان است اگر

فرزند باشد میاو  فرزند .  
  
 : متام روايات رابيان خواهد کردی ديگر معناروايت  و

عن صاحل ، عن عثمان بن عيسى، عن أمحد بن حممد، عن الصفار، ابن الوليد: األخباری معان
ألبنني : وهو متكى وأنا قائم عليه مسعت أمري املؤمنني : (قال، عن عباية األسدي، بن ميثم

، اليهود والنصارى من كل كور العربوألخرجن ، وألنقضن دمشق حجراً حجراً، مبصر منرباً
؟ كأنك خترب أنك حتىي بعد ما متوت، يا أمري املؤمنني: قلت له: قال. هذهی وألسوقن العرب بعصا
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   )٤٠٨(.)يفعله رجل مين، غري مذهب هيهات يا عباية ذهبت يف: فقال
ميثم از از صاحل بن ی بن وليد از صفار از امحد بن حممد از عثمان بن عيس :األخباری معان 

داده بود و من نزد او ايستاده  کيهت ملؤمنني أمري ا(: گويد می کند و میروايت ی عبايه اسد
 کنم و میسنگ به سنگ متام  رادمشق  کنم و میبنا ی منرب در مصر :که فرمودند بودم شنيدم

 امري يا: عرض کردم. رامن میبا اين عصامي  کنم و عرب را میاز اعراب خارج  رای يهود و نصار
ی ا: فرمودند؟ شويد میاز وفاتتان زنده  آن زمان بعد دهيد که گويا در می منني آن چنان خربؤامل

  . )دهد می اجناممن دودمان  ازی را فرزند ين کارهاا! هرگز! یا درآمدهی عبايه به مذهب ديگر
  

 :ضاللتی مذمت فقها
 

آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من  الذيواتلُ علَيهِم نبأَ ﴿: فرمايد میخداوند 
 اوِينالْغ* ثَلِ الْكَلْبِ إِن تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى اَألر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَولْ ومح

ه يلْهث ذَّلك مثَلُ الْقَومِ الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم علَيه يلْهثْ أَو تتركْ
و خرب آن كس را كه آيات خود را به او داده بودمي براى آنان خبوان كه از ( )٤٠٩(.﴾يتفَكَّرونَ

خواستيم قدر او  مىو اگر *  آن عارى گشت آنگاه شيطان او را دنبال كرد و از گمراهان شد
هواى نفس خود پريوى گراييد و از ] دنيا[=بردمي اما او به زمني  باال مى] آيات[را به وسيله آن 

ز كام ور شوى زبان ا اگر بر آن محله] كه[كرد از اين رو داستانش چون داستان سگ است 
هى است كه آيات زبان از كام برآورد اين مثل آن گرو] باز هم[ برآورد و اگر آن را رها كنی

  .)حكايت كن شايد كه آنان بينديشيد] براى آنان[ما را تكذيب كردند پس اين داستان را 
 
﴿ثَلُ الْقَوم فَاراً بِئْسلُ أَسمحارِ يمثَلِ الْحا كَملُوهمحي لَم اةَ ثُمرولُوا التمح ينثَلُ الَّذم ينمِ الَّذ

 اتوا بِآيكَذَّبدهلَا ي اللَّهو ی اللَّهنيمالظَّال متورات بر ] عمل به[كه  مثل كسانی( )٤١٠(.﴾الْقَو

                                                
ص : الطبعة األوىل، الطبعة السابعة( ۶٧ص : ، عصر الظهور۵۹– ۶۰ص  ۵٣ج : العالمة السی -البحار  -٤٠٨
١٢٢.(  
 .١٧۵ – ١٧۶: األعراف -٤٠٩
  .۵:اجلمعة -٤١٠
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آنگاه آن را به كار نبستند مهچون مثل خرى است كه ] و بدان مكلف گرديدند[آنان بار شد 
كه آيات خدا را به   میچه زشت است وصف آن قو] وه[كشد  پشت مى را بر يیها كتاب
 .)منايد گرفتند و خدا مردم ستمگر را راه منىدروغ 

 
﴿ وا بِها كَانبِهِم م اقحلْمِ والْع نم مهندا عوا بِمفَرِح اتنيم بِالْبلُهسر مهاءتا جفَلَم

از ] خمتصرى[و چون پيامربانشان داليل آشكار برايشان آوردند به آن چيز ( )٤١١(.﴾يستهزِئُون
گرفتند آنان را  به ريشخند مى چه آن] اجنامسر[دانش كه نزدشان بود خرسند شدند و 

  . )فروگرفت
  

بلعم بن  يأنه أعط: (احلسن الرضا  عن أيب، بن خالد) احلسني(عن احلسن  أيب حدثين
طلب  فلما مر فرعون يف. فكان يدعو به فيستجاب له فمال إىل فرعون، باعورا االسم األعظم

فركب محارته ، ادعو اهللا على موسى وأصحابه ليحبسه علينا: قال فرعون لبلعم، وأصحابهموسى 
: فقالت عزوجلفاقبل يضرا فأنطقها اهللا ، طلب موسى وأصحابه فامتنعت عليه محارته ليمر يف

فلم يزل يضرا ؟ اهللا وقوم مؤمنني أتريد أجئ معك لتدعو على موسى نيبی ما تضربنی ويلك عل
فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من ﴿: وهو قوله، ها وانسلخ االسم األعظم من لسانهقتل حتی

 اوِينالْغ* ثَلِ الْكَلْبِ إِن تكَم ثَلُهفَم اهوه عباتضِ وإِلَى اَألر لَدأَخ هنلَكا وبِه اهنفَعا لَرئْنش لَولْ ومح
   )٤١٢(.)وهو مثل ضربه ﴾علَيه يلْهثْ أَو تتركْه يلْهث

خداوند (: فرمودندکند که حضرت  می نقل  حسن الرضای پدرم از حسن بن خالد از اب
خواند دعايش  میبا آن  خداوند راکرد که هرگاه  عظم را عطاسم ابه بلعم بن باعوراء ا

فرعون در طلب  هنگامی که. ثروت او ميل يافت فرعون و به سویشد پس او  میمستجاب 
، بيفتند ما به دستقومش  و سیرا خبوان تا مو خدا: اصحابش بود به بلعم گفت ی موس

راه االغ  ميانومش رفت در ق و ی بدنبال موس به راه افتاد و االغ خود شد و برپس سوار 
 بری وا: گفت خداوند به نطق آمد و االغ به امر، تازيد میآن  پيش رفنت ايستاد و بلعم بر از
آن  بلعم آنقدر !هرگز ؟یمنني را نفرين کنؤقوم م وی موس بيامي و مهراه تو تای تاز میمن  بر، تو

                                                
 .٨٣: غافر -٤١١
  .۲۴۸ص  ۱ج  : بن ابراهيم قمی علی – تفسري قمی -٤١٢
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 عظم از زبانش تباه شد وآن هنگام اسم ا در به مرگ آن شد ويانه زد که منجرتاز رااالغ 
و خرب آن كس را كه آيات خود را به او داده بودمي براى آنان ( :فرمايد میاو  ی دربارهخداوند 

و اگر *  خبوان كه از آن عارى گشت آنگاه شيطان او را دنبال كرد و از گمراهان شد
گراييد و از ] دنيا[=بردمي اما او به زمني  باال مى] آيات[خواستيم قدر او را به وسيله آن  مى

اگر بر آن ] كه[هواى نفس خود پريوى كرد از اين رو داستانش چون داستان سگ است 
  . )زبان از كام برآورد] از همب[ را رها كنیور شوى زبان از كام برآورد و اگر آن  محله

  
أتدری ما مثل املغرية بن  : جعفرابو قال : (قال، عن سليمان اللبان: العياشيتفسري 

آتيناه آياتنا ﴿ :قال اهللا الذيأوتی االسم األعظم  الذيمثله مثل بلعم : قال، ال: قلت: قال؟ سعيد
اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا فَأَتهنم لَخ٤١٣(.)﴾فَانس(   

؟ مغريه بن سعيد مانند کيستمثَل ی دان می(: فرمودند  اباجعفر: گويد میسليمان البان 
 مثل بلعم بن باعوراست که خداوند به او اسم االعظم را مثل او :فرمودند. خري: عرض کردم
گشت  آيات خود را به او داده بودمي براى آنان خبوان كه از آن عارى(: فرمود عطا کرد و

  . ))آنگاه شيطان او را دنبال كرد و از گمراهان شد
  
عن احلارث بن املغرية ، عن محاد بن عثمان، عن يونس، عن حممد بن عيسى، بن إبراهيمی عل

 )٤١٤(،﴾إِنما يخشى اللَّه من عباده الْعلَماء﴿ :عزوجلقول اهللا  يف عبد اهللا  عن أيب(، النصري
   )٤١٥(.)ومن مل يصدق فعله قوله فليس بعامل، بالعلماء من صدق فعله قولهی يعن: قال

 از ابای يونس محاد بن عثمان از حارث بن مغريه نصر ازی حممد بن عيس بن ابراهيم ازی عل
 )سندتر میتنها دانشمندان از او ، از ميان بندگان خدا( :مورد قول پروردگار در  عبد اهللا
، که فعلشی کس قولشان را تصديق کند و، که افعالشانی علمايی يعن: فرمودند  حضرت

  . )را تصديق نکند عامل نيست قولش
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 : قال رسول اهللا: (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن السكوين، عن النوفلي، عن أبيه، علي
إتباع : قال؟ الدنيای وما دخوهلم ف، يا رسول اهللا: قيل. الدنيای الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا ف

   )٤١٦(.)فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم، السلطان
  کند که حضرت مینقل   عبد اهللاز ابای از سکونی از پدرش از نوفلی عل

رسوالن  امينان، دنيا شدند ينکه غرق درقبل از ا ءفقها: فرمودند  رسول اهللا(: فرمودند
: فرمودند؟ شود میباعث غرق شدن آنان در دنيا ی رسول اهللا چه چيز يا: شد عرض. هستند
بر دينتان  آنان بر از کردند چنني پس اگر ديديد، مال حکومت و ورزيدن به سلطنت و حرص
  . )باشيد حذر
  

من خري خلق اهللا بعد أئمة اهلدى : قيل ألمري املؤمنني (:  يعن اإلمام العسكر
، فمن شرار خلق اهللا بعد إبليس وفرعون ومنرود: قيل. العلماء إذا صلحوا: قال؟ ومصابيح الدجى

: قال؟ ممالككم واملتأمرين يف، واآلخذين ألمكنتكم، واملتلقبني بألقابكم، وبعد املتسمني بأمسائكم
أُولَئك ﴿ :عزوجلوفيهم قال اهللا ، الكامتون للحقايق، هم املظهرون لألباطيل، العلماء إذا فسدوا

   )٤١٨(.))٤١٧(﴾اْابو الَّذين ت إِالَّ *يلعنهم اللّه ويلْعنهم اللَّاعنونَ 
 يت واز ائمه هدا بعد :شد عرض  مننيؤامل به امري(: فرمايند می ی امام حسن عسگر

 عرض. باشند میکه مصلح ی يعلما: فرمودند؟ ترين خلق خداستی واليت چه کسی چراغها
به خود  را امر مشا جايگاه و که القاب وی کسان منرود و فرعون و از ابليس و بعد و: شد

باطل  ها آن، کردند فساد اگر علما :فرمودند؟ هستند خدا شرورترينی دهند چه کسان مینسبت 
آنان را خدا ( :فرمايد می ها آن ی درباره خداوند و، کنند میکتمان  حقايق را، کنند می ظاهر را

] خود را[كه توبه كردند و  مگر كسانی * كنند كنندگان لعنتشان مى كند و لعنت لعنت مى
  . ))اصالح منودند

  
يوسف أمحد بن حممد بن ابو حدثنا : قال، املذكری بن عبد اهللا األسوار ياحلسن علابو حدثنا 
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، أخربنا عيسى: قال، بن خشرمی حدثنا عل: قال، يعقوبابو حدثنا : قال، املذكری قيس السجز
 يمن بعدی إمنا أختوف على أمت( : قال رسول اهللا: قال، عن حممد بن كعب، عبيدة عن أيب

 حتیأو يظهر فيهم املال ، أو يتبعوا زلة العامل، هتأويلأن يتأولوا القرآن على غري : ثالث خصال
وأما ، أما القرآن فاعملوا مبحكمه وآمنوا مبتشاه: وسأنبئكم املخرج من ذلك. يطغوا ويبطروا

   )٤١٩(.)وأما املال فإن املخرج منه شكر النعمة وأداء حقه، العامل فانتظروا فيئته وال تتبعوا زلته
ی يوسف امحد بن حممد بن قيس سجزابو ذکر از املی االسوار عبد اهللابن ی احلسن علابو 

  بن عبيده از حممد بن کعب از رسول اهللای بن حشرم از عيسی يعقوب از علابو ذکر از امل
، شتأويلقرآن را خالف : امتم بيمناکم بر از سه چيز، خود از بعد(: کنند که فرمودند مینقل 

گر  قدر غرقشان کند که طغيان يا مال آن کنند وی ضاللت را پريوی تفسري کنند يا علما
به متشابه آن  ونيد به حمکم قرآن عمل ک :به مشا خواهم گفت ها آن اما در مورد غلبه بر، شوند

ی از لغزش او پريو آورند و میباشيد که برايتان خرب ی در مورد عامل منتظر گروه، اميان بياوريد
نيازمندان  آنرا به فقريان وی  اضافه خرج کنيد و، آورديد به دسترا  چه آناما مال  نکنيد و

  . )بدهيد
 

عن ، القاساينبن حممد  يعن عل، حدثنا حممد بن احلسن الصفار: قال، حدثنا حممد بن احلسن
عبد اهللا  عن أيب، عن حفص بن غياث، عن سليمان بن داود املنقري، القاسم بن حممد األصفهاين

 ،موه على دينكم( :قالوقال. فإن كل حمب حيوط مبا أحب، إذا رأيتم العامل حمباً للدنيا فا :
فيصدك عن طريق  وبينك عاملاً مفتوناً بالدنيای ال جتعل بين: إىل داود  عزوجلأوحى اهللا 

ی إن أدىن ما أنا صانع م أن أنزع حالوة مناجات، املريدينی فإن أولئك قطاع طريق عباد، حمبيت
   )٤٢٠(.)من قلوم
 القاسم بن حممد ازی قاسان بن حممدی عل از بن حسن صفار حممد ابن حسن از حممد
کنندکه  مینقل   عبد اهللابو  خصص بن غياث از ازی منقر سليمان بن داود ازی اصفهان
 هر زيرا ؛شده به دين خود اهتمام ورزيد دچاره حب دنيا  یعامل ديديد هنگامی که(: فرموده

                                                
  .۱۶۴- ۱۶۵ص : صدوق شيخ – اخلصال  -٤١٩
  .۳۹۴- ۳۹۵ص  ۲ج : صدوق شيخ – علل الشرايع  -٤٢٠
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 بني من و: کردی شود و خداوند به داوود وح می دوست دارد چه آن غرق دری دوستدار
آنان  و کند میحمبت من قطع  از زيرا راه تو ؛دنيا نگذار دوستدار و فتنه انگيز  یخودت عامل

 من به خاطر اين عملشان حالوت و خواهند و میکنندگان راه بندگان هستند که مرا  قطع
  . )کنم میمناجات با مرا از قلوبشان ريشه کن ی شريين
 

، للذين يتفقهون لغري الدين: أوحى اهللا إىل بعض أنبيائه قل: (قال،  يبعن الن: العدة
يلبسون للناس مسوك الكباش وقلوم كقلوب ، اآلخرةويطلبون الدنيا لغري ، ويتعلمون لغري العمل

؟ يستهزؤونی وب؟ خيادعونی إيا، ألسنتهم أحلى من العسل وأعماهلم أمر من الصرب، الذئاب
   )٤٢١(.)ألتيحن هلم فتنة تذر احلكيم حرياناً

 غريی که برای بگوييد به کسان: فرمود ءاز انبيای خداوند به برخ( :فرمودند رسول اهللا 
ی هاي لباس خواهند و میدنيا را بدون آخرت  آموزند و میمن علم  غريی برا کنند و میمن تفقه 

، ند گرگ استمهانکه قلبهايشان ی حال پوشند در میمقابل مردم  طاووس در ند پرمهان
مورد استهزا  دهند و میمرا فريب  از صرباست تر عسل و اعمالشان تلخ تر از يشان شريينها نازب

  . )گردد می عاجز آن عقل حکيم حريان و آورم که در میفرود  ای فتنهآنان  سر بر؟ دهند میقرار 
 

جهنم  فيدور أحدهم يف، نار جهنم يؤتى بعلماء السوء يوم القيامة فيقذفون يف( : عنه
كنت ی إن: قال؟ بك اهتدينا فما بالك، يا ويلك: فيقال له، بقصبه كما يدور احلمار بالرحى

   )٤٢٢(.)كمااأخالف ما كنت 
دهند و  میدر روز قيامت در جهنم قرار  ضاللت رای علما( :فرمودند  رسول اهللا

گردند به آنان  میکه چهارپايان بدور آسياب  طور مهان زنند میپريوانشان نيز بدورشان حلقه 
هدايت خود ی برای ا لهرا وسي ما مشا، کرديد یرا هدايت من مشا مگر مشا ما بری وا: گويند می

  . )خمالف بودمي، کردمي میی از آن  را که مشای چيز ما با: گفتند؟ قرار داده بودمي
  

                                                
 .العده ۲۲۴ص  ۱ج : عالمه جملسی -حبار -٤٢١
  .۴۵۸ص : یالکتاب والسنة حممد ريشهری العلم واحلکمه ف -٤٢٢
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يتخذون هذا العلم جتارة يبيعوا من أمراء ، من علماء السوءی ويل ألمت( : قال رسول اهللا
  )٤٢٣(.)ال أربح اهللا جتارم، زمام رحباً ألنفسهم

سود بردن از ی برا تیعلم را جتار! گمراه امتمی علما بری وا( :فرمودند رسول اهللا  
خنواهد ی خداوند هرگز به آنان سود برايشان باشد وی کنند تاسود میتاجران زمانشان کسب 

  . )رساند
  

هم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش : (-صفة علماء السوء  يف -  يعن اإلمام العسكر
وهؤالء علماء السوء ، فإم يسلبوم األرواح واألموال، وأصحابه ی يزيد على احلسني بن عل

ويدخلون الشك والشبهة على ضعفاء ، وألعدائنا معادون، الناصبون املتشبهون بأم لنا موالون
   )٤٢٤(.)شيعتنا فيضلوم ومينعوم عن قصد احلق املصيب

قوم  ضاللت ازی علما(: فرمايند میضاللت ی در وصف علما  یامام حسن عسگر
و  زيد تنها ارواحييرا لشکر ز؛ مضرترند و تر هم خطرناک  حابشاص حسني و يزيد بر

ی موال کنند که از شيعيان و میگمان  شبهه شده و ارضاللت دچی ربايند اما علما میرا  اموال
بر افراد  گونه نيستند پس شک و شبهه را که اين یحال ما هستند در و دمشنِ دمشنانی حقيق

آنان قطع  را بر آنان را گمراه کرده و راه رسيدن به ما کنند و میما وارد ی  عهاالميان شيضعيف 
  . )کنند می

  
قلوم ، فإذا نزلوا نزعت منهم، أئمة يعطون احلكمة على منابرهمی سيكون بعد( : عنه

   )٤٢٥(.)وأجسادهم شر من اجليف
بر منربهايشان به  که حکمت راخواهند آمد ی ا ائمه، از من بعد(: فرمودند رسول اهللا 

 اجساد قلب و و، زايل شده ها آن اين حکمت از، پايني آمدند هنگامی کهدهند پس  میآنان 
  . )شود میحکمت  ازی خال از شر و پر ها آن

  
                                                

  .۴۵۳ص : یيشهرحممد ر –کتاب والسنة  العلم واحلکمه يف -٤٢٣
  .۴۵۵ص : یيشهرحممد ر –الکتاب والسنه  العلم احلکمة يف -٤٢٤
  .۱۸۱ص : یيشهرحممد ر –الکتاب والسنة  تبليغ يف -٤٢٥
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 عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعن بعض أصحابه وعل، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن 
إىل (عن آخر الزمان  عبد اهللا ابو قال : قال، عن محران، محزة أيبعن حممد بن ، عمري مجيعاً

، ورأيت الوالة يأمتنون اخلونة للطمع، ورأيت القضاة يقضون خبالف ما أمر اهللا): (قوله 
يأخذون منهم وخيلوم وما ، ورأيت املرياث قد وضعته الوالة ألهل الفسوق واجلرأة على اهللا

ورأيت الصالة قد استخف ، يؤمر عليها بالتقوى وال يعمل القائل مبا يأمرورأيت املنابر ، يشتهون
   )٤٢٦(.)بأوقاا

 عمريی بن ابراهيم از پدرش از ابی عل اصحاش وی از امحد بن حممد از برخی حممد بن حيي
آخرالزمان سخن  مورد در  عبد اهللابا: گويد میمحران  محزه ازی حممد بن اب مجيعا از

ديدمي که  کنند و میخداوند قضاوت  امر يدمي قاضيان خالف حکم وو د... (: فرمودند می
 کنندگان بر یتعد اهل فسق وی برا ديدمي واليان مرياث را کنند و میواليان به طمع مال خيانت 

 و، چه که دوست دارند گذارند از هر می رای باق برند و میآن  دهند از میحدود خداوند قرار 
ديدمي که  زند و یمن آن سری  ندهاز گويی هيچ عمل کنند و میمنابر مساجد به تقوا امر  بری ديد

  . )شود میاوقات مناز سبک مشرده 
  

وكثر خطباء املنابر وركُن العلماء إىل الوالة فاحلوا ... ( : یعن النب: عن عالمات الظهور
  )٤٢٧(.)هلم احلرام وحرموا عليهم احلالل فأفتوهم مبا يشتهون

علما در مقابل مردم به  نشني فراوان گشته و ن منربطيباخ... (: فرمايند می  رسول اهللا
 چه آنکنند و به  میايشان حالل  را بر حرام خدا ايشان حرام و را بر حالل خدا درآمده و زانو

  . )دهند میکه دوست داشتند فتوايشان 
  
عن ابن ، عن أبيه، بن إبراهيم يوعل، عن بعض أصحابه، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن  

وهو يتحدث عن  عبد اهللا ابو قال : قال، عن محران، محزة عن حممد بن أيب، مجيعاً، عمري أيب
إمنا يصلى ی ورأيت املصل، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه): (إىل أن قال (عالئم الظهور 

                                                
 .۳۶- ۴۲ص  ۸ج : یکلين شيخ –ی کاف -٤٢٦
  .ظهوری ها نشانهی، طباطبائی حممد علاثر سيد  ۷۹عالمه ص ۱۵۰کتاب  -٤٢٧
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ورأيت الناس مع من ، والرئاسةيطلب الدنيا ، ورأيت الفقيه يتفقه لغري الدين، لرياه الناس
   )٤٢٨(.)غلب

عمري ی اب پدرش از بن ابراهيم ازی عل اصحابش وی برخ از امحد بن حممد ازی حممد بن حيي
الزمان  آخری ها رد نشانهمو در  عبد اهللا ابا(: گويد میمحزه از محران ی از حممد بن اب مجيعاً

به آن نسبت  شده و بينم که آشکار می رامال حرام  و :که فرمودند جا آنتا  فرمودند میسخن 
 و خواند میدر صف اول مناز  ءريای کنند و ديدمي که مناز گزار برا میی به يکديگر فخر فروش

ديدمي مردم به دنبال  رياست است و خواهان دنيا و کند و میدين تفقه  غريی ديدمي فقيه برا
  . )هستند، غالب گشته که چريه وی کس

  
تكثر املساجد ، على الناس زمان علماؤها ميتة وحكماؤها ميتة يأيت( : قال رسول اهللا 

   )٤٢٩(.)ال جيدون عاملاً إال الرجل بعد الرجل حتیوالقراء 
، اند حکما مرده علما و ی مههرسد که  میمردم فرا  بری زمان(: فرمودند رسول اهللا 

  . )باشندی ديگرپس از ی مگر يکی ياب یرا من  یقاريان فراوان و عامل مساجد و
 

، وعلماؤهم على الطمع، أمراؤهم يكونون على اجلوری زمان على أمتی يأت( : قال
، التزويجی وغلمام ف، ونساؤهم على زينة الدنيا، وجتارهم على أكل الربا، وعبادهم على الرياء

قبورهم من ی أموام آيسون ف، وليس فيها مستام، ككساد األسواقی فعند ذلك كساد أمت
   )٤٣٠(.)ذلك الزمان اهلرب خري من القيامی فإن ف، وال يعيشون األخيار فيهم، خريهم

 رسد که امريانشان اهل ظلم وستم و میبرامتم فرا ی زمان(: فرمودند  رسول اهللا
دنيا آرايش ی و زنانشان برا ءجتارتشان مهه ربا و ءعباداتشان مهه ريا علمايشان اهل طمع و

ی ند کسادمهانمن  امتی آن هنگام کساد اند در ازدواجی  آستانه درفرزندانشان  کنند و می
 گونه خريات مأيوس و امواتشان در گورهايشان از هر نيست وی سود ها آن در بازار است و

 آن زمان گرخينت تر در، کنند یمنی خيار امت من در ميانشان زندگا برگزيدگان و نااميدند و
                                                

  .۳۶- ۴۰ص  ۸ج : یکلين شيخ –ی کاف -٤٢٨
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  . )از قيام کردن است
  
عبد اهللا  عن أيب، عن السكوين، عن النوفلي، عن أبيه، بن إبراهيم يعلی حدثن: قال،  أيب
 ،قال رسول اهللا: (قال : ومن ، زمان ال يبقى من القرآن إال رمسهی على أمتی سيأت

فقهاء ، خراب من اهلدىی مساجدهم عامرة وه، يسمون به وهم أبعد الناس منه، اإلسالم إال امسه
   )٤٣١(.)منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود، فقهاء حتت ظل السماءذلك الزمان شر 

: گويد می  عبد اهللاز ابای سکون ازی پدرش از نوفل بن ابراهيم از لیع از  پدرم
از اسالم  قرآن جز خطش و خواهد رسيد که از امتم فرا بری زمان( :فرمودند  رسول اهللا

که دورترين افراد به آن ی حال شوند در میبه آن نسبت داده ، خنواهد ماندی جز امسش باق
آن زمان شرورترين ی فقها، گونه هدايت به دوراند مساجدشان آباد است اما از هر، هستند

  . )آنان بازگردد به سوی آنان خارج شده و ها از آمسان هستند که فتنهی  هدر زير ساي خلق خدا
 

، ونساؤهم قبلتهم، بطوم آهلتهم، على الناس زمانی سيأت: (أنه قال، قال رسول اهللا 
ومن ، ومن اإلسالم إال رمسه، وال يبقى من اإلميان إال امسه، وشرفهم متاعهم، ودنانريهم دينهم
علماؤهم أشر خلق اهللا ، وقلوم خراب عن اهلدى، مساجدهم معمورة من البناء، القرآن إال درسه

، وقحط من الزمان، جور من السلطان :حينئذ زمان ابتالهم اهللا بأربع خصال، على وجه األرض
كل ، نعم:قال؟ أيعبدون األصنام، يا رسول اهللا: فتعجب الصحابة وقالوا. وظلم من الوالة واحلكام

   )٤٣٢(.)درهم عندهم صنم
ان و زنانشان هايشان خدايش امتم خواهد آمد که شکم بری زمان( :فرمودند  رسول اهللا

 از اميان جز امسش و باشد و میشرفشان به کاالهايشان  و، هايشان دينشان و سکه، هايشان قبله
ی مساجدشان آباد ول، خنواهد ماندی باقی قرآن جز درسش چيز از از اسالم جز خطش و
آن هنگام  زمني هستند در علمايشان شرورترين خلق خدا بر است وی قلوبشان از هدايت خال

 آن زمان و دری قحط سلطان وی از سو ظلم و ستم، کند میمبتال چيز  به چهار خداوند آنان را

                                                
 .۲۵۳ص : صدوق شيخ –الثواب االعمال  -٤٣١
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ها را  رسول اهللا آيا آنان بت يا: و گفتند اصحاب تعجب کردند. حکام واليان وی ظلم از سو
  . )نزدشان يک بت است هر ديناری آر: فرمودند رسول اهللا ؟ کنند میعبادت  نيز

  
بن حممد بن احلسن بن عن أمحد ، عن الشيخ املفيد، نقل السيد املرتضى: حديقة الشيعة قال يف
أنه كلم أبا   يعن العسكر، عن حممد بن عبد اجلبار، عن سعد بن عبد اهللا، عن أبيه، الوليد

على الناس زمان وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوم ی سيأت، يا أبا هاشم: (فقالی هاشم اجلعفر
، والفاسق بينهم موقراملؤمن بينهم حمقر ، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، مظلمة منكدرة

، أغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء، اب الظلمة سائرونابو  وعلماؤهم يف، أمراؤهم جاهلون جائرون
ال مييزون بني ، وكل حميل عندهم فقري، كل جاهل عندهم خبري، وأصاغرهم يتقدمون على الكرباء

 على وجه األرض؛ علماؤهم شرار خلق اهللا، وال يعرفون الضأن من الذئاب، املخلص واملرتاب
حب ی يبالغون ف، أمي اهللا إم من أهل العدول والتحرف و، ألم مييلون إىل الفلسفة والتصوف

وإن خذلوا عبدوا اهللا على ، وإن نالوا منصباً مل يشبعوا من الرشا، ويضلون شيعتنا وموالينا، خمالفينا
فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه ، ينوالدعاة إىل حنلة امللحد، الريا؛ ألم قطاع طريق املؤمنني

وهو من أسرارنا  عن جعفر بن حممد ، عن آبائه، أيبی ذا حدثن، يا أبا هاشم: مث قال. وإميانه
   )٤٣٣(.)فاكتمه إال عن أهله

از شيخ مفيد از امحد بن حممد بن حسن بن وليد از ی به نقل از سيد مرتض حديقه شيعه
هاشم ابو ال ؤدر پاسخ به س ی از حممد بن عبداجلبار از عسگر عبد اهللاپدرش از سعد بن 

 هايشان خندان و رسد که چهره میاين مردم فرا  بری هاشم زمانابو ی ا(: فرمودندی جعفر
من ؤبدعت نزد آنان سنت است م سنت نزد آنان بدعت و، مظلم است هايشان تاريک و دل

علمايشان در ظلمت سري  ظامل و هل وجا  ناحاکمانش، فاسق عزيز است نزدشان حقري و
شوند  میان مقدم تر بزرگان بر تر کوچک ربايند و میبينوايان را ی ثرومتندانشان غذا، کنند می
تشخيص بني خملص و ی نزدشان فقري است توانايی مکار هر نزدشان داناست وی جاهل هر

بر زمني  شرورترين خلق خداعلمايشان ، دهند یميش را از گرگ تشخيص من مرتاب را ندارند و
آنان اهل حتريف و تعديل ، تصوف متايل دارند نفرين خدا برآنان فلسفه وی زيرا به سو ؛هستند
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 کنند و میرا گمراه  شيعيان و موالني ما کنند و میی گوي در حب خمالفان ما مبالغه، هستند
پيمان شکن  بسيار کههنگامی  شوند و یسري منی رسند از رشوه گري میی به منصب هنگامی که

هستند  منني از خداؤکنندگان راه م زيرا آنان قطع ؛کنند میشوند خداوند را رياکارانه عبادت  می
 بر حذرآنان  درک کند از آنان را هر کسپس . کنند میدعوت ی گر حيله و مکر به سوی و

بود که پدرم به ی هاشم اين حديثابو ی ا: اميانش را مصون بدارد سپس فرمودند باشد تا دين و
پس در حفظ آن . است نيدهش بن حممد  از جعفر از پدرانش   او من فرمود و

  . )ماست زيرا آن از اسرار ؛اهلش نگوييد زجی به کس کوشا باشيد و
 
دخلت أنا ومخسة : قال، عن عبد اهللا بن مسعود) البن مسعود  موعظة رسول اهللا يف( 

على ی يأت، يا ابن مسعود): (إىل قول رسول اهللا ( :اهللارهط من أصحابنا يوماً على رسول 
وإال ، ذلك الزمان ذئباً فإن كان يف، الناس زمان الصابر فيه على دينه مثل القابض على اجلمر بكفه

   )٤٣٤(.)أكلته الذئاب
من به ی روز(: دفرماين میمسعود  بن عبد اهللا) به ابن مسعود  رسول اهللای  موعظه( 

به من   که رسول اهللا جا آنتا  - مي وارد شد  از بزرگان بر رسول اهللامهراه پنج تن 
ی دينش مانند کسی  ن مردم خواهد آمد که نگه دارندهاي بری مسعود زمانن ابی ا: فرمودند

را  گرگها او، یآن زمان گرگ نباش اگر در گرفته و به دستآتش را ی  است که گدازه
آنان شرورترين خلق خدايند  و فاجرند و فقهايشان خيانتکار و ءبن مسعود علمای ا! خورند می
آشامد  میيا  خورد می، دهد میيا  و گريد میفقهايشان  که از هر کسمهه پريوانشان  چنين هم و
فَهم الَ ی صم بكْم عم﴿ :کند میخداوند آنان را وارد آتش دوزخ ، آنان معاشرت دارد با و

ونحشرهم يوم الْقيامة علَى ﴿، )آيند اللند كورند بنابراين به راه منىكرند ( )٤٣٥(،﴾يرجِعونَ
و هر كه را خدا ( )٤٣٦(،﴾وجوههِم عمياً وبكْماً وصماً مأْواهم جهنم كُلَّما خبت زِدناهم سعرياً

هدايت كند او رهيافته است و هر كه را گمراه سازد در برابر او براى آنان هرگز دوستاىن نياىب 
شان درافتاده برخواهيم انگيخت  را كور و الل و كر به روى چهره ها آنو روز قيامت 
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. )اييمافز برايشان مى] تازه[اى  جايگاهشان دوزخ است هر بار كه آتش آن فرو نشيند شراره
﴿ذَابذُوقُواْ الْعيا لهرلُوداً غَيج ماهلْندب مهلُودج تجضا نكه را یكسان زودى به( )٤٣٧(،﴾كُلَّم 
 گردد بريان پوستشان چه هر كه درآورمي] سوزان[ آتشى در اند ورزيده كفر ما آيات به

إِذَا ﴿، )است حكيم تواناى خداوند آرى بچشند را عذاب تا يم جايش بر ديگرى هاى پوست
ههِيقاً وا شوا لَهعما سيهی أُلْقُوا ففُورت * ظيالْغ نم زيمت كَادافكنده  جا آنچون در ( )٤٣٨(،﴾ت

است كه از خشم شكافته شود  کنزدي*  جوشد كه مىشنوند در حالی  شوند از آن خروشى مى
هر بار كه گروهى در آن افكنده شوند نگاهبانان آن از ايشان پرسند مگر مشا را هشدار 

لَّما أَرادوا أَن يخرجوا منها من غَم أُعيدوا فيها وذُوقُوا عذَاب كُ﴿. )اى نيامد دهنده
شوند  از آن بريون روند در آن باز گردانيده مىغم ] شدت[هر بار خبواهند از ( )٤٣٩(،﴾الْحرِيقِ

براى ( )٤٤٠(،﴾لَهم فيها زفري وهم فيها لَا يسمعونَ﴿، )بچشيد عذاب آتش سوزان را] كه هان[
ی فقها( ابن مسعود آنانی ا. )شنوند منى] چيزى[ جا آناى زار است و در  ناله جا آندر  ها آن

که آنان از ی شريعت من هستند در حال سريه و سنت و دين و برکنند که  میادعا ) زمان آخر
 بازار ابن مسعود در مالء عام با آنان معاشرت نکن دری آنان بيزار هستم ا من از من بيزارند و
من ﴿ :فرمايد میخداوند  و، مدهبه آنان آب  مفروش وبه راه هدايتشان نکن وی به آنان چيز

 كسانی( )٤٤١(،﴾الدنيا وزِينتها نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها وهم فيها الَ يبخسونَكَانَ يرِيد الْحياةَ 
به طور كامل به آنان  جا آنكارهايشان را در ] جزاى[كه زندگى دنيا و زيور آن را خبواهند 

ومن كَانَ يرِيد ﴿: فرمايد می تعالیم خداوند) خنواهد شدكم داده  جا آندهيم و به آنان در  مى
ف ا لَهما وهنم هؤتا نينثَ الدريبٍی حصن نم ةركسى كه كشت آخرت خبواهد ( )٤٤٢(،﴾الْآخ

دهيم  افزاييم و كسى كه كشت اين دنيا را خبواهد به او از آن مى اش مى براى وى در كشته
 کينه و بغض و وی از دمشنی بالي مسعود هربن ی ا. )نيست او را نصيبیدر آخرت ] لی[و

                                                
 .۵۶:النساء -٤٣٧
 .٧ – ٨: امللک -٤٣٨
 .٢٢: احلج -٤٣٩
 .١٠٠: األنبياء -٤٤٠
 .١۵: هود -٤٤١
 .٢٠: الشورى -٤٤٢



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................٣٠٠

 

امتم در دنيا  که آنان باعث آزاری راسته ب، گريد مینشأت  ها آن آيد از میسر امتم  جدال بر
خوک ممسوخ  خداوند آنان را به بوزينه و، به حق مبعوث کرد که مرای هستند به خداوند

، ايشان گريستيمی  نيز از گريهما  يستند وگر  رسول اهللا، رساند میکرده و به هالکشان 
 خباطر رحم بر: فرمودند؟ باعث گريسنت مشا شده استی يا رسول اهللا چه چيز: عرض کردمي

ولَو ترى إِذْ فَزِعوا فَلَا فَوت وأُخذُوا من مكَان ﴿ :فرمايد میخداوند  مردم و ترين قیش
] كه راه جا آن[اند  زده  وحشت] كافران[را كه   میديدى هنگا و اى كاش مى( )٤٤٣(،﴾قَرِيبٍ

  . )علما و فقها هستند مهانآنان ی يعن )اند گرفتار آمده گريزى منانده است و از جايی نزديک
 

سعيد سهل بن زياد ابو حدثنا : قال، حدثنا أيب: قال، ا احلسني بن أمحد بن إدريس حدثن
حدثنا املبارك بن : قال، إياس أبيه أدم بن أيبعن ، حدثنا حممد بن آدم الشيباين: قال، الرازي میاآلد

إىل ی ملا عرج ب( : قال رسول اهللا: قال، عباس –عن ابن ، عن وهب بن منبه رفعه، فضالة
مىت يكون ذلك ی وسيدی إهل: فقلت): إىل أن قال (، لبيك: قلت، يا حممد: النداءی أتانی رب
وقل ، وكثر القراء، وظهر اجلهل، إذا رفع العلميكون ذلك : عزوجلفأوحى اهللا ؟ )قيام القائمی أ(

   )٤٤٤(.)وكثر فقهاء الضاللة واخلونة، وقل الفقهاء اهلادون، وكثر القتل، العمل
از ی راز  میسهل بن زياد آد عيدسابو پدرم از : گويد می حسني بن امحد بن ادريس 

اياس از مبارک بن فضاله از وهب بن حنبه از بن ی پدرش امام بن اب ازی حممد بن آدم شيبان
ندا . پروردگار عروج کردمی به سو هنگامی که(: فرمودند رسول اهللا : گويد میعباس 

 چه آنموالمي وقت  من و پروردگار: گفتم) که فرمودند جا آن تا( لبيک: حممد گفتمی ا: آمد
جهل آشکار  و علم باال رود که هنگامی: فرمود حیخداوند و؟ )قيام قائمی يعن( هنگام است

 خيانت وی فقها هدايتگر اندک وی قتل بسيار وفقها، عمل اندک يابد وی گردد علم فزون
  . )ضاللت بسيار شوند

  
أئمة مضلون وهم ، جال إن أخوف ما أخاف على هذه األمة من الد: (قال أمري املؤمنني 
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   )٤٤٥(.)رؤساء أهل البدع
اهل بدعت ی ائمه ضاللت که روسا، ين امت از دجالا من بر( :فرمودند  مننيؤامل امري

   .)هستند هراسامن
  

وال يعرفون القرآن إال ، ال يعرفون العلماء إال بثوب حسنی زمان على أمتی يأت( : قال
فإذا كان ذلك سلط اهللا عليهم سلطاناً ال علم ، وال يعبدون اهللا إال بشهر رمضان، بصوت حسن

   )٤٤٦(.)رحم لهوال ، وال حلم له، له
تنها با لباس حسن  امت من فرا مريسد علما را بری زمان(: فرمودند  رسول اهللا

فقط در ماه رمضان عبادت  را خدا شنوند و میخوش ی صدا فقط با قرآن را شناسند و می
حلم  که هيچ علم و کند میآنان غالب  برا ری آن هنگام است که خداوند کس کنند پس در می
  . )ندارد  یرمح و

  
 . روايت ديگر در ذم پريوان ائمه ضاللت است و

عن ، عن بشر بن عبد اهللا، عن بعض أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد، عدة من أصحابنا
آخر الزمان قوم يتبع فيهم  يكون يف: (قال، جعفر  عن أيب، عن جابر، مروی عصمة قاض أيب

ال يوجبون أمراً مبعروف وال ياً عن منكر إال إذا ، حدثاء سفهاء، قوم مراؤون يتقرؤون ويتنسكون
يقبلون على ، يتبعون زالة العلماء وفساد عملهم، يطلبون ألنفسهم الرخص واملعاذير، أمنوا الضرر

نفس وال مال ولو أضرت الصالة بسائر ما يعملون بأمواهلم ی الصالة والصيام وما ال يكلمهم ف
عن املنكر ی إن األمر باملعروف والنه، الفرائض وأشرفها  یوأبدام لرفضوها كما رفضوا أمس

فيهلك ، عليهم فيعمهم بعقابه عزوجلهنالك يتم غضب اهللا ، فريضة عظيمة ا تقام الفرائض
   )٤٤٧(.)دار الكبار دار الفجار والصغار يف األبرار يف
ی از اب عبد اهللاصحامبان از بشربن ی از اصحاب ما از امحد بن حممد بن خالد از برخی ا عده

را   میالزمان مردم قو در آخر(: فرمودند  جعفرابو : گويد میمرو از جابری عصمه قاض
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 امر به معروف و، گويند میحديث سفها سخن  با هستند و ءريا کنند که متنسک و میتبعيت 
 انه  وی نفس خود راحت طلبی برا بردند وی که به ضرر آن پی کنند زمان یمنکر مناز ی

 قبول دارند مناز و روزه را یحال کنند در میت يتبع ها آن فساد از ضاللت وی علما اشند وتر می
ی منف بدنشان اثر که مناز بر اموالشان و احساس کردند اگر و ندارد شان اثرنفس که به مال و

 طور مهان، نديرپذ یست منين ها آنه مسائل واجب که به نفع يبق طور مهان. رنديپذ یمن آن را دارد
 گريدی ها ضهيآن فر ی  وسيلهه بزرگ که بی ها ضهيفر ازی کياز منکر ی  به معروف و که امر
پس ، دهد میعقاب  را ها آن و دريگ میفرا  مهه را ن حال غضب خداونديا در، شوند میاقامت 
  . )دهد میخانه بزرگان هالک  کوچک در خانه فجار و ابرار در

  
 عن أيب، عن حفص بن غياث، عن املنقري، عن القاسم بن حممد، أبيه عن، بن إبراهيم يعل

وال ، تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغري عمل:  ل عيسى بن مرميقا: (قال، عبد اهللا 
والعمل ، األجر تأخذون، علماء سوء، ويلكم. تعملون لآلخرة وأنتم ال ترزقون فيها إال بالعمل

، ويوشك أن خيرجوا من ضيق الدنيا إىل ظلمة القرب، يقبل عملهيوشك رب العمل أن ، تضيعون
مسريه إىل آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أحب إليه ی كيف يكون من أهل العلم من هو ف

   )٤٤٨(.)مما ينفعه
  عبد اهللااث از اباياز حفض بن غی م از پدرش از قاسم بن حممد از منقريبن ابراهی عل
ا عمل يدنی برا(: ديفرما می  ميبن مر عيسی: فرمودند کنند که حضرت  مینقل 

چ يآخرت هی برا د ويآور می به دسترزق ی چ زمحتيآن بدون ه که دری د در حاليکن می
ی علمای مشا ا بری عکس وا د بلکه بريشو یداده منی چ روزيآن ه در د ويده یمن اجنامی عمل

از  د وقت آن شده که عمل عامل قبول گردد ويساز میعمل را تباه  د ويريگ میضاللت مزد 
 به آن پشت کردند وی شان آخرت است ولريا به ظلمت قرب برود پس اهل علم که مسيدنی تنگ

  . )دارند میرا دوست  که به ضررشان است چه آن ا رفتند ويدن به سوی
 

تأمرون الناس يصومون ويصلون ويتصدقون وال تفعلون ما ، يا علماء السوء: (قال عيسى 
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، وتعملون باهلوىی تتوبون بالقول واألمان! وتدرسون ما ال تعلمون فيا سوء ما حتكمون! تأمرون
   )٤٤٩(.)جلودكم وقلوبكم دنسة، عنكم أن تنقوای وما يغن
 بگريند و روزه کنيد تا مناز خبوانند و میمردم را امر  علما سوءی ا( :فرمود ی سيع

، دانيد منی چه آندر مورد  !کنيد یعمل من، کنيد میکه امر  چه آنکه مشا به  در حالی، صدقه دهند
کنيد  میسفارش ی و امانتدار  میبه خوش کال !کنيد میعاقبت به ظلم حکم  خوانيد و میدرس 

 وقلب ، نرسيده که ساکت باشيدی زمان کنيد و میهوس خود عمل  وی که به هوی در حال
  . )بدنتان کثيف شده است

  
إىل كم تدرسون احلكمة ال يلني عليها ! ؟ إىل كم يسيل املاء على اجلبل ال يلني: (عنه  

 . )قلوبكم
مشا نيز ی ها قلب، کند یآنرا نرم من، سنگ که باران با بارش بر نیزما(: ديفرما می زين و

  . )گردد یحکمت نرم من هرگز با خواندن علم و
  

؛ ألن حربه ما مل يلق رسول اهللا ی إن القائم يلقى ف: (قال، عن اإلمام الصادق 
وإن القائم خيرجون عليه ، رسول اهللا أتاهم وهم يعبدون احلجارة املنقورة واخلشبة املنحوتة

   )٤٥٠( .)فيتأولون عليه كتاب اهللا ويقاتلونه عليه
شود که رسول  میبه رو  روی ا در خروج با مبارزه  قائم( :نديفرما می  امام صادق

د که يش آمد آنان را ديقوم خو به سوی هنگامی که  رسول اهللا، روبه رو نشده  اهللا
او  بر خواهد آمد که قرآن را  میقو به سوی  کردند اما قائم میعبادت  چوب را سنگ و

ی که قرآن ناطق مهد لیدر حا(خوانند  می ن به مبارزه فرايبا د ن رايد کند و می ريتفس و تأويل
 . )است

ه هستند که ادعا يکنند بتر میخروج  ی عراق بر امام مهد که ازی  کساننياما اول
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   )٤٥١(.اند ظلم کرده که به آنان ی کنند در حال میی وپري  تياهل ب کنند از می
 

 ال، يا أبا اجلارود: قال؟ مىت يقوم قائمكم: (اجلارود أنه سأل اإلمام الباقر  عن أيب
يقوم قائمنا باحلق بعد إياس من ، ولن تدرك أهل زمانه: فقال؟ أهل زمانه: فقلت. تدركون

يا رب : فقال، فإذا كان اليوم الرابع تعلق بأستار الكعبة، يدعو الناس ثالثاً فال جييبه أحد، الشيعة
در ومل للمالئكة الذين نصروا رسول اهللا يوم ب تعالیفيقول تبارك و، ودعوته ال تسقط، انصرين

! مث يبايعه من الناس ثالمثائة وثالثة عشر رجالً، فيبايعونه، حيطوا سروجهم ومل يضعوا أسلحتهم
ويسري إىل الكوفة فيخرج منها ستة عشر ألفاً من ): إىل قوله (. يسري إىل املدينة فيسري الناس

ومسروا سامام قد قرحوا جباههم ، الدينی قراء القرآن فقهاء ف، السالحی البترية شاكني ف
فيضع السيف فيهم على ، ارجع ال حاجة لنا فيك، يا بن فاطمة: وكلهم يقولون، وعمهم النفاق

فال يفوت منهم ، فيقتلهم أسرع من جزر جزور، ظهر النجف عشية االثنني من العصر إىل العشاء
 حتیاتليها مث يدخل الكوفة فيقتل مق، دماؤهم قربان إىل اهللا، رجل وال يصاب من أصحابه أحد

وما يدريه جعلت ، جعلت فداك: فمكثت قليالً مث قلت عنیفلم أعقل امل: قال. تعالیيرضى اهللا 
إن اهللا أوحى إىل أم موسى وهو خري من أم ، يا أبا اجلارود: قال ؟عزوجلفداك مىت يرضى اهللا 

؟ املذهبأعقلت : فقال يل؟ فعقلت املذهب، وأوحى اهللا إىل النحل وهو خري من النحل، موسى
، كهفهمی إن القائم ليملك ثالمثائة وتسع سنني كما لبث أصحاب الكهف ف: فقال. نعم: قلت

 )٤٥٢( .)ويفتح اهللا عليه شرق األرض وغرا، ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً

  . انتهى
: فرمودند؟ کند میقيام ی قائم مشا چه زمان: پرسيدم  امام باقر از(: ديگو میجارود ی اب

هرگز اهل زمانش  :فرمودند؟ اهل آن زمانش: عرض کرد. کنيد یرا درک من جارود اوی ابی ا
کند سه روز  میشيعيان قيام به حق ی نااميد از يأس و قائم ما بعد، را درک خنواهند کرد او

پشت کعبه تکيه  کند تا اين که روز چهارم بر یکند اما هيچ کس اجابتش من میمردم را دعوت 
 تبارک و خداوندو شود  میاو مستجاب ی پس دعا! يارمي کنخداوندا  :فرمايد می زند و می
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خود ی  به امروز زره تا کردند وی يار را  که در جنگ بدر رسول اهللای ا به مالئکهی تعال
 کنند میبيعت  با او کنند وی دهد که او را يار میاند فرمان  نداختهاسالح خود را  را پوشيده و

 جا آن تا(روند  میمدينه  به سویکنند پس  میو سيزده نفر نيز با ايشان بيعت  سپس سيصد و
کنند که  میاز کوفه شش هزار نفر خروج  روند و میکوفه  به سویسپس  و) که فرمودند

 سياه شده و  یزمخ ها آنی سجده پيشان اثر که در، دين فقها در، قاريان قرآن، به دستاسلحه 
که ی يجا  مهان فرزند فاطمه ازی ا: گويند میکه ی حال نفاق آنان را کور کرده در است و

 شود و میور   به آنان محلهمششريبا  پس حضرت ، ندارميی ما به تو احتياج، بازگردی ا آمده
خونشان ، شوند یهم من مخی ز  اما هيچ يک از اصحاب حضرت، کند میمار  و آنان را تار

من . گرددی کُشد تا خداوند راض میآن قدر  شود و میپس وارد کوفه . خداستی برای قربان
ی موالی ا: عرض کردم سکوت کردم و کیرا درک نکردم اند  سخنان حضرتی معن

جارود  ابای ا: فرمودند؟ گشتهی فهمد که خداوند راض میچه هنگام  من فدايتان شوم اما 
خداوند به ، استی از مادر موس قائم تر کرد و حیو ی مادر موس به سویا خداوند مهان

به من ؟ شود میاحساس  باب مذهب درک و و، او تر از زنبور است کرد وی زنبور وح
  قائم: فرمودند. یآر: عرض کردم؟ شود میاحساس  باب مذهب درک و ياآ: فرمودند
 خود خوابيدن و اندازه که اصحاب کهف در غار مهانکند به  میو نه سال حکومت  سيصد

غرب  خداوند شرق و، ستم گشته از ظلم و که پر طور مهانکند  میقسط  از عدل و زمني را پر
  . )خواهد کرد فتح  او به دستزمني را 

 
 فعن اإلمام الباقر ، بكاملها وتذكر بعض األحاديث أن األمر يصل أحياناً إىل إبادة فئة

فيخرج منها بضعة عشر آالف أنفس يدعون البترية عليهم إذا قام القائم سار إىل الكوفة : (قال
 حتیفيضع فيهم السيف ، فاطمة بين ارجع من حيث جئت فال حاجة لنا يف: فيقولون له، السالح

يرضى اهللا عز  حتیويقتل مقاتليها ، مث يدخل الكوفة فيقتل كل منافق مرتاب. على آخرهمی يأت
   )٤٥٣( .)وعال
ها منحرف شده  رسد که متام گروه میی يبه جا اناً امريکه احکنند  میث ذکر ياحادی برخ و
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ام يقائم ق هنگامی که(: نديفرما می  امام باقر. شوند می   حضرتريمششی  طعمه و
به  ه ويشوند که بنام بتر میشخص خارج ی اند و آن هزار رود پس از میکوفه  به سویکند  می

بازگرد ما به تو ی که آمدی يجا  مهان ازپسر فاطمه ی ا: نديگو میدستشان سالح است و
آنان جدا  ی مههتن  از سر آنان هجوم برده و به سوی شريپس حضرت با مش! مينداری اجياحت
کُشد تا  میآنقدر ، کشد میمنافق را  و شخص مرتد هر شود و میکند سپس داخل کوفه  می

  . )گرددی خداوند راض
  

 هفتاد تن از سران فتنه و  شده که حضرت گر ذکريت ديدر روا: ديگو میی کوران و
 . ضاللت هستندی آشکار است که آنان علما رساند و میبه هالکت  را شيعه اختالف در

كيف أنت إذا ، يا مالك بن ضمرة: قال أمري املؤمنني : (قال، فعن مالك بن ضمرة 
  اختلفت 

ما عند ذلك ، املؤمننييا أمري : فقلت. بعضی وشبك أصابعه وأدخل بعضها ف؟ الشيعة هكذا
عند ذلك يقوم قائمنا فيقدم سبعني رجالً يكذبون ، يا مالك. اخلري كله عند ذلك: قال. من خري

   )٤٥٤( .)مث جيمعهم اهللا على أمر واحد. فيقتلهم على اهللا ورسوله
! یا مالک بن ضمره چگونهی ا( :فرمودند  نيمنؤاملمري ا: ديگو میمالک بن ضمره 

 در دو دست خود را انگشتان  حضرت، هم اختالف کنند گونه با نياعه يش هنگامی که
درآن  خريمتام : فرمودند. خنواهد بودی ريآن خ در قطعاًمن ی موال: عرض کردم؟ هم فرو بردند

و رسولش افترا  خدا که بری کسان از تن هفتاد نفر از سر کند و میام يرا قائم ما قياست ز
  . )کند می بندند را جدا می

ی سرخ برای طال در کربال هشت هزار گنبد از  قيام قائمقبل از (: ت شدهيروا و
قصد  کند و میقائم از کربال خروج  هنگامی کهشود پس  میساخته  ی تکرمي حسني بن عل

جنف شش  بني کربال و، اند اطراف ايشان مجع شده مردم در دارند و جنف را به سویحرکت 
 اگر، ين فرزند فاطمه نيستا« :گويند میمردم اطراف ايشان  و رساند میبه قتل  هزار فقيه را

 آن يک شب را در حضرت وارد جنف شدند و هنگامی کهپس  »کرد میبود به آنان رحم 
مواجه  هزار نفرفتاد با ه  صاحل هود و خنيله کنار قرب اقامت کردند در هنگام خروج از در
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کند هيچکدام  میهستند پس حضرت متام آنان را قتل عام  شود که خواهان قتل ايشان  می
   )٤٥٥(.)دبر یاين مهلکه جان سامل بدر من آنان از از

کند  میدعوت  شريمشپس با ... ( :ديگو می ی مورد امام مهد از سخنانش دری کي در
دمشنان ، ماند یمنی جز دين خاص اسالم باقی هيچ دين سازد و میزمني را منسوخ  متام اديان بر و

خالف مذهب خود ، حکم را هنگامی کهزيرا  ؛اجتهاد هستندی مقلدان فقها  ايشان
 عمل ايشان از شوند و میحکم ايشان  ترس از مششري وارد وی ميلی ب اکراه وی بينند از رو می

 اهل معرفت  گردند و میخرسند  منني عامه به خصوص خاصه خوشحال وؤم از سياریب
  حضرتی برا، کنند می بيعت  با ايشانی کشف اهل شهود و غيب وعامل  به حقايق از

هنگامی  و) گويد میکه  جا آن تا(شتابند  میحضرتش ی يار هستند که به نصرت وی اهل نیمردا
 آمدن ايشان زيرا با ؛خاصه نيستی از فقها آشکارتری خروج کند هيچ دمشنی اين مهد که

 امام ، اين وجود ماند و با یمنی برايشان باق احترام و اعتبار مقام و رياست و هيچ 
 در ی اگر مهد سازد و میدر مالء عام رسوا  ضاللت رای علمای خيانتکار وی شياد

 مششري او دادند اما خداوند با خبشش وکَرم و می فقها به قتل او فتوا، نداشت شريدست خود مش
  سازد پس به ايشان  میرا ظاهر  در حالت ترس وارد حکم او  ورزيده وطمع 
شافعيون  گونه که حنفيون و برند مهان میگمان خالفت  که اميان نياورده وی لحا شوند در می

به  شدمي که آنان اهل دو مذهب در بالد عجم را خربدار، هم اختالف کردند در ميان خود با
در ماه رمضان افطار  مردند و میی کشتار مردم بسيار در اين قتل و و رساندند میقتل 

مششري را ی اشخاص چنني بر  کشتار بودند اگر امام قتل وی  که گرسنهی حال کردند در می
هايشان مطيع  گونه که قلب مهانکردند  یاطاعتش من شنيدند و یفرمان ايشان را من کردند یغالب من
از مذهبشان حکم کند او در  به غريحکمی در مورد   نيز معتقدند که اگر امام نيست و
 داناتر وی ديگر کس در اين زمان قتل عام شده و زيرا معتقدند اهل اجتهاد ؛بينند میضاللت 

ی کس يابد و یچنني جمتهد منی علمای از آنان در هيچ امت آنان نيست و خداوند بعد از تر عامل
 فاسدی ا انديشهی دارا جمنون و، استی شريعت اهل احکام وی اجرا که خواهان تعريف و
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   )٤٥٦(.)د به او توجه کرددانند که نباي می

  
عن ، هارون بن مسلمی حدثن: قال، حدثنا عبد اهللا بن جعفر احلمريي: قال، ی حدثنا أب

جهنم ی إن ف: قال أن علياً ( : عن آبائه، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، مسعدة بن زياد
العلماء : قال؟ فما طحنها يا أمري املؤمنني: فقيل له؟ أفال تسألون ما طحنها] مخساً[رحى تطحن 

النار ملدينة  وإن يف. والعرفاء الكذبة، والوزراء اخلونة، واجلبابرة الظلمة، والقراء الفسقة، الفجرة
ی فيها أيد: فقال؟ وما فيها يا أمري املؤمنني: فقيل؟ ما فيهای احلصينة أفال تسألون: يقال هلا
   ٤٥٧.)الناكثني

اد از جعفر بن حممد ياز هارون بن مسلم از مسعده بن ز ريیبن عفر مح عبد اهللاز  پدرم 
در  مهانا :فرمودند  مننيؤاملمري ا(: ند که فرمودنديفرما مینقل   از پدرش از پدرانش

؟ کند میرا له ی که چه چيز پرسيد یکند من میخود له  است که پنج گروه را زيری جهنم آسياب
ظاملان ، قاريان فاسق، فاجری علما: فرمودند؟ کند میرا له ی منني چه چيزؤامل امرييا : شد عرض

است که به آن حصينه ی در آتش شهر و. عارفان کذاب جباران ظامل و وزيران خائن و و
آن  در :فرمودند؟ مننيؤامل امري آن چيست يا در: شد عرض؟ آن چيست پرسيد در یگويند من می

  . )زان استيشکنندگان آوعت يب یها دست
 

من بعدكم أقوام ی سبيل اهللا مث يأتی وخياض ف، جياوز البحار حتیيظهر الدين ( : قال
مث التفت إىل ؟ ومن أعلم منا؟ ومن أفقه منا؟ من أقرأ منا، قرأنا القرآن: يقرؤون القرآن يقولون

وأُولَئك هم ﴿ :هذه اآليةأولئك منكم من : قال. ال: قالوا؟ أولئك من خريی هل ف: أصحابه فقال
   )٤٥٩(.))٤٥٨(﴾وقُود النارِ

 کند و میاها هم جتاوز يحد در ابد که ازي مین آنقدر گسترش يد( :فرمودند رسول اهللا 
 خوانند و میند که قرآن را يآ می  میاز مشا قو شود سپس بعد میلعب  در راه خدا هلو و

                                                
  .۳۲۷-۳۳۶ص : یفتوحات القدس ابن عرب -٤٥٦
 .۲۹۶ص: صدوق شيخ – اخلصال  -٤٥٧
  .١٠: آل عمران -٤٥٨
  .۱۱ص ۲ج  جملسیعالمه  -حبار -٤٥٩
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از ی چه کس؟ قرائت خوانده است ن رايتر از ما ای حال چه کس ميقرآن را خواند: نديگو می
 به اصحاب نگاه کردند و  پس رسول اهللا ؟از ما داناتر استی چه کس؟ است تر هيما فق

مصداق  ند وتهس مشا آنان از: فرمودند. خري: عرض کردند؟ استی ريدر آنان خ ايآ: فرمودند
  . ))آنان هيزم آتش هستند و( :هين آيا

  
 .۴۴۸-۴۵۶ص ی الکتاب والسنة حممد ريشهر يف مةالعلم واحلک

  

العلماء إذا : قال؟ الناس شر يأ :قيل للنيب. شر الناس علماء السوء( : قال رسول اهللا
  . )فسدوا

مردم  مينکدا: گفته شد. ضاللت هستندی ن مردم علمايشرورتر(: فرمودند رسول اهللا 
  .)دکه فاسد شدنی يعلما: فرمودند؟ هستند شرور
 
فإم فتنة كل ، والفجار من العلماء، إياكم واجلهال من املتعبدين( : قال رسول اهللا و
  . )مفتون
 رايفاجر زی علما د از جاهالن عبادت کننده ويباش بر حذر( :فرمودند  رسول خدا زين

  . )هستند ای فتنه آنان مسبب هر
  
وخري ، الشر أشرار العلماء وشر، عامل فاجر وعابد جاهل هالك أميت( : قال رسول اهللا و 

 . )اخلري خيار العلماء
ن خلق يشرورتر عابد جاهل است و هالک امت من در عامل فاجر و(: فرمودند ز ين و
  . )گر هستند تيهدای ن خلق خدا علمايتر ضاللت وی علما خدا

  
  . )وقراء األسواق، وعلماء األمراء، إياكم وجريان األغنياء( : وعنه

قاريان  حکمان وی علما باشيد از مهسايگان ثرومتند و بر حذر( :فرمودند  زين و
  . )بازارها
  

والفجار من ، فاحذروا اجلهال من العباد. رب عابد جاهل ورب عامل فاجر( : وعنه
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  . )فإن أولئك فتنة الفنت، العلماء
از عابد  ديباش بر حذر، باشد فاجر  یعامل جاهل باشد وی عابد ديشا( :فرمودند  زين و

  . )ها هستند فتنه، ی آنان فتنه مهان، عامل فاجر جاهل و
 

  . )والعامل الفاجر، والشيخ الزان، أمقت العباد إىل اهللا الفقري املزهو: (ی قال اإلمام عل
خِ زناکار و علم يش، اکاري رريِفق، خدای ن بندگان برايبدتر( :فرمودند  نيمنؤامل ريام

  . )فاجر هستند
  

  . )زلة العامل كانكسار السفينة تغرق وتغرق: (عنه 
کند  میاست که خود را غرق ی کردن کشتسوراخ  نندمهالغزش عامل (: فرمودند زين و

  .)گران رايهم د و
  
  . )زلة العامل تفسد عوامل: (عنه  
  . )گردد میلغزش عوامل  وی باعث گمراه، لغزش عامل( :او از و 
  

  . )اجلنايةزلة العامل كبرية : (عنه  
  . )استی ت بشرين جنايتر بزرگلغزش عامل ( : او از و
  

  . )ال زلة أشد من زلة عامل: (عنه 
  . )ستياز لغزش عامل ن بارتر انيزی چ لغزشيه( : او از و
  

وإذا ظهرت ، معصية العامل إذا خفيت مل تضر إال بصاحبها: (-فيما نسب إليه  - عنه 
  . )ضرت صاحبها والعامة

 ظاهر هنگامی کهزند اما  یجز خودش ضرر منی ت عامل در خفا به کسيمعص( : او از و
  . )رساند میعامه ضرر  گشت به صاحب خود و
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  . )طلب العلم ملا يرون من قلة انتفاع من علم بال عملی إمنا زهد الناس ف: (عنه  
علم بدون  توان از میدند يآورند که دی مردم به طلب علم رو هنگامی که( : او از و

  . )عمل سود برد
  

والعامل ، فاجلاهل يغش الناس بتنسكه. عامل متهتك وجاهل متنسكی قصم ظهر: (عنه 
  . )ينفرهم بتهتكه

را جاهل با تنسک يز ؛اند م کردهين عامل جاهل و جاهل متنسک کمر مرا دو( : او از و
از به جهل متنسک  مردم راجهل خود  عامل جاهل با دهد و میب يفر اعمال خود مردم را و

  . )کند میعوت  خودد
  

) :وجاهل ناسك يدعو الناس إىل ، عامل فاسق يصد عن علمه بفسقه: اثنان يقطع ظهر
  . )جهله بنسكه

از علمش  ش مردم رايعامل فاسق که با فسق خو :شکستند مرا کمر زيچ دو( : او از و
  . )کند میدعوت  قت خوديطر به سویش يجاهل ناسک که مردم را با جهل خو کند و می دور

  
ورجل جاهل القلب ، رجل عليم اللسان فاسق: رجالن من الدنيای قطع ظهر: (عنه 

فاتقوا الفاسق من العلماء واجلاهل من ، وهذا بنسكه عن جهله، هذا يصد بلسانه عن فسقه، ناسك
ی على يدی هالك أمت، يا علي: يقول مسعت رسول اهللای فإن، أولئك فتنة كل مفتون، املتعبدين

  . )منافق عليم اللسان] كل[
مرد جاهلِ  فاسق وی سخنگوی مرِد دانا، اند دهيکس کمر مرا بر دو( : او از و

ش يتنسکش را به منا، با جهلش  میکند و دو میی خمف فسقش را، با زبانشی اول، متنسک
را يز ؛ها هستند منشاء فتنه د آنانيباش بر حذرهل جا  آن فاسق و عابدی پس از علما، گذارد می

است ی آن منافق به دستهالک امت من ی علی ا: ام که فرمودند شنيده  من از رسول اهللا
  . )دانا دارد که زبان چرب و

  
  . )فاتقوا الفاجر من العلماء واجلاهل من املتعبدين. كم من عامل فاجر وعابد جاهل: (عنه 
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  . )ديباش بر حذرآنان  فراوانند پس ازعبد جاهل  عامل فاجر و( : او از و
  

وسوء ، وميل احلكماء، زالت العلماء: أخوف ما أخاف على أميت( : عن النيب
   )٤٦٠(.)تأويلال

  . )هراسامن تأويلل حکما و سوء يم امتم از لغزش علما و من بر( :فرمودند  رسول اهللا
  

من علماء ی النار وويل ألمتی فإن زلته تكبكبه ف، أحذروا زلة العامل( : وعن النيب
   )٤٦١(.)السوء
برامتم ی آتش جهنم است و وای  بردارنده را لغزش او دريز شيد؛با بر حذراز لغزش عامل (

  . )ضاللتی از علما
 

   )٤٦٢(.)ملعون ملعون عامل يؤم سلطاناً جائراً معيناً له على جوره: (وعن اإلمام الصادق 
ی اريدر ظلمش  را  یکه ظامل  یملعون است عامل، ملعون است( :نديفرما می  امام صادق

  . )دهد
  

   )٤٦٣(.)رب عامل قد قتله جهله وعلمه معه ال ينفعه: (وقال 
به حالش ی چ سوديکه مهراه دارد ه  میعل کشته و را جهلِ عامل او چه بسا(: ز فرمودندين
  . )ندارد
  

 قال رسول اهللا: يرفعه قال میعن حممد بن مجهور الع، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد
: )٤٦٤(.)فمن مل يفعل فعليه لعنة اهللا، فليظهر العامل علمهی أمت إذا ظهرت البدع يف(   

                                                
 .۱۱۱۰ص  ۳ج: امليزان احلکمه -٤٦٠
 .۲۰۰۱ص  ۳ج : ميزان احلکمه -٤٦١
 .۲۱۰۱ص ۳ج : امليزان احلکمه -٤٦٢
  .۲۵ص  ۴ج : خطب امام علی  –ج البالغه  -٤٦٣
  .۵۴ص  ۱ج : یکلين شيخ –ی کاف -٤٦٤
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 رسول اهللا : ديگو می میبن مجهور الع بن حممد از حممدی  بن حممد از معلنيحس
 کسهر کند پس  میعلم خود را آشکار ، ها در امتم؛ عامل ظهور بدعت هنگام در( :فرمودند

  . )باد او لعنت خدا بر، عمل نکرد
  

عن أمحد بن ، يحيیعن حممد بن ، عن الصفار، عن حممد بن احلسن) األخبارعيون ( ويف
عن يونس بن عبد الرمحن ، عن أمحد بن الفضل، عن حممد بن مجهور، عن احلسني بن سعيد، حممد

، فعلى العامل أن يظهر علمه إذا ظهرت البدع: (أم قالوا روينا عن الصادقني: قال، )حديث يف(
  )٤٦٥(.)فإن مل يفعل سلب نور اإلميان

 بن نياز امحد بن حممد از حسی يحياز حممد بن حسن از صفار از حممد بن  األخبارون يدر ع
صادق  دو که ازی ثيالرمحن در حد ونس بن عبديد از حممدبن مجهور از امحد بن فضل از يسع
 عامل واجب ست که علمش  بر، ها ظهور بدعت هنگامدر ( :فرمودندت شده است که يروا

  . )چنني نکرد نور اميان از او سلب خواهد شد کند پس اگر آشکار را
  

 : زمانال ضاللت آخری در ذکر علما
، فيفزعون إىل علمائهم، يج ريح محراء بالزوراء ينكرها الناس: (قال، بإسناده عن ابن عباس

   )٤٦٦(.)تسود وجوههم وتزرق أعينهمفيجدوم قد مسخوا قردة وخنازير 
آيد که مردم آن را  میر سرخ به تالطم دی در زوراء باد(: گويد میبن عباس ااز  با استناد

خوک  به بوزينه و سخ شدهم را ها آن شوند و میعلمايشان روانه  به سویپس ، کنند میانکار 
  . )زند میهايشان سياه و چشمانشان برق  يابند که چهره می

  
 :اجتهاد وی خود رأي مذمت

 

که داللت  بلکه متواتری روايات بسيار و، گمان منع اخذ با ظن و که داللت بری متون قرآن
عدم  داللت بر چه آن و، ظن و گمان به وسيلهحکم  عدم جواز علم و ی  وسيلهه لزوم اخذ ب بر

                                                
 .۵۱۱ص ۱۱ج : حلر عاملیا –وسائل شيعه  -٤٦٥
  .۲۸۳ص : ابن طاووس سيد –املالحم والفنت  -٤٦٦



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................٣١۴

 

 : نظر وی أر به وسيلهجواز فتوا 
 )٤٦٧(،﴾لآبائهِم كَبرت كَلمةً تخرج من أَفْواههِم إِن يقُولُونَ إِلَّا كَذباًما لَهم بِه من علْمٍ ولَا ﴿

 است كه از دهانشان بر دانشى ندارند بزرگ سخنی] ءادعا[نه آنان و نه پدرانشان به اين (
  . )گويند جز دروغ منى] آنان[آيد  مى

  
﴿ فصا تمقُولُواْ لالَ تإِنَّ و بالْكَذ لَى اللّهواْ عرفْتلِّت امرذَا حهالَلٌ وذَا حه بالْكَذ كُمتأَلِْسن

پردازد  زبان مشا به دروغ مى چه آنو براى ( )٤٦٨(،﴾الَّذين يفْترونَ علَى اللّه الْكَذب الَ يفْلحونَ
كه بر خدا دروغ  یزيرا كسان تا بر خدا دروغ بنديد مگوييد اين حالل است و آن حرام

  .)شوند بندند رستگار منى مى
  

﴿ هِمأْتا يلَمو هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبتأويلب فكَي فَانظُر هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل ه
نيمةُ الظَّالباقبلكه چيزى را دروغ مشردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز ( )٤٦٩(،﴾كَانَ ع

] پيامربانشان را[كه پيش از آنان بودند مهني گونه ] هم[ یآن برايشان نيامده است كسان تأويل
  . )تكذيب كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده است

 

از آنان ] بعضى[و ( )٤٧٠(،﴾وإِنْ هم إِالَّ يظُنونَی  أَمانِومنهم أُميونَ الَ يعلَمونَ الْكتاب إِالَّ﴿
  . )برند دانند و فقط گمان مى منى میرا جز خياالت خا] خدا[سواداىن هستند كه كتاب  ىب

  
﴿ اللّه ندع نذَا مقُولُونَ هي ثُم يهِمدبِأَي ابتونَ الْكبكْتي ينلٌ لِّلَّذيلٌ فَوييالً فَوناً قَلثَم واْ بِهرتشيل

  حتريف[كه كتاب  کسانیپس واى بر ( )٤٧١(،﴾لَّهم مما كَتبت أَيديهِم وويلٌ لَّهم مما يكِْسبونَ
ين از جانب خداست تا بدان اى گويند ا نويسند سپس مى هاى خود مى با دست] اى شده

هايشان نوشته و واى بر ايشان از  دست چه آنناچيزى به دست آرند پس واى بر ايشان از 
                                                

  .۵:الكهف -٤٦٧
 .١١۶: النحل -٤٦٨
  .٣٩: يونس -٤٦٩
  .٧٨: البقرة -٤٧٠
  .٧٩: البقرة -٤٧١
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  . )آورند به دست مى] از اين راه[ چه آن
 
﴿ لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماهقُولُونَ بِأَفْوتو كُمتبِأَلِْسن هنلَقَّوإِذْ ت اللَّه ندع وهناً ويه هونبسحتو
يمظتان[آنگاه كه آن ( )٤٧٢(،﴾ع [ى خود چيزى را ها نگرفتيد و با زبا را از زبان يكديگر مى

] امر[پنداشتيد كه كارى سهل و ساده است با اينكه آن  گفتيد و مى كه بدان علم نداشتيد مى
  . )نزد خدا بس بزرگ بود

  
 منهم لَفَرِيقاً يلْوونَ أَلِْسنتهم بِالْكتابِ لتحسبوه من الْكتابِ وما هو من الْكتابِ ويقُولُونَوإِنَّ ﴿

و از ميان ( )٤٧٣(،﴾هو من عند اللّه وما هو من عند اللّه ويقُولُونَ علَى اللّه الْكَذب وهم يعلَمونَ
پيچانند تا آن  مى] اى حتريف شده[كتاب ] خواندن[روهى هستند كه زبان خود را به آنان گ

نيست و ] آمسانی[پنداريد با اينكه آن از كتاب ] آمسانی[كتاب ] مطالب[را از ] بربافته[
بندند  گويند آن از جانب خداست در صورتى كه از جانب خدا نيست و بر خدا دروغ مى مى

  . )دانند مى] هم[با اينكه خودشان 
 
﴿لُ فادجن ياسِ مالن نمرِيدی وم طَانيكُلَّ ش بِعتيلْمٍ ورِ عيبِغ و برخى از مردم ( )٤٧٤(،﴾اللَّه

  . )منايند كنند و از هر شيطان سركشى پريوى مى جمادله مى  میباره خدا بدون هيچ علدر
 
و ( )٤٧٥(،﴾من الْحق شيئاً إِنَّ اللّه علَيم بِما يفْعلُونَی إَنَّ الظَّن الَ يغنِوما يتبِع أَكْثَرهم إِالَّ ظَناً ﴿

نياز  از حقيقت بی] را  میآد[گمان به هيچ وجه ] وىل[كنند  بيشترشان جز از گمان پريوى منى
  . )كنند داناست مى چه آنگرداند آرى خدا به  منى
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﴿ ينا الَّذها أَييإِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب الظَّن نرياً موا كَثنِبتوا اجنكه اميان  کسانیاى ( )٤٧٦(،﴾آم
  .)گناه است ها نااى از گم بپرهيزيد كه پاره ها ناايد از بسيارى از گم آورده
  
ها بر  اى گفته پاره] او[و اگر ( )٤٧٧(،﴾لَأَخذْنا منه بِالْيمنيِ *ولَو تقَولَ علَينا بعض الْأَقَاوِيلِ ﴿

  .)گرفتيم دست راستش را سخت مى*  بسته بودما 
  
*  گويد و از سر هوس سخن منى( )٤٧٨(،﴾يوحىی إِنْ هو إِلَّا وح *وما ينطق عنِ الْهوى ﴿

  .)شود نيست كه وحى مى اين سخن جبز وحيی
 
﴿ لَ اللّها أَنزكُم بِمحي ن لَّممونَورالْكَاف مه كلَئچه آنكه به موجب  کسانیو ( )٤٧٩(،﴾فَأُو 

  . )اند آنان خود كافرانند خدا نازل كرده داورى نكرده
  
 چه آنكه به موجب  کسانیو ( )٤٨٠(،﴾ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ﴿

  . )خود ستمگراننداند آنان  خدا نازل كرده داورى نكرده
  
خدا  چه آنكه به  کسانیو ( )٤٨١(،﴾ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَئك هم الْفَاسقُونَ﴿

  . )نازل كرده حكم نكنند آنان خود نافرمانند
   

 جعفر وأيب عن أيب، عن الفضل بن شاذان رفعه، عن أبيه وحممد بن إمساعيل، بن إبراهيم يعل

                                                
  .١٢: احلجرات -٤٧٦
 .۴۴–۴۵: احلاقة -٤٧٧
 .٣ –۴: النجم -٤٧٨
  .۴۴:املائدة -٤٧٩
  .۴۵:املائدة -٤٨٠
 .۴٧: املائدة -٤٨١



  ٣١٧............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

   )٤٨٢(.)وكل ضاللة سبيلها إىل النار، كل بدعة ضاللة: (قال، عبد اهللا 
 عبد اهللا و ابا جعفری ل از فضل بن شاذان از ابيحممد بن امساع پدرش و م ازيبن ابراهی عل
  آتش  به سویش ريمسی هر ضاللت ضاللت است و، یبدعت هر(: کنند که فرمودند مینقل

  . )است
  

، عن عمر بن أبان الكليب، بن احلكم ليعن ع، أمحد بن حممد بن عيسىعن ، عدة من أصحابنا
، كل بدعة ضاللة : قال رسول اهللا: (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن عبد الرحيم القصري

   )٤٨٣(.)النار وكل ضاللة يف
 از عبدی بان کلبابن  بن حکم از عمری از علی سياز اصحاب از امحد بن حممد بن عی برخ 
ضاللت  تیهر بدع: نديفرما می  رسول اهللا( :فرمودند  عبد اهللای  از ابريم قصيالرح

  . )دوزخ دارد به سویی راهی است و هر ضاللت
  

عن ، وعن ابن بزيع عبد اهللا  عن أيب، عن حفص املؤذن، عن ابن فضال، عن أبيه، علي
أنه كتب ذه الرسالة إىل أصحابه  عبد اهللا ی عن أب، عن إمساعيل بن جابر، حممد بن سنان

مساجد بيوم فإذا فرغوا  وكانوا يضعوا يف، وأمرهم مبدارستها والنظر فيها وتعاهدها والعمل ا
عن القاسم بن ، عن جعفر بن حممد بن مالك الكويف، وعن ابن مساعة. من الصالة نظروا فيها

 عبد اهللا ی جت هذه الرسالة من أبخر: قال، عن إمساعيل بن خملد السراج، الربيع الصحاف
املداومة على العمل " :نا رسول اهللابو وقد قال ): (واحلديث طويل إىل قوله : (إىل أصحابه

البدع وإتباع  العاقبة من االجتهاد يف إتباع اآلثار والسنن وإن قل أرضى هللا وأنفع عنده يف يف
وكل ، وكل ضالل بدعة، هدى من اهللا ضاللإال إن إتباع األهواء وإتباع البدع بغري " األهواء

ولن ينال شيء من اخلري عند اهللا إال بطاعته والصرب والرضا؛ ألن الصرب والرضا من ، النار بدعة يف
   )٤٨٤(.)طاعة اهللا

ع از حممد بن ياز بن ز و  عبد اهللای از پدرش از ابن فضل از حفص موذن از ابی عل
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اصحاب ی برای ا نامه حضرت : نديگو می  اهللاعبد ی ل بن جابر از ابيسنان از امساع
پس اصحاب آن را ، عمل به آن سفارش کردند تعهد و نظر و س ويبه تدر آنان را نگاشتند و

از ، کردند میشدند به آن نظر  میگذاشتند و هرگاه از مناز فارغ  میشان يها خانه در مساجد و
ل بن خملد سراج يع صحاف از امساعيرباز قاسم بن ی مساعه از جعفر بن حممد بن مالک کوف

: آن نوشته شده بود اصحاب خارج کردند پس دری برا ن نامه رايا  عبد اهللابو : ديگو می
 عمل در اتباع سنن و مداومت بر :فرمودندکنند که  مینقل   اهللاا پدرمان رسول مهان... (

ی اجتهاد در بدعت و پريو عاقبت آن از است و يت خداوندآثار هرچند اندک باشد مورد رضا
هدايت خداوند  ها که از بدعت نفس وی از هوی که پريو است آگاه باشيد نفس تری هو از

 آتش است و به سویی راهی بدعت هر بدعت وی ضاللت ضاللت حمض است و هر، نيست
 مهانرضايت  که صرب و چرا، رضايت رسيد مگر با اطاعت و صرب و یمنی هرگز به خري اهل

  . )تاس خداوندی بندگ اطاعت و
  

والشعراء يتبِعهم ﴿: (قال، جعفر  عن أيب، عن حممد بن الفرات، حممد بن الوليدی حدثن
هل رأيتم شاعراً قط تبعه ، وخالفوا أمر اهللا الذين غريوا دين اهللا بآرائهم نزلت يف: قال ﴾الْغاوونَ

أَلَم ﴿ :ويؤكد ذلك قوله، فيتبعهم الناس على ذلك بآرائهمإمنا عىن بذلك الذين وضعوا ديناً ، أحد
ف مهأَن رونَی تهِيمي ادكل مذهب  يناظرون باألباطيل وجيادلون باحلجج املضلة ويفی يعن ﴾كُلِّ و
   )٤٨٦(.)يعظون الناس وال يتعظون: قال )٤٨٥(،﴾وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ﴿ ،يذهبون

: فرمودند  که حضرت ندک مینقل   جعفرابو حممد بن وليد از حممد بن فرات از 
نازل شده که دين ی اين آيه در مورد کسان )کنند میتبعيت  وی شاعران را پريو، گمراهان و(

را ی شاعر، یآيا ديديد کس، کنند میبا امر خدا خمالفت  خود تغيري داده وی آرا را با خدا
با  خود تغيري داده وی را با آرا هستند که دين خدا نیکسا مقصود از شاعرانپس  ؟تبعيت کند

نان را آآيا (: فرمايد میخداوند  کنند و مردم نيز بدنبال آنان هستند و میخمالفت  امر خدا
کنند  مینگرند و باباطل احجاج و جمادله  میبه باطل ی يعن )سرگردانندی که در هر وادی بين یمن
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مردم : فرمايند می )دهند یمن اجنامگويند که  میرا  چيزیآنان  و(. شوند میوارد ی در هر مذهب و
  . )کنند یکنند اما خود را موعظه من میموعظه  را

  
وهل : قال. وخيالفون أمره، تعالیإم الذين يغريون دين اهللا ( )٤٨٧(:بن إبراهيم يتفسري عل ويف

  . )فتبعهم الناس على ذلك، الذين وضعوا ديناً بآرائهمإمنا عىن بذلك ، رأيتم شاعراً قط تبعه أحد
ی را با آرا که دين خدای حضرت در مورد کسان(: بن ابراهيم آمده استی در تفسري عل

ی پريو رای شاعری کسی ا دهيا ديآ: فرمايند میکنند  میخدا خمالفت  با امر دهند و میخود تغيري 
خود تغيري ی را با آرا نازل شده که دين خدای کسان ين آيه برا؟ دنبال او بروده ب يا کند و
  . )کنند میتبعيت  وی مردم هم از آنان پريو دادند و

  
، هم قوم تعلموا وتفقهوا بغري علم: (قال، عبد اهللا  عن أيب، باإلسنادی وروى العياش

  . )فضلوا وأضلوا
آنان (: فرمودند کند که حضرت  میيت روا  عبد اهللای با استناد از ابی عياش و

 اند پس هم خود گمراه شدند و دهتعليم دي تفقه کرده وی هستند که بدون علم و آگاه  میقو
  . )اند هم مردم را گمراه کرده

  
يعقوب  عن أيب، ]بن عبد الرمحن[عن يونس ، عمري عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعل

أن ال : إن اهللا خص عباده بآيتني من كتابه: (قال، عبد اهللا  عن أيب، إسحاق بن عبد اهللا
أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق الْكتابِ أَن ﴿: عزوجلوقال . وال يردوا ما مل يعلموا، يعلموا حتیيقولوا 

قإِالَّ الْح لَى اللّهوقال )٤٨٨(،﴾الَّ يِقُولُواْ ع: ﴿ هِمأْتا يلَمو هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبب
   )٤٩٠(.))٤٨٩(﴾هتأويل

يعقوب اسحاق بن ی عمري از يونس بن عبدالرمحن از ابی بن ابراهيم از پدرش از بن ابی عل
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وند دو آيه را به اا خدمهان(: فرمودند  کند که حضرت مینقل   عبد اهللای از اب عبد اهللا
انکار ، دانند یرا من چه آناين که  يا اين که بدانند بعد بگويند و: دادند بندگان اختصاص خود

گرفته نشده كه جز به حق نسبت ] آمسانی[آيا از آنان پيمان كتاب ( :فرمايد میو خداوند  نکنند
بلكه چيزى را دروغ مشردند كه به علم آن احاطه نداشتند و ( :فرمود و )به خدا سخن نگويند

  . ))آن برايشان نيامده است تأويلهنوز 
  

قول  يف، احلسن  عن أيب(، نصر عن أمحد بن حممد بن أيب، وعن أمحد بن حممد بن عيسى
من اختذ دينه رأيه بغري ی عني )٤٩١(﴾ومن أَضلُّ ممنِ اتبع هواه بِغيرِ هدى من اللَّه﴿ :عزوجلاهللا 

   )٤٩٢(.)هدى من أئمة اهلدى
 ردگارومورد قول پر در  احلسنابو از (نصر ی بن اب از امحدی سيبن حممد بن ع امحد 
که ی کسی عني .)راهنماىي خدا از هوسش پريوى كند تر از آنكه ىب و كيست گمراه( :فرمايند می
  . )برگرفته باشد ت ياز ائمه هدا ريغی ا نش را از ائمهيد

  
ی أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُول﴿ :قولهی ق جعفر  عن أيب(، اهللا بن عجالنعن عبد 

كُمنرِ ماألئمة  ويفی عل يفی ه: قال )٤٩٣(،﴾الْأَم ،جعلهم اهللا مواضع األنبياء  ، م الغري أ
   )٤٩٤(.)حيلون شيئاً وال حيرمونه

 خدوند و رسول و(پرسد  می در مورد قول پروردگار  جعفرابو بن عجالن از  عبد اهللا
از  ائمه بعد و ی در مورد عله يآ ينا: فرمودند ،)خودتان را اطاعت کنيد االمر از لیاو
حرام خداوند را  را حالل ويز ؛داده قرار  بياءمواضع ان است که خداوند آنان را شان يا

  . )دانند میحرام مطلق  حالل و
 
خمالفت   ائمه و  با رسول اهللا که اهل اجتهاد به آن اعتماد کرده وی تيروا و 
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ی بوده از سوی آن موضوع اند و عامل گذشته به خمالفت پرداختهی فقها با چنين همو  کردند
 ريقتل امی ه برايرا حالل کرده و معاو حرام خدا را حرام و و بن عاص تا حالل خدا عمر

ن که يعه با وجود ايشی علما خیبر اند و کمر بسته بی حسن جمت و  نيمنؤامل
ائمه  و  ات رسول اهللايبا متام روا بن عاص ملعون است و عمروی دانستند آن از سو می

  . به آن اعتماد کردند، کند می فتخمال  اطهار
 

، عبد اهللا بن اهلاد يزيد بنی حدثن، حدثنا حياة بن شريح، حدثنا عبد اهللا بن يزيد املقرئ املكي
عن ، قيس موىل عمرو بن العاص عن أيب، عن بسر بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم بن احلرث

، إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران: (يقول أنه مسع رسول اهللا ، عمرو ابن العاص
: بن حزم فقالبكر بن عمرو فحدثت ذا احلديث أبا: قال، )وإذا حكم فاجتهد مث أخطأ فله أجر

   )٤٩٥(.)هريرة سلمة بن عبد الرمحن عن أيبابو ی هكذا حدثن
اهلاد از حممد بن  بن عبد اهللاد بن يزيح از يات بن شرياز حی مکی د مقريزيبن  عبد اهللا

کند  می بن عاص نقل عمرو بن عاص از عمروی س موليقی اب د ازيم بن حرث بسر بن سعيابراه
حاکم اجتهاد کند و اجتهادش درست  هنگامی که(: که فرمودند نيدمش  که از رسول اهللا

 )اوستی حکمش خطا باشد يک اجر برا اوست و اگر حکم کند وی برا دو اجر، باشد
ره يهر بیالرمحان از ا سلمه بن عبدابو : او گفت، باره سخن گفتم  نيا بکر درابو با : ديگو می

  . ) به من گفتنين چنيز اين
  

عن يزيد ابن عبد اهللا بن أسامة بن ، أخربنا عبد العزيز بن حممد، التميمي يحيیبن  يحيیحدثنا 
عن عمرو بن ، قيس موىل عمرو بن العاص عن أيب، عن بسر بن سعيد، عن حممد بن إبراهيم، اهلاد

وإذا حكم ، إذا حكم احلاكم فاجتهد مث أصاب فله أجران: (قال أنه مسع رسول اهللا ، العاص
عمر كالمها عن عبد العزيز  إسحاق بن إبراهيم وحممد بن أيبی وحدثن) فله أجر فاجتهد مث أخطأ

بكر بن  فحدثت هذا احلديث أبا: قال يزيد عقيب احلديث بن حممد ذا اإلسناد مثله وزاد يف

                                                
  .۱۵۷ص  ۸ج : یصحيح البخار -٤٩٥
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   )٤٩٦(.هريرة سلمة عن أيبابو ی هكذا حدثن: حممد بن عمرو بن حزم فقال
بن اسامه ابن اهلاد از حممد بن  عبد اهللاد بن يزيز بن حممد از ياز عبدالعز  میيمتی يحيبن ی يحي
 ده که رسول اهللايعمرو بن عاص از عمرو بن عاص شنی س موليقی د از ابيم بسر بن سعيابراه
 اگر  اجر است و او دوی اجتهادش درست باشد برا حکم کند وکمی اگر حا(: فرمودند

 عمری و حممد بن اب اهيماسحاق بن ابر ،)اجراستک او يی در اجتهاد خود اشتباه کند برا
با  :ديگو مید يزيث يب حديادت در عقين و زيز بن حممد با استناد به مثل ايالعز از عبدی مهگ
  .  گفتنيز چنيره نيهری سلمه از ابابو : گفتم بن حزم بکر حممد بن عمروابو 

  
روايات رسول ا  اطهاری  وائمه  شيعه ی علمای ربسیا که عمرو بن عاص و

 :خمالفت کردند ها آنبا
  

الدين  فقهنا يف، جعلت فداك: (احلسن موسى ی قلت ألب: قال، عن حممد بن حكيم
الس ما يسأل رجل صاحبه حتضره  أن اجلماعة منا لتكون يف حتیوأغنانا اهللا بكم عن الناس 

علينا الشيء مل يأتنا فيه عنك وال عن املسألة وحيضره جواا فيما من اهللا علينا بكم فرمبا ورد 
هيهات : فقال؟ آبائك شيء فنظرنا إىل أحسن ما حيضرنا وأوفق األشياء ملا جاءنا عنكم فنأخذ به

: لعن اهللا أبا حنيفة كان يقول: مث قال: قال، ذلك واهللا هلك من هلك يا ابن حكيم يف، هيهات
   )٤٩٧(.)وقلت، قال علي

! من فدايتان شومی موال(: عرض کردم سی احلسن موابو به : ديگو میم يحممد بن حک
در ی وقت نياز ساخت و یاز مردم ب را ما، مشا ی  وسيلهه ب ين فقيه شدمي تا اين که خداونددر د
از ی ما پاسخ آن را بدانيم ول ی مهه، مطرح شودی ا مسئله جا آن در نشسته باشيم وی جملس

را نه در  ها آنشود که ما پاسخ  میما عرضه  بری اموراوقات ی گاه، برمي میوجود مشا فيض 
ی ا: فرمودند؟ دهيم میدخالت  خود رای و رأ نظر ها آن يابيم پس در مینه پدارانتان  کالم مشا و
: سپس فرمودند. شود میهالک شده آن که هالک ، خدا سوگنده هرگز هرگز ب ،بن حکيم
  . )من گفتم گفت وی عل: ديگو میکه  را لعنت کند فيهحنابو خداوند 

                                                
  .۱۳۱- ۱۳۲ص  ۵ج : یرابو صحيح مسلم نيس -٤٩٦
  .۵۶ص  ۱ج : یکلينشيخ –ی کاف -٤٩٧
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قلت : (قال، بصري عن أيب، عن مثىن احلناط، عن الوشاء، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن 
أما ، ال: فقال؟ كتاب اهللا وال سنة فننظر فيها ترد علينا أشياء ليس نعرفها يف: عبد اهللا  أليب

   )٤٩٨(.)عزوجلوإن أخطأت كذبت على اهللا ، إنك إن أصبت مل تؤجر
 عبد اهللابه ابا(: ديگو می ريصی ناط از اباحلی مثن از امحد بن حممد از الوشاء ازی يحيحممد بن 

 نه در سنت پس در قرآن است و شود که نه در میما عرضه  بری چيزهاي: عرض کردم 
اگر  وی شو یپاداش داده من، یگفت میا اگر درست مهانخري  :فرمودند؟ پردازمي میمورد آن به آرا 

  . )یا خداوند افترا بسته بری نگفت تدرس
 

عن ، عن الفضيل بن يسار، عن عمرو بن أذينة، عمري عن حممد بن أيب، حدثنا يعقوب بن يزيد
ولكنا حدثنا ببينة من ، لو إنا حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من كان قبلنا: (أنه قال جعفر  أيب

   )٤٩٩(.)ربنا بينها لنبيه فبينها لنا
  جعفرابو سار از يل بن ينه از فضي از عمرو بن اذريعمی بن ابد از حممد يزيعقوب بن ي
که قبل از ی  مانند کسانمينظر خودمان حکم کرد وی أاگر ما به ر(: کنند که فرمودند مینقل 

ی باشد که برا میاز پروردگارمان ی ا نهي اما آن احکام بميشد میگمراه  زين ما ما گمراه بودند
  . )ان کردنديما بی برا نيز  شانيا ان کرده است ويامربمان بيپ

  
 جعفرابو قال ، عن جابر، محزة الثمايل عن أيب، عن احلسن بن حمبوب، حدثنا أمحد بن حممد

) :ولكنا حندثهم بآثار ، واهللا لو كنا حندث الناس أو حدثناهم برأينا لكنا من اهلالكني، يا جابر
   )٥٠٠(.)نكنزها كما يكنز هؤالء ذهبهم وفضتهميتوارثها كابر عن كابر  عندنا من رسول اهللا

به من   جعفرابو : ديگو میاز جابر ی محزه مثالی امحد بن حممد از حسن بن حمبوب از اب
ز يمان، ميکرد میمردم حکم  خود بری اساس رأ بر سوگند اگر جابر به خدای ا( :فرمودند
به   که از رسول اهللا ميگو میسخن ی يها نشانه وی اساس آثار بر  اما ماميشد میهالک 

ی ها گنج نقره و و گونه که مردم طال مهان، ميدست به دست آن را حفاظت کرد  وميا ارث برده
                                                

  .۵۶ص  ۱ج : یکلينشيخ –ی کاف -٤٩٨
  .۳۱۹ص : حممد بن حسن صفار –بصار الدرجات  -٤٩٩
  .۳۲۰ص : حممد بن حسن صفار –بصائر الدرجات  -٥٠٠
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  . )کنند میخود را حفاظت 
 

، بن النعمانی عن عل، عن موسى بن القاسم، احلسن موسىی عن أب، حدثنا حممد بن هارون
لوال أن اهللا فرض واليتنا ومودتنا وقرابتنا ما : (عبد اهللا ابو ی قال ل: قال، عن حممد بن شريح

فو اهللا ما نقول بأهوائنا وال نقول برأينا وال نقول إال ما قال ، أدخلناكم وال أوقفناكم على بابنا
   )٥٠١(.)ربنا

ح يبن نعمان از حممد بن شری بن قاسم از علی از موسی حسن موسی حممد بن هارون از اب 
بر مشا  را قرابت ما مودت و ت وياگر خداوند وال(: به من فرمودند  عبد اهللا ابا: ديگو می

 ميداد یقرار من پشت در را ا مشاي و ميکرد ین راه وارد منيا هرگز مشا را در، ساخت یواجب من
بلکه ، مييگو یهوس نفس خود سخن من وی هوی به خدا سوگند ما از رو، )کردمي یاجابتتان من(
  . )فرموده استم که خداوند ييگو میرا ی زيچ

  
: احلسن األول  قلت أليب: (قال، عن يونس بن عبد الرمحن، عبد اهللا رفعهی حممد بن أب

 ومن ترك أهل بيت نبيه، من نظر برأيه هلك، ال تكونن مبتدعاً، يا يونس: فقال؟ مبا أوحد اهللا
   )٥٠٢(.)ومن ترك كتاب اهللا وقول نبيه كفر، ضل
: عرض کردم  احلسن اولابو به (: ديگو میالرمحان  ونس بن عبدياز  عبد اهللاحممد بن  

 هر کسزيرا  ؛اهل بدعت نباش از، يونسی ا: فرمودند؟ ت خبوامنبه وحداني چگونه خداوند را
، خود را ترک کند  یاهل بيت نب هر کس گردد و میهالک ، خود عمل کندی به رأ

  . )گردد میکافر ، رسولش را ترک کندسخن  و کتاب خدا هر کس و شود میگمراه 
  
 أن أبيه عن، جعفری حدثن: قال، صدقة بن مسعدة عن، مسلم بن هارون عن، إبراهيم بنی عل

 دهره يزل ملی بالرأ اهللا دان ومن، التباس يف دهره يزل مل للقياس نفسه نصب من(: قال  علياً
 اهللا دان ومن، يعلم ال مبا اهللا دان فقد برأيه الناس أفىت من: ( جعفرابو  وقال: قال، )ارمتاس يف

                                                
  .۳۲۰ص : حممد بن حسن صفار –بصائر الدرجات  -٥٠١
  .۵۶ص  ۱ج : یکلينشيخ –ی کاف -٥٠٢
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   )٥٠٣(.)يعلم ال فيما وحرم أحل حيث اهللا ضاد فقد يعلم ال مبا
نقل   پدرش از م از هارون بن مسلم از مسعده بن صدقه از امام جعفريبن ابراهی عل

متام  در دهد اس قراريدر معرض ق نفس خود هر کس(: فرمودند  نيمنؤامل ريکه ام کند می
 اساس بر هر کس :فرمودند  جعفرابو ، شود می و سر در گمیی گمراه دچار خودی زندگ

 میعل یبه ب خدا را هر کس متهم کرده و  میعل یخداوند را به ب، خود به مردم فتوا دهدی رأ
  . )کند میحرام او را حالل  را حرام و متهم کند حالل خدا 

  
عن مسألة  سأل رجل أبا عبد اهللا : (قال، قتيبةعن ، عن يونس، عن حممد بن عيسى، علي

ما أجبتك ، مه: فقال له؟ أرأيت إن كان كذا وكذا ما يكون القول فيها: فقال الرجل، فأجابه فيها
   )٥٠٤(.)شيء يف" أرأيت: "لسنا من ،فيه من شيء فهو عن رسول اهللا

در مورد   اهللاعبد ابو از ی مرد(: ديگو میبه يونس از قتياز ی سيبن حممد بن عی عل
چنان  که چنني وی مگر نديد؟ مرد گفت، به او پاسخ دادند  حضرت، پرسيدی ا مسئله
چه به تو در  هر، ستين اين چنني :فرمودندبه او   پس حضرت. شود میآن گفته  ی درباره

خود حکم ی اساس رأ م که بريستين نیاز کسا ما، بوده  رسول اهللا مورد آن گفتم از
  . )ميکن

  

د يده د به من خربيکن میار ياجتهاد اخت که در ظن وی ن بود که در مورد رأيمقصود ا
جز از ی چيز  ان کرد که آنانياو بی برا کرد وی را  ن گونه گمان اوياز ا  حضرت

سخن ، رسيده  به آنان رسول اهللا ی  واسطهت که بي و قطعنيقي جزم وی رو
   )٥٠٥(.نديگو یمن

  
: وقال، والقياسی عن احلكم بالرأ  ى رسول اهللا: (أنه قال، عن جعفر بن حممد 

   )٥٠٦(.)شيء من دين اهللا برأيه خرج من دين اهللا ومن حكم يف، أول من قاس إبليس] إن[
                                                

  .۵۷-۵۸ص  ۱ج : یکلينشيخ - کافی -٥٠٣
  .۵۸ص  ۱ج : یکلين شيخ –ی کاف -٥٠٤
  .۵۸ص  ۱ پاورقی ۱ج : یکلين شيخ –ی کاف -٥٠٥
  .۲۵۳-۲۵۴ص  ۱۷ج : یزا نورمري –مستدرک الوسائل  -٥٠٦
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 کردندی قياس  وی أدر مورد حکم به ر  رسول اهللا(: نديفرما می جعفر بن حممد  
به  ن خداياز دی زيکه در مورد چ یکس و که قياس کرد ابليس بودی اولني کس: فرمودند و
  . )ن خدا خارج استياز د، حکم کند خودی را

  
أو يأخذ فيه ، دين اهللا برأيه ال جيوز ألحد أن يقول يف(: أنه قال، عن جعفر بن حممد 

لعنه (إن أول من قاس إبليس ، ينقاس وهذا ال ينقاس، ويح أصحاب الكالم يقولون هذا، بقياسه
إن : نفسه وقال بشركه فرأى يف) من نار وخلقته من طنيی أنا خري منه خلقتن: (قالحني ، )اهللا

فلعن من أجل ذلك وصري ، ففتح له القياس أن ال يسجد األعظم لألدىن، النار أعظم قدراً من الطني
إذ القياس مما يتم به الدين فال ، سعة ولو جاز القياس لكان كل قائس خمطئ يف، شيطاناً مريداً

أبناء سبايا األمم  -نشأ املولدون  حتیإسرائيل مل يزل معتدالً ی وإن أمر بن، على أهل القياسحرج 
   )٥٠٧(.)فضلوا وأضلوا، وتركوا سنن األنبياء ، والقياسی فاخذوا بالرأ -

 وی ن خدا حکم به رأيست که در ديز نيچ کس جايه بر(: نديفرما می بن حممد  جعفر
را يز ؛ستينی گرياس است و دين قابل قيا: نديگو میاهل کالم که  بری اس کند وايآن ق در
 و اوی ديهستم مرا از آتش آفر من تر از او( :س بود که گفتياس کرد ابليکه قی  کسنياول

اس ياساس ق بر و، تر از گل است گفت که آتش برتر و کرد وی پس حکم به رأ )را از گل
هر ن امر ياساس ا بر پس خداوند، کند یسجده من تر تپس که برتر در برابر کرد ترمسئله را باز

اس يدر قی سه گريمقا شد هر میز ياس جاياگر ق کند و میطان برود را لعنت يشی  هريبه س کس
ی اس حرجياهل ق بر گريد ن باشديل ديتکمی برای ا لهياس وسيق پس اگر، کرد میخود اشتباه 

 رشدی گريکه نسل دنيا تا حالت اعتدال داشته بود ل در ابتداياسرائی بن که امر چند هر، ستين
 را  اءين انبسن و، ش گرفتنديپ در اس رايق وی أپس راه ر -ها ان امتسريفرزندان ا - کردند

  . )گمراه کردند مردم را گمراه شدند و خود و، ترک کردند
 

فقالوا ، حيفظوهافإم أعيتهم السنن أن ، إياكم وأصحاب الرأي: (قال، وعن رسول اهللا 

                                                
  .۲۵۴ص  ۱۷ج : مستدرک الوسائل -٥٠٧



  ٣٢٧............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

   )٥٠٨(.)فضلوا وأضلوا، وحرموا ما أحل اهللا، فأحلوا ما حرم اهللا، احلالل واحلرام برأيهم يف
ی يرا آنان توانايز شيد؛حذر با بر )یاهل رأ(ی از حاکمان به رأ(: فرمودند رسول اهللا  

 و، کفتندحرام سخن  خود در مورد حالل وی پس به رأ. نداشتند ن راسن ازی وريپ حفاظت و
مردم را گمراه  و گمراه شدند پس خود، حرام کردند را حالل او را حالل و حرام خدا

  . )کردند
  

عن ، عن أبيه حممد بن خالد الربقي، عن أمحد بن حممد: البصائر حممد بن احلسن الصفار يف
يرد  :إن من عندنا ممن يتفقه يقولون: عبد اهللا  قلت أليب: (قال، عن سعيد األعرج، صفوان

ليس ، كذبوا: عبد اهللا ابو فقال ، نقول فيه برأينا، السنة كتاب اهللا وال يف علينا ما ال نعرفه يف
، ذا السند: االختصاص ورواه الشيخ املفيد يف )٥٠٩(.)وجاءت فيه السنة، الكتاب شيء إال جاء يف

  . مثله
از صفوان ی خالد برقامحد بن حممد از پدرش حممد بن  از :بن حسن صفار در بصائر حممد 

گويند  میدارمي که ی نفقيهاما : عرض کردم  عبد اهللا به ابا( :ديگو مید االعرج ياز سع
پس با ، نه در سنت توان آن را يافت و میشود که نه در کتاب خدا  میما عرضه  بری مسائل

ی چيز! نديگو می دروغ :فرمودند  عبد اهللا پس ابا، کنيم میحکم  ها آنخود در مورد ی رأ
اساس  ز بريد در اختصاص خود نيخ مفيش و )ت آمده استسن ن که در کتاب ويا مگر، ستين
  . ت کرده استين سند روايا

 
عن ، عن حممد بن يعقوب الكليين، عن حممد بن حممد بن عصام: كمال الدين الصدوق يف

محزة  عن أيب، قيسعن حممد بن ، عن عاصم بن محيد، عن إمساعيل بن علي، القاسم بن العالء
، واآلراء الباطلة، إن دين اهللا ال يصاب بالعقول الناقصة: (بن احلسني  يقال عل: قال، الثمايل

ومن دان ، ومن اهتدى بنا هدي، فمن سلم لنا سلم، وال يصاب إال بالتسليم، واملقاييس الفاسدة
أنزل  الذيحرجاً كفر ببه ی نفسه شيئاً مما نقوله أو نقض ومن وجد يف، هلكی بالقياس والرأ

                                                
  .۲۵۷-۲۵۸ص  ۱۷ج : مستدرک الوسائل -٥٠٨
  .۲۵۸ص  ۱۷ج : مستدرک الوسائل -٥٠٩
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   )٥١٠(.)والقرآن العظيم وهو ال يعلمی السبع املثان
از ی نيعقوب کليحممد بن  از حممد بن حممد بن عصام از: نيصدوق در کتاب کمال الد

ی محزه مثالابو س از يد از حممد بن قياز عاصم بن محی ل بن عليقاسم بن العالء از امساع
باطل و ی ناقص و آرای ها ن عقلين خدا با ايد(: فرمودند  نيبن حس لیع: ديگو می
هر  و، ما شود سامل شد ليمتس هر کسپس ! ميمگر با تسل، ديآ یمن به دستفاسد ی ها سهيمقا

متوسل شود ی اس و رأيبه ق هر کس و، ديت شده رسيت شد به هدايما هدا ی  وسيلهه ب کس
  وميا نگفتهی زيآن چ ی درباره که ما افتيی زيهر کس که در نزد خود چ و، هالک شد

ی ده در حاليکفر ورز، م را نازل کردهيو قرآن عظی که هفت مثانی به کس، ميا نداده  میحک
  . )داند یکه خود من

 
إن قوماً من : عبد اهللا  قلت أليب: قال، عن حممد بن حكيم: (٢١٢ص ١ج: احملاسن ويف

: فقال؟ فريد عليهم الشيء فيقولون فيه برأيهم، ا علماً ورووا أحاديثابو أصحابنا قد تفقهوا وأص
   )٥١١(.)!وهل هلك من مضى إال ذا وأشباهه، ال

: عرض کردم  عبد اهللا به ابا: گويد میحممد بن حکيم ( :۲۱۲ فحهص ۱لد در حماسن ج
 کنند حضرت میی شوند حکم به رأ می آنان عرضه که بری مورد مسائل از اصحاب ما در  میقو

 امثال آن ن کار ويا هالک نگشته مگر با در گذشتهی خداوند سوگند کس به: فرمودند( .  
على بضع  ستفترق أميت: (قال، عن رسول اهللا : كنز الفوائد يفی الفتوح الكراجكابو 

فيحرمون احلالل وحيللون ، قوم يقيسون األمور برأيهم، أعظمها فتنة على أميت، وسبعني فرقة
   )٥١٢(.)احلرام

  
امتم بر (: فرمودند  رسول اهللا: ديگو میدر کتاب کنزالفوائد ی کراجکالفتوح ابو  

هستند که   میقو امتم حمنت بر ن فتنه ويتر بزرگکه ، شد م خواهنديفرقه تقسی اند هفتاد و
  . )ندنک میحالل  حرام و حرام او را را پس حالل خدا، کنند میاس يق خودی را به رأ امور

                                                
 .۲۶۲ص  ۱۷ج : یمريزا نور مستدرک الوسائل -٥١٠
  .۴۹۰ص  ۲ج : یکورانی علشيخ  –الف سوال و اشکال  -٥١١
  .۲۵۷ص  ۱۷ج : مستدرک الوسائل -٥١٢
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عن ، ابن رئاب يعن عل، عن احلسن بن حمبوب، حممد بن عيسىعن أمحد بن ، يحيیحممد بن 
من أفىت الناس بغري علم وال هدى لعنته مالئكة : (قال، جعفر  عن أيب، عبيدة احلذاء أيب

   )٥١٣( .)وحلقه وزر من عمل بفتياه، الرمحة ومالئكة العذاب

  
ده يعبی رئاب از اببن ی از حسن بن حمبوب از علی سياز امحد بن حممد بن عی يحيحممد بن  

 و بدون علم فتوا دهد هر کس(: کنند که حضرت فرمودند مینقل   جعفرابو حذاء از 
ی که به فتوا هر کسگناه  و، اوست لعنت فرشتگان عذاب و رمحت بر، ت نکنديهدا مردم را

  . )گردنش است بر، او عمل کرده
  
عن عبد الرمحن بن ، عبد الرمحنعن يونس بن ، عن حممد بن عيسى بن عبيد، بن إبراهيم يعل

ی إياك أن تفت: إياك وخصلتني ففيهما هلك من هلك: (عبد اهللا ابو  قال يل: قال، احلجاج
   )٥١٤(.)أو تدين مبا ال تعلم، الناس برأيك

: ديگو میالرمحن بن احلجاج  ونس بن عبديد از يبن عبی سيم از حممد بن عيبن ابراهی عل 
 بر، هالک شدندی اريبس ها آنحذر باش که در  ز بريچ از دو( :فرمودندبه من   عبد اهللابا

که ی يبگوی زين که در مورد چيا اي، یاساس نظرخود فتوا ده ن که به مردم بريحذر باش از ا
  . )یدان یمن

  
عن سيف بن ، بن احلكم يعن عل، حممد بن عيسى یعن أمحد وعبد اهللا ابن، يحيیحممد بن 

ك عن خصلتني فيهما هالك اا: (عبد اهللا ابو ] يل[قال : قال، يزيدعن مفضل بن ، عمرية
   )٥١٥(.)الناس مبا ال تعلمی وتفت، ك أن تدين اهللا بالباطلاا: الرجال

ه از ريف بن عميبن حکم از سی از علی سيبن حممد بن ع عبد اهللا از امحد وی يحيحممد بن 
کنم که  میی  چيزتو را از دو (: فرمودندبه من   عبد اهللابو  :ديگو مید يزيمفضل بن 

ی در مورد چيز کنم و میی  را توی دين خدابه باطل فتوا ده در، باعث هالک رجال است
                                                

  .۴۲ص  ۱ج : یکلينشيخ –ی کاف -٥١٣
  .۴۲ص  ۱ج : یکلين شيخ –ی کاف -٥١٤
  .۴۲ص  ۱ج : یکلين شيخ –ی کاف -٥١٥
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  . )یبه مردم فتوا دهی دان یکه من
 

، عبد اهللا  عن أيب، عمن رواه، عن ابن فضال، عن أمحد بن حممد، يحيیعن حممد بن 
   )٥١٦(.)من عمل على غري علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح : قال رسول اهللا: (قال

  عبد اهللابو ت کرده از يکه روای از بن فضال از کس بن حممد امحد ازی يحيبن  حممد 
بدون علم عمل  هر کس: فرمودند  رسو ل اهللا(: فرمودند  کند که حضرت مینقل 

  . )کند میفساد  شتريب، آن که اصالح کندی کند به جا
  

قال أمري املؤمنني : عن بعض أصحابنا رفعه قال، عن أمحد بن حممد بن خالد، عدة من أصحابنا
) :إن اإلسالم : إال مبثل ذلك يوال ينسبه أحد بعد يألنسنب اإلسالم نسبة ال ينسبه أحد قبل

، العملواإلقرار هو ، والتصديق هو اإلقرار، واليقني هو التصديق، والتسليم هو اليقني، هو التسليم
إن املؤمن يرى يقينه ، إن املؤمن مل يأخذ دينه عن رأيه ولكن أتاه من ربه فأخذه. والعمل هو األداء

فاعتربوا إنكار ، بيده ما عرفوا أمرهمی نفس يفو الذ، عمله عمله والكافر يرى إنكاره يف يف
   )٥١٧(.)الكافرين واملنافقني بأعماهلم اخلبيثة

 نيمنؤملاامري : نديگو میاصحاب ی حممد بن خالد از برخ از اصحاب ما از امحد بنی برخ 
 ه آن يا شبي از من به آن و بعد چ کس قبل ويکه ه خواهم دادی به اسالم نسبت( :فرمودند

ی عنيق يق و تصديتصدی عني نيقي و نيقيی عنيم يم و تسليتسلی عنياسالم  :نسبت نداده است
ن خود را از يمن هرگز دؤمهانا م. حقی ادای عنيعمل و عمل ی عنيکردن  اقرار کردن و اقرار

 نيقي، منؤم و کند میاخذ ، را که خداوند به او داده چه آنکند بلکه  یاجتهاد أخذ من وی رأ
که جامن در دست اوست ی يبه خدا، نديب میکافر انکار خود را در عملش  عملش و خود را در

  . )ث خود نسبت دادنديبه اعمال خب را نيافقنم ن ويکافر پس انکار، امر خود را نشناختند
  

   )٥١٨(.)أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار( : قال رسول اهللا
                                                

 .۴۴ص  ۱ج : یکلينشيخ –ی کاف -٥١٦
  .۴۵-۴۶ص  ۲ج : یکلين شيخ - کافی -٥١٧
  .۱۲۳ص  ۲ج : عالمه جملسی –حبار  -٥١٨
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  . )آن آتش استی جزا، مشای فتوای جزا( :فرمودند  رسول اهللا 
  

عن حبيب ، عن القاسم بن حممد اجلوهري، عن أبيه ، عبد اهللا الربقي عن أمحد بن أيب
عبد ابو قال لنا : قال، عن حبيب، عن ابن مسكان، احلليب يحيیعن ، والنضر بن سويد  میاخلثع
ومنهم من ، منهم من أخذ واه، إن الناس سلكوا سبالً شىت، منكمی ما أحد أحب إل: (اهللا 

   )٥١٩(.)وإنكم أخذمت بأمر له أصل، أخذ برأيه
و   میخثع بياز حبی از قاسم بن حممد جوهر  پدرش ازی برق عبد اهللای امحد بن اب از 
 :به ما فرمودند  عبد اهللابا: ديگو میب ياز بن مسکان از حبی حلبی يحيد از يبن سو نضر

ی از هوی کي، اند راه حق متفرق شده را مردم دريز ؛ديستيز نيمشا نزد من عز چ کس جزيه(
 شيرا پی مشا امر اما، ش گرفته استيدر پ رای يرأ راه خودی گريکند و د میت ينفس خود تبع

  . )د که اصل دارديگرفت
  

فطائفة ، إن الناس أخذوا هكذا وهكذا: (قال، عبد اهللا  عن أيب، حديث آخر حلبيب ويف
واهللا هداكم حلبه وحب من ينفعكم ، وطائفة قالوا بالرواية، وطائفة قالوا بآرائهم، أخذوا بأهوائهم

  . )حبه عنده
ی وريفالن پ فالن و مردم از( :فرمودند  عبد اهللای اب، بيحبی گر برايدی ثيحد و 

 ازی ا فهيطا خود سخن گفتند وی به آرای  فهيطا و نفس خودی هو ازی ا فهيطا، کردند
 هر کسداشنت ی دوست ت کرد ويهدا، ديا که دوست داشته چه آنبه  را خداوند مشا و، اتيروا

  . )ز نزد اوستيرساند ن میکه به مشا نفع 
  
: قال، حدثنا حممد بن أمحد الصفواين: قال، حممد بن سعيدعبد اهللا احلسني بن ابو خربنا أ

،  يعن عل، البكا يحيیعن ، التميمي يحيیابو حدثنا : قال، حدثنا مروان بن حممد السحاري
منها فرقة ناجية والباقون ، على ثالث وسبعني فرقة ستفترق أميت : قال رسول اهللا: (قال

فأولئك ما ، ويقتبسون من علمكم وال يعملون برأيهم والناجية الذين يتمسكون بواليتكم، هالكة

                                                
  .۱۵۶ص  ۱ج  :امحد بن حممد بن خالد برقی –حماسن  -٥١٩
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   )٥٢٠(.)عليهم من سبيل
از ی از مروان بن حممد سحاری د از حممد بن امحد صفواني بن حممد بن سعنيحس عبد اهللا ابا 
رسول ( :فرمودند کند که حضرت  مینقل   نيمنؤامل ريبکا از امی يحياز   میيمتی يحيابو 
ه يبق افته ويک فرقه جنات يخواهد شد که  سيمو سه فرقه تق بر هفتادامتم  :فرمودند  اهللا

علمتان  ت مشا متمسک شده ازيهستند که به والی افتگان کسانيو جنات  شوند میهالک 
  .)اند مودهيهستند که تنها راه حق را پی آنان کسان، کنند یمنی حکم به رأ اقتباس کرده و

   
شيعتك  إن يف: فقيل له. من استأكل بعلمه افتقر: (أنه قال  رواية عن اإلمام الصادق يف 

، ليس أولئك مبستأكلني: فقال. شيعتكم ويتلقون منهم الصلة قوماً يتحملون علومكم ويبثوا يف
حديث  ويف. )حطام الدنيا بغري علم وال هدى من اهللا ليبطل احلقوق طمعاً يفی يفت الذيإمنا ذاك 

  )٥٢١(.)الدنيا الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف: (أنه قال عن الرسول
، ندهد مردم قرار اختيار در را که علم خود هر کس(: فرمودند  امام صادقی تيدر روا

هستند که حامل علم   میمشا قوی شيعهدر  :عرض شد  به او، گردد میبيچاره  فقري و
 :فرمودند، بيند میآنان صله رحم  از دهند و میدر ميان شيعيانتان گسترش  آن را مشا هستند و

ی ول، دهند می مردم قرار اختيار دری کاست بدون کم و هستند که علم خود رای آنان کسان
دهند و حقوق را خباطر طمع به دنيا  میخداوند فتوا ی که بدون علم و هدايت از سوی کس

آمده   از رسول اهللای حديثدر  و. )دهند یمن مردم قرار ختيارا را اينان علم خود، پاميال کنند
  . )نان رسوالن هستنديام، شوند یا منيکه هرگز غرق دن یفقهاي( :است که فرمودند

 
: قال، حدثنا حممد بن احلسن الصفار: قال، د بن احلسن بن أمحد بن الوليد حدثنا حمم

: عبد اهللا ابو قال : قال، عن محزة بن محران، عمري عن حممد بن أيب، حدثنا إبراهيم بن هاشم
   )٥٢٢(.)كل ما يسأل عنه نون إن من أجاب يف(

بن هاشم از حممد  هيمبن حسن صفار از ابرا از حممد  ديبن حسن بن امحد بن ول حممد
                                                

 .۱۵۵ص  : خزاز قمی – کفاية االثر  -٥٢٠
  .۱۱ص : حممد باقر الصدر سيد –واضحه ی الفتاو -٥٢١
  .۲۳۸ص : صدوقشيخ  – األخبارو ی معان -٥٢٢
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ی يها به متام پرسش هر کس(: فرمودند  عبد اهللابا: ديگو می از محزه ن محران ريعمی بن اب
  . )است جمنون، پاسخ دهد، شود میده ياو پرس که از
  

. فهو طاغوت -أهل البيت  -كل حاكم حيكم بغري قولنا : (أنه قال، عن اإلمام الصادق 
قد واهللا : مث قال، اآلية )٥٢٣(﴾يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى الطَّاغُوت وقَد أُمرواْ أَن يكْفُرواْ بِه﴿: وقرأ
فلم ينج من هذه اآلية إال حنن ، ضالالً بعيداًوأضلهم الشيطان ، وحتاكموا إىل الطاغوت، فعلوا

   )٥٢٤(.)فمن مل يعرف حقهم فعليه لعنة اهللا، وقد هلك غريهم، وشيعتنا
حکم  از حکم ما اهل بيت  غري  میکه به حک میکحا هر(: نديفرما می  امام صادق

خواهند داورى ميان خود را به سوى طاغوت  مى( :خواندند اين آيه را طاغوت است و، کند
به خداوند قسم که به آن عمل  :فرمودند )اند كه بدان كفر ورزند فرمان يافته قطعاًبربند با آنكه 

 دور اريراه حق بس از و گمراه کرد را ها آنطان يو ش به حکم طاغوت عمل کردند کردند و
 شوند و میهالک  ها آناز  ريغ امنان ويعيش و جز ما، ابدي یه جنات منين آيا چ کس ازيه و شدند

  . )باد او حق آنان را ندانست لعنت خدا بر هر کس
  

: قال، عبد اهللا  عن أيب، عن أبيه رفعه، عن أمحد بن حممد بن خالد، عدة من أصحابنا
ورجل ، النار رجل قضى جبور وهو يعلم فهو يف: اجلنة النار وواحد يف ثالثة يف، القضاة أربعة(

ورجل قضى ، النار ورجل قضى باحلق وهو ال يعلم فهو يف، النار قضى جبور وهو ال يعلم فهو يف
   )٥٢٥(.)اجلنة باحلق وهو يعلم فهو يف

کند  مینقل   عبد اهللای اصحاب ما از امحد بن حممد بن خالد از پدرش از اب ازی برخ
، اند ک گروه در شتي و آتش آنان در ازی سه گروه: اند گروه ارچه آن یقاض( :که فرمودند

که به ظلم ی داند از اهل آتش است و قاض میکه خود ی که به ظلم حکم کند در حالی قاض
که علم آن ی کند در حال میکه به حق قضاوت ی آتش است قاض داند در یخود من حکم کند و

داند از اهل  میعلم آن را  کند و میکه به حق حکم ی آن قاض آتش است و در داند یرا من
                                                

  .۶٠: النساء -٥٢٣
  .۲۴۴ص  ۱۷ج : یزا نورمري –مستدرک الوسائل  -٥٢٤
  .۴۰۷ص  ۷ج : یکلينشيخ –ی کاف -٥٢٥



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................٣٣۴

 

  . )شت است
  

فمن أخطأ حكم اهللا حكم حبكم ، حكم اهللا وحكم اجلاهلية: احلكم حكمان: (وقال 
  . )اجلاهلية

پس هر کس ، یحکم جاهل وی حکم خداوند :اند نوع احکام دو( :فرمودند  او زين و 
  . )ت حکم کرده استيخطا کند به حکم جاهلی در حکم اهل
بن  يحيیعن ، عن النضر بن سويد، عن احلسن بن سعيد، أمحد ابن حممد جعفرابو  حدثين

إن احلكم بن : (قال يل: قال، عبد اهللا  عن أيب، بصري عن أيب، عثمان عن معلى بن أيب، احلليب
عتيبة ممن قال اهللا ومن الناس من يقول أمنا باهللا وباليوم اآلخر وما هم مبؤمنني فليشرق احلكم 

   )٥٢٦(.)أما واهللا ال يصيب العلم إال من أهل بيت نزل عليهم جربئيل ، وليغرب

  
بن ی از معلی بن حلبی يحيد از يبن سو د از نضريامحد بن حممد از حسن بن سع جعفرابو 

 امهان( :به من فرمودند کند که حضرت  مینقل   عبد اهللا از اباريبصی عثمان از ابی اب
کس از مردم  فرموده است که هر او ی درباره که خداوند استی کسان ه ماننديحکم بن عتب

 به شرق و ک باريپس ، آوردند یان منميکه ای حال  درميان آوردميروز آخرت ا به خدا و ديبگو
 مگر، زند یعلم به هدف منی رو سوگند که از به خدای ول، کند میبه غرب حکم  گريد بار

  . )نازل کرده استفاده کندآنان  بر ئيلکه جرب  تيعلم اهل ب که ازی کس
 

 عن أيب، عن أبان بن عثمان، عن جعفر بن بشري، بن حممد وحممد بن احلسنيی السند حدثين
إن احلكم بن عتيبة : فقلت. ال: قال؟ عن شهادة ولد الزنا جتوز سألت أبا جعفر : (قال، بصري

أنه لذكر لك ولقومك وسوف اللهم ال تغفر له ذنبه ما قال اهللا للحكم : فقال. جتوز اأيزعم 
تسألون فليذهب احلكم مييناً ومشاالً فو اهللا ال يوجد العلم إال من أهل بيت نزل عليهم 

   )٥٢٧(.)جربئيل

                                                
  .۲۹ص : حممد بن حسن صفار –بصائر الدرجات  -٥٢٦
  .۲۹ص : حممد بن صفار –بصائر الدرجات  -٥٢٧
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: ديگو می ريبصی بن عثمان از اب بانا  ازريبن بش  از جعفرنيحممد بن حس بن حممد وی سند 
عرض . خري: فرمودند، که آيا جايز است سيدممورد شهادت فرزند زنا پر در  جعفرابو  از(

چراکه ، نبخش را خداوندا گناه او: فرمودند، جايز دانسته است حکم بن عتبه آن را: کردم
 خودی أکه به ر  میاحکای برا قوم مشاست و و مشای برای ذکر آن، فرموده احکام خداوند

 ی  وسيلهه ب مگر ندارد وجود  میبه خداوند سوگند که عل و شد ال خواهدؤد سيکن می صادر
   .)نازل شده است  تياهل ب ل بريجربائ
 

ابو قال : قال، مرمي عن أيب، إسحاق ثعلبة عن أيب، عن احلسني بن علي، حدثنا أمحد بن حممد
شرقاً وغرباً لن جتدا علماً صحيحاً إال شيئاً خيرج : (لسلمة بن كهيل واحلكم بن عتيبة  جعفر

   )٥٢٨(.)من عندنا أهل البيت
  جعفرابو : ديگو می ميمری اسحاق ثعلبه از ابی از ابی  بن علنيبن حممد از حس امحد 

ند مهانی چ علم حقي هنيشرق و غرب زم در( :نديفرما میه يحکم بن عتب و کهيلبه سلمه بن 
  . )ديابي یمن، هآنان نازل کرد ل بريکه جربئ  تيعلم اهل ب

  
استغنوا حبملهم وتدابريهم من علم اهللا واكتفوا : (أصحاب الرأي يف قال اإلمام الصادق 

وأما هم ماتوا ، وقالوا ال شيء إال أدركته عقولنا وعرفته ألبابنا، والقوام بأمره، بذلك دون رسوله
   )٥٢٩(.)صاروا عبدة أنفسهم من حيث ال يشعرون حتیوأمهلهم وخذهلم 

 وی مستغنی علم اهل ازشان ريتدب محل و در( :فرمودندی مورد اهل رأ در امام صادق  
که عقول ما  وجود ندارد مگری زيچ گفتند و  به امرش بسنده کردندنيقائم و، بدون رسولش

خذالن  دچار شان کرد وامهال پس آنان مردند و، فهم ما آن شناخته است آن را درک کرده و
  . )ن که متوجه شوندين که بنده خود گشتند بدون ايشدند تا ا

  
فاقتبس جهائل . عاملاً وليس به میوآخر قد تس... : (طالب  بن أيب يعل قال أمري املؤمنني

                                                
  .۳۰ص : بصائر الدرجات ح حممد بن حسن صفار -٥٢٨
 .۶۹۰ص  ۳ج : یرازی حممد تق شيخ – هداية املسترشدين  -٥٢٩
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قد محل . ونصب للناس شركاً من حبائل غرور وقول زور، وأضاليل من ضالل، من جهال
يقول أقف ، يؤمن من العظائم ويهون كبري اجلرائم، وعطف احلق على أهوائه، الكتاب على آرائه

فالصورة صورة إنسان والقلب قلب ، البدع وبينها اضطجعوأعتزل ، عند الشبهات وفيها وقع
ذلك ميت األحياء فأين تذهبون ف، فيصد عنه میوال باب الع، ال يعرف باب اهلدى فيتبعه، حيوان

بل كيف تعمهون ، فأين يتاه بكم، واملنار منصوبة، واآليات واضحة، تؤفكون واألعالم قائمة وأين
، فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن، وأعالم الدين وألسنة الصدقوبينكم عترة نبيكم وهم أزمة احلق 

إنه ميوت من مات منا وليس  أيها الناس خذوها عن خامت النبيني، وردوهم ورود اهليم العطاش
، فإن أكثر احلق فيما تنكرون، فال تقولوا مبا ال تعرفون، منا وليس ببالی ويبلى من بل، مبيت

، أمل أعمل فيكم بالثقل األكرب وأترك فيكم الثقل األصغر، أنا هوو، واعذروا من ال حجة لكم عليه
، وألبستكم العافية من عديل، وركزت فيكم راية اإلميان ووقفتكم على حدود احلالل واحلرام

فيما ی فال تستعملوا الرأ، وأريتكم كرائم األخالق من نفسي، وفعلي وفرشتكم املعروف من قويل
أمية ی يظن الظان أن الدنيا معقولة على بن حتی، )منها(تتغلغل إليه الفكر ال يدرك قعره البصر وال 

وكذب الظان ، وال يرفع عن هذه األمة سوطها وال سيفها، وتوردهم صفوها، متنحهم درهاً
   )٥٣٠(.)جمة من لذيذ العيش يتطعموا برهة مث يلفظوا مجلة يبل ه، لذلك

برخود  نام عامل رای گريد و... ( :که فرمودند آمده منني ؤامل بار از امري گوهر  میکال
د يجاهالن و گمراه از گمراهان تقلپس جاهل از . ستيآن نی  ستهيکه شای گذاشته در حال

کتاب را . گفتار زور نصب کردند غرور وی ها طناب از تارها وی کانيمردم شری برا کرده و
 ازی به برخ،  کردندريخود تعبهوس  وی هو ی  وسيلهه ب حق را خود محل کرده وی آرا بر

در  کند میشبهات متوقف  در: ديگو می، مشارد میگناهان بزرگ را آسان  ان آورده وميعظائم ا
، پس چهره، گمراه شد ها آن نيمعتزل شده و ب ها بدعت با و، رود میفرو  ها آن که دری حال

 و، کندی وريآن پ که ازشناسد  میت را يهدا نه درِ، وان استيقلب ح، انسان و قلبی  چهره
مرده است پس به ی ا او زندهی راسته پس ب، آن دور شوند شناسند که از میضاللت را  نه درِ
ها  مناره ات واضح ويآ ها قائم و که نشانهی د در حاليبند میافترا ی زيبه چه چ د وييرو میکجا 

آنان  در کنارتان است و مشای که عترت نبی د در حاليشو میپس چگونه گمراه ، اند نصب شده

                                                
  .۱۵۳ص  ۱ج : ج البالغه -٥٣٠



  ٣٣٧............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

مانند  د ويند قرآن آنان را پاس بدارمهانپس ، ت هستندن وسنيداران صدق دپر الزمان حق و
، درياز ما مب هر کسد ييبشنو  امربتانين را از پيمردم ای ا، دياب کنريرا س شتران تشنه آنان

ی يکه بال شود می گرفتاری يبه بال شود دور ما از هر کسو ، زنده استی ول ديد مرده بدانيشا
آن است که مشا  حق دری اريرا بسيد زيينگو، ديدان یکه من رای زيپس چ، ستيآن ن از واالتر

معذرت ) دياو حمتج شو د بريتوان منی(د ينداری او حجت که بری پس از کس، ديکن میانکارش 
عمل کردم و ثقل اصغر را  ان مشا به ثقل اکربيا من نبودم که در ميآ، هستم" من"او  و، هيدخبوا
را  حرام خدا حالل و حدود ان مشا برافراشتم ويان را در مميو پرچم ا، ترک کردم ان مشايم در
 گفتار در ده رايپسندی هارکا عدمل به تن مشا پوشاندم و از ت رايلباس عاف  کردم ونيتان معيبرا
و پس ، وجودم به مشا نشان دادماز  رای ل اخالقيفضا و، دادم فرش راه قرار مشاهای عملم برا و
، است عاجز ليحتل ه ويجتز از فکر درک آن و چشم از که قعری يزهايچ در را خودی أر

 آورده و ه رويام یبنی به سو ايکه دن کند میگمان ، انسان صاحب ظنی حت و دياستفاده نکن
 ريمشش امت شالغ ون يا از و، آمد مجع آنان در خواهند در و، خبشد می ها آنبه  را ثروت خود
غذاست ی  مزه بلکه آن مانند، آن دروغ گفته است گمان کننده به خاطر و، شود یبرداشته من

  . )دهند میپس  سپس آن را خورند می از زمان آن رای ا برهه که در
  

حكم من  ترد على أحدهم القضية يف: (الفتيا ذم اختالف العلماء يف يف ومن كالم له 
مث جيتمع ، مث ترد تلك القضية بعينها على غريه فيحكم فيها خبالفه، فيها برأيهاألحكام فيحكم 

وإهلهم واحد ونبيهم واحد ، استقضاهم فيصوب آراءهم مجيعاً يالقضاة بذلك عند اإلمام الذ
أم أنزل اهللا ديناً ، أم اهم عنه فعصوه، باالختالف فأطاعوه تعالیأفأمرهم اهللا . وكتام واحد

أنزل اهللا أم ، أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى، فاستعان م على إمتامهناقصاً 
الكتابِ من ی ما فَرطْنا ف﴿ :عن تبليغه وأدائه واهللا سبحانه يقول سبحانه ديناً تاماً فقصر الرسول

فقال ، اختالف فيهوذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضاً وأنه ال ، فيه تبيان كل شيء )٥٣١(،﴾شيٍء
، وإن القرآن ظاهره أنيق )٥٣٢(.﴾ولَو كَانَ من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفاً كَثرياً﴿ :سبحانه

                                                
    .٣٨: األنعام -٥٣١
  .٨٢: النساء -٥٣٢
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   )٥٣٣(.)وال تكشف الظلمات إال به، غرائبهی وال تنقض، ال تفىن عجائبه، عميق وباطنه
: فرمودند، شوند میتشتت  که باعث تفرقه و يیذم علما در  سخنان حضرت  مجله از

ه به يقض مهانسپس ، کند میی شود پس حکم به رأ میاز حکام آنان عرضه ی کي بری ا هيقض(
 ان دريپس متام قاض، دهد میشود که خالف آن در موردش حکم  میآنان عرضه  گر ازيدی کس

 در و کند میب يتصو شان رائمتام آرا او ست وها آنمتام ی شوايکه پی ه نزد کسيآن قض مورد
ا خداوند آنان را به يآ، استی کيکتابشان  وی کيامربشان يو پی کيشان يکه خدای حال

 و ان کردنديرا عص او کرد وی خودش  ا آنان را ازي و، کرد که اطاعتش کردند اختالف امر
ک يشر ايل کنند يآن را تکم، آنان خواست ناقص نازل کرده که ازی نيمتعال د ا خداونديآ

ا خداوند متعال يآ، شودی راض او و کنند میمتعال هستند که در مورد حکم او حکم  خداوند
خداوند  و. کرده استی آن کوتاهی ادا وليغ در تب  کامل نازل کرده و رسولشی نيد

 زيان مهه چيآن ب در، )امي فروگذار نكرده] لوح حمفوظ[ما هيچ چيزى را در كتاب ( :فرمايد می
خداوند  نيست وی چ اختالفيآن ه در و کند می تأييد ق ويرا تصد خودی جای جا  آنقر است و

 ريغ نزد از اگر ).يافتند در آن اختالف بسيارى مى قطعاًاگر از جانب غري خدا بود ( :فرمايد می
ب آن ياست عجا ميقباطن آن ع قرآن ساده و ظاهر. افتندي میی اريآن اختالف بس در بود خدا

  . )شود یظلمات بدون آن کشف من شود و یندارد و غرائب آن متام منی انيپا
  

فإم ی إياكم وأصحاب الرأ، يا معشر شيعتنا واملنتحلني مودتنا: (وقال أمري املؤمنني 
فاختذوا عباد اهللا ، وأعيتهم السنة أن يعوها، تفلتت منهم األحاديث أن حيفظوها، أعداء السنن

ومتثلوا ، ونازعوا احلق أهله، وأطاعهم اخللق أشباه الكالب، فذلت هلم الرقاب، وماله دوالً، خوالً
فسئلوا عما ال يعملون فأنفوا أن يعترفوا بأم ال ، باألئمة الصادقني وهم من الكفار املالعني

أما لو كان الدين بالقياس لكان باطن الرجلني . فعارضوا الدين بآرائهم فضلوا وأضلوا، يعلمون
   )٥٣٤(.)سح من ظاهرمهاأوىل بامل

را يز؛ ديباش بر حذری اهل رأ از، دوستداران ما عه وياهل شی ا( :فرمودند  نيمنؤامل ريام

                                                
 .۵۴- ۵۵ص  ۱ج :  امري املؤمنني ی خطبه ها –ج البالغه  -٥٣٣
  .۸۴ص  ۲ج  :عالمه جملسی -حبار -٥٣٤
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آنان  کنند و سنت بر میهنگام حفظ کردن فراموش  ث را درياحاد، آنان دمشنان سنن هستند
 مال آنان را و، را ساده لوح فرض کرده پس بندگان خدا، که آن را نگهدارند کند میی نيسنگ

آنان  ه به سگان ازيشبی و خلق، ها در برابر آنان خاضع گشته پس گردن، به چپاول بردند
ی حال آورند در می به شکل ائمه صادق در خود را و با اهل حق نزاع کردند و، اطاعت کردند

آنان  شود اما بر میده يآنان پرس دانند از یکه منی زيدر مورد چ، اند ملعونی که آنان کافران
 ن پرداختند ويخود به معارضه با دی آرا دانند پس با یمن، نديسخت است که در پاسخ بگو

 تر اولیاس مهراه بود باطن دو مرد به ظاهرشان ين با قياگر د گمراه کردند و و گمراه شدند
  . )بود

  
عن ، عن هارون بن مسلم، ]عن أبيه[، بن إبراهيم يوعل، عن بعض أصحابه، يحيیحممد بن 

عن ، عن ابن حمبوب رفعه، عن أبيه، بن إبراهيم يوعل، عبد اهللا  عن أيب، مسعدة بن صدقة
رجل وكله اهللا إىل نفسه : لرجلني عزوجلإن من أبغض اخللق إىل اهللا : (أنه قال أمري املؤمنني 

، قد هلج بالصوم والصالة فهو فتنة ملن افتنت به، مشعوف بكالم بدعة، فهو جائر عن قصد السبيل
رهن ، محال خطايا غريه، حياته وبعد موته مضل ملن اقتدى به يف، من كان قبلهی ضال عن هد

قد مساه أشباه الناس عاملاً ومل يغن ، عان بأغباش الفتنة، جهال الناس ورجل قمش رجالً يف. خبطيئته
إذا ارتوى من آجن واكتنز من غري  حتی، ما قل منه خري مما كثر، بكر فاستكثر، فيه يوماً ساملاً

مل يأمن ، وإن خالف قاضياً سبقه، طائل جلس بني الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غريه
وإن نزلت به إحدى املبهمات املعضالت ، كفعله مبن كان قبله، بعدهی أن ينقض حكمه من يأت

أصاب ی مثل غزل العنكبوت ال يدر فهو من لبس الشبهات يف، مث قطع به، هيأ هلا حشوا من رأيه
إن قاس شيئاً ، وال يرى أن وراء ما بلغ فيه مذهباً، شيء مما أنكر ال حيسب العلم يف، أم أخطأ

لكيال يقال له ال ، ملا يعلم من جهل نفسه، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، بشيء مل يكذب نظره
ال يعتذر مما ال يعلم ، خباط جهاالت، ركاب شبهات، فهو مفتاح عشوات، مث جسر فقضى، يعلم

منه ی تبك، الروايات ذرو الريح اهلشيمی يذر، العلم بضرس قاطع فيغنم وال يعض يف، فيسلم
ال ملئ ، وحيرم بقضائه الفرج احلالل، يستحل بقضائه الفرج احلرام، وتصرخ منه الدماء، املواريث
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   )٥٣٥(.)ئه علم احلقمن ادعا، وال هو أهل ملا منه فرط، بإصدار ما عليه ورد
ازمسعده ، م از پدرش از هارون بن مسلميبن ابراهی عل اصحاب وی از برخی يحيبن  حممد( 

نقل   مننيؤامل بن ابراهيم از پدرش از ابن حمبوب از امري لیو ع  عبد اهللای اببن صدقه از 
 را خداوند اوکه ی مرد :ين افراد نزد خداوند دو شخص هستندبدتر نامها: کند که فرمودند می

روزه مهيج  به مناز و به کالم بدعت خرسند و ظامل در قصد سبيل و او به حال خود گذاشته و
که  هر کساز  د وريگ میش قرار يکه با او مورد آزما استی کسی برا ای فتنهشود پس او  می

کرده مرگش به او اقتدا  ات وياست که در حی گمراه شده کس و، است تر ه گمراهبود قبل او
  . که کرده استی ل گناهيبه دل، کشد میگران را به دوش خود ياست و گناهان د

و انسان ، رواج فتنه کمک کند در و، کردی وريپی مرد مردم ازی نادانر که دی مرد و
 و، شتريهر روز ب،  ندارندنيقي اوی به سالمت ک روزيکه ی حال در و دنديعامل نام را اوی انيمنا
ماند را  یمنی را که باق چه آناب شده است و ريا که از آب ناپاک سمهان، ستينی ريخ او در
ی کسانی خالصی برای نيتضم را خود نشست وی قاض به عنوان مردم نيب در و، ه منودهريذخ

ی تيامن و، باشدی گريدی که برخالف قاض چند هر و، ملتبس شده دانست ها آنی برای که امر
و ، نقض شده است او که حکم قبل ازی طور مهان، ندارد وجود نقض و ردشدن حکم اوی برا

سپس به آن حکم ، دهد میآن دخالت  در را خود یآرا، مواجهه شود  میمبه امر با اگر
، خطا اي کند میکه اصابت  داند یعنکبوت که من رات پوشاندن شبهات مانند در پس او، کند می
قائل ی مذهب ارزشی برا و، کند یباز منی شده حساب که منکری زيدانش نسبت به چی برا
کتمان  ک آن رايتار او بری امر اگر و، کند یب منيتکذ را خود نظر زيچ اس دويق در و، ستين

قضاوت ی اساس گستاخ سپس بر، نادان گفته نشود تا به او، نشود جهلش آشکار تا، کند می
ی زينسبت به چ اگر، هاست ینادان ازی ا ختهيآم، شبهات بر سوار، است ديشاه کل او و، کرد

 و قاطع به علم چنگ نزده که دانا به طور و، شود یم منيتسل و کند یمنی خواه ناداناست عذر
 و، کنند میه ياو گر وارثان از، کند می تند ذکر باد دری خاشاک ندمهان ات رايروا و، عامل شود

ی برا و، کند میحرام آن را حالل  قضاوت کار ش دريگشای برا، کنند می داديب او ها از خون
 و، ندارد شده را او صادر بر چه آنی يتوانا، کند میحرام  حالل آن را قضاوت کار ش دريگشا
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  . )دارد علم حق رای که ادعای حال ست دريش نيادعای برای اهل او
 
ی إمنا مثل عل: (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن إسحاق بن عمار: تفسري العياشي، ختصاصاإل

والعامل حني  - على نبينا وآله وعليه السالم  -ی ومثلنا من بعده من هذه األمة كمثل موسى النب
وذلك أن اهللا قال ، كتابه يف فكان من أمرمها ما اقتصه اهللا لنبيه، لقيه واستنطقه وسأله الصحبة

: مث قال. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين میوبكالی اصطفيتك على الناس برساالت إين: ملوسى
وقد كان عند العامل علم مل يكتب . األلواح من كل شيء موعظة وتفصيالً لكل شيء وكتبنا له يف

 حيتاج إليها ومجيع العلم قد كتب له يفی وكان موسى يظن أن مجيع األشياء الت، األلواح ملوسى يف
 ع العلم والفقه يفكما يظن هؤالء الذين يدعون أم فقهاء وعلماء وأم قد أثبتوا مجي. األلواح

وليس كل علم ، وعلموه ولفظوه، وصح هلم عن رسول اهللا ، الدين مما حيتاج هذه األمة إليه
وذلك أن الشيء من احلالل ، وال عرفوه علموه وال صار إليهم عن رسول اهللا  رسول اهللا

، واحلرام واألحكام يرد عليهم فيسألون عنه وال يكون عندهم فيه أثر عن رسول اهللا 
ويستحيون أن ينسبهم الناس إىل اجلهل ويكرهون أن يسألوا فال جييبوا فيطلب الناس العلم من 

وقد قال رسول ، دين اهللا وتركوا اآلثار ودانوا اهللا بالبدع والقياس يفی معدنه فلذلك استعملوا الرأ
منه أثر عن رسول فلو أم إذا سئلوا عن شيء من دين اهللا فلم يكن عندهم . كل بدعة ضاللة :اهللا
، األمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل حممدی ردوه إىل اهللا وإىل الرسول وإىل أول اهللا

وموسى  - وال واهللا ما حسد موسى العامل ، والذين منعهم من طلب العلم منا العداوة واحلسد لنا
ده كما حسدتنا هذه األمة ومل حيس، حيث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم -يوحى إليه   اهللای نب

علمنا كما رغب  ومل يرغبوا إلينا يف، علمنا وما ورثنا عن رسول اهللا ، بعد رسول اهللا 
فلما أن سأل العامل ذلك علم العامل أن ، موسى إىل العامل وسأله الصحبة ليتعلم منه العلم ويرشده

وكيف تصرب على : قال العاملموسى ال يستطيع صحبته وال حيتمل علمه وال يصرب معه فعند ذلك 
ی ستجدن: -يقبله ی وهو خاضع له يستنطقه على نفسه ك -فقال له موسى . ما مل حتط به خرباً

. وقد كان العامل يعلم أن موسى ال يصرب على علمه، لك أمراًی إن شاء اهللا صابراًَ وال أعص
م ال حيتملون واهللا علمنا وال فكذلك واهللا يا إسحاق بن عمار قضاة هؤالء وفقهائهم ومجاعتهم اليو

كما مل يصرب موسى على علم العامل حني ، يقبلونه وال يطيقونه وال يأخذون به وال يصربون عليه
، وكان ذلك عند موسى مكروهاً وكان عند اهللا رضا وهو احلق، ما رأى من علمهی صحبه ورأ
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   )٥٣٦(.)وكذلك علمنا عند اجلهلة مكروه ال يؤخذ وهو عند اهللا احلق
 ا مثَل امريمهان( :فرمودند  کند که حضرت می نقل  عبد اهللاسحاق بن عمار از ابا 

 هنگام مالقات از که در  ملیعا و ی مثَل موس، اين امت يشان دراز ا ما بعد و منني ؤامل
کتابش  در که خداوندی چيز مهانامرشان  و، خواست کرد در را اوی مهراه و ال کردؤس او
من با : فرمود ی به مهني خاطر خداوند به موس و، يف کرده استتعر  پيامربشی برا

از  و بگرييد که به تو دادم را چه آنپس ، ام دهمردم برگزي را بر يش تورسالت و کالم خو
 و. امي نوشتهی تفصيل موعظه وی چيز هری الواح برا در و :سپس فرمودند و. شکرگزاران باشيد

کرد متام  میگمان ی موس نشده و ذکر  یموسی الواح برا که دربود  لمی نزد عامل ع
گونه که امروزه  مهانمتام علوم در اين الواح ثبت شده است  که به آن نيازمند است وی چيزهاي
را ثبت ، دين که اين امت به آن نياز دارد کنند که متام علوم فقه در میعلما گمان  فقها و

در ، خواندند و گرفتند ياد آن را و، شده است حيحتص  رسول اهللا ی  وسيلهه کردند و ب
 آن را و سيدنر ها آنبه   رسول اهللا از اند و را فرا نگرفته که متام علم رسول اهللا ی حال

 ها آندر مورد  شد و میآنان عرضه  احکام بر حرام و چه در مورد حالل و پس هر، نشناختند
پس شرم داشتند مردم آنان ، نبود شانپاسخ در  علم رسول اهللا ازی شد هيچ اثر میپرسش 

مردم علم از  ندهند وی هيچ پاسخ گريند و ال قرارؤاکراه داشتند مورد س و جاهل بپندارند را
با  آثار را ترک کرده و در دين خدا به کار گرفتند و رای پس قياس و رأ، معدنش طلب کنند
هرگاه  يدپس با. ضاللت است، یبدعت هر: فرمايند می  رسول اهللا و بدعت تدين کردند
از علم ی هيچ اثر ها آن نزد و در، گريند قرار سؤالاز دين خدا مورد ی آنان در مورد چيز

، آنان عرضه کنند االمر ازی اول به خدا و رسول و پس امر را، يده نشودد  رسول اهللا
و ی دليل دمشنه که بی کسان و، آموخت خواهند ها آنبه   آل حممد، علم گران در استنباط

هرگز به آن عامل حسد نورزيد ی به خداوند سوگند موس، ما شدند حسادت مانع طلب علم از
ين که به ديدار آن عامل رفت و از با وجود ا -شد میی به او وح بود و خدا  ینبی موس –

نسبت به   از رسول اهللا که اين امت بعد طور مهاننورزيد ی او علم آموخت هرگز حسد
هرگز به علم ما ، ورزند میحسد ، ما به ارث گذاشتهی برا  که رسول اهللا چه آن علم و
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هدايت  تعليم علم وی به آن عامل و خواهش کردن از او برای مهانند رقبت موسی رقبت ميل و
 وی آن علم از عامل پرسيد عامل دانست که او تواناي ی درباره ی موس هنگامی کهنداشتند و 

نسبت به ی توان میچگونه : به مهني خاطر عامل گفت با او را ندارد وی در مهراهصرب  حتمل و
کرد تا به  می ءخاشعانه تقال وخاضعانه  ی موس و؟ یپيشه کن صرب، یکه علم نداری چيز

را معصيت خنواهم  امر تو وی ياب میهللا مرا از صابران ء اشا ان: مهراه عامل برود به ايشان گفت
را  او بای در مهراه صرب حتمل وی يتوانا ی دانست که موس میکه عامل  لیدر حا. کرد

مجاعتشان امروز طاقت  و ءاسحاق بن عمار اين چنني قاضيان و فقهای به خدا سوگند ا. ندارد
 آن صرب بر گريند و یمن آن را فرا و کنند یاطاعتش من و پذيرند یآن را من و ندارند را حتمل علم ما

آن افعال نزد  وانست حتمل کند وافعال آن عامل را نت ی گونه که موس مهان، کنند یپيشه من
ز نزد ين  علم مانيناين چ حق بود و و اوی خشنودی  هيمکروه اما نزد خداوند ما  سیمو

 . )که نزد خداوند حق استی شود در حال یآن استفاده من از جاهالن مکروه است و
  

 از محاد از ري از جعفر بن بشنياز حممد بن حس عبد اهللابن  بن حسن با استناد از سعد حممد
ی ا(: م که فرمودندنيدش  نيمنؤاملامري  از :ديگو میی ده سلمانيعب سلمان ازی مول عاصم از
ا رسول مهان، ديد به مردم فتوا ندهيرا که به آن علم ندار چه آن د ويشه کنيپی اهلی مردم تقوا

ی مکان از ريغ رای سخن هر کس و گران نسبت دهديبه درا  لیقو هر کس: فرمودند  اهللا
ناس مهراه اعلقمه االسد و  و بيدهع. استصاحب کالم دروغ گفته  بر دهد آن قراری اصل

داده  که مصحف به ما خربی منني در مورد چيزؤامل يا امري: دعرض کردنو  برخاستند ايشان
   )٥٣٧(.)نيدکال ؤس  آل حممد در مورد آن از: فرمودند؟ چکار کنيم

 
حممد بن إبراهيم بن ی حدثن: قال، بن احلسني يجعفر حممد بن عل عن أيب، مجاعة وأخربين

مع مجاعة  القاسم احلسني بن روح  كنت عند الشيخ أيب: (قال، ی إسحاق الطالقان
: فقال له؟ أريد أن أسألك عن شيء إين: فقام إليه رجل فقال، بن عيسى القصري يعل) منهم(

قال حممد بن وبعد إجابة الشيخ احلسني بن روح للرجل ) والرواية طويلة(، بدا لكسل عما 
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من الغد وأنا أقول  القاسم احلسني بن روح  فعدت إىل الشيخ أيب: إبراهيم بن إسحاق 
لئن أخر ، يا حممد بن إبراهيم: فقالی فابتدأن؟ عند نفسه] من[أتراه ذكر لنا يوم أمس : نفسي يف

دين اهللا  من أن أقول يفی الريح من مكان سحيق أحب إلی بی الطري أو وی فتخطفنمن السماء 
   )٥٣٨(.)بل ذلك من األصل ومسموع من احلجة صلوات اهللا وسالمه عليه، ومن عند نفسيی برأي

ی بن حسني از حممد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانی بن عل حممد جعفرابو از ی مجاعت
بن ی آنان عل که ازی نزد ايشان مجاعت، قاسم حسني بن روح بودميی اب شيخنزد ( :گويد می

؟ بپرسمی خواهم از مشا در مورد چيز میمن : گفت برخاست وی پس مرد. بودی قصری عيس
 حممد، حسني بن روح به آن مرد شيخاز پاسخ  بعد) استی يت طوالنروا( ال کنؤس: گفت

که پيش خود ی نزد شيخ رفتم در حالآن روز ی من فردا: گويد میبن ابراهيم بن اسحاق 
: گفت کرد و به من رو شيخپس  ؟گفت از خودش بوده میکه ديروز ی آيا آن سخنان: گفتم می

سوزان ی کند يا باد باال رها از بربد و آمسان باال به آخر مرای ا پرنده حممد بن ابراهيم اگری ا(
ی از خودم چيز کنم وی به رأ از اين که در دين خدا حکم تر نزد من راحت، مرا بسوزاند

  . )ام نيدهش  پاسخ از حضرت حجت بلکه آن، بگومي
 

 عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعن بعض أصحابه وعل، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن 
وهو يتحدث عن  عبد اهللا ابو قال : قال، عن محران، محزة عن حممد بن أيب، عمري مجيعاً

ی ورأيت الدين بالرأ، ورأيت احلرام حيلل ورأيت احلالل حيرم): (إىل أن قال (عالئم الظهور 
ورأيت املؤمن ال ، ورأيت الليل ال يستخفى به من اجلرأة على اهللا، وعطل الكتاب وأحكامه

ورأيت الوالة  ،عزوجلسخط اهللا  ورأيت العظيم من املال ينفق يف، يستطيع أن ينكر إال بقلبه
ورأيت قلوب الناس قد قست ومجدت ): إىل قوله (يقربون أهل الكفر ويباعدون أهل اخلري 

إمنا يصلى لرياه ی ورأيت املصل، ورأيت السحت قد ظهر يتنافس فيه، أعينهم وثقل الذكر عليهم
  )٥٣٩(.)لبورأيت الناس مع من غ، ورأيت الفقيه يتفقه لغري الدين يطلب الدنيا والرئاسة، الناس

ی م از پدرش از بن ابيبن ابراهی عل اصحابش ازی بن حممد از برخ از امحدی يحيبن  حممد

                                                
  .۳۲۴-۳۲۶ص : یالغيبه شيخ طوس -٥٣٨
 .۳۶ -۴۰ص ۸ج : یشيخ کلينی کاف -٥٣٩
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را  ظهوری ها مورد نشانه در  عبد اهللابا: ديگو میمحزه از محران ی عاً از حممد بن ابي مجريعم
م ارا حر  حرام خدا را حالل و حالل خداميديد و(: که فرمودند جا آنتا  کردند میذکر 

 که شب جسارت ميديد ل شده وياحکام تعط کتاب و است وی ن به رأيدم که ديد کنند و می
 ش ويقلب خو تواند انکار کند جز در یمن منؤ که مميديد و، کند یخدا را پنهان من بری تعد و
ان ي که والميديد شود و میانفاق ، شود می که باعث خشم خدا چه آن ار دري که اموال بسميديد

 که ميديد و )که فرمودند جا آنتا (ند  می بدعت ريبه اهل خ دوستان اهل کفرند و کان وينزد
دن ذکر يشان با شنيها گوش، چشمانشان منجمد گشته از قساوت گشته و قلوب مردم پر

 ميديد و کنند میآن رقابت  بر گريکدي با شده و حرام آشکاری  دم که لقمهيد  شده ونيسنگ
 ا ويطالب دن کند و مین تفقه يد ريغی ه براي فقميديخواند و د میمناز  ءايری منازگزار فقط برا

  . )مسلط هستند غالب و  که مردم طرفدارميديد آن است و است درير
  

الدين ملا ال يعلمون فتعساً  وينتقم من أهل الفتوى يف... : ( يمن خطبة البيان لإلمام عل
أم الناس مهوا باخلالف ؟ أم كان به عوج فقوموه؟ أكان الدين ناقصاً فتمموه، هلم وألتباعهم

أم الدين مل يكمل ؟ إليه فذكروهی أم وهم املختار فيما أوح؟ أم أمرهم بالصواب فعصوه؟ فأطاعوه
أم القوم كانوا صوامت على عهده فلما ؟ بعده فاتبعوهی أم جاء نب؟ على عهده فكملوه ومتموه

فهيهات وأمي اهللا مل يبق أمر مبهم وال مفصل إال أوضحه . قضى حنبه قاموا تصاغروا مبا كان عندهم
   )٥٤٠(.)إمنا يتذكر أولوا األلباب، ال تكون فتنة للذين آمنوا حتیوبينه 
آنان  ند وريگ مین انتقام ياز اهل فتوا در د و... (: آمده است ی ان امام علياز خطبه ب 
آنان  ن ناقص نازل شده ويا ديآ، کند میآنان تنگ  بر کرده و عرصه را ريوانشان را غافلگريو پ

خالف  ن که مردم بريا اي؟ حش کردندياشکال بوده و تصح آن ن که دريا اي! کاملش کردند
 او از کرده و درست امر به راه صواب و را ها آن اي؟ اطاعت کردند را او و آن مهت کردند

ا در ي، کردند ذکر را او شده وی وح که به اوی ا دهيگمان برگز ا وهم وي، کردندی چيسرپ
از  بعدی امربين که پيا اي؟ ل کردندين کامل نشده سپس آن را تکميد  عهد رسول اهللا

هنگامی  ساکت بودند و او عهد ن که مردم دريا اي؟ کردندی وپري او از آمده و  رسول اهللا

                                                
 .۲۰۰ص  ۲ج : یحائری يزدی عل شيخ –الثبات احلجية الغائب الزام الناصب يف -٥٤٠
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 به پس هرگز و. ام کردنديست قها آنان يم که دری ارزش یبی زهايچ بر فوت کردند که
به  را مگر که آن رای ا خطابهچ فصل يه و گذارد یمنی باق  میمبه امر هيچکه  سوگند خداوند
د خردمندان يشا، ان آورندگان نباشدميای برا ای فتنهکه  جا آنآشکار ساخته تا  ان ويب، وضوح

  . )متذکر شوند
  
عن األرض  ويدعو بالسيف ويرفع املذاهب ...: (جاء فيه  يكالم له عن اإلمام املهد يف

ملا يرونه من احلكم خبالف ما ، أعداؤه مقلدة العلماء أهل االجتهاد، فال يبقى إال الدين اخلالص
   )٥٤١(.)ذهب إليه أئمتهم فيدخلون كرهاً حتت حكمه خوفاً من سيفه

  . ليحارب أهل البدعی سيأت ي يتبني إن اإلمام املهدی الدعاء التال ويف
متام  کند و میدعوت  شريبا مش... (: آمده است ی مهداو در مورد امام  ازی در سخنان

اجتهاد ی دمشنانش مقلدان فقها، ماند میی سازد و تنها دين خالص باق میاديان را منسوخ 
 از ترس مششري و آرند و یبينند دم برمن میخالف حکم مذهب خود   میحک هنگامی که، هستند

  . )شوند میوارد آن حکم ی ميل یاکراه و ب مرگ با
  
  . کند میبا اهل بدعت مبارزه  خواهد آمد و ی گر آمده که امام مهديدی يدر دعا و

مع ذكر   باب روايات املهديني الدعاء طويل أخذت منه مقدار احلاجة وهو موجود يف
وحجة ، وخامت النبيني، اللهم صل على حممد سيد املرسلني، بسم اهللا الرمحن الرحيم ...: (املصادر

، به ما بدل من كتابكی وأح، من دينكی اللهم جدد به ما حم، امليثاق املنتجب يف، العاملنيرب 
خالصاً خملصاً الشك ، يعود دينك به وعلى يديه غضاً جديداً حتی، وأظهر به ما غري من حكمك

وهد بركنه كل ، اللهم نور بنوره كل ظلمة. وال بدعة لديه، وال باطل عنده، فيه وال شبهة معه
   )٥٤٢(.)...بدعة

ات يآنرا که در باب روا ازی خبش، تنها در مورد موضع خاص است وی طوالن اريدعا بس
خدايا درود فرست بر سرور ، بسم اهللا الرمحن الرحيم( :ميکن میآمده ذکر   ينيمهد

                                                
  .۳۲۷-۳۳۶ص : البن عربی –الفتوحات القدس  -٥٤١
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ه ب خداوندا، ثاقيم ده دريبرگز ان ويجهان حجت پروردگار امربان ويخامت پ و فرستادگان
 که ازی زيچ آن، او ی  وسيلهه ب و، کن پاک شده جمدد ن تويد که ازی زيآن چ، او ی  وسيله

 حکم توست آشکار از ريکه غی زيآن چ، او ی  وسيلهه ب و، ل شده زنده گردانيکتابت تبد
پاک شده بدون  خالص و، کند رشد دستان او ی  وسيلهه ب ن توين که دوباره ديتا ا، گردان

 نور ی  وسيلهه خداوندا ب، ستيآن ن دری بدعت و، ستينی آن باطل در و، یا شبهه وی چ شکيه
 . )... بربنياز ب رای بدعت هر رکن او ی  وسيلهه ب و، روشن گردان رای ظلمت هر او

  
  :اجتهاد وی در مورد رأ ءسخنان علما

 

آن ی و برا، باهوش ملس کند مدبر و، حق آن که عاقل اقتباس کند(: ی سخن شيخ کلين
را که خداوند اراده کرده  چه آنو ، کارشناس که به دين دانا بوده تالش کند موفق و انسان

 عبادت کنند را آدابش او بازداشنت و وی  و امر احکام و شرائع و و راه توحيد مردم از
تلف کردن ، و عمر ميسر باشد، و تکليف الزم باشد، ت شودبحجت ثا  میهنگا، بشناسد

 متام فرائض را بايد کنندگان او خداوند متعال شرط کرده که عبادت و، قبول نيست وقت مورد
متعال ستوده  کرده پيش خداوند ءادا را ها آنکه ی کس تا، کنند ادايقني و بصريت  علم و با

 ها آنکه ی بدين سبب کس، پاداشش عظيم است و، شود میواجب  اوی و ثواب برا، شود
ی برا جاهل باشد اگر، کرده استء ادا را ها آنچه  یبرا داند یمن کندء بصريت ادا بدون علم و

، ء کردهادا چه آنصادق است که به ی کس زيرا ؛صدق ندارد و، ندارد کرده اعتماد ءادا چه آن
شک ی رو که ازی کس زيرا، تصديق نکرده است شبهه آن را شک وی رو از و عارف باشد

علم ی که از روی کس، قرب خشوع و، خضوع، رغبت، ميلی دارا تواند یمن، قبول کرده باشد
 )٥٤٣(،﴾إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ﴿:فرمايد میمتعال  خداوند، آورده باشد به دستيقني 

 شود میقبول واقع  پس شهادت مورد )كه آگاهانه به حق گواهى داده باشند نیمگر آن كسا(
 و، شد یشهادت علم نداشت آن شهادت قبول منبه  اگر و، دارد بدليل اين که به شهادت علم

 بصريت انگار متعال بدون علم و در پيشگاه خداوند گمان باشند شک و که مهراه بای امور
                                                

  .٨۶: الزخرف -٥٤٣
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خواست آن  اگر و، قبول کند را عمل او و پيشه کند صرب او بر اهللا خداوندء شا ان، شدند ءادا
 علم و بصريت و با اعمال واجب را شرط کرده است که او متعال بر خداوند زيرا، را رد کند

 چنني وصف کرده است و را ها آنمتعال  که خداوند آن عده نباشد از تا، دهد اجناميقني 
 ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف فَإِنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ بِه وإِنْ أَصابته فتنةٌ انقَلَب﴿ :فرمايند می

بِنيانُ الْمرسالْخ وه كةَ ذَلرالْآخا وينالد ِسرخ هِهجلَى ومردم كسى است و از ميان ( )٥٤٤(،﴾ع
سد بدان اطمينان پرستد پس اگر خريى به او بر مى] و بدون عمل[حال  يکكه خدا را فقط بر 

بدو رسد روى برتابد در دنيا و آخرت زيان ديده است اين است مهان زيان  يیيابد و چون بال
 يقني خواهد بود و خروج او نيز بدون علم و يقني وارد آن شد و بدون علم وو ا رايز )آشكار

فيه بغري علم خرج منه ومن دخل ، ونفعه إميانه، اإلميان بعلم ثبت فيه من دخل يف(: قد قال العامل
ثابت قدم  در اميان خود، با علم وارد اميان شود هر کس(: فرمودند عامل و. )كما دخل يف

آن خارج  بدون علم نيز از، که بدون علم وارد آن شودی برد اما کس میآن سود  از ماند و می
  )٥٤٥(.))شود می

 
من أخذ دينه من كتاب اهللا وسنة نبيه صلوات اهللا عليه وآله زالت اجلبال قبل أن (: وقال 

  . )ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال، يزول
ل يها زا کوه، امربش أخذ کنديسنت پ ن خود را از کتاب ويد هر کس(: ز فرمودندين و

بودن  تقليدی(ن خود را از سخنان رجال اخذ کند يد هر کس نش برجاست ويشوند اما د می
  . )کنند میل يگر آن را زايرجال د) نيد

 
  ).أمرنا من القرآن مل يتنكب الفنت من مل يعرف(: وقال  
  .)باشد یها در امان من آماج فتنهرا در قرآن نشناسد از  امر ما هر کس: ز فرمودندين و 

متام ی  بردارنده مذاهب گمراه که در ان فاسد وياد ن علت اهل زمان ما با اعتماد بريبد
خداوند است  ی  وسيلهه بخذالن  ق وين توفيا و. افته استيحتقق ، شرک هستند ط کفر ويشرا

                                                
 .١١: احلج -٥٤٤
 .۶ -١٨ ص ۱ج : یکلين شيخ - کافی -٥٤٥
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، ثابت داشته باشدی انميدهد تا ا میبه او  ق راين توفيمنت اده ا او که خداوند بر هر کس و
  از کتاب و سنت رسول اهللا ن خود رايد کند تا میی ش طراحيبرای ا اسباب را به گونه

هر  و. باشد میاز کوه  تر حمکمن يقت آن ديپس به حق، دريت برگريبص  ونيقي مهراه با علم و
، داشته باشد – نعوذ باهللا  –جمهول  و رسواکنندهی نيد را خواسته تا که خداوند خذالن او کس

 ت وريبدون بص آن و ن ويد اين خود را از تقليکرده تا دی ش طراحيبرای ا گونهه اسباب را ب
 را خبواهد ثابت قدم و هر کسخواست پرورگار دارد که  به اراده وی ن بستگيا د وريان برگميا

اورد اما صبح را آغاز يان نميممکن است شخص به آن ا، دهد میرا خبواهد متزلزل قرار  هر کس
شب کافر  ان آورده باشد اما درميصبح ای ممکن است شخص ان آورده وميکه ا در حالیکند  می
رسد سخنان  میی هرگاه به بزرگ د وريگ می از سخنان رجال بر ن خود رايرا ديز ؛گردد می

ز يد نيآ میگر يدی هرگاه بزرگ آورد و میان مين بزرگ ايبه ا کند و میرا فراموش ی بزرگ قبل
  . )ادامه خواهد داشت طورنيمه

  
گويا ، آمي میالالن به شگفت  اين کوران وی از ادعا... (: )٥٤٦( ی سخن شيخ نعمان

سنن دقيق نوشته  احکام و بزرگ و آن علم مهه چيز از فرائض کوچک و نيست که دری قرآن
 ی  وسيلهه عمل ب وی رأ اجتهاد در به قياس و آن نيافتند و در را آنان اين چيزها و شده باشد

اجتهاد را ، بندند که ايشان میافترا   بر رسول اهللا نيازمند شدند وی در حکومتدار ها آن
 در، استناد به قول معاذ بن جبلکردند  که ادعا چه آنگذاشته به  آزاد آنان را مباح دانسته و

اين كتاب را ( )٥٤٧(،﴾ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لِّكُلِّ شيٍء﴿ :فرمايد میمتعال  که خداوندی حال
كه روشنگر هر چيزى است و براى مسلمانان رهنمود و رمحت و بشارتگرى است بر تو نازل 

لوح [ما هيچ چيزى را در كتاب ( )٥٤٨(،﴾الكتابِ من شيٍءی ف ما فَرطْنا﴿: فرمايد می و، )كردمي
و هر ( )٥٤٩(،﴾إِمامٍ مبِنيٍی وكُلَّ شيٍء أحصيناه ف﴿: فرمايد می و، )امي فروگذار نكرده] حمفوظ

                                                
  .۵۶-۵۸ص : یکتاب غيبه نعمان -٥٤٦
  .٨٩: النحل -٥٤٧
 .٣٨: األنعام -٥٤٨
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و ( )٥٥٠(،﴾وكُلَّ شيٍء أَحصيناه كتاباً﴿: فرمايد می و، )امي اى روشن برمشرده چيزى را در كارنامه
إِنْ أَتبِع إِالَّ ما ﴿: فرمايد می و، )امي در آورده كتابی] به صورت[حال آنكه هر چيزى را برمشرده 

ى إِلَيوحشود  را كه به سوى من وحى مى چه آنام جز  گومي كه من فرشته و به مشا منى( )٥٥١(،﴾ي
ميان آنان به موجب و ( )٥٥٢(،﴾أَنزلَ اللّهوأَن احكُم بينهم بِما ﴿: فرمايد می و) كنم پريوى منى

که خداوند نازل کرده در  چه آناز  و(: فرمايند می نيز و) خدا نازل كرده داورى كن چه آن
متام  سنن و فرائض و احکام و آخرت و وجود امور دنيا و سیپس چه ک) ميان آنان حکم کن

 که خداوند دری قرآن، کند می انکار دارند در قرآن را ه اهل شريعت به آن نيازکی چيزهاي
، ن امريای پس مدع. )مهه چيز استی  بيان کننده(، ﴾تبياناً لِّكُلِّ شيٍء﴿: نديافرم میمورد آن 

که به ی ا ائمه خود ون باره يا در به جامن سوگند و، ان ندارندميبه کتابش ا کرده و را رد خدا
 از و، چون اهلش نيستند، يابند یقرآن من را درکه آن  تصديق کردند را کردندی اقتد ها آن

آنان در قرآن نصيب ی رسولش برا خداوند و و داده شده نيستند ها آنکه علم قرآن به ی کسان
اختصاص   اين علم تنها به اهل بيت رسول اهللا ی مههبلکه ، قرار نداده استی ا ره و

آنان  بر به آنان داده و خداوند علم مطلق راکه  نیکسا. به آنان نشان داده شده است و گرديد
  آنان کرده است تا آنان ازی نواه اخذ امور و مور به مراجعه وأخلق را م داللت کرده و

 که آنان خازنان و وارثان و به راستی، کنندی مواضعش در قرآن راهنمايی سوه خلق را ب
ولَو ردوه ﴿ :کند میدر امر خود اين گونه تعريف  خداوند آنان را هستند وی مترمجان علم اهل

لإِلَى أُوولِ وسی إِلَى الرمهنم هنبِطُونتسي ينالَّذ همللَع مهنرِ مو اگر آن را به پيامرب و ( )٥٥٣(،﴾اَألم
آن ] نادرستتوانند درست و  مى[اند كه  از ميان آنان كساىن قطعاًاولياى امر خود ارجاع كنند 

اهل ذکر  از( )٥٥٤(،﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ﴿: فرمايد مینيز  و )را دريابند
نزد آنان   میهيچ عل هدايت رساند و به ايت نور خداوند آنان را يراز. )دانستيد یبپرسيد اگر من

 حضور آنان اختالف واقع در و با تربئه کردقياس  گونه اجتهاد و هر از آنان را ناشناخته نبود و
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 ]عامل غريی علما[ که بني خودی در حال ود بني بر احکام دين که بندگان به آن متدين شده از
 در حالی، اجازه داده است ها آنکه به  بندند میافترا  رسول خدا  بر و دانند می يزجا  آن

ولَو كَانَ ﴿. داند میمنزه  پاک وی چنني سخن با آن را دارد و می بر حذری که قرآن از چنني دين
آن اختالف بسيار  بود در خداغري واگر از ( )٥٥٥(.﴾من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالَفاً كَثرياً

  .)يافتند می
   )٥٥٦(.﴾الْبيناتوالَ تكُونواْ كَالَّذين تفَرقُواْ واختلَفُواْ من بعد ما جاءهم ﴿: ويقول

مباشيد كه پس از آنكه داليل آشكار برايشان آمد پراكنده  نیو چون كسا(: فرمايد مینيز  و
  . )شدند و با هم اختالف پيدا كردند

  
چنگ ی به ريسمان اهلی مهگ( )٥٥٧(،﴾واعتصمواْ بِحبلِ اللّه جميعاً والَ تفَرقُواْ﴿: فرمايد می و

تفرقه  که اختالف وی ارند در حاليتفرقه بس ات در ذم اختالف ويآ و ،)نشويدمتفرق  بزنيد و
 دند که رسول اهللانب میافترا  رسول اهللا  بر دانند و میز يجا ن ضاللت است آن رايدر د
 دارد و می بر حذرآن  کتاب خداوند از ز مشرده ويآن را جا  خداوند  و کند میی
مباشيد كه پراكنده شدند  نیو چون كسا(، ﴾ين تفَرقُواْ واختلَفُواْتكُونواْ كَالَّذوالَ  ﴿ :ديفرما می

خلق ی برای چه حجت و؟ انين بياز ا تر گر واضحيدی انيپس چه ب )و با هم اختالف پيدا كردند
ن يا  وميبر میپناه  به خداوندی افکندگ سر از؟ ارشاد است ح وين مهه توضياز ا از خداوند بعد

خداوند  از م وين بزنيد دری ن که دست به اجتهاد و رأيا به حال خود واگذارد و را که ما
ی يآن راهنمای سوه ب و ثابت قدم نگه دارد، ت کردهيکه هدا چه آنبه  م که ما رايخواه می

فرمان  چه آنبه  م ويکنی ورياز آنان پ متمسک به آنان و خود وی ايما را دوستان اول کند و
م بدون يدار او بشتابين که به ديم تا ايکنی دور کردندی که  چه آن از م ويعمل کن، اند هداد
 آنان باطل و را متقدم بريز ؛ميخر شوأنه مت آنان متقدم و نه از و احنراف و ديترد چ شک ويه

 شود و میهالک ، با آنان خمالفت کند هر کس شده است و غرق آنان ختلف کند که ازی کس
 که رسول اهللا ی طور مهانز و رستگار است پريومهراه باشد   تياهل ب باکه ی کس

                                                
  .٨٢: النساء -٥٥٥
  .١٠۵: آل عمران -٥٥٦
 .١٠٣: آل عمران -٥٥٧



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................٣۵٢

 

  . فرمودند
 هر کس باشد و میحق آشکار  اجتهاد باطل است و، ما نزد( )٥٥٨(:ی سخن سيد مرتض

 . )نيستی او عذری را نداند برا که آن
تعبريات  دراجتهاد  وی أبن جنيد از ر مهان()٥٥٩(:بن جنيدی فتواها ازی بر يکی مرتضپاسخ 

 . )روش او ظاهر است و خود استفاده کرد
هستند ی ندارد بلکه اموری اجتهاد هيچ دليل نزد ما قياس و( )٥٦٠(:ی سخن شيخ طوس

  .)ندارمي اجتهاد را و قياسما حق (: گويد می ۱۴۶ فحهدر ص و )ممنوع است ها آنکه استعمال 
  
به شرع  وی ا گرفته خربدر حالت فتوا از پروردگارت  تو... ( )٥٦١( :ی سخن حمقق حل 

پس اين ی ا عيت رسانده چه بسا دچار توهم شدهبه قط را توی پس چه چيز؟ یکن میاو نطق 
] دارد  وامى[و ( )٥٦٢(،وأَن تقُولُواْ علَى اللّه ما الَ تعلَمونَ  زبان قرار ده سخن خداوند را بر

قُلْ أَرأَيتم ﴿ :کن که فرمود و به سخن پروردگار نظر )دانيد بربنديد تا بر خدا چيزى را كه منى
ت لَى اللّهع أَم نَ لَكُمأَذ الَالً قُلْ آللّهحاماً ورح هنم ملْتعقٍ فَجزن رلَكُم م لَ اللّها أَنزونَمر٥٦٣(،﴾فْت( 

خبشى از آن را حرام ] چرا[از روزى كه خدا براى مشا فرود آورده  چه آنبگو به من خرب دهيد (
 ).بنديد بر خدا دروغ مى ايد بگو آيا خدا به مشا اجازه داده يا حالل گردانيده] خبشى را[و 

که اذن آن داده نشده  در حالی، قسمت تقسيم کرد توان به دو میچگونه يک قسم حمکم را 
  . یمفتر هستی پس تو دروغگو

 
و ظهور  ها آنشرف اصول  و مردم به طهارت ائمه  ی مهه( )٥٦٤( :ی حمقق حل سخن
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با  ها نازب و، یيا خلقی يا حسبی نسب ی يهما انسان فرو از ها آنمرباء بودن  و ها آنعدالت 
آنان ی ثنا زمانشان از مدح و واليان حکومت در کينه توزان و حسودان وی اعراضِ برخ وجود
 آن قدر در صفات کمال و فضايل ، اند منونه زيادی دعا عبادت و و ايثار آنان در، عاجزند

با   ها آنزنندگان به  کذب طعنه عاجز بوده و  مدح آنان از ها ناعروج يافتند که زب
 عدالت آشکار امامان اين اخالق پاک و با وجود ها آنسپس ، يابد یمن قيقاستمرارش حت وجود
 که ازی کس از و کنند میبه فتوايشان عمل  کرده وی پريو ها آن از کنند و می تأييد را 
کرده منع ی پريو او که ازی کس و دهند میفتوا داده مورد سرزنش قرار  یأاجتهاد و ری رو
علم  و، دهند میبه او ضاللت نسبت  و دهند میقرار  ءرا مورد استهزا اوی رأ کنند و می

تکلم  ها آن زا پس اگر غري، صادرشده اطالع دارند ها آن از طريق نقل متواتر که ازی ضرور
  . )کردند یگفتند استهزا من که خود را چه آن. کردند می

،  النيبی مرة يوم توف، وقع ختريب الدين مرتني، وباجلملة... ( )٥٦٥(:گويد میی استرآباد 
 األصولية ويفالكتب  ذكرا العامة يفی ومرة يوم أجريت القواعد األصولية واالصطالحات الت

أن هذه اجلماعة يقولون جبواز ، وناهيك أيها اللبيب. أحكامنا وأحاديثنا كتب دراية احلديث يف
مع ، قول امليت كامليت: ويقولون، الفتاوى من غري ابتناء أحدها على ضرورة التقية االختالف يف
امة وحرامه حرام إىل يوم حالل إىل يوم القي بأن حالل حممد عن األئمة األطهار األخبارأنه تواترت 

  . )القيامة
 بار و  بار در وفات رسول اهللا يک ،بار تکرار شده دين دوی دابو ن تيجهدر ن... (

کتب  و کردند که عامه در کتب اصول خود ذکری اصطالحات و که قواعد اصولی يگر روزد
کنم  میی خردمند انسان ی را ا من تو و، کنند میاحاديث ما ذکر  درايه حديث در احکام و

ی که به وجود ضرور در حالی، فتوا دارند بودن اختالف در به جايز اين مجاعت که اعتقاد از
که اخبار  در حالی، استند انسان مرده مهانقول انسان مرده : گويند می کنند و یتقيه توجه من

  حرام حممدمت حالل و قياروز  تا حالل حممد : فرمايند می متواتر از ائمه اطهار 
 . )باشد میحرام  قيامتتا روز 
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أن نشري أخرياً ی ونرى من الضرور(: سخن سيد صدر  )٥٦٦(:موضوع مصادر فتوا 
 يوه، استنباط هذه الفتاوى الواضحة اعتمدنا بصورة رئيسية يفی بصورة موجزة إىل املصادر الت

النبوية الشريفة بامتدادها املتمثل مستهل احلديث عبارة عن الكتاب الكرمي والسنة  كما ذكرنا يف
ومل ، بالتمسك ما باعتبارهم أحد الثقلني الذين أمر النيب سنة األئمة املعصومني من أهل البيت يف

أما القياس واالستحسان وحنومها فال ، شيء من هذه الفتاوى على غري هذين املصدرين نعتمد يف
 الذيی بالدليل العقل  میوأما ما يس. أهل البيت  نرى مسوغاً شرعياً لالعتماد عليها تبعاً الئمة

أنه هل يسوغ العمل به أو ال فنحن وإن كنا نؤمن بأنه يسوغ  اختلف اتهدون واحملدثون يف
بل كل ما يثبت ، عنیذا املی العمل به ولكنا مل جند حكماً واحداً يتوقف إثباته على الدليل العقل

باإلمجاع فهو ليس   میوأما ما يس، الوقت بكتاب أو سنةنفس  فهو ثابت يفی بالدليل العقل
بعض  مصدراً إىل جانب الكتاب والسنة وال يعتمد عليه إال من أجل كونه وسيلة إثبات للسنة يف

أن جيعلنا من  تعالیوهكذا كان املصدران الوحيدان مها الكتاب والسنة ونبتهل إىل اهللا ، احلاالت
 . )ى ال انفصام هلا واهللا مسيع عليمفقد استمسك بالعروة الوثق"املتمسكني ما ومن استمسك ما 

 در  یاشاره کنيم که بصورت رمسی بينيم که بصورت خالصه وار به مصادر میی ضرور( 
 :عبارتند ازدر حديث آمده  که ذکر کردمي و طور مهان، واضح اعتماد کردميی استنباط اين فتاو

  بيتاهل  از  ند سنت ائمه معصومنيمهانی شريف که امتدادی سنت نبو قرآن کرمي و
، ميمتمسک شو ها آنفرمودند به   که پيامرب اکرمی ثقل از دوی يک  که آنانآن  به اعتبار

 ساختارغريه هيچ  و ءگزينش آرا اما قياس و، اين دو مصدر اعتماد نکنيم از غريی وبه هيچ فتواي
شود  میناميده ی دليل عقل چه آناما ، ندارد توجه به کالم ائمه  با ها آناعتمادبه ی برای شرع

به  اگر و، دارد يا خريی عملی  آن اختالف دارند که آيا جنبه ن درحمدثا جمتهدان و از که بسيار
 واحد و  میآن حکی برا دهد پس چرا میعمل سوق  به سویاميان داشته باشيم که ی دليل عقل
سنت هم  شود در کتاب و میثابت ی دليل عقل که با چه آنبلکه ، يابيم یاثبات آن منی قطع برا

توان  یمن سنت ندارد و در کتاب وی مصدر، شود میکه امجاع ناميده  چه آن اما و، ثابت است
چنني اين  جهت اثبات سنت شود وی ا حاالت وسيلهی بعض کرد مگر اين که در به آن اعتماد
از متمسکان به  را خواهيم که ما میخداوند  از و، اند سنت مصدر يگانه کتاب و است که دو

                                                
  .۱۵ص : حممد باقر الصدر  سيد –الواضحه ی فتاو -٥٦٦



  ٣٥٥............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

ی که هيج گسستن متمسک شود به اين دو هر کسبه حتقيق ، اين دو دستاويز حمکم قرار دهد
  . )داناستی خداوند شنوا ندارد و

بذل الوسع للقيام ": وهو، اللغة مأخوذ من اجلهد جتهاد يفاإل( )٥٦٧(:سخن سيد صدر 
للتعبري ا عن قاعدة من ی على الصعيد الفقه -ألول مرة  -وقد استعملت هذه الكلمة ، "بعمل ما

إن : "القاعدة القائلةی وه، وسارت على أساسهای قررا بعض مدراس الفقه السنی القواعد الت
رجع إىل  لكتاب أو السنةا الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكماً شرعياً ومل جيد نصاً يدل عليه يف

 . )االجتهاد بدالً عن النص
و ، توان خود قيام به عمل کردن حد در: آن فته شده است وگر" جهد"اجتهاد در لغت از (

که ی قواعد از قواعدی تعبري برخی که برای فقه ساختار در -اولني باری برا -اين کلمه 
 قيههرگاه ف :گويد میاين قاعده  و گرفت مورد استفاده قرار سيس کردندأتی مدارس فقه سن

در مورد آن در کتاب و سنت نيابد ی ا نوشته هيچ منت و استنباط کند وی حکم شرع خبواهد
 . )کند میآن منت مراجعه ی به اجتهاد خود جبا

ابد به ي یتفکر خاص خود منی برای ه منابعيکه فق جا آناز  و، یتفکر شخصی عنياجتهاد  و
به او  ن کاريبرد که از ا میع بکار يدر تشر خود رای کند فکر شخص میتفکر خود مراجعه 

از مصادر آن ی مصدر ل فقه وياز دالی ليدلی ن معنياجتهاد به ا شود و می ريتعبی يخود رأ عنوان
ل يز به دلين ا سنت استدالل کند اوياساس کتاب  تواند بر میه يک فقيگونه که  مهان، باشد می

 کند و میبا آن استدالل  افته ويل يمی اجتهاد شخص به سویقابل استناد ی زهايعدم وجود چ
ی  مدرسه ها آنافتند که در رأس يگسترش ی ن معنيبا ای فقه سن مدارس اجتهاد بزرگ در

 مواجه شدند و  تيائمه اهل بی از سوی ديه بود که در مهان وقت با خمالفت شديحنف یاب
 . ديم ديخواهی در حبث بعد، شوند میشان نسبت داده يکه به مدرسه ای يبا فقها نيز

 باشد و میی ن معنيحامل ای  کند که کلمه مین داللت يا اجتهاد بری  دنباله کردن کلمه و 
ات ذکر يپس روا، گرفت می تا قرن هفتم مورد استفاده قرار  ائمه عصر آن در از ريتعبی برا

ی شخص که از فکری آن مبداء فقه ی  وسيلهه ب کنند و میاجتهاد را مذمت  تيشده از اهل ب
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 ن مبداءيا ضدی تيق مجعيبه حتق و، خواهند میحکم  مصادر ازی آن را مصدر دريگ مینشأت 
محل  که آثارشان رای انيروا نيزدخالت کردند و   ائمه عصر ف دريتصن ی دربارهی فقه
کردند با  میاستعمال ء آن مبدا از ريتعبی برا را اجتهادی  کلمه ت غالباًيمجع مهان و، کردند می

به نام ی کتابی ديالرمحن زب بن عبد عبد اهللا و، ات آمده موافق بوديروا که دری اصطالح
ز هالل بن ين و، نوشت "اسياصحاب االجتهاد والقی االوائل ورد علی الطعون عل يفاالستفاده "

الرسول واعتمد  من رد آثار لیعالرد "ن موضوع به نام يدر ای کتابی الفتح مدنی م بن ابيابراه
بن ی ل بن عليک به آن امساعيا نزديی بت صغريغ در عصر نيز و نوشت" ج العقولينتای عل

ی طور مهان، ف کردنديبن أبان در اجتهاد تصنی سيدر رد عی کتابی سهل نوخبتی اسحاق بن اب
 . ت کردنديوص ها آن ک ازي هر آن در ترمجه ی مهه بر صاحب رجالی که جناش

او  از و، ت ارتباط دارديآن مجع صدوق در اواسط قرن چهارم بای بت صغريبه دنبال غ و 
هنگامی ، خضر وی موسی  کتاب خود برقصهی دنباله که در- به عنوان مثال  -م يکن می ذکر
منزلتش که در نزد  گاه ويجا با کمال عقل و فضل و  سیمو: "ديگو مینوشت  که

با کمال و  ی ل موسيدل نيرا استنباط کند به مه نتوانست افعال خضر ، خداوند داشت
تواند در انتخاب امام  مین امت چگونه يسته کند پس ايشای نتوانست انتخاب، که داشت لیفض

خمتلفشان ی عقول ناقصشان و آرای  بواسطه رای توانند احکام شرع میچگونه  موفق باشد و
بر اجتهاد  د وريگ میقرار ی ن خط مشيد در ايخ مفيچهارم شاواخر قرن  در و ؟اصالح کنند

آن  ی درباره و کند می ريشده تعب ذکری قبلی فقهء آن مبدا ن کلمات ازيا با او و، کند میهجوم 
 نزد در اصطالحات را مهان و، سدينو می "ياجتهاد و الرأ د يفيابن اجلن لیالنقض ع"بنام ی کتاب

 عه در ذم اجتهاد نوشتند ويکتاب الذر هنگامی که، ميابي میل قرن پنجم ياوا دری مرتض
 ست ويز نيجای رأ اجتهاد و عمل به گمان و، ميتنزد اما در اجتهاد باطل است و: ديگو می

 ن مسئله بريا در نيدمهان ابن ج :ديگو می جنيددر اعتراض به  "االنتصار" خودی در کتاب فقه
مسح پاها در فصل ی  لهئر مسد و، است آشکار و خطا و کردند ريتعب اجتهاد وی أر استفاده از

. مييگو یاز آن منی زيچ م ويکن یرا نگاه منی ما اجتهاد( :ديگو می"االنتصار"طهارت از کتاب 
که در اواسط ی خ طوسيش و، افتيز استمرار يآن ن اجتهاد بعد ازی  ن اصطالح در کلمهيا و

اجتهاد  اس وياما ق: ديگو می کند و میرا ذکر ی مواضعافت در کتاب خود يقرن پنجم وفات 
در اواخر قرن ششم  و. استفاده کرد ها آنعت از يتوان در شر یندارد بلکه منی ليچ دلينزد ما ه
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ی کيی برا خودی ها حياز ترجی تعدادلسرائر نه از کتابش ايب تعارض دوی  س در مسئلهيابن ادر
آن نزد دوستامنان  ازغري به  و :ديگو میسپس بدنبال آن ، کند میعرضه ی گريد نه برياز دو ب

 . )اجتهاد نزد ما باطل است نش ويگز اس ويق شود و یح منيترج
  

 :مذمت قياس در
  

ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا للْمآلئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِبليس ﴿: تعالیقال 
 نكُن مي لَم يناجِدنِ *السلَقْتخ هنم رياْ خقَالَ أَن كترإِذْ أَم دجسأَالَّ ت كعنا مارٍ ی قَالَ من نم

نيٍون طم هلَقْتکردمي؛ بعد به فرشتگان گفتيمی ما مشا را آفريدمي؛ سپس صورت بند( )٥٦٨(.﴾خ :
 . )کنندگان نبود سجده جز ابليس که از مهه سجده کردند؛ ها آن» !آدم خضوع کنيدی برا«

 )٥٦٩(.﴾أَأَسجد لمن خلَقْت طيناًوإِذْ قُلْنا للْمآلئكَة اسجدواْ آلدم فَسجدواْ إَالَّ إِبليس قَالَ ﴿
چه چيز تو را مانع شد که سجده ، در آن هنگام که به تو فرمان دادم: فرمود) خداوند به او(

  . )و او را از گلی ا من از او ترم؛ مرا از آتش آفريده: گفت ؟یکن
  

عن ، بن مياحعن احلسني ، بن يقطني يعن احلسن بن عل، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن 
من نار وخلقته من ی خلقتن: إن إبليس قاس نفسه بآدم فقال: (قال، عبد اهللا  عن أيب، أبيه
   )٥٧٠(.)كان ذلك أكثر نوراً وضياء من النار، خلق اهللا منه آدم بالنار الذيولو قاس اجلوهر ، طني
از پدرش از اح ي بن مني از حسنيقطيبن ی از امحد بن حممد از حسن بن علی يحيحممد بن  

سه يمقا  با آدم س خود رايا ابلمهان( :فرمودند  د که حضرتيگو می  عبد اهللابا
آن  که خداوند آدم را ازی اگر جوهر را از گل و او وی آتش خلق کرد از مرا:گفت کرد و

  . )آتش بود از شتريآن بی يروشنا نور و توان گفت که می، سه کرديد با آتش مقايآفر
  
: قال، عن عيسى بن عبد اهللا القرشي، عن أمحد بن عبد اهللا العقيلي، عن أبيه، إبراهيمبن  يعل
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: قال. نعم: قال؟ أنك تقيسی بلغن، يا أبا حنيفة: فقال له عبد اهللا  أيب يحنيفة علابو دخل (
فقاس ما بني النار ، من نار وخلقته من طنيی خلقتن: فإن أول من قاس إبليس حني قال، ال تقس
وصفاء أحدمها على ، ولو قاس نورية آدم بنورية النار عرف فضل ما بني النورين، والطني
   )٥٧١(.)اآلخر
ابو : ديگو میی قرش عبد اهللابن ی سياز عی ليعق عبد اهللام از پدرش امحد بن يبن ابراهی عل 
اهل ه تو از يحنفابو ی ا(: شان فرمودنديبه ا  حضرت، وارد شد  عبد اهللا ابا ه بريحنف

س بود يابل، اس کرديکه قی  کسنيرا اوليز، سه مکنيمقا :فرمودند. یآر: گفت؟ یهستاس يق
آدم  اگر نور واس کرد يگل ق  آتش ونيپس ب، را از گل او وی آتش خلق کرد که گفت مرا از

 شد می دو نور شناخته نيبی برتر شد فضل و میسه ينور آتش مقا با( .  
  
احلسن  قلت أليب: قال، عن حممد بن حكيم، عمري عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعل

أن اجلماعة منا لتكون  حتیالدين وأغنانا اهللا بكم عن الناس  جعلت فداك فقهنا يف: موسى 
فرمبا ورد ، الس ما يسأل رجل صاحبه حتضره املسألة وحيضره جواا فيما من اهللا علينا بكم يف

عنك وال عن آبائك شيء فنظرنا إىل أحسن ما حيضرنا وأوفق األشياء ملا علينا الشيء مل يأتنا فيه 
: قال. ذلك واهللا هلك من هلك يا ابن حكيم يف، هيهات هيهات: (فقال. جاءنا عنكم فنأخذ به

   )٥٧٢(.)وقلت، قال علي: لعن اهللا أبا حنيفة كان يقول: مث قال
 سیاحلسن موابو به : ديگو میم يحک از حممد بن ريعمابو م از پدرش از ابن يبن ابراهی عل 
 مشا از مردم  ی  وسيلهه ب را خداوند ما د وين تفقه دهيد تان شوم ما را دريفدا: عرض کردم

که ی ا مسئله بتوانند در مورد هر، ابنديحضور ی جملس از ما دری مجاعت هر از سازد تاين یب
عرضه شود ی زيما چ بر ديشا و، ميده پاسخ آن را مشا ما بر منت خدا ی  وسيلهه ده شود بيپرس

اس يق قيم پس از طريابي یمن خیمورد آن پاس در عرضه نشده است و مشا و پدرانتان  که از
مورد آن حکم  و در ميکن میده به آن نگاه يرس به ما مشاهای سو که ازی يايتوافق با اش و

سوگند هالک شده  ابن حکيم هرگز هرگز به خدای ا(: فرمودند  حضرت، ميکن می
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ی گفت عل میحنفيه را لعنت کند که ابو خدا : سپس فرمودند. شود میآن هالک  که دری کس
ی چيزسوگند  به خدا: گويد میحممد بن حکيم به هشام بن حکم . گومي میمن  گفت و

  . )که خواستم مرا در قياس اجازه دهد خواستم مگر یمن
  

، منصور عن درست بن أيب، عن النضر بن سويد، أبيهعن ، عبد اهللا الربقي عن أمحد بن أيب
إنا نتالقى فيما بيننا فال يكاد يرد علينا شيء : احلسن  قلت أليب: (قال، عن حممد بن حكيم

وقد يرد علينا الشيء وليس عندنا فيه شيء ، إال وعندنا فيه شيء وذلك شيء أنعم اهللا به علينا بكم
كان ، لعن اهللا أبا فالن: مث قال. وما لكم وللقياس، ال: فقال؟ وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه

ولكن هذا ، ال: قلت - ؟ كنت جتلس إليه: مث قال. وقالت الصحابة وقلت، وقلتی قال عل: يقول
ووضع (وإذا جاءكم ما ال تعلمون فها ، إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا: احلسن ابو فقال . قوله

أتى الناس مبا اكتفوا به على عهده وما  ألن رسول اهللا: قال -؟ ومل ذاك: فقلت. )يده على فمه
   )٥٧٣(.)حيتاجون إليه من بعده إىل يوم القيامة

منصور از حممد بن ابو د از درست بن يپدرش از نضر بن سو ازی برق عبد اهللامحد بن  
شود به  میما عرضه  که بری مورد چيزهاي در: گفتم احلسن ابو به (: ديگو میم يحک

هيچ ، شود میما عرضه  بری اوقات چيزی گاه و، دهيم میپاسخ  ها آنبه  برکت وجود مشا
؟ آن قياس کنيم نزد ما شبيه آن است آيا تر است در در يابيم و یمن نزد خود دری پاسخ

ابو خداوند : سپس فرمودند. مشا جايز نيست قياس بر باشيد و بر حذرخري از قياس : فرمودند
سپس . گومي میمن  گومي و صحابه گفتند و میمن  گفت و لیع:گفت میفالن را لعنت کند که 

 احلسن ابو پس ، اين را گفتهی خري ول: عرض کردم؟ یا هبا او معاشرت داشت: فرمودند
 حضرت! بگوييد و اگر نداشتيد اين چنني باشيد، علم داشتيدی مورد چيز اگر در: فرمودند

 زيرا رسول اهللا: فرمودند؟ چرا: عرض کردم. دهان قرار داد را بر دست خود   در
مردم ی امت برايشان تا روز قيبعد از ا از داشتند آورده ويرا که مردم ن چه آنش يعهد خو

  . )کند میت يکفا
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عن ، عن أبان ابن عثمان، الوشاء يعن احلسن بن عل، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد
إن أصحاب املقائيس طلبوا العلم ( :يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، شيبة اخلراساين أيب

   )٥٧٤(.)وإن دين اهللا ال يصاب باملقائيس، باملقائيس فلم تزدهم املقائيس من احلق إال بعداً
به يشی الوشا از أبان بن عثمان از ابی بن حممد از حسن بن علی  بن حممد از معلنيحس
اس ياس علم را با قيا اهل قمهان( :م که فرمودندنيدش  اهللاعبد  از ابا :ديگو میی خراسان

اس حاصل يهرگز با ق ن خدايد و، کرد شتر دوريحق ب از را ها آناس يق و، طلب کردند
  . )گردد یمن

  
، عن عبد الرمحن بن احلجاج، يحيیعن صفوان بن ، عن الفضل بن شاذان، حممد بن إمساعيل
ی أال ترى أن امرأة تقض، إن السنة ال تقاس: (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن أبان بن تغلب

   )٥٧٥(.)إن السنة إذا قيست حمق الدين، يا أبان، صالای صومها وال تقض
أبان بن  از عبدالرمحن بن حجاج ازی يحيل از فضل بن شاذان از صفوان بن يحممد بن امساع 

ی که زنی ا دهيا ديآ، ستياس نيقابل قا سنت مهان(: فرمودند  عبد اهللابا: ديگو میتغلب 
اس يأبان اگر سنت قی ا، آورد یبه جا من منازش رای قضای آورد ول میاش را جبا  روزهی قضا
  . )شود مید ابو ن نيشد د می

  
سألت أبا احلسن موسى : قال، عن عثمان بن عيسى، عن أمحد بن حممد، عدة من أصحابنا

 ٥٧٦(.)إن اهللا ال يسأل كيف أحل وكيف حرممالكم والقياس : (عن القياس فقال(   
  سیاحلسن موابو از : ديگو میی سياز اصحاب از امحد بن حممد از عثمان بن عی برخ 

 سیخداوند ک از نامها! اسيمشا را چه به ق (:فرمودند  حضرت؟ دميپرس قياسدر مورد 
  . )حرام کرده استی زيو چگونه چ را حالل کردهی زيپرسد که چگونه چ یمن

  
، املغرا عن أيب، عن سيف بن عمرية، عن إمساعيل بن مهران، )عبد اهللا الربقي أمحد بن أيب(عنه 

                                                
  .۵۶ص  ۱ج : یکلينشيخ - کافی -٥٧٤
  .۵۷ص  ۱ج : یکلين شيخ - کافی -٥٧٥
 .۵۷ص  ۱ج : یکلين شيخ –ی کاف -٥٧٦
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وإن الرجل منا ، إن عندنا من قد أدرك أباك وجدك: احلسن  قلت أليب: (قال، عن مساعة
إمنا هلك من كان قبلكم حني : فقال -؟ يبتلى بالشيء ال يكون عندنا فيه شيء فيقيس

   )٥٧٧(.)قاسوا
از مساعه  ءاملغرای اب ه ازريف بن عميس ل بن مهران ازيامساع ازی برق عبد اهللامحد بن ابا

از برکات  ها آنشود که  میما عرضه  بری امور: معرض کرد  احلسنابو به : ديگو می
 شود که در میما عرضه  بری مسائلی اما گاه، ميده میرا پاسخ  ها آنوجود پدرمشا وجدتان 

هالک ، اس کردنديکه قبل مشا قی کسان(: فرمودند - ؟ ميکن میاس يم پس قيابي یمنی پاسخ ها آن
  . )شدند
  

قال رجل من : (قال، نصر عن أمحد بن حممد بن أيب، )عبد اهللا الربقي أمحد بن أيب(عنه 
قد : ذلك وقال فأيب، نسمع الرواية فنقيس عليها، نقيس على األثر: احلسن  أصحابنا أليب

   )٥٧٨(.)فليس معهم ألحد أمر، رجع األمر إذاً إليهم
 :ديگو مینصر ابو از امحد بن حممد از ی بن حممد برق از امحدی برق عبد اهللابو بن  امحد 

را ی روايت، کنيم میيسه مسائل مقا در ما :عرض کرد احلسن ابو اصحاب ما به  ازی مرد(
به  را امور: رد کردند و فرمودند  پس حضرت، کنيم میمورد آن قياس  در شنومي و می

  . )نداشتند امور اجنام دری چ حقيه ها آنکه  در حالی دهند میخودشان ارجاع 
  
وحممد بن احلسن  حدثنا أيب: حديث طويل حنيفة يف أليب حماججة اإلمام الصادق  يف
 ،زهري ابو حدثنا : قال، اهللا الربقيعبد  حدثنا أمحد بن أيب: قال، حدثنا سعد بن عبد اهللا: قال

تعرف ، يا أبا حنيفة): (قال ( عبد اهللا  عن أيب، عن بعض أصحابه، بن شبيب بن أنس
، لقد ادعيت علماً، يا أبا حنيفة: قال، نعم: قال؟ كتاب اهللا حق معرفته وتعرف الناسخ واملنسوخ

ويلك وال هو إال عند اخلاص من ، ويلك ما جعل اهللا ذلك إال عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم
   )٥٧٩(.)...ما ورثك اهللا من كتابه حرفاً فإن كنت كما تقول ولست كما تقول، ذرية نبينا 

                                                
  .۲۱۲ص  ۱ج  :امحد بن حممد خالد الربقی –احملاسن  -٥٧٧
  .۲۱۳-۲۱۴ص ۱ج : امحد بن خالد الربقی –احملاسن  -٥٧٨
   .۸۹-۹۰ص  ۱ج: صدوق شيخ –علل شرايع  -٥٧٩
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حممد بن  پدرم و: آمده استی طوالنی ثيدر حد نفيهحابو بر  احتجاج امام صادق  در
کنند که  می نقل  عبد اهللاصحاب از ابای ب بن انس از برخيبن شب هريزابو از   حسن

 و ناسخ وی شناس میحنفيه آيا کتاب خدا را به حق معرفتش ابو ی ا( :فرمودند  حضرت
، تو بری وای علم کردی حنفيه ادعاابو ی ا: فرمودند. یآر: گفت؟ یدان میمنسوخ آنرا 

ی وا، آنان نازل شد قرار نداده است بر که جز اهل کتابی خداوند آن علم را نزد هيچ احد
ک حرف از کتاب يخداوند  و  امربمانيپ ی ذريهخمصوص  ست جزينی نزد کس آنو  !برتو

  . )...بودی ن گونه خنواهيا قطعاًو ی کن میکه ادعا  طور مهان، تو به ارث قرار ندادهی را برا
 

عن حممد بن ، بن إبراهيم بن هاشم يحدثنا عل: قال، حدثنا حممد بن موسى بن املتوكل 
ما ذكرت : (قال، عن ابن شربمة، عن داود بن فرقد، يونس بن عبد الرمحنعن ، عيسى بن عبيد

عن ، أيبی مسعته يقول حدثن، إال كاد أن يتصدع له قليب حديثاً مسعته من جعفر بن حممد 
ه ابو وال كذب ، وأقسم باهللا ما كذب على أبيه: قال ابن شربمة -  عن رسول اهللا، جدي

، من عمل باملقاييس فقد هلك وأهلك: قال - اهللاوال كذب جده على رسول ، على جده
   )٥٨٠(.)ومن أفىت الناس وهو ال يعلم الناسخ من املنسوخ واحملكم من املتشابه فقد هلك وأهلك

د از يبن عبی سيم بن هاشم از حممد بن عيبن ابراهی از عل بن متوکل ی حممد بن موس
 نیسخ بن حممد  جعفر از: ديگو میالرمحن از داوود بن فرقد از بن شربمه  ونس بن عبدي

پدرم از جدم از : از ايشان شنيدم که فرمودند، نزديک بود قلبم از شدت درد بايستددم که يشن
 کند که نه بر پدرش و نه بر میگند ياد سوبه خداوند  :گويد میابن شربمه  -  رسول اهللا

 و هالک شد کند قياس هر کس :فرمودند( -نکرده است افترا  رسول اهللا جدش و نه بر
 ندارد و  میمتشابه قرآن عل حمکم و که به ناسخ و منسوخ وی کس و، کند میهالک  مردم را

  . )برد میبه هالکت  مردم را و هالک شد، به مردم فتوا دهد
  

حدثنا حممد بن : قال، حدثنا حممد بن احلسن بن الوليد: قال، حممد بن علي جعفرابو  أخربين
عن زرارة ، عن محاد بن عثمان، عن محاد بن عيسى، حدثنا يعقوب بن يزيد: قال، احلسن الصفار

                                                
  .۵۰۷ص : صدوق شيخ –ی آمال -٥٨٠



  ٣٦٣............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

فإم ، الدين إياك وأصحاب القياس يف، يا زرارة( :يحممد بن عل جعفرابو  قال يل: قال، بن أعني
 ،عزوجلويكذبون على اهللا ، األخباريتأولون ، تركوا علم ما وكلوا به وتكلفوا ما قد كفوه

من خلفه فيجيب من بني ی ويناد، من بني يديه فيجيب من خلفهی منهم ينادبالرجل ی وكأن
   )٥٨١(.)األرض والدين قد تاهوا وحتريوا يف، يديه
عقوب بن يد از حممد بن حسن صفار از ياز حممد بن حسن بن ولی جعفر حممد بن علابو  

 لیجعفر حممد بن عابو : ديگو می نيبن عثمان از زراره بن أع از محادی سيبن ع د از محاديزي
 که به آن  را  میرا آنان عليز، باش بر حذرن ياس در يزراره از اهل قی ا( :به من فرمودند

، اند عهده گرفته ست آن را بريتکفل آنان ن راکه دری زيو چ، موکل شدند آن را رها کرده
نم که هرگاه ندا يب میرا ی ا مرديگو، بندد میمتعال افترا ی خدا بر و، کرده تأويلاخبار را 

 دهد در مقابل خود میخود ندا  هرگاه در پشت سر شود و میدهد از پشت سرش اجابت  می
  . )ان شدندري گمراه و حنيزم  مردم درنيچننيا د وريگ میمورد استجابت قرار 

 
وبرهة ، وبرهة بالسنة، تعمل هذه األمة برهة بالكتاب: (قال،  عن النيب: الآليلی عوال
   )٥٨٢(.)فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا، بالقياس
 به سنت وی به کتاب و زمانی ن امت زمانيا(: فرمودند  اکرمپيامرب : الاليلی عوال

  . )قت گمراه شدندي کردند به حقنيپس اگر چن، کند میاس عمل يبه قی زمان
  

   )٥٨٣(.)دينها قاست يف حتیما هلكت أمة : (أنه قال عن سلمان ی ورو
   .)دين کرد که قياس در هالک نشد مگری امت( :گويدکه   از سلمان و
  

قد جعل اهللا للقرآن ، إياكم وتقحم املهالك بإتباع اهلوى واملقاييس: (قال، وعن الصادق 
فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن ﴿ :تعالیقال اهللا ، ال علم إال ما أمروا به، أهالً أغناكم م عن مجيع اخلالئق

                                                
  .۵۱-۵۲يخ مفيد ص ش –ی آمال -٥٨١
  .۲۵۶ص  ۱۷ج : مستدرک الوسائل -٥٨٢
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   )٥٨٥(.)عىن إيانا )٥٨٤(﴾تعلَمونَكُنتم الَ 
 وی از هوی وريدر پ ديفتيها ن هالکت د که دريباش بر حذر(: فرمودند  امام صادق 

ق ياز متام خال ها آنی  بواسطه گذاشته که مشا رای قرآن اهلی ا خداوند برامهان، اسيق هوس و
خداوند در مورد آنان  ن که به آن امر کردند ويست مگر اين  میچ عليه، از گرداندهينی ب

  . )هستم "من"ذکرو اهل  )دانستيد یاهل ذکر بپرسيد اگر من از( :ديفرما می
  

عن حممد بن عبد اهللا ، عن سعد بن عبد اهللا، عن حممد بن قولويه: رجاله يفی عمرو الكشابو 
مسعت أبا عبد اهللا : قال، عن داود بن سرحان، عن حممد بن سنان، بن أسباط يعن عل، املسمعي

 ،األحدث الرجل احلديث و إين: (يقولاو، دين اهللا ه عن اجلدال واملراء يفاه عن القياسا ،
  . اخلرب )٥٨٦()هتأويلعلى غري ی فيؤول حديثی فيخرج من عند

 عبد اهللاز حممد بن  عبد اهللاه از سعد بن ياز حممد بن قولو :در رجال خودی عمرو الکشابو  
  عبد اهللابو  از: ديگو میبن اسباط از حممد بن سنان از داوود بن سرحان ی از علی مسمع

ی ن يد تعصب در جدل و از را او دهم و میبه مرد  ث رايمن حد( :که فرمودند نيدمش
 ث من رايشود و حد میمن خارج  که از نزدی در حال، کنم میی اس يق از را او، کنم می

  . )ام کرده تأويلمن  چه آن از ريکرده به غ تأويل
  

  :ف هنگام شبههوقتلزوم 
  

، منصور عن درست بن أيب، عن النضر بن سويد، عن أبيه، عبد اهللا الربقيی عن أمحد بن أب
إنا نتالقى فيما بيننا فال يكاد يرد علينا شيء : احلسن  قلت أليب: (قال، عن حممد بن حكيم

وقد يرد علينا الشيء وليس عندنا فيه شيء ، به علينا بكمإال وعندنا فيه شيء وذلك شيء أنعم اهللا 
كان ، لعن اهللا أبا فالن: مث قال؟ وما لكم وللقياس، ال: فقال؟ وعندنا ما يشبهه فنقيس على أحسنه

ال ولكن هذا : قلت -؟ كنت جتلس إليه: مث قال. وقالت الصحابة وقلت، وقلتی قال عل: يقول
                                                

 .۴٣: ، النحل٧: األنبياء -٥٨٤
   .۲۵۷ص ۱۷ج : مستدرک الوسائل -٥٨٥
   .۲۵۷-۲۵۸ص  ۱۷مستدرک الوسائل ج  -٥٨٦
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ووضع (وإذا جاءكم ما ال تعلمون فها ، جاءكم ما تعلمون فقولواإذا : احلسن ابو فقال . قوله
أتى الناس مبا اكتفوا به على عهده   ألن رسول اهللا: قال -؟ ومل ذاك: فقلت. )يده على فمه

   )٥٨٧(.)وما حيتاجون إليه من بعده إىل يوم القيامة
از حممد بن  منصورابو د از درست بن يپدرش از نضر بن سو ازی برق عبد اهللامحد بن  
ما عرضه  که بری مورد چيزهاي در: معرض کرد احلسن ابو ابو به (: ديگو میم يحک
ما عرضه  بری اوقات چيزی گاه و، دهيم میپاسخ  ها آنشود به برکت وجود مشا به  می
آن قياس  نزد ما شبيه آن است آيا تر است در در يابيم و یمن نزد خود دری هيچ پاسخ، شود می

خداوند : سپس فرمودند. مشا جايز نيست قياس بر باشيد و بر حذرخري از قياس : فرمودند؟ کنيم
. گومي میمن  گومي و صحابه گفتند و میمن  گفت و لیع :گفت میفالن را لعنت کند که ابو 

احلسن ابو پس ، اين را گفتهی خري ول: معرض کرد؟ یا با او معاشرت داشته: سپس فرمودند
 بگوييد و اگر نداشتيد اين چنني باشيد، علم داشتيدی مورد چيز دراگر : فرمودند !

  زيرا رسول اهللا: فرمودند؟ چرا: معرض کرد. را بردهان قرار داد دست خود  حضرت
 مردمی بعد از ايشان تا روز قيامت برا را که مردم نياز داشتند آورده و چه آنيش در عهد خو

  . )کند میت يکفا
  

، عن أبان األمحر، الوشاء يعن احلسن بن عل، عن أمحد بن حممد بن خالد، عدة من أصحابنا
اهللا : وما مل تعلموا فقولوا، ما علمتم فقولوا: (قال، جعفر  عن أيب، رجاء عن زياد بن أيب

   )٥٨٨(.)إن الرجل لينتزع اآلية من القرآن خير فيها أبعد ما بني السماء واألرض، أعلم
اد بن يبان امحر از زا الوشاء ازی حممد بن خالد از حسن بن علامحد بن  از اصحاب ازی برخ 

، ديدان یکه من را چه آن د وييبگو، ديدان می را چه آن( :فرمودند ر جعفابو : ديگو میرجا ی اب
ی کس کند مانندی  به رأرياز قرآن تفسی ا هيدر مورد آی را اگر کسيز ؛د خدا داناتر استييبگو

  . )کند می و آمسان سقوط ني زمنيبی  فاصله دورتر ازی ا که به فاصله
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عن غري ، عن جعفر بن مساعة، بن أسباط يعن عل، عن معلى بن حممد، احلسني بن حممد
أن : (قال؟ ما حق اهللا على العباد سألت أبا جعفر : قال، عن زرارة بن أعني، عن أبان، واحد

   )٥٨٩(.)يقولوا ما يعلمون ويقفوا عندما ال يعلمون
گر از يدی کي جعفر بن مساعه از بن اسباط ازی بن حممد از علی بن حممد از معل نيحس 

مردم  حق خدا بر: مسيدپر جعفر ابو از : ديگو می نيعابان از زراره بن ا اشخاص از
  . )خاموش مبانند، اگر نداشته باشند پاسخ دهند و، داشته باشند  میاگر عل(: فرمودند؟ ستيچ

عبد اهللا  قلت أليب(: قال، عن هشام بن سامل، عمري عن ابن أيب، أبيهعن ، بن إبراهيم يعل
 :فإذا فعلوا ذلك ، ويكفوا عما ال يعلمون، أن يقولوا ما يعلمون: فقال؟ ما حق اهللا على خلقه

   )٥٩٠(.)فقد أدوا إىل اهللا حقه
  
  اهللاعبد از ابا(: ديگو می از هشام بن سامل ريم از پدرش از ابن عميبن ابراه يعل 

را  چه آن ند وبگوي، دانند میرا  چه آنمردم : فرمودند؟ مردم چيست بر حق خدا: مسيدپر
 . )کردند ء کردند حق خدا را ادانياگر چن آن خاموش مبانند و در، دانند یمن

عن محزة بن ، عن ابن بكري، عن ابن فضال، عن أمحد بن حممد بن عيسى، يحيیحممد بن 
كف : (إذا بلغ موضعاً منها قال له حتیبعض خطب أبيه  عبد اهللا  أيب یالطيار أنه عرض عل

ال يسعكم فيما ينزل بكم مما ال تعلمون إال الكف عنه والتثبت : عبد اهللا ابو مث قال . واسكت
، ويعرفوكم فيه احلق، حيملوكم فيه على القصد وجيلوا عنكم فيه العمى حتیوالرد إىل أئمة اهلدى 

   )٥٩٢(.))٥٩١(﴾فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم الَ تعلَمونَ﴿ :تعالیقال اهللا 

  
از ی ار برخي از محزه بن طرياز ابن فضال از ابن بکی سياز امحد بن حممد بن عی يحيحممد بن 

 د ويرسی ن که به موضعيعرضه کردند تا ا  عبد اهللای حضرت اب پدرش بری ها خطبه
مشا  که بر چه آن: سپس فرمودند. خاموش باشاست و ی کاف( :به او فرمودند  حضرت
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آن ، فهميدن آنی برا خاموش باشيد و دانيد در مقابل آن بايستيد و یشود که آن را من مینازل 
 به آن برهانند و و سوء قصدی گونه کور را از هر ارجاع دهيد تا مشا  به ائمه هدايت را

  . ))اهل ذکر بپرسيد دانستيد از یاگر من( :ديفرما میخداوند  و آن به مشا نشان دهند حق را در
  

، عن عبد اهللا بن مسكان، بن النعمان يعن عل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، يحيیحممد بن 
الوقوف عند الشبهة خري : (قال، جعفر  عن أيب، سعيد الزهري عن أيب، عن داود بن فرقد

   )٥٩٣(.)من روايتك حديثاً مل حتصهوتركك حديثاً مل تروه خري ، اهللكة من االقتحام يف
بن مسکان از داوود  عبد اهللابن نعمان از ی از علی سياز امحد بن حممد بن عی يحيحممد بن  

وقوف ( :فرمودند  که حضرت: ديگو می  جعفری از ابی د زهريسعی بن فرقد از اب
 از تری ت کنيرواکه از خود ی ثيترک حد از فرو رفنت در مهلکه است و در هنگام شبهه تر

  . )یدرک نکرده باش که آن رای ثيترک حد
  

، عبد اهللا عن أمحد بن أيب، القاسم عن عمه حممد بن أيب، ماجيلويه  يحدثنا حممد بن عل
أورع الناس من وقف ( :قال، عبد اهللا  شعيب يرفعه إىل أيب عن أيب، عن العباس بن معروف

أشد الناس اجتهاداً من ترك ، أزهد الناس من ترك احلرام، الفرائضأعبد الناس من أقام ، عند الشبهة
   )٥٩٤(.)الذنوب

از عباس بن  عبد اهللابو بن قاسم از امحد بن  ش حممديعمو از ه يلويحممد بن ماج
ی ن مردم کسانيتر رکيز(: کند که فرمودند مینقل   عبد اهللابو ب از يشعی معروف از اب

 دهد و اجنام که واجبات رای ن مردم کسيعابدتر کنند و میهستند که در هنگام شبهه وقوف 
ترک  که گناهان رای ن مردم کسيجماهدتر ترک کند و که حرام رای ن مردم کسيزاهدتر

  . )کند
 
فإن الوقوف عند حرية الضالل ، وقف عند كل ما اشتبه عليك: (وقد قال الصادق  
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   )٥٩٥(.)ومن أعظم األهوال رد علم آل حممد عليهم ال إليهم، األهوالأهون من ركوب 
هنگام  را وقوف دريز ؛واجب است تو وقوف در هر شبهه بر(: فرمودند  امام صادق 

 بر رفنت علم آل حممد يرد و نپذ ن خطايبدتر ارتکاب خطاست و از تری گمراه ت وريح
  . )آنانی آنان است نه برا

  
من مل ، من غلب لسانه أمنه، أول إعجاب املرء بنفسه فساد عقله: ( املؤمننيقال أمري  

الشكر عصمة من ، رب كلمة سلبت نعمة، من ساء خلقه مله أهله، يصلح خالئقه كثرت بوائقه
سعة  يف، أصل احلزم الوقوف عند الشبهة، شفيع املذنب خضوعه، الصيانة رأس املروة، الفتنة

   )٥٩٦(.)األخالق كنوز األرزاق
شده  عقل خود باعث فساد تعجب فرد به خود و  تکربنياول( :فرمودند  نيمنؤامل ريام
 را اصالح نکند شر او اخالق خود هر کس، افتين ميا شد وزريزبانش پ بر هر کس، است

 رای نعمتی ا کلمه ديشا، شوند میاو خسته  اهلش از باشد اخالقش بد هر کس، شود می شتريب
 انسان گناهکار، استی سرشته جوامنردی ريشگيپ، هاست فتنه ازی عصمت شکر، سلب کند

 و صدری  سعه در، هنگام شبهه است وقوف دری يدانا اصل هر، خضوعش شفاعت است
  . )هاست رزقی ها اخالق گنج

 
   )٥٩٧(.)يقف عند الشبهة الذيالورع ( : قال رسول اهللا

  . )هاست شبهنگام ه وقوف دری حقيقی تقو( :فرمودند رسول اهللا 
 

  . )والبخس بالزكاة، والسحت باهلدية، اآلخذ بالشبهات يستحل اخلمر بالنبيذ( : عنه
 مال حرام با و، شربتی را به جا که شرابی کس اخذ در شبهات مانند( :او از 
  . )داند میزکات حالل ی به جا و خبل را، هيهد
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فمن ، ال يعلمها كثري من الناس، مشتبهاتوبينهما أمور ، واحلرام بني، احلالل بني( : عنه
كراع يرعى حول ، احلرام الشبهات وقع يف ومن وقع يف، الشبهات استربأ لعرضه ودينهی اتق
  . )يوشك أن يواقعه میاحل

شتر يکه ب، مشتبه استی امور ها آن نيو ب، ان شدنديدو ب حالل و حرام هر( : او از
 هر کس ن خود را مصون داشه ويد کند زياز شبهات پره هر کسپس ، دانند یرا من ها آنمردم 

ی در کنار دهانه کوه آتش اش را که گله یند چوپانمهان، حرام فرو رود در در شبهات فرو رود
  . )آن واقع شود در ک بوديکه نزد کندی نگه دار

  
 عن أيب، عن زرارة، عن ابن بكري، عن حممد بن سنان، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن 

   )٥٩٨(.)لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا ومل جيحدوا مل يكفروا: (قال، عبد اهللا 
  عبد اهللابو  از زراره از رياز امحد ابن حممد از حممد بن سنان از بن بکی يحيحممد ابن 

کردند هرگز انکار و  میوقوف  یاگر بندگان در هنگام ناآگاه( :د که حضرت فرمودنديگو می
  . )دنديورز یکفر من
 

عن فضيل بن ، عن عبد اهللا بن املغرية، عن أبيه، جعفرابو املكىن ی عبد اهللا الربق أمحد بن أيب
ال "فإن ، يال أدر: فقل، إذا سئلت عما ال تعلم: (قال، عبد اهللا ييعن أب، عن رجل، عثمان
   )٥٩٩(.)خري من الفتيا" أدرى

ل بن يفض ه ازريبن مغ عبد اهللاز پدرش از  جعفرابو با لقب ی برق عبد اهللای امحد ابن اب
هرگاه ( :فرمودند کند که میروايت   عبد اهللابو از ی مرد کند که مینقل  عثمان

  . )فتوا دادن است را ندانسنت تر ازيز ؛دامن منی: بگوی دانست یمن
  

بن عبيد اهللا  عن جعفر بن حممد، عن أبيه، )جعفرابو املكىن ی عبد اهللا الربق أمحد بن أيب(عنه 
قال : (قال، عن أبيه، عبد اهللا  عن أيب، )وهو عبد اهللا بن ميمون(عن ابن القداح ، األشعري
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   )٦٠٠(.)به ال علم يل: ال يستحىي العامل إذا سئل عما ال يعلم أن يقول: "كالم له يف  يعل
از بن ی اشعرد اهللا يپدرش از جعفر بن عب از جعفرابو لقب  بای برق عبد اهللابو امحد بن 

با  نیدر سخ ی امام عل( :ديفرما میاز پدرش نقل   عبد اهللابو  از )نميموعبدهللا ( قداح
ا شرم داشته باشد بلکه يد عامل در هنگام ندانسنت مسئله خجالت بکشد ينبا :شان فرمودنديا

  . )ندارم  میعلبه آن  :ديبگو
 

   )٦٠١( .)االختالفلو سكت من ال يعلم سقط : (قال أمري املؤمنني 
ی چ اختالفيه، شد میاطالع ساکت  یاگر شخص ناآگاه و ب( :فرمودند  نيمنؤامل ريام 

  . )آمد یش منيپ
 

عن ، عن أبيه، )ابن إبراهيم( يعن عل، عن الكليين، عن ابن قولويه، املفيد: الطوسيی أمال
  يجعفر حممد بن عل دخلنا على أيب: قال، عن جابر، عن عمرو بن مشر، عن يونس، اليقطيين

ليعن قويكم : فقال، أوصنا يا ابن رسول اهللا(: وحنن مجاعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا له
، واكتموا أسرارنا، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، وليعطف غنيكم على فقريكم، ضعيفكم

وجدمتوه للقرآن موافقاً فخذوا فإن ، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا، وال حتملوا الناس على أعناقنا
نشرح لكم  حتیوردوه إلينا ، وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده، وإن مل جتدوه موافقاً فردوه، به

   )٦٠٢(.)من ذلك ما شرح لنا
از ی نيقطياز پدرش از ) هيمابن ابرا(ی عل ازی نيه از کليبن قولو د ازيمف شيخ :یطوسی آمال 

در هنگام   ومي که امتام مناسک کردميبود تیما مجاع: ديگو میونس از عمرو بن مشر از جابر ي
ی فرزند رسول اهللا به ما وصيتی ا(: ميشان گفني و به اميوارد شد  بر حضرتی خداحافظ

ثرومتندن مشا به فقريان  و کنندی افراد ضعيف را يار، یافراد قو: فرمودند حضرت ، کنيد
د و اسرار يکن من را نصيحتؤم برادر، کنيد مینصيحت  را گونه که خود مهان و، عطوفت کنند

 که از چه آن به امر ما و داشته باشند وی که مردم برگردن ما حق دينگذار د ويرا پنهان بدار ما
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 آن را اگر و ديده اجنام آن را، یديد که اگر آن را موافق قرآن دينظر کن، ديرس مشا به سویما 
مشا ی برا مورد آن در د تايو اگر امر بر مشا مشتبهه شد آن را به ما ارجاع ده ديرد کن ديافتين

  . )ما شرح داده شدی که برا چه آنم يشرح ده
 
عمري  عن ابن أيب، عن الفضل بن شاذان مجيعاً، وحممد بن إمساعيل، عن أبيه، بن إبراهيم يعل

عن رجلني  سألت أبا احلسن : (قال، عن عبد الرمحن بن احلجاج، مجيعاً يحيیوصفوان بن 
بل عليهما أن ، ال: فقال؟ أو على كل واحد منهما جزاء، أصابا صيداً ومها حمرمان اجلزاء بينهما

: فقال، عن ذلك فلم أدر ما عليهی إن بعض أصحابنا سألن: قلت. كل واحد منهما الصيدی جيز
   )٦٠٣(.)تسألوا عنه فتعلموا حتیإذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم باالحتياط 

  وريعمابو عاً از بن يل از فضل بن شاذان مجيحممد بن امساع م از پدرش ويبن ابراهی عل 
مرد  دو :سيدمپر  احلسنابو از (: ديگو میالرمحن بن حجاج  عا از عبديمجی يحيصفوان بن 

، خري: فرمودند؟ استی يک پاداش هری برا حترمي کردند يا تقسيم را ها آن بني و زدند رای صيد
من  از اصحاب ازی برخ: معرض کرد. استی پاداش شکاراز  ها آن کدام از هری بلکه برا

ال ؤس اگر به چنني: فرمودند. بگومي ها آندانستم چه به  یمن منی ال کردند ولؤآن س ی درباره
ال ؤآن س ی درباره د وياط کنيد در مورد آن احتيدانست ید و پاسخ آن را منيديرسی پاسخ یب

  . )دياموزيد تا بيکن
: قال، حدثنا سعد بن عبد اهللا: قاال، د بن احلسن بن أمحد بن الوليد وحمم حدثنا أيب

يوماً  أنه سأل الرضا   میأمحد بن احلسن امليثی حدثن: قال، حممد بن عبد اهللا املسمعي حدثين
 يف احلديثني املختلفني عن رسول اهللا وقد اجتمع عنده قوم من أصحابه وقد كانوا يتنازعون يف

إىل أن قال (، حرم حراماً وأحل حالالً وفرض فرائض عزوجلاهللا إن : (فقال ، الشيء الواحد
 :(اهللا[كتاب  فما كان يف، على كتاب اهللا فما ورد عليكم من خربين خمتلفني فاعرضومها [

، الكتاب فاعرضوه على سنن النيبی يكن فومل ، موجوداً حالالً أو حراماً فاتبعوا ما وافق الكتاب
أمر إلزام فاتبعوا ما وافق  حرام مأموراً به عن رسول اهللای السنة موجوداً منهياً عنه  فما كان يف

 رسول اهللای  وما كان يف، وأمره  اعافه أو كراهة مث كان اخلرب اآلخر خالفه ی السنة
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يسع األخذ ما مجيعاً أو بأيهما  الذيوكرهه وحيرمه فذلك  فذلك رخصه فيما عافه رسول اهللا
شيء  وما مل جتدوه يف، شئت وسعك االختيار من باب التسليم واالتباع والرد إىل رسول اهللا 

وال تقولوا بآرائكم وعليكم بالكف والتثبت ، من الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أوىل بذلك
   )٦٠٤(.)يأتيكم البيان من عندنا حتیوالوقوف وأنتم طالبون باحثون 

 عبد اهللاز حممد بن  عبد اهللاز سعد بن   ديحممد بن حسن بن امحد بن ول پدرم و
از صحابه بودند که در  تیمجاع در حضور امام  :گويد می  میبن احلسن ميث امحداز  عیمسم

 حضرت. کردند میجدل  هم حبث و يک چيز بادر مورد   دو حديث خمتلف از رسول اهللا
 حالل را حالل و فرائض را واجب  و  کردندميحرام را حتر انا خداوندمه( :فرمودند

اگر ، ديد آن را به قرآن رجوع دهيافتيهرگاه دو خرب خمتلف  و) که فرمودند جا آن تا(، ساخته
اگر در کتاب نبود آن را به سنت رسول  د ويت کنيا حالل از آن تبعيدر کتاب خداوند حرام 

  جانب رسول اهللا از حرام و، شده استی سنت  در هر چهپس ، هيدارجاع د  اهللا
 چه آن و، ميکن عيتتب رسول اهللا ی  و از امر ديالزم که بای امر و،  استميمورأبه آن م
 ل عفويبدل خالف آن و بری گريد سپس خرب، اکراه آمده باشد اي عفو ايی ت سن که در

م يتوان میآن موقع  پس در، مرخص کرده بود حرام بودنش آن را اياکراهش  اي  رسول اهللا
عمل  رتيااخ رد به رسول اهللا  ت ويتبع م ويباب تسل  ازميدار آن رای کدام که توان به هر

نسبت به  ما و ديارجاع ده به ما پس علم آن را، ميابيوجوه ن ازی اگر آن را در وجه و، ميدار
 ثابت شده و وقوف در وی اطالعات کاف ديبا مشا و ديندهی نظر خودی أبه ر و، ميتر اولیآن 

  . )برسد به مشا يد وايب ما نزد که ازی وقت تا ديمسائل داشته باش
 

عن داود ، يحيیعن صفوان بن ، عن حممد بن عيسى، عن حممد بن احلسني، يحيیحممد بن 
عن رجلني من أصحابنا بينهما  سألت أبا عبد اهللا : (قال، عن عمر بن حنظلة، بن احلصني
 من حتاكم إليهم يف: قال؟ دين أو مرياث فتحاكما إىل السلطان وإىل القضاة أحيل ذلك منازعة يف

وإن كان حقاً ثابتاً له؛ ألنه ، وما حيكم له فإمنا يأخذ سحتاً، حق أو باطل فإمنا حتاكم إىل الطاغوت
يرِيدونَ أَن يتحاكَمواْ إِلَى ﴿ :تعالیقال اهللا ، وقد أمر اهللا أن يكفر به، أخذه حبكم الطاغوت
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واْ بِهكْفُرواْ أَن يرأُم قَدو إىل قوله ( )٦٠٥(،﴾الطَّاغُوت :(أمر بني رشده : وإمنا األمور ثالثة
 : قال رسول اهللا. وأمر مشكل يرد علمه إىل اهللا وإىل رسوله، وأمر بني غيه فيجتنب، فيتبع

ومن أخذ ، فمن ترك الشبهات جنا من احملرمات، حالل بني وحرام بني وشبهات بني ذلك
  )٦٠٦(.)بالشبهات ارتكب احملرمات وهلك من حيث ال يعلم

 نياز داوود بن حصی يحياز صفوان بن ی سي از حممد بن عنياز حممد بن حسی يحيحممد بن  
دو نفر در دين يا مرياث ی مورد مشاجرهدر   عبد اهللاز ابا(: ديگو میاز عمر بن حنظله 

در حق يا  هر کس: فرمودند؟ حالل استی آنان به سلطان يا قاضی  ا مراجعهپرسيدم که آي
 در شود میبه آن حکم  هر چه و ،ا به حکم طاغوت عمل کرده استمهانباطل نزد آنان برود 

را او به حکم يز ثابت شود؛ اوی که حق برا اگری و حت، که گرفته شود میحرا مال واقع مانند
خواهند داورى ميان  مى( :طاغوت عمل کرده و خداوند امر کرده که به آن کفر ورزد و فرمود

که  جا آنتا (، )اند كه بدان كفر ورزند فرمان يافته قطعاًخود را به سوى طاغوت بربند با آنكه 
 و شودی وريد از آن پيکه با امر حق باشد اگر: اما امور سه دسته هستند): فرمودند  او

و  علم آن به خدا ديکه با مشکل باشدی امر اگر د ويآن اجتناب ورز از ديبا اگر باطل باشد
آن  بنيدو آشکارند و  حالل هر حرام و: فرمودند  رسول اهللا و رسولش رجوع داده شود

به شبهات  هر کسشبهات را ترک کند از حمرمات رها شده و  هر کسپس ، دو شبهه است
  . )شود میداند و هالک  یکه خود منی مرتکب حرام شده در حال، آوردی رو

  
: فقلت، سألت الباقر (: قال، روى العالمة مرفوعاً إىل زرارة بن أعني: الآليل عوايل

، يا زرارة: "فقال ؟ فبأيهما آخذ، عنكم اخلربان أو احلديثان املتعارضانی يأت، جعلت فداك
إما معاً مشهوران مرويان ، يا سيدي: فقلت. "بني أصحابك ودع الشاذ النادرخذ مبا اشتهر 
إما معاً : فقلت. "نفسك وأوثقهما يف، خذ بقول أعدهلما عندك: "فقال ، مأثوران عنكم

وخذ مبا ، أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه: "فقال ، عدالن مرضيان موثقان
إذن فخذ مبا فيه : "فقال؟ فكيف أصنع، أو خمالفني، موافقني هلم رمبا كانا معاً: قلت. "خالفهم
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، إما معاً موافقان لالحتياط أو خمالفان له: فقلت. "واترك ما خالف االحتياط، احلائطة لدينك
: قال رواية أنه  ويف. "إذن فتخري أحدمها فتأخذ به وتدع األخري: "فقال ؟ فكيف أصنع

   )٦٠٧(.)"تلقى إمامك فتسأله حتیإذن فارجه "
فدايتان : مسيدپر  از امام باقر( :کند میت ي روانيعاعالمه از زراره بن  :یااللی عوال

ی ا: فرمودند؟ يک را برگريمي کدام، رسد میحديث خمتلف به ما  دو يا شوم از مشا دو خرب
را  است که مشکوکی ديگر کنيد وی پريو، کدام که بني اصحابت مشهور بود هر: زراره

آن ی کدام که راو هر: فرمودند. دو روايت مشهور هستند من هری مول: معرض کرد. رها کن
عرض . نزد خودت باشد تر قمهه واث که ازی کس نيز خود بگرييد وی آن را برا، باشد تر عادل
نظر کن کدام موافق نظر : فرمودند. هستندی راض ها آن مردم از موثق و، دو عادل هر: مکرد

ی يد براشا: معرض کرد. کنيدی خمالف مذهبشان را پريو و، عامه بود آن را ترک کن مذهب
دين  در که احتياط رای پس آن يک :فرمودند؟ چه کنم، باشندی خمالفان موافقان و ها آنی دو هر

عرض  و. را رها کنيد که خمالف احتياط باشدی آن کس و کنيدی آن را پريو رعايت کرده از
انتخاب کنيد  رای اين هنگام يک در؟ چه کنم، موافق احتياط باشند خمالف يا دو هر اگر :مکرد

پس آن را نزد خود  :فرمودند  يت نقل شده که حضرتدر روا. را رها کنيدی ديگر و
  . )یبپرس و از اوی نگه دار تا امامت را ديدار کن

  
 :مذمت تقليد

 

قَالَ أَولَو جِئْتكُم بِأَهدى  *إِنا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ ﴿: تعالیقال 
گونه در هيچ شهر و  و اين( )٦٠٨(،﴾مما وجدتم علَيه آباءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ

: نفرستادمي مگر اينکه ثرومتندان مست و مغرور آن گفتندی ا کننده انذارپيش از تو پيامرب ی ديار
آيا اگر من : گفت) پيامربشان( *. کنيم یيافتيم و به آثار آنان اقتدا می ما پدران خود را بر آئين

 ؟)کنيد یباز هم انکار م(فتيد آورده باشم پدرانتان را بر آن يا چه آناز  تر خبش  هدايتی آيين
  . )!ايد کافرمي مشا به آن فرستاده شده چه آنما به  )،یآر: (گفتند
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ما از ! پروردگارا: گويند یو م( )٦٠٩(،﴾وقَالُوا ربنا إِنا أَطَعنا سادتنا وكُبراءنا فَأَضلُّونا السبِيلَا﴿
  . )سران و بزرگان خود اطاعت کردمي و ما را گمراه ساختند

دانشمندان و راهبان ) ها آن(( )٦١٠(،﴾... أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّهاتخذُواْ ﴿
  . )در برابر خدا قرار دادندی خويش را معبودهاي

اين ]  شياطني[=  ها آنو ( )٦١١(،﴾وإِنهم لَيصدونهم عنِ السبِيلِ ويحسبونَ أَنهم مهتدونَ﴿
 ها آنی يافتگان حقيق کنند هدايت یکه گمان می در حال، دارند یگروه را از راه خدا بازم

  . )هستند
  

 عن عمرو بن أيب، عمن ذكره، عن أبيه، جعفر املكىن بأيبی عبد اهللا الربق عن أمحد بن أيب
ورهبانهم أَرباباً اتخذُواْ أَحبارهم ﴿: تعالیقول اهللا  يف جعفر  -  عن أيب، عن رجل، املقدام

اللّه ونن د٦١٣(.)معصية اهللا ولكن أطاعوهم يف، واهللا ما صلوا هلم وال صاموا: (قال )٦١٢(.﴾م(   
ی بن اب و که ذکر کرده از عمر سیک پدرش از از) جعفرابو (ی برق عبد اهللای امحد بن اب از 

دانشمندان و ) ها آن((: فرمودند مورد قول پروردگار در  جعفرابو از ی مقدام از مرد
مناز  ها آنی سوگند برا به خدا :فرمودند. )در برابر خدا قرار دادندی راهبان خويش را معبودهاي

  . )اطاعت کردند ها آناز  ت خدايمعص دری روزه نگرفتند ول خنواندند و
  

عن ، مسكانعن ابن ، يحيیعن عبد اهللا بن ، عن أمحد بن حممد بن خالد، عدة من أصحابنا
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون ﴿ :قلت له: (قال، عبد اهللا  عن أيب، بصري أيب
ولكن أحلوا هلم ، همابو ولو دعوهم ما أج، أما واهللا ما دعوهم إىل عبادة أنفسهم: فقال ﴾اللّه

   )٦١٤(.)يشعرونحراماً وحرموا عليهم حالالً فعبدوهم من حيث ال 
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 از ريبصی از ابن سکان از ابی يحيبن  عبد اهللاز اصحاب از امحد بن حممد بن خالد از ی برخ
. ﴾اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون اللّه﴿: مورد قول پروردگار در(  عداهللابو 

به خدا  :فرمودند. )برابر خدا قرار دادند دری دانشمندان و راهبان خويش را معبودهاي) ها آن((
کردند مردم آنان را اجابت  می نياگر چن کنند و یسوگند مردم را به عبادت خود دعوت من

پس مردم آنان ، شان حالل کردنديرا برا وحرام او شان حراميبرا پس حالل خدا را. کردند یمن
  . )ن که خود متوجه شونديدند بدون ايرا پرس
 

 عن أيب، ابن عبد اهللای عن ربع، عن محاد بن عيسى، عن الفضل بن شاذان، إمساعيلحممد بن 
اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً من دون ﴿: عزوجلقول اهللا  يف عبد اهللا  عن أيب، بصري
وحرموا عليهم حالالً واهللا ما صاموا هلم وال صلوا هلم ولكن أحلوا هلم حراماً : (فقال، ﴾اللّه

   )٦١٥(.)فاتبعوهم
   از ريبصی از اب عبد اهللابن ی از ربعی سيفضل بن شاذان از محاد بن ع ل ازيحممد بن امساع 

ی دانشمندان و راهبان خويش را معبودهاي) ها آن((: مورد قول پروردگار در  عبد اهللابا
و روزه نگرفتند بلکه  شان مناز خنواندنديبه خدا سوگند برا: فرمودند. )در برابر خدا قرار دادند

  . )کردندی وريآنان پ را حرام کردند پس مردم از شان حالل و حالل اويحرام خدا را برا
  

اتخذُواْ ﴿ :سألته عن قول اهللا: (قال، عبد اهللا  عن أيب، عن جابر: تفسري العياشي
 ونن داباً مبأَر مهانبهرو مهاربأَحم مل يتخذوهم آهلة: قال، ﴾اللّهم أحلوا حالالً ، أما إإال أ

   )٦١٦(.)فكانوا أربام من دون اهللا، وحرموا حراماً فأخذوا به، فأخذوا به
دانشمندان و ) ها آن(( :پروردگار قول مورد در  عبد اهللا از جابر از :یاشيع ريتفس

نگرفتند تا  خودی آنان را خدا: فرمودند. )دادنددر برابر خدا قرار ی راهبان خويش را معبودهاي
ی جبا آنان را، شان حرام کردند پس مردميبرا را را حالل و حالل خدا ن که حرام خدايا

 . )خداوند اطاعت کردند
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اتخذُواْ أَحبارهم ورهبانهم أَرباباً ﴿: تعالیقوله  يف) روضة الواعظني( يف يحممد بن أمحد بن عل
اللّه ونن دعنه ی رو: (قال ﴾م م ما اختذوهم أرباباً فلكنهم دخلوا حتت ، احلقيقةی أ

   )٦١٧(.)طاعتهم فصاروا مبنزلة من اختذهم أرباباً
دانشمندان و ) ها آن((، در قول پروردگار) ظنيالروضة الواع(در ی حممد بن امحد بن عل 

 آنان در :ت شده که فرمودنديروا. )دادنددر برابر خدا قرار ی راهبان خويش را معبودهاي
 و، گرفتند قرار ها آنر اطاعت يبلکه آنان ز، ارباب نگرفتند به عنوانبزرگان را  قت علما ويحق

  . )آمدند اطاعت از خداوند به اطاعت از آنان دری مردم جبا
 

والشعراء يتبِعهم ﴿: (قال، جعفر  عن أيب، عن حممد بن الفرات، حممد بن الوليدی حدثن
هل رأيتم شاعراً قط تبعه ، الذين غريوا دين اهللا بآرائهم وخالفوا أمر اهللا نزلت يف: قال ،﴾الْغاوونَ

أَلَم ﴿ :ويؤكد ذلك قوله، إمنا عىن بذلك الذين وضعوا ديناً بآرائهم فيتبعهم الناس على ذلك، أحد
ف مهأَن ری ت ادونَكُلِّ وهِيمكل مذهب  يناظرون باألباطيل وجيادلون باحلجج املضلة ويفی يعن ﴾ي
   )٦١٨(.)يعظون الناس وال يتعظون: قال ،﴾وأَنهم يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ﴿ ،يذهبون

مورد  در  حضرت(کند که  مینقل   جعفرابو بن فرات از  د از حممديحممد بن ول
که ی نمورد کسا ه درين آيا: فرمودند )کنند میی ازشاعران پريو، گمراهان و(قول پروردگار 

 ؛به خمالفت برخاسته نازل شده است با امر خدا  داده ويريشان تغيآرا را با نظرها و ن خدايد
ن يهستند که دی ه کسانين آيا کند اما مقصود از یمنی وريپ ت ويچ کس شاعر را تبعيرا هيز

خودشان جهت دادند و ی ها دهيا و مطابق با نظر رای نيو دداده  يريخود تغی را با آرا خدا
ی هر واد که دری بين یآيا من( کند می تأکيدگر يدی  هيآ ز به دنبال آنان رفتند ويمردم ن

 و(. شوند میی هر مذهب کنند و وارد میاحتجاج  دهند و میبه باطل نظر ی عني )سرگردانند
  .)کنند یکنند اما خود را موعظه من میمردم را موعظه ی عني. )دهند یمن اجنامگويند که  میی چيز

  
وهل رأيتم : قال. وخيالفون أمره، تعالیإم الذين يغريون دين اهللا : (بن إبراهيم يتفسري عل يف
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   )٦١٩( .)فتبعهم الناس على ذلك، إمنا عىن بذلك الذين وضعوا ديناً بآرائهم، شاعراً قط تبعه أحد
با  هستند که دين خدا را تغيري داده وی آنان کسان( :آمده استبن ابراهيم ی در تفسري عل

آن  مقصود از ؟را تبعيت کندی شاعری ايد کس دهيا ديآ: کنند و فرمودند میخدا خمالفت  امر
  .)نفس خود ساختند و مردم نيز از آنان تبعيت کردندی مطابق با هوی هستند که دين نیکسا

  
، هم قوم تعلموا وتفقهوا بغري علم: (قال، عبد اهللا  عن أيب، باإلسنادی وروى العياش

  . )فضلوا وأضلوا
آنان (: فرمودند کند که حضرت  میت يروا  عبد اهللابا استناد از ابای اشيع و 

  . )شدند تر گمراه پس گمراه و، تفقه کردند اد گرفته وي، هستند که بدون علم  میقو
 

عن ، اخلطاب عن حممد بن احلسني بن أيب، اهللاحدثنا سعد بن عبد : قال،  حدثنا أيب
والشعراء ﴿: عزوجلقول اهللا  يف جعفر  عن أيب، عن محاد بن عثمان، احلسن بن حمبوب

فضلوا ، إمنا هم قوم تفقهوا لغري الدين؟ هل رأيت شاعراً يتبعه أحد: (قال، ﴾يتبِعهم الْغاوونَ
   )٦٢٠(.)وأضلوا

حسن بن حمبوب از محاد  خطاب ازی  بن ابنياز حممد بن حس اهللاعبد از سعد بن   پدرم
. )کنند میی پريو شاعران را، گمراهان( در مورد قول پروردگار  عبد اهللابو بن عثمان از 

 ريغی هستند که برا  میقو، آن مقصود از ؟ت کنديرا تبعی شاعری کسی ا دهيا ديآ(: فرمودند
  . )شدند تر گمراه ن تفقه کردند پس گمراه ويد

  
زالت اجلبال قبل أن  من أخذ دينه من كتاب اهللا وسنة نبيه : (قال أمري املؤمنني 

   )٦٢١(.)ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردته الرجال، يزول
  ن خود را از کتاب خدا و سنت رسول اهللايد هر کس(: فرمودند  نيمنؤامل ريام

ن خود را از دهان رجال أخذ يد هر کس خورد و یاو تکان من، ل شونديها زا د اگر کوهگريبر
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  . )کنند میل يرا زا گر اويکند رجال د
ی و از سوء ع علمايبه اتفاق مج تقليد و()٦٢٢(:ديگو می و کند مید را مذمت يد تقليخ مفيش

مذمت آنان  از مقلدان کفار و دری خداوند در مورد مجع ت مذموم است وقرآن و سن
قَالَ أَولَو جِئْتكُم  *نا وجدنا آباءنا علَى أُمة وإِنا علَى آثَارِهم مقْتدونَ إِ﴿: تعالیقال : ديگو می

گونه در هيچ شهر  و اين( )٦٢٣(.﴾بِأَهدى مما وجدتم علَيه آباءكُم قَالُوا إِنا بِما أُرسلْتم بِه كَافرونَ
رومتندان مست و مغرور آن که ث نفرستادمي مگر اينی ا انذارکنندهپيش از تو پيامرب ی و ديار
آيا : گفت) پيامربشان( * .کنيم يافتيم و به آثار آنان اقتدا ميی ما پدران خود را بر آئين: گفتند

باز هم انکار (پدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم  چه آناز  تر خبش هدايتی اگر من آيين
  . )ايد کافرمي مشا به آن فرستاده شده چه آنما به  )،یآر(: گفتند ؟)کنيد یم

 
ومن أخذ دينه من الكتاب ، من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال(: وقال الصادق 

  . )والسنة زالت اجلبال ومل يزل
 گر اويرجال د، درين خود را از سخنان رجال گيد هر کس( :نديفرما می امام صادق 

شوند اما او  میل يها زا هد کوريسنت بر گ ن خود را از کتاب ويهر کس د کنند و میل يرا زا
  . )خورد یتکان من
 
اتخذُواْ ﴿ :يقول تعالیإن اهللا ، دينه هلكی فإنه من قلد ف، إياكم والتقليد( :وقال  

اللّه ونن داباً مبأَر مهانبهرو مهاربولكنهم أحلوا هلم ، وال صاموا فال واهللا ما صلوا هلم ﴾أَح
  . )فعبدوهم وهم ال يشعرون، ذلكی فقلدوهم ف، حالالً -وحرموا عليهم ، حراماً
در دينش تقليد کند  هر کسباشيد که  در دين بر حذرليد تق از( :فرمودند  او زيون

در ی دانشمندان و راهبان خويش را معبودهاي) ها آن(( :فرمايد میشود و خداوند  میهالک 
ی روزه نگرفتند بلکه برا خنواندند و شان منازيبه خدا سوگند مردم برا. )برابر خدا قرار دادند

د کرده و مورد عبادت قرار يحالل او را حرام کردند پس از آنان تقل مردم حرام خدا را حالل و
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  . )دادند بدون آن که خود متوجه شوند
 

وإن ، فقد عبد اهللا تعالیفإن كان الناطق عن اهللا ، من أجاب ناطقاً فقد عبده(: وقال 
  . )كان الناطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان

پس ، عبادت کرده است را او، اجابت کند رای سخنگو هر کس( :فرمودند  او زين و
اگر ناطق  خدا را مورد عبادت قرار دادند و، خداوند باشدی ا از سويخداوند ، اگر ناطق

  . )اند طان را مورد عبادت قرار دادهيطان باشد پس شيشی ا از سويطان يش
  

شناسند وآن را انکار  یهستند که حديث را منی رجال کسانی علما از ای عده
  :دکنن میخمالفت  ائمه  کنند و با روايات رسول ا  می

  

مسعت أبا : قال، عبيدة احلذاء عن أيب، عن مجيل بن صاحل، عن ابن حمبوب، عن أمحد بن حممد
وإن أسوأهم ، أورعهم وأفقههم وأكتمهم حلديثنای إلی واهللا إن أحب أصحاب: (يقول جعفر 

إذا مسع احلديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله امشأز منه وجحده ی حاالً وأمقتهم للذی عند
خارجاً فيكون بذلك ، لعل احلديث من عندنا خرج وإلينا أسند يوكفر من دان به وهو ال يدر

  )٦٢٤(.)عن واليتنا
  جعفرابو : ديگو میده حذاء يعبی ل بن صاحل از ابيمج بن حممد از ابن حمبوب از امحد
حافظ  ن ويتر هيفق ن ويتر ن اصحاب من نزدم باهوشيزتريبه خداوند سوگند عز(: فرمودند

دهد و  میرا به ما نسبت ی ثياست که حد  میمن هنگا نزد در ها آنن يبدتر ثمان هستند ويحد
 و کنند میانکارش  جسته وی آن دور کند بلکه از یپس آن را قبول من. کند میت يما روا از

ث از ما ين حديد ايداند شا یکه او منی مشارند در حال می کافر، ث را قبول کنديکه حدی کس
  . )شود میت ما خارج ين کارش از واليای  ت شده باشد پس به واسطهيما روا از و باشد
  

عبد  أو عن أيب جعفر  عن أيب، بصري عن أيب، عن جعفر بن بشري، عن حممد بن إمساعيل
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ينسبه إلينا فإنكم ی وال حروری ال تكذبوا احلديث إذا أتاكم به مرجئ وال قدر: (قال، اهللا 
   )٦٢٥(.)ال تدرون لعله شيء من احلق فيكذب اهللا فوق عرشه

نقل   عبد اهللابو از   جعفرابو   ازريبصی از اب ريجعفر بن بش ل ازيحممد بن امساع
مشا ی به سو یيا حرور وی قدر، یئمرجکه ی ثيحد(: فرمودند  که حضرت نديفرما می
 آن حق باشد و در ديد شايدان یکه منی د در حاليب نکنيدهد را تکذ مینسبت  به ما آورد و می

  . )ديکن میب يعرشش تکذی بلندا بر را  خداوندنين چنيا
 

  )٦٢٦( :ديگو می حيهبه فط  خ صدوقيش ذکر بعد از
ملا  -  ی حممد العسكری وقد قيل لإلمام أب: فضالی النقل كبن وكثري منهم ثقات يف

خذوا ما رووا : فقال؟ ما نصنع بكتبهم وبيوتنا مالء منها( :-فضال ی ظهرت الفطحية من بن
بنو فضال؛ ألن بطالن عقيدم ال مينع األخذ فلذا كان الطائفة عملت مبا رواه ، )ودعوا ما رأوا

  .  يوهو قول اإلمام العسكر. بروايام
گفته  ی حممد عسگرابو به امام ، فضال ثقات هستند یبن شترشان در نقل ماننديب و 
، اند کرده ان را پرميها با کتب آنان که خانه - فضال ظهور کردی ه از بنيفطح هنگامی که -شد

گفتند را رها ی أکه به ر را چه آن د ويريبگ را ت کردنديروا چه آن(: فرمودند؟ ميچه کن
ده يرا بطالن عقيز ت عمل کردند؛يفضال روا یبن چه آنمردم به  ازی ل گروهي دلنيبه مه). ديکن
 ی سخن امام عسگر آن فرموده و و مياتشان را أخذ نکنيشود که روا یمانع آن من ها آن

  . است
 
، خادم الشيخ احلسني بن روح ی عبد اهللا الكوفی حدثن )٦٢٧( :احلسني بن متامابو وقال  
العزاقر بعدما ذم وخرجت فيه  عن كتب ابن أيب -أبا القاسم ی يعن - سئل الشيخ : (قال

حممد احلسن بن ابو أقول فيها ما قاله : فقال؟ فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها مالء: فقيل له، اللعنة
كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها : فقالوا، فضال وقد سئل عن كتب بين) اهللا عليهماصلوات (ی عل
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  . )خذوا مبا رووا وذروا ما رأوا: فقال صلوات اهللا عليه؟ مالء
در شيخ از  :ديگو می  بن روح نيحس خيخادم شی کوف عبد اهللا بن متام از نيحسابو  و 

 م ويل شد که چگونه به آن عمل کنؤاآن س لعنت از مذمت و العزاقر بعدی مورد کتب ابن اب
ی حممد حسن بن علابو  که ميگو میی زيدر مورد آن چ؟ پر کرده ان راميها ها خانه آن کتاب

 ان ميها خانه و نيماستفاده ک ها آن چگونه از :فضال که گفتند بنیکتب  مورد پرسش در در
ی أکه به ر را چه آن د ويريبگ ت کردند رايروا چه آن: فرمودند حضرت ، از آن پرشده

  . )ديگفتند را رها کن
 

رواية من بر أو فاجر  ما جاءك يف، يا حممد: (عبد اهللا ابو قال : قال، عن حممد بن مسلم
   )٦٢٨(.)رواية من بر أو فاجر خيالف القرآن فال تأخذ به وما جاءك يف، يوافق القرآن فخذ به
من چه فاجر ؤچه م هر کس، حممدی ا( :فرمودند  عبد اهللابا :ديگو میحممد بن مسلم 

د و يريگ د اگر موافق بود آن را بريآن را با قرآن بسنج مشا آورده باشد به سویاز ما ی ثيحد
  . )ديکن اگر خمالف بود آن را رها

 
  )٦٢٩(:)سنت وشواهد کتابی  به وسيلهباب اخذ ( 
 قال: (قال،  اهللا عبد أيب عن، السكوين عن، النوفلي عن، أبيه عن، إبراهيم بنی عل -١ 

، فخذوه اهللا كتاب وافق فما، نوراً صواب كل وعلى، حقيقة حق كل على إن : اهللا رسول
  . )فدعوه اهللا كتاب خالف وما

رسول ( :فرمودند  عبد اهللاز ابا :گويد میی از سکونی نوفل بن ابراهيم از پدرش ازی عل 
با  هر چه و، استی نوری هر درست بر و، استی حقيقت قیح هر بر نامها: فرمودند  اهللا

  . )خمالف بود را ترک کنيد هر چهيرد و  موافق بود را برگ کتاب خدا
  
عن عبد ، عن أبان بن عثمان، بن احلكم يعن عل، عن عبد اهللا بن حممد، يحيیحممد بن  - ٢ 
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 :هذا الس قال يعفور يف العالء أنه حضر ابن أيبی حسني بن أبی وحدثن: قال، يعفور اهللا بن أيب
إذا ورد : (قال؟ عن اختالف احلديث يرويه من نثق به ومنهم من ال تثق به سألت أبا عبد اهللا 

جاءكم به أوىل  الذيوإلّا ف عليكم حديث فوجدمت له شاهداً من كتاب اهللا أو من قول رسول اهللا
  . )به

ی بن اب عبد اهللابو بان بن عثمان از ا بن حکم ازی عل بن حممد از عبد اهللاز ی يحيحممد بن 
 عبد اهللابو از  بودم و حاضری در جملس عفوري بیابن ا :ديگو میبن عال ی  بن ابنيعفور از حسي

 موثق است  ريغ گريدی راوی موثق ولی ک راويدم که يث پرسيمورد اختالف دو حد در
از ی آن شاهدی برا عرضه شد ومشا  بری ثياگر حد(: فرمودند؟ مين باره چگونه عمل کنيا در

ن صورت يا ريغ در د ويد پس آن را قبول کنيافتي  رسول اهللا ازی ا سخني کتاب خدا و
  . )مشا به آن است از تر اولی او، مشا آورده به سویکه آن را ی کس

  
 يحيیعن ، عن النضر بن سويد، عن أبيه، عن أمحد بن حممد بن خالد، عدة من أصحابنا - ۳
كل شيء مردود إىل الكتاب : (يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، عن أيوب بن احلر، احلليب

 . )وكل حديث ال يوافق كتاب اهللا فهو زخرف، والسنة
از ی حلبی يحيد از يپدرش از نضر بن سو امحد بن حممد بن خالد از از اصحاب ازی برخ

به کتاب و سنت چيز مهه (: م که فرمودندنيدش  عبد اهللابو از  :ديگو میوب بن حر يا
  .)هوده استيب، سنت خمالف بوده که با کتاب خدا وی ثيحد شود پس هر میارجاع داده 

   
عن ، بن عقبة يعن عل، عن ابن فضال، عن أمحد بن حممد بن عيسى، يحيیحممد بن  - ۴

  . )ما مل يوافق من احلديث القرآن فهو زخرف: (قال، عبد اهللا ی عن أب، أيوب بن راشد
وب بن راشد از يبن عقبه از ا يعل از ابن فضال ازی سياز امحد بن حممد بن عی يحيبن  حممد

  . )هوده استيب، که با قرآن خمالف بودی ثيهر حد(: کنند که فرمودند مینقل   عبد اهللابا
  
، عن هشام بن احلكم وغريه، عمري عن ابن أيب، عن الفضل بن شاذان، حممد بن إمساعيل - ۵

يوافق كتاب اهللا ی ما جاءكم عن، أيها الناس: مبىن فقال خطب النيب: (قال، عبد اهللا  عن أيب
 . )وما جاءكم خيالف كتاب اهللا فلم أقله، فأنا قلته
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 عبد اهللابو ه از ريغ  از هشام بن حکم وريعمی ل از فضل بن شاذان از بن ابيحممد بن امساع
  رسول اهللا( :کنند که فرمودند مینقل   هر چهمردم ی ا: فرمودندی ا در خطبه نیمدر 

من هرگز ، اگر خمالف بود مشا آمد اگر با کتاب خدا موافق بود از من است و به سویاز من 
  . )ام آن را نگفته

  
 :يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، عن بعض أصحابه، عمري عن ابن أيب، وذا اإلسناد - ۶

  . )فقد كفر من خالف كتاب اهللا وسنة حممد(
هر ( :فرمودند  عبد اهللابو : ديگو میاصحاب ی  از برخريعمی ابن اب از، نيا با استناد از

  . )خمالفت کند کافر شد  کتاب خدا و سنت رسولش حممد کس با
  

جعفر  قلت أليب: (قال، عن سدير، عن ابن مسكان، عن حممد بن سنان، حدثنا أمحد بن حممد
 : إمنا كلف اهللا الناس ، وما أنت وذاك: قال، بعضهم من بعضتركت مواليك خمتلفني يتربء
   )٦٣٠(.)والرد عليهم فيما اختلفوا فيه، والتسليم هلم فيما يرد عليهم، معرفة األئمة، ثالثة

عرض   جعفرابو به (: ديگو میر يامحد بن حممد از حممد بن سنان از بن مسکان از سد
تو را چه به  :فرمودند، از يکديگر برائت دارندکه ی را رها کردم در حال مشا ليانموا :مکرد
 آنان که به چه آنبه  ليمو تس  معرفت ائمه، مکلف کرد چيزخداوند مردم را به سه ! ها آن

  که در آن اختالف کردند به آنان چه آنگردد و رجوع به  میباز  است( .  
  

 احلسن الثالث  إىل أيبكتابة ی داود بن فرقد الفارسی أقرأن: قال، حدثنا حممد بن عيسى
، نسألك عن العلم املنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه: فقال، وجوابه خبطه

ما علمتم أنه قولنا (: فكتب وقرأته، كيف العمل على اختالفه إذا نرد إليك فقد اختلف فيه
   )٦٣١(.)وما مل تعلموا فردوه إلينا، فالزموه

که با  اش به ابن احلسن الثالث نامه سیداوود بن فرقد فار :ديگو میی سيحممد بن ع 
مشا به ما نقل  اجداد که از پدران و  میعل ارهباز مشا در :ويدگ و،  خواندميرا برا خط او نوشتند

آن  وجود اختالف در ن باره بايا در، ش آمديان پميبرای يها آن اختالف در م ويپرس میشده 
                                                

  .۵۴۳ص : حممد ابن حسن صفار -بصائر درجات -٦٣٠
  .۵۴۴- ۵۴۵عمر بن حسن صفار-بصائر درجات -٦٣١



  ٣٨٥............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

 آن را و نوشتند  حضرت و، دهند میکه آن را به مشاها نسبت ی حال م دريچگونه عمل کن
د يهرگاه که آن را نشناخت و دين سخن ماست پس به آن عمل کنيد که اياگر دانست( :خواندم

  . )ديبه ما ارجاع ده
 

   :۵۵۷-۵۵۸حممد بن حسن صفار ص  -بصائر درجات

يعقوب بن إسحاق  عن أيب، عن يونس، عن حممد بن عمر بن يزيد، حدثنا اهليثم النهدي - ١
أال : حصر عباده بآيتني من كتابه تعالیإن اهللا تبارك و: (قال، عبد اهللا  عن أيب، بن عبد اهللا

أَلَم يؤخذْ علَيهِم ميثَاق ﴿ :يقول تعالیإن اهللا تبارك و. وال يردوا مامل يعلموا، يعلموا حتیيقولوا 
مل حييطوا بعلمه وملا يأم ] مبا[بل كذبوا ملا  :وقال )٦٣٢(،﴾اللّه إِالَّ الْحق الْكتابِ أَن الَّ يِقُولُواْ علَى

  )٦٣٣( .)لهتأوي
عبد ابو يعقوب بن اسحاق بن عبد اهللا از ی از عمر بن عمر بن يزيد از يونس از ابی يثم ده

بندگان  آيه از کتابش دو دری ا خداوند تبارک و تعالمهان( :کند که فرمودند مینقل   اهللا
هرگز  دانند یمن هنگامی کهپاسخ دهند و ، دانند می هنگامی که :مشخص کرد را خمصوص خود
 ها آناز ) خدا(آيا پيمان کتاب ( :فرمايد میمتعال  کنند و خداوند یيا انکار من و پاسخ ندهند

از  ها آن لیو( :فرمايد می نيز و. )جز حق نگويند) و، دروغ نبندند(گرفته نشده که بر خدا 
از آن ی را تکذيب کردند که آگاهی بلکه چيز )را انکار نکردند علم و دانش قرآنی رو

گونه تکذيب  نيز مهني ها آنپيشينيان ! و هنوز واقعيتش بر آنان روشن نشده است، نداشتند
  . )کردند
  
عن ، السناين يعن عل، عن محزة بن بزيع، عن حممد بن إمساعيل، حدثنا حممد بن احلسني - ٢

وال تقل ملا بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت : (رسالة أنه كتب إليه يف احلسن  أيب
  . )وجه وصفةی مل قلنا وعلى أی تعرفه خالفه فإنك ال تدر

                                                
  .١۶٩: األعراف -٦٣٢
٦٣٣- أْوِيلُهت هِمأْتا يلَمو هلْميطُواْ بِعحي ا لَمواْ بِملْ كَذَّبب ،) بلكه چيزى را دروغ مشردند كه به علم آن احاطه

 ).٣٩: يونس( .)نداشتند و هنوز تاويل آن برايشان نيامده است
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نقل   احلسنابو از ی سنانی ع از عليل از محزه بن بزي از حممد بن امساعنيحممد بن حس
ا به ما يکه از ما به مشا برسد و ی ثيدر مورد حد( :ش نوشتنديکنند که حضرت در نامه خو می

که ی دان یرا تو منيز ؛ديدان میخالف آن را  که توی د باطل است در حاليينسبت داده شود نگو
ن سخن را يای چه وجه بری دان یمن گر تويطرف د از م ويگفت ن سخن رايچه ای ما برا
  . )ميا گفته
  
 عن أيب، بصري عن أيب، عن جعفر بن بشري، إمساعيلعن حممد بن ، حدثنا أمحد بن حممد - ۳

ال تكذبوا حبديث أتاكم أحد فإنكم ال تدرون لعله : (قال، عبد اهللا  أو عن أيب جعفر 
  . )من احلق فتكذبوا اهللا فوق عرشه

 عبد اهللابو ا يجعفر ی  از ابريبصابو  از ريل از جعفر بن بشيامحد بن حممد از حممد بن امساع
  ب يآن را تکذ ديايمشا بی به سوی که توسط کسی ثيحد( :اند کنند که فرموده مینقل
خداوند را در فوق عرشش  انگاری  حالتنيچن در آن حق باشد و د دريد شايدان ید و مشا منينکن
  . )ديب کرده باشيتکذ

  
بن  عن عبد اهللا، عن احلسني بن سعيد وحممد بن خالد الربقي، حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى

يأتينا الرجل من ، جعلت فداك: عبد اهللا  قلت أليب: (قال، عن سفيان بن السمط، جندب
قلت ی يقول لك إن: عبد اهللا ابو فقال . قبلكم يعرف بالكذب فيحدث باحلديث فنستبشعه

قلته فال تكذب به فإنك إمنا ی فإن قال لك هذا إن: قال، ال: قلت؟ الليل إنه ار والنهار إنه ليل
   )٦٣٤(.)تكذبين

بن جندب از  عبد اهللاز ی حممد بن خالد برق د وي بن سعنياز حسی سيامحد بن حممد بن ع
موالمي ممکن است ی يتان شدم افدا :عرض کردم عبدهللا ابو به ( :ديگو میان بن السمط يسف
ضرت ح؟ آورد و او را تکذيب کنيمی مشا خربی معروف باشد از سوی که به دروغگويی مرد

 خري: معرض کرد؟ که شب روز است و روز شب است من گفتم :گويد میبه تو  :فرمودند
  . )یا ب کردهيب نکن چرا که مرا تکذيبه تو گفت او را تکذی ا گفته ننياگر چ: فرمودند

                                                
  .۲۱۱ص ۲ج : حبار؛ ۷۶ص : یبن سليمان حل احلسني -خمتصر بصائر درجات -٦٣٤
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، عن إمساعيل بن مهران، مسروق أمحد بن حممد بن عيسى وحممد بن احلسني واهليثم بن أيب
ما على أحدكم إذا بلغه عنا حديث مل يعط ( :قال، عبد اهللا  عن أيب، عمن حدثه من أصحابنا

   )٦٣٥(.)معرفته أن يقول القول قوهلم فيكون قد آمن بسرنا وعالنيتنا
ل بن مهران از يمسروق از امساعابو ثم بن يه  ونيحممد بن حس وی سيبن ع امحد بن حممد 

 هر کس( :کنند که حضرت فرمودند مینقل   عبد اهللابو که از اصحاب نقل کرده از ی کي
: ديبگو، که آن را درک و فهم کند نياو ابالغ شود و بدون ای ما به سو ازی ثياز مشا که حد

ان آورده مياست که به آشکار و ان ما ا سیک نندمها) قولشان حق است(قولشان است ، قول
  . )دباش

  
ءك احلديثان جا  ناإذا ك: (قال، عن العبد الصاحل ، عن احلسن بن اجلهم: تفسري العياشي

وإن مل يشبههما فهو ، املختلفان فقسهما على كتاب اهللا وعلى أحاديثنا فإن أشبههما فهو حق
   )٦٣٦(.)باطل
اگر دو (: کند که فرمودند مینقل   صاحل عبد ازحسن بن جهم  از :یاشيع ريتفس 
د پس اگر مشابه يرجوع دهث ما ياحاد را به کتاب خدا و ها آن تو آمدی ث خمتلف به سويحد
  . )نداشت باطل است ها آنبه ی شباهت بود حق است و اگر ها آن

 
عن ، عن أبيه، )ابن إبراهيم( يعن عل، عن الكليين، عن ابن قولويه، املفيد: الطوسيی أمال 

 يجعفر حممد بن عل أبِ یدخلنا عل: (قال، عن جابر، عن عمرو بن مشر، عن يونس، اليقطيين
 ليعن : فقال، أوصنا يا ابن رسول اهللا: وحنن مجاعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا له

واكتموا ، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، وليعطف غنيكم على فقريكم، قويكم ضعيفكم
فإن وجدمتوه للقرآن موافقاً ، وانظروا أمرنا وما جاءكم عنا، وال حتملوا الناس على أعناقنا، أسررنا

 حتیوردوه إلينا ، وإن اشتبه األمر عليكم فقفوا عنده، وإن مل جتدوه موافقاً فردوه، فخذوا به
   )٦٣٧(.)نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا
                                                

  .۷۶ص: ین حلحسن بن سليما -خمتصر بصائر درجات -٦٣٥
  .تفسري عياشی. ۲۴۴-۲۴۵ص  ۲ج: عالمه جملسی-حبار -٦٣٦
   .۲۳۵-۲۳۶ص  ۲ج :عالمه جملسی –حبار االنوار  -٦٣٧
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از ی نيقطي م از پدرش ازيبن ابراهی عل ازی نيه از کليابن قولو د ازيمف شيخ :یطوسی مالآ 
 از بعد مي ووارد شد لی حممد بن ع جعفرابو  بر(: ديگو میعمرو بن مشر از جابر  ونس ازي

عرض   حال رفنت بودمي که به حضرت در دادمي و اجنام خود رای اين که اعمال عباد
 به افراد مشای افراد قو :فرمودند؟ دهيدی سفارش يارا موعظه  ما فرزند رسول اهللای ا :کردمي

شخص برادر  هر و ضعيف کمک کنند و ثرومتندان مشا نسبت به فقريان عطوفت داشته باشند
کند و اسرار ما را پنهان  میکه خود را نصيحت ی طور مهانبرادرانه بکند ی تحخود را نصي

، ديآ می مشا به سویکه از ما  چه آن به امر ما و دوش ما سوار نکنيد و مردم را بر بداريد و
را رد  قرآن نبود آناگر موافق  د ويريرا بپذ باشد پس آن میما  د اگر با قرآن موافق بود ازيبنگر

د تا آن را يبه ما ارجاع ده د ويآن وقوف کن مشا مشتبهه شود در ما بر و اگر امر ديرينپذ و
  . )ما شرح داده شدی که برا گونه مهانم يتان شرح دهيبرا

  
  :ياؤر
 ائمه اطهار  و  از رسول اکرمی اريبسی ات قرآنيآ ات ويا روايؤخصوص ر در

 . آمده است
  

   :آيات قرآن
 

أَذْبحك فَانظُر ماذَا ترى ی الْمنامِ أَنی أَرى فی إِنی قَالَ يا بنی فَلَما بلَغَ معه السع﴿: تعالیقال 
وناديناه  *فَلَما أَسلَما وتلَّه للْجبِنيِ  *إِن شاء اللَّه من الصابِرِين ی قَالَ يا أَبت افْعلْ ما تؤمر ستجِدنِ

 يماهرا إِبزِ *أَنْ يجن كا كَذَلا إِنيؤالر قْتدص ی قَد ِسنِنيحالْم* بِنيلَاء الْمالْب وذَا لَه٦٣٨(.﴾إِنَّ ه(   
خواب ديدم که تو من در ! سرمپ: گفت، و کوشش رسيدی با او به مقام سع هنگامی که(

به خواست خدا ، اجرا کنی هر چه دستور دار! پدرمگفت  ؟نظر تو چيست، کنم یرا ذبح م
هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبني او را بر خاک  هنگامی که*  يافتی مرا از صابران خواه

عمل و به مأموريت خود (ی آن رؤيا را حتقق خبشيد*  ابراهيمی ا: او را ندا دادمي که*  اد
  . )مهان امتحان آشکار است اين مسلماً * دهيم ینيکوکاران را جزا م، گونه ما اين! )یکرد

                                                
 ١٠٢-١٠۶: الصافات -٦٣٨



  ٣٨٩............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

 امر جايز نيست که بر و داند میصادر از خداوند متعال ی يا را امرؤر  امساعيل پيامرب
 ﴾يا أَبت افْعلْ ما تؤمر﴿: اين است که بدين سبب جوابش  متعال اعتراض کنيم و خداوند

 خداوند قدر و قضا بر صرب متعال و خداوند آن استجابت امر دهد اجنامکه بايد  چه آنپس 
وإِذْ قُلْنا لَك إِنَّ ﴿، ﴾إِن شاء اللَّه من الصابِرِينی ستجِدنِ﴿ :گفت به پدرش  سبحان است و

ا الَّتؤيا الرلْنعا جماسِ واطَ بِالنأَح كبی رةَ فونلْعةَ الْمرجالشاسِ وةً لِّلننتإِالَّ ف اكنيی أَر آنالقُر
: را که به تو گفتيمی زمان) به ياد آور(( )٦٣٩(.﴾ونخوفُهم فَما يزِيدهم إِالَّ طُغياناً كَبِرياً
را ی و ما آن رؤياي ).آگاه است و از وضعشان کامالً(پروردگارت احاطه کامل به مردم دارد؛ 

درخت نفرين [= شجره ملعونه  چنين همآزمايش مردم بود؛ ی فقط برا، که به تو نشان دادمي
، کنيم؛ اما جز طغيان عظيم یم) و انذار(را بيم داده  ها آنما . امي را که در قرآن ذکر کرده]  شده
  )!افزايد یمن ها آنبر ی چيز

﴿ ولَهسر اللَّه قدص لَقَد نيلِّقحم نِنيآم اء اللَّهإِن ش امرالْح جِدسالْم لُنخدلَت قا بِالْحيؤالر
   )٦٤٠(.﴾رؤوسكُم ومقَصرِين لَا تخافُونَ فَعلم ما لَم تعلَموا فَجعلَ من دون ذَلك فَتحاً قَرِيباً

قطع مهه مشا  به طوررا به پيامربش در عامل خواب نشان داد راست گفت؛  چه آنخداوند (
خود را ی که سرهای شويد در ايت امنيت و در حال یخبواست خدا وارد مسجد احلرام م

را ی خداوند چيزهايی نداريد؛ ولی ايد و از هيچ کس ترس و وحشت تراشيده يا کوتاه کرده
ی برا(ی فتح نزديک، ؛ و قبل از آن)بودی اين تأخري حکمت و در(دانستيد  دانست که مشا مني یم

  ).قرار داده است) مشا
 ﴿ف يهفَأَلْق هلَيع فْتفَإِذَا خ يهعضى أَنْ أَروسم ا إِلَى أُمنيحأَوی وافخلَا تو منِی الْيزحلَا تا ی وإِن

 نم لُوهاعجو كإِلَي وهادرنيلسر٦٤١(.﴾الْم(  
را در ی و، یبر او ترسيد هنگامی کهاو را شري ده؛ و : اهلام کردمي کهی ما به مادر موس(
و او را از ، گردانيم یکه ما او را به تو باز م، بيفکن؛ و نترس و غمگني مباش) نيلی (دريا

  . )دهيم یرسوالن قرار م

                                                
  .۶٠: اإلسراء -٦٣٩
 .٢٧: الفتح -٦٤٠
  .٧: القصص -٦٤١
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   )٦٤٢(.﴾قَالُواْ آمنا واشهد بِأَننا مسلمونَی وبِرسولی آمنواْ بِ وإِذْ أَوحيت إِلَى الْحوارِيني أَنْ﴿
اميان ، به من و فرستاده من: فرستادم کهی را که به حواريون وحی زمان) به ياد آور(و (

  . )و گواه باش که ما مسلمانيم، اميان آوردمي: گفتند ها آن! بياوريد
﴿ نلَم هلن قَبم إِن كُنتآنَ وذَا الْقُره كا إِلَينيحا أَوصِ بِمالْقَص نسأَح كلَيع قُصن نحن

 نيلافالْغ* إِن ا أَبتي أَبِيهل فوسی إِذْ قَالَ يل مهتأَير رالْقَمو سمالشكَباً وكَو رشع دأَح تأَيی ر
س ينقَ *اجِدنا بی الَ ي ودع انِإلنسطَانَ ليداً إِنَّ الشكَي واْ لَكيدكفَي كتولَى إِخع اكيؤر صقْصالَ ت

بِني٦٤٣(.﴾م(  
کنيم؛  یبر تو بازگو م - کردميی که به تو وح- ها را از طريق اين قرآن  ما ترين سرگذشت(

را که يوسف به پدرش   میهنگا) به خاطر بياور( *ی خرب نداشت از آن، پيش از اين و مسلماً
 * کنند یم و خورشيد و ماه در برابرم سجده، من در خواب ديدم که يازده ستاره! پدرم: گفت
) یخطرناک(تو نقشه ی که برا، برادرانت بازگو مکنی خواب خود را برا! فرزندم: گفت

  . )استدمشن آشکار انسان ، کشند؛ چرا که شيطان یم
﴿ا إِنمهدانَ قَالَ أَحيفَت نجالس هعلَ مخدانِی وی أَرإِن رقَالَ اآلخراً ومخ رصانِی أَعلُ ی أَرمأَح

أْسر قا بِی فَوئْنبن هنم رأْكُلُ الطَّيزاً تبتأويلخِسنِنيحالْم نم اكرا نإِن ٦٤٤(.﴾ه(   
واب ديدم که من در خ: از آن دو گفتی مهراه او وارد زندان شدند؛ يک، جوانو دو (

خواب ديدم که نان بر سرم محل  من در: گفتی و ديگر !فشارم یشراب م) انگور براي(
اران خورند؛ ما را از تعبري اين خواب آگاه کن که تو را از نيکوک یکنم؛ و پرندگان از آن م یم
  . )بينيم یم

﴿باحا صی يقسا فَيكُمدا أَحنِ أَمجی الس هأْسن رم رأْكُلُ الطَّيفَت لَبصفَي را اآلخأَمراً ومخ هبر
ی قُض رالذياَألم انيفْتتست يه٦٤٥(.﴾ف(  

ی شراب برای ساق) شود؛ و یآزاد م، دو نفر(از مشا ی اما يک! منی دوستان زندانی ا( 
! خورند یشود؛ و پرندگان از سر او م یبه دار آوخيته می خواهد شد؛ و اما ديگرصاحب خود 
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  . )است  میو حتی قطع، نظر خواستيد) از من(که درباره آن ی و مطلب
أَرى سبع بقَرات سمان يأْكُلُهن سبع عجاف وسبع ی وقَالَ الْملك إِن﴿: رؤيا فرعون مصر

الَتنبونِ سُأل أَفْتا الْمها أَيي اتابِسي رأُخرٍ وضی خای فيؤونَی رربعا تيؤلرل م٦٤٦(.﴾إِن كُنت(  
را  ها آنمن در خواب ديدم هفت گاو چاق را که هفت گاو الغر : گفتپادشاه ( 

ها بر سبزها پيچيدند؛ و  که خشکيده(خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکيده؛  یم
اگر خواب را تعبري ، درباره خواب من نظر دهيد! مجعيت اشرافی ا ).را از بني بردند ها آن
  . )کنيد یم

﴿ا فنأَفْت يقدا الصهأَي فوسی ي نأْكُلُهي انمس اتقَرعِ ببرٍ سضخ الَتنبعِ سبسو افجع عبس
تزرعونَ سبع سنِني دأَباً فَما حصدتم  قَالَ *أَرجِع إِلَى الناسِ لَعلَّهم يعلَمونَ ی وأُخر يابِسات لَّعلِّ

ف وهأْكُلُونَی فَذَرا تميالً مإِالَّ قَل هلنبمرد ی ا، يوسف :و چنني گفت، آمد او به زندان()٦٤٧(.﴾س
ت گاو الغر درباره اين خواب اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هف! بسيار راستگو

شايد ، مردم بازگردم به سویو هفت خوشه خشکيده؛ تا من ، تر خورند؛ و هفت خوشه یم
را  چه آنکنيد؛ و  یهفت سال با جديت زراعت م: گفت*  آگاه شوند) از تعبري اين خواب(

  . )و ذخريه مناييدبگذاريد ی خود باقی ها در خوشه، خوريد یکه م  میجز ک، درو کرديد
  

 :يا از کتب عامهؤروايات در مورد ر
  

قال : قال، عن ابن عمر، عن نافع، حدثنا عبيد اهللا: قاال مجيعاً، حدثنا أيب، حدثنا ابن منري
  . )من سبعني جزءاً من النبوةالرؤيا الصاحلة جزء : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

: فرمودند  رسول اهللا: ديگو میداهللا از نافع از بن عمر ياز عب مجيعاًاز پدرم از  :ريابن من
  . )از هفتاد جز نبوت استی يا صادقه جزيصاحله ی ايؤر(

  
حدثنا الفضل ، رزمة حدثنا حممد بن عبد العزيز بن أيب، بن مالك الضيب يحيیحدثنا حممد بن 

عن عبد اهللا بن ، عن أبيه، عن الركني بن الربيع، حدثنا مسعر بن كدام، موسى السيناينبن 
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الرؤيا الصادقة الصاحلة جزء من سبعني جزءاً : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال، مسعود
   )٦٤٨(.)من النبوة

ی نانيسی موسرزمه از فضل بن ی ز بن ابيالعز از حممد بن عبدی بن مالک الضبی يحيحممد بن 
 رسول اهللا : ديگو میبن مسعود  عبد اهللاع از پدرش از ي بن ربنياز مسعر بن کدام از رک

  . )نبوت است ءجز از هفتادی يصادقه جزی ايؤر(: فرمودند
فقد رأى ی من رآن: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قتادةابو قال : سلمةابو قال 

  )٦٤٩(.)احلق
ند مهانا به حق مرا يمرا بب هر کس( :فرمودند رسول اهللا : ديگو میقتاده ابو سلمه از ابو 

  . )ده استيد
  
حدثنا أيوب ، )ابن زيد يعنی(حدثنا محاد ، الربيع سليمان بن داود العتكيابو ) حدثنا( 

املنام  يفی من رآن: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال، هريرة عن حممد بن أيب، وهشام
   )٦٥٠(.)فإن الشيطان ال يتمثل يبی رآنفقد 

ی هشام از ممد بن اب وب وياز ا) ديبن زی عني(از محاد ی مان بن داوود عتکيع سليربابو 
 ؛ده استيند به حق مرا ديمرا در خواب بب هر کس(: فرمودند  رسول اهللا: ديگو میره يهر
  . )ديآ یمن طان به شکل من دريرا شيز

  
: قال، عن أنس ، حدثنا ثابت البناين، حدثنا عبد العزيز بن خمتار، حدثنا معلى ابن أسد

فإن الشيطان ال يتمثل ، املنام فقد رآين يفی من رآن: (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
   )٦٥١(.)يب

 رسول اهللا: ديگو می  از انسی ز خمتار از ثابت بنانيالعز ابن اسد از عبدی معل 
طان به صورت من يرا شيز ؛ده استيبه حق د مرا، نديخواب ببدر  مرا هر کس(: فرمودند
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  . )ديآ یمن در
  

هريرة  عن أيب، صاحل عن أيب، حصنيابو حدثنا ، ا عوانةابو حدثنا ، حدثنا موسى بن إمساعيل
 ،املنام فقد  يفی ومن رآن، وال تكتنوا بكنييت  یمسوا بامس: (قال، صلى اهللا عليه وسلم عن النيب
   )٦٥٢(.)متعمداً فليتبوأ مقعده من الناری ومن كذب عل، الشيطان ال يتمثل يبفإن ی رآن

 از رسول اهللا ره يهرابو صاحل از ی  از ابنيحصابو عوانه از ابو ل از يبن امساعی موس 
 کس  هر د ويقرار ندهی کسی  هيمرا کنی  هيکن د ويکنی به نام من نام گذار(: نديفرما می
 به طور هر کس د ويآ یطان به صورت من در منيرا شيز ؛دهيد حق مراند به يدر خواب بب مرا

آتش  گاه اوين صورت جايا ريدر غ د توبه کند ويبا) ب کنديمرا تکذ(عمد بر من تان بندد 
  . )خواهد بود

  
عن عبيد ، أنا سعيد بن عبد الرمحن، ثنا سليمان بن داود اهلامشي، أيبی حدثن، حدثنا عبد اهللا

الرؤيا الصاحلة جزء من سبعني : (صلى اهللا عليه وسلم قالی أن النب، عن ابن عمر، نافععن ، اهللا
ومن رأى غري ذلك فليستعذ باهللا من ، فمن رأى خرياً فليحمد اهللا عليه ولذكره، جزءاً من النبوة

   )٦٥٣(.)ال تضره ااشر رؤياه وال يذكرها ف
 الرمحن از بن عبد ديسع من از، ثناکرد را  یهامش مان بن داووديسل، پدرم از عبد اهللا از

 از هفتادی يصادقه جزی ايؤر( :فرمودند رسول اهللا : ديگو میداهللا از نافع از بن عمر يعب
خداوند را خباطر آن شکر کند  ند آن را ذکر کند ويببی ريخی ايؤر هر کس، جز نبوت است

ف نکند تا به او يتعری کسی برا ا به خداوند پناه بربد ويؤآن ر د از شريآن د از رياگر غ و
  . )نرسدی شر
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 :کتب شيعه ازی روايات
  

 : ۹۰ص ، ۸جی کلين شيخ -ی کاف
: قال، عبد اهللا  عن أيب، عن هشام بن سامل، عمري عن ابن أيب، عن أبيه، بن إبراهيم يعل

  . )آخر الزمان على سبعني جزءاً من أجزاء النبوةی رأى املؤمن ورؤياه ف: (مسعته يقول
کند که  مینقل   عبد اهللاهشام بن سامل از ابا  ازريعمابو م از پدرش از بن يبن ابراهی عل

اجزاء نبوت  زمان بر هفتاد جزء ازال آخر من درؤمی ايؤر خواب و( :فرمودند  حضرت
  . )است
  
إن رسول : (قال، عن الرضا ، عن معمر بن خالد، عن أمحد بن حممد، يحيیحممد بن  

  . )به الرؤيای يعن. هل من مبشرات: إذا أصبح قال ألصحابهكان   اهللا
کنند که  می نقل  بن حممد از معمر بن خالد از امام رضا امحد ازی يحيحممد بن  

ی عني؟ هستی ا بشارتيآ: فرمودند می هنگام صبح به اصحابش در رسول اهللا (: فرمودند
  . )ديد تا به من بشارت دهيا دهيدی يايؤر

  
 عن أيب، عن جابر، مجيلة عن أيب، عن ابن فضال، عن أمحد بن حممد، )يحيیحممد بن (عنه 
لَهم الْبشرى في الْحياة ﴿: عزوجلقول اهللا  يف قال رجل لرسول اهللا: (قال، جعفر 

  . )دنياه الرؤيا احلسنة يرى املؤمن فيبشر ا يفی ه: قال )٦٥٤(،﴾الدنيا
: فرمودند جعفر ابو له از جابر از يمجابو از امحد بن حممد از ابن فضال از ی يحيحممد بن 

 )استی دنيايی در زندگی آنان بشارتی برا( در مورد قول پروردگار از رسول اهللا ی مرد(
  .)شود میبشارت داده ی يايدنی من در زندگؤمی است که برای ا صاحلهی ايؤآن ر: فرمودند

   
عن ، عن ابن حمبوب، ]مجيعاً[، عن أبيه، بن إبراهيم يسهل بن زياد وعلعن ، عدة من أصحابنا

إن : كان يقول  أن رسول اهللا: (جعفر  عن أيب، عن جابر بن يزيد، عبد اهللا بن غالب
يعربها لنفسه أو يعربها له مثله فإذا  حتیرؤيا املؤمن ترف بني السماء واألرض على رأس صاحبها 
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   )٦٥٥(.)تقصوا رؤياكم إال على من يعقلفال ، عربت لزمت األرض
از ابن حمبوب از ]مجيعاً[م از پدرش يبن ابراهی عل اد وياز سهل بن ز از اصحاب ما ای عده 

  رسول اهللا( :کنند که فرمودند مینقل   جعفرابو د از يزيبن غالب از جابر بن  عبد اهللا
ک پرنده ي سر صاحب خود مانندی باال در ني آمسان و زمنيمن در بؤمی ايؤا رمهان: نديفرما می
ف يآن را تعر هنگامی کهان کند پس يگران بيا ديخود ی که آن را برا جا آناست تا  پرواز در

ف يت تعرريصاحب بص جز عاقل وی کسی خود را برای ايؤشود پس ر می نازل نيبر زم، کرد
  . )نکنيد
  

  :۲۱۰ص  ۵۸ج  سیعالمه جمل -حبار
  . )املؤمن جزء من سبعة وسبعني جزء من النبوة ءياور: (قالأنه   عن رسول اهللا

 . )از هفتاد جز نبوت استی جزي مؤمنی يارؤ(: فرمودند رسول اهللا 
  . )جمرى كالم تكلم به الرب عندهی املؤمن جتر ءياور: (أنه قال عنهی ورو

اش  با بنده آنی  به وسيلهاست که خداوند   میکال مانند، مؤمنی ايؤر(: نديفرما میز ين و
  . )ديگو میسخن 
  

 :۱۷۶ص  ۵۸جی حبار عالمه جملس
ويقينه ، أن رؤيا املؤمن صحيحة؛ ألن نفسه طيبة( :كتاب التعبري عن األئمة يف: األخبارجامع 

  . )من اهللا العزيز اجلباری وحی فه، وخترج فتتلقى من املالئكة، صحيح
 ؛ح استيمن صحؤمی ايؤر مهانا( :نديفرما می از ائمه  بريدر کتاب تع: األخبارجامع 

 و رود میدار مالئکه يپس روح او خارج شده و به د، ح دارديصحی نيقي را نفس او پاک ويز
  . )است جبار زيخداوند عزی از سوی او وح
  
. نوم الصاحلني والصاحلاتی املبشرات أال وهی وبقی انقطع الوح): (عبد اهللابو ( وقال  

، منامه فقد رآينی فی من رآن: قال  أن رسول اهللا عن أبيه ، عن جدي، أيبی ولقد حدثن
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صورة أحد من ی وال فی صورة أحد من أوصيائی وال فی صورتی فإن الشيطان ال يتمثل ف
  . )وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزء من النبوة، شيعتهم

آن  است ومانده ی مبشرات باق قطع شده وی وح( :فرمودند  عبد اهللابو حضرت  و
 فرمودند که رسول اهللا   پدرم از جدم از پدرش و. باشد میصاحلات  خواب صاحلان و

صورت  ورت من وزيرا شيطان به ص ؛به حق مرا ديده بينددر خواب ب مرا هر کس :فرمودند
  .)از هفتاد جز نبوت استی صادقه جزی ايؤد و ريآ یمن امن دريعي و شميايک از اوصيچ يه

   
  :الرؤيا عن اخلمسة أصحاب الصحيفةی ف ألمري املؤمنني   اهللا إخبار رسول

من تراه حدث أمري املؤمنني ): (بكری بن أب(فقلت حملمد : قال سليم ....حديث طويل يف
 رسول اهللا : فقال؟ عن هؤالء اخلمسة مبا قالوا ،وحديثه إياه ، منامه كل ليلة وإنه يراه يف

املنام فقد  يفی من رآن(: قال  فإن رسول اهللا، احلياة واليقظةی املنام مثل حديثه إياه فی ف
   )٦٥٦(.)إىل يوم القيامةی نوم وال يقظة وال بأحد من أوصيائ يفی فإن الشيطان ال يتمثل ب، رآين

وأنا مسعته أيضاً : فقلت. ی عل: قال؟ من حدثك ذا: بكری فقلت حملمد بن أب: قال سليم
  . )منه كما مسعت أنت

 : فهياصحاب صح پنج تن ازی ايؤمورد ر در  نيمنؤامل مريبه ا  رسول اهللاخبار 
 نيمنؤامل ريکه امی دان میا يآ: بکر گفتمابو بن به حممد : ديگو می ليمس... یطوالنی ثيدر حد

 رسول اهللا؟ ن پنج نفر چه فرمودنديای  درباره  او هر شب رسول اهللا : فرمودند 
در خواب  شان يسخن گفنت با ا، ديگو میسخن   شانيا با ند ويب میدر خواب  را

مرا در  هر کس( :فرمودند رسول اهللا  است وی اريهوش وی اربيدسخن گفنت در  نندمها
من ی ايک از اوصيچ يطان در خواب به صورت من و هيش ده ويا به حق مرا دمهانند يخواب بب

  . )ديآ یمن امت دريق روز تا
 

قال : (قال، احلسن الرضا  عن أيب، ابن بنت إلياس ياحلسن بن علعن ، معاوية بن حكيم
" أيب: "قال! ؟ كابو : قلت. "أيب: "قال! ؟ كابو : قلت. "البارحةی كان عند إن أيب: "ابتداًءی ل
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، يا بين، افعل كذا، يا بين: فيقولی إن جعفراً كان جيئ إىل أب، املنامی ف: "قال! ؟ كابو : قلت
   )٦٥٧(.)"إن منامنا ويقظتنا واحدة، يا حسن: "فقال يل، فدخلت عليه بعد ذلك: قال. "افعل كذا
کند که مینقل   احلسن الرضای اس از ابيبن بنت الی م از حسن بن عليه بن حکيمعاو
. پدرمی آر: فرمودند؟ پدرتان: معرض کرد .پدرم ديشب نزد من بود (:فرمودند  حضرت

در خواب ی آر: فرمودند؟ پدرتان: معرض کرد .پدرمی آر: فرمودند؟ پدرتان: معرض کرد
 ايشان از آن نيز بر بعد. ده اجنامآن کار را  پسرم اين کار و: به من فرمود و من آمدند پدرم نزد

 استی کي مای بيدار ا خواب ومهانحسن ی ا: وارد شدم ايشان به من فرمودند( . 
أنه قال له رجل : ( الرضابن موسى  ياحلسن عل عن أيب، بن فضالی روى احلسن بن عل

كيف أنتم إذا : املنام كأنه يقول يل يف  رأيت رسول اهللا، يا ابن رسول اهللا: من أهل خراسان
أنا : فقال له الرضا . ثراكم جنميی وغيب ف، واستحفظتم وديعيت، أرضكم بضعيت دفن يف

وهو يعرف ما ی زارن أال فمن، وأنا الوديعة والنجم، أنا بضعة من نبيكم، أرضكم املدفون يف
ومن كنا شفعاؤه جنى ولو ، شفعاؤه يوم القيامةی فأنا وآبائی وطاعتی من حق عزوجلأوجب اهللا 

أن رسول  عن أبيه ، عن جدي، أيبی ولقد حدثن، كان عليه مثل وزر الثقلني اجلن واإلنس
صورة أحد ی ف والی صورت منامه فقد رآين؛ ألن الشيطان ال يتمثل يف يفی من رآن: قال  اهللا

وإن الرؤيا الصادقة جزء من سبعني جزءاً من ، صورة واحدة من شيعتهم وال يفی من أوصيائ
   )٦٥٨(.)النبوة
از اهل ی مرد(: ديگو می  الرضای بن موسی احلسن علی بن فضال از ابی حسن بن عل 

 ا ديشب رسول اهللا مهانفرزند رسول اهللا ی ا: عرض کرد آمد و  خراسان نزد حضرت
تنم در زمني مشا دفن شود ی  پاره هنگامی که ايد چگونه :يدم که به من فرمودنددر خواب د را
  امام رضا ؟گردد میمن خاموش ی  در کنارتان ستاره کنيد و من حمافظتی  عهاز ودي و

آگاه ، تن پيامربتان و وديعه و ستاره هستمی   مشا و پارهمدفون شده در زمني مهانمن : فرمودند
من ی که خداوند برای که نسبت به حق و اطاعتی مرا زيارت کند در حال هر کسباشيد که 

 باشيم و میپدرامن شفيعان او در روز قيامت  من و، معرفت داشته باشد، داده گردن مشا قرار بر
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انس باشد و  جن وی  گناه او به اندازه اگر باری يابد حت میکس ما شفيعان او باشيم جنات  هر
کس مرا در  هر: فرمودند  ساخته که رسول اهللا خرب با مرا از جدم از پدرش ، پدرم

مي و هيچ يک از اوصيا زيرا شيطان به صورت من و ؛ديده است به حق مرا، دبيندخواب ب
 . )ت استاز هفتاد جز نبوی صادقه جزيی ياؤآيد و به حقيقت ر یمن شيعيامن در

عن موسى ، املغراء عن أيب، عن عبد اهللا بن جبلة، عن رجل، سعيد بن زياد عن أيب، الفرجابو 
من كانت له إىل اهللا حاجة وأراد أن يرانا و أن يعرف موضعه : مسعته يقول: (قال، بن جعفر 

، سيدي: قلت. بنا فإنه يرانا ويغفر له بنا وال خيفى عليه موضعهی من اهللا فليغتسل ثالث ليال يناج
ليس النبيذ يفسد عليه دينه إمنا يفسد عليه تركنا : قال؟ وهو يشرب النبيذمنامه  فإن رجالً رآك يف

 الظاهر ويكذبنا يف يصدقنا يف، الباطن مبا خيرب عنای إن أشقى أشقياءكم من يكذبنا ف. وختلفه عنا
   )٦٥٩(.)واحلديث طويل... الباطن

  
بن جعفر ی مغراء از موسابو  بن جبله از عبد اهللا ازی اد از مرديد بن زيسعابو فرج از ابو 

  کنند که حضرت  مینقل دار با ما يداشته و خواهان دی حاجت هر کس( :فرمودند
ما را در  خداوند بداند به مدت سه شبانه روز غسل کند وی باشد تا موضوعش را از سو

حالش  موضوع و گريد و میمورد آمرزش قرار  خواهد ديد و شب ندا دهد پس ما رای کيتار
که او ی ديده در حال من فالن مرد در خواب مشا رای موال: معرض کرد. ماند یپنهان مناو  بر

را  چه آنشود بلکه  ین او منيد شراب باعث فساد :فرمودندحضرت ؟ خوار است باشری مرد
هستند که در باطن ی مشا کسانين تر یشقا مهان، ماست از ختلف او ترک ما و او که باعث فساد

 د دريکن میق يد و در ظاهر ما را تصديکن میب يتکذ شوند اما انکار و می خربدارق ما يحقا از
  . )ديکن میب يرا تکذ که در باطن مای حال

 
 : ۲۸۵-۲۸۶بن طاووس ص  سيد – فالح السائل 

بن حممد بن أمحد بن حممد بن إمساعيل  يالقاسم احلسني بن احلسن بن علابو حدث الشريف 
: قال، إمساعيل بن حممدی اخربن: قال، الكوكيبی ابن أخی طالب العلو أيببن  يبن عبد اهللا بن عل
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حدثنا سهل بن : قال، حدثنا أمحد بن عبدان الربدعي: قال، بن قدامة يإمساعيل بن علی اخربن
منامه فليصل العشاء ی ف من أراد أن يرى رسول اهللا: (يقول مسعت أبا عبد اهللا : قال، صقري

وليصل على حممد ، وليصل أربع ركعات بأربع مائة آية الكرسي، غسالً نظيفاًوليغتسل ، اآلخرة
، وليبت على ثوب نظيف مل جيامع عليه حالالً وال حراماً، وآل حممد عليه وعليهم السالم ألف مرة

وليسبح مائة مرة سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا ، وليضع يده اليمىن حتت خده األمين
  . )منامهی ف یفإنه يرى النب، وليقل مائة مرة ما شاء اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا أكرب

عبد ل بن يبن حممد بن امحد بن حممد بن امساعی  بن حسن بن علنيالقاسم حسابو ف يالشر
بن قدامه از ی ل بن علياز امساعی کوکبی  زاده برادر فرزندی طالب العلوی بن ابی بن عل اهللا

هر (: م که فرمودندنيدش  عبد اهللاز ابا: ديگو می رياز سهل بن صقی عبدان بردعامحد بن 
 از آن غسل کند و بعد را خبواند و مناز عشاء، بينددر خواب ب را  خبواهد رسول اهللا کس

  آل حممد حممد و صلوات بر هزار مرتبه و، یية الکرسبار آ ه چهارصدچهار رکعت به مهرا
ی حرام نزديک حالل وی رو ازی کس با و شب بپوشد دری متييزی لباس کهی در حال، خبواند
 صد مرتبه سبحان اهللا و راستش قرار دهد وی  گونهی  پس دست راستش را زير چانه، نکند

پس ، اهللا بگويدء شا بار ما صد ال قوة اال باهللا و الحول و اهللا اکرب و احلمداهللا و ال اله إال اهللا و
  . )بيند  میدر خواب  را  او رسول اهللا

 
 را طالب يبن ابی  علنيمنؤامل ريت اميموالی ايؤری خواه می ت شده اگريروا زين و 

أسألك بلطفك ، اياديه باسطه التنقضي وی من له لطف خف أسالک يا يناللهم إ: (بگو بينیب
 طالب يف بن أيب يأمري املؤمنني علی موالی أن ترين، ما لطفت به لعبد إال كفى الذيی اخلف

  . )منامي
  

 : مزملی  در ثواب خواندن سورهی حبرانی هاشم حسين سيد:تفسري قرآن الربهان يف
سبيل  من قرأ هذه السورة كان له من األجر كمن أعتق رقاباً يف: (أنه قال  عن النيبی رو

 قراءا ورأى النيبومن أدمن ، اآلخرة الدنيا و رفع اهللا عنه العسر يف و، اهللا بعدد اجلن والشياطني
  . )فؤادهی املنام فليطلب منه ما يشته يف

 را خبواند پاداش او) مزمل( ن سورهيا هر کس( :ت شده که فرمودنديروا رسول اهللا  از
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کرده  جن در راه خدا آزاد  ونياطيبه عدد شی اديزی ها نااست که گردن انس سیمهانند ک
بر خواندن آن مداومت  هر کس کند و میاو دفع  آخرت را از ا ويدنی خداوند سخت است و

  . )کنند میطلب  شان يکه خبواهد از ا هر چهند پس يب میدر خواب  را  کند رسول اهللا
  

 يفی ورأى النب، الدنيا واآلخرة رفع اهللا عنه العسر يف، من قرأها دائماً( : وقال رسول اهللا
  . )املنام

ا يدنی ها تیمداومت کند سخ) مزمل( خواندن آن بر هر کس( :فرمودند  رسول اهللا و
  . )نديب میدر خواب  را  کند و رسول اهللا میدفع  او و آخرت را از

  
وسأله ما يريد أعطاه اهللا كل ما يريده من  قراءا ورأى النيب من أدمن يف: (وقال الصادق 

، وكتب له مائة حسنة بعشر أمثاهلا، ليلة اجلمعة مائة مرة غفر اهللا له مائة ذنب ومن قرأها يف، اخلري
  . )تعالیكما قال اهللا 

 رسول اهللا، مداومت کند) مزمل( خواندن آن بر هر کس( :فرمودند ز امام صادق يو ن 
 کند میعطا  متعال به او شان طلب کند خداونديخواهد از ا هر چه ند ويب میدر خواب  را 

صد  خبشد و میاو  گناه از خداوند صدبار آن را تالوت کند  در شب مجعه صد هر کس و
که خداوند فرموده  طور مهانشود که هر حسنه ده برابر امثال آن است  مینوشته  اوی حسنه برا

  . )است
  

عبد اهللا  عن أيب، عن خالد ابن ماد القالنسي، بن عبد اهللا البجلي يعن عل، عمرو بن عثمان
 ،بن احلسني  يقال عل: (قال : سبيل اهللا أفضل من خراج العراقني ينفق يفتسبيحة مبكة ،
   )٦٦٠(.)اجلنة ويرى منزله يف يرى رسول اهللا حتیمن ختم القرآن مبكة مل ميت : وقال

کند  مینقل  عبد اهللابو از ی القالنس از خالد بن مادی جبل عبد اهللابن ی عل بن عثمان از عمرو
که اهل ی پول از تربرمکه  در بيحتس: ودندفرم  نيبن حسی عل( :فرمودند که حضرت 

د ريم یمن، در مکه ختم کند قرآن را هر کس: و فرمودند متعال انفاق کنند راه خداوند عراق در
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 . )بيندشت ب در منزلش را و که رسول اهللا  نيتا ا
دم که ياز اصحاب د خیدر کتب بر )٦٦١(:یم کفعميخ ابراهيه اثر شيکتاب اجلنه الواق در و

ی سوره: نديخود در خواب ببی اياول ازی کيا ي و ا ائمه ياء ياز انبی کيخبواهد  هر کس
بار خبواند  صد اخالص رای   خبواند و سپس سورهنياخالص و معوذت اجلحد و قدر وال مشس و

، مست راست خود خبوابد در حالت وضو بر و آل حممد صلوات بفرستد و حممد بر بار صد و
  . ديگو میاو سخن  با ند ويب میخواسته در خواب  که را هللا هرء اشا ان

 
 ياللهم أنت احل(: ن دعا آمده استيا، مذکوری دعا ل الدوا بعد از ذکريدر کتاب التهس

فما أقبل منها كنت ملجأه ، منك بدأت األشياء وإليك تعود، واإلميان يعرف منه، ال يوصف الذي
، فأسألك بال إله إال أنت، منك إال إليك وما أدبر منها مل يكن له ملجأ وال منجا، ومنجاه

ی وحبق عل، وحبق حبيبك حممد صلى اهللا عليه وآله سيد النبيني، وأسألك ببسم اهللا الرمحن الرحيم
ی وحبق احلسن واحلسني الذين جعلتهما سيد، وحبق فاطمة سيدة نساء العاملني، خري الوصيني

  . )هل بيتهعلى حممد وآله وأی شباب أهل اجلنة أمجعني أن تصل
اء ياش تو از و، شود میشناخته  اوی  به وسيلهان ميا و، یيآ یزنده که به وصف منی يا تويخدا(
، یآن هستی منج گاه و پناهی يبوده تو ها آن قبل از هر چهپس ، گردند می بر به تو و شدند آغاز

الاله االاهللا و بسم به حق  را پس تو، جزء تو نداردی منج پشت کرده پناهگاه و به تو هر چه و
خري ی حبق عل و، حبق حبيب تو حممد صلى اهللا عليه وآله سيد النبيني و، اهللا الرمحن الرحيم

شباب ی حبق احلسن واحلسني الذين جعلتهما سيد و، حبق فاطمة سيدة نساء العاملني و، الوصيني
  . )على حممد وآله وأهل بيتهی أهل اجلنة أمجعني أن تصل

 ببيند را  ا ائمهي  اءيک از انبي هر خواهد می هر کس که کردند ذکر  خ مايمشا
را به من نشان ی ا فالنيخدا: ديسپس بگو. از آن صلوات بفرستد بعد مذکور را خبواند وی دعا

بار  معوذات سپس صد اخالص و اجلحد و قدر وال ل ويلال شمس والی  آن سوره از بعد بده و
 شاء ان و، کند میال ؤاز او س ند ويب میکه خبواهد  را کس هرپس ، خبواند د رايتوحی  سوره
 . کنند میرا استجابت  اهللا او
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ی  اعمال خمتصر درباره ازی بعض به ذکر ابتدا پس در، ميديکالم رس ن خبش ازيچون به ا و
به آن  که حمقق مذکور چه آنطبق   وميچه ما احتمال دادبراين بنا، ميشو مین موضوع متربک يا

 . ميبود معاصر ها آن با که مای بزرگی علما ازی کي او و، کردندح يتصر
در  را بار خبواند رسول اهللا قدر را در هنگام زوال آفتاب صدی  رهوس هر کس( :از مجله

  . )ندبي میخواب 
حممد ی ل هبه اهللا بن ابيجل سيدد اول از کتاب جمموع الرائق اثر در جمل چه آن :مجله از
رسول ، جن مداومت کند ی سوره هر کس بر خواندن: (آمده است عالمه  معاصری موسو

  . )هر چه خبواهد بپرسد بيند و از ايشان  میرا در خواب   اهللا
  . )بيند میرا  کافرون را در نيمه شب مجعه خبواند رسول اهللا ی هرهر کس سو( :از مجله
بعد از هفت روز ، خوابهنگام  طهارت در هفت بار که با ريای خواندن دعا :از مجله

 . ت کردنديجنته روا] کتاب[ در  میکه کفع، روزه
ت شده مهراه با يفه که در مهج الدعوات روايمعروف در صحی خواندن دعا :از مجله

 . طهارت پنج بار
قدر را ی هر کس سوره( :کند که فرمودند میت يروا از امام صادق  عمی کف :از مجله

 درهللا ان که رسول يد تا اريم یک بار خبواند منيست و يظهر ب بعد از مناز زوال و قبل از
 . )ببيندخواب 

 بيندرا در خواب ب  در جمامع معترب آمده که هر کس خبواهد رسول اهللا چه آن( :از مجله 
سپس اين دعا را صد بار ، خواهد میکه ی ا دو رکعت مناز خبواند با هر سوره بعد از مناز عشاء

روح حممد وأرواح آل ی بلغ من، يا مدبر األمور، اهللا الرمحن الرحيم يا نور النوربسم ( :خبواند
 . )حممد حتية وسالماً

از کتاب خواص قرآن آمده است که هر کس بعد از مناز   میجنة کفع در نيز و( :از مجله
  . )بيند میبار و صلوات هزار بار خبواند رسول اهللا را در خواب  کوثر را هزار سوره، شب مجعه

.  بودريپنج مشش وی يطالی آهو خانه کعبه دو در( )٦٦٢(:نديگو میه ريم و غيابن ابراهی عل 
چاه زمزم  ها و آهوان را درريمشش، حرم کعبه مسلط شدند جهرم بری  خزاعه هنگامی کهپس 
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،  بردندنيب اثر چاه را از خاک کردند و از آن را پر و تندخيسنگ ر ها آنی رو بر و انداختند
 زيحمل آن ن و شناختند یمکان زمزم را من، شدند وزريبر خزاعه پی قصی  لهيقب هنگامی کهپس 

ه کعبه يسا در او و شدند وزرياملطلب پ له عبديقب هنگامی کهپس ، ناشناخته بود ها آنی برا
کعبه ی  هيسا در که اوی در حال و، کرد یمن را ن کاريا او از ريغی کس و داد می قراری فرش
؟ چيستآن چاه  و :گفت خود با ،بکن هیچا: دکهيگو می به اوی خواب هاتف در ده بوديخواب

سوم به  روز سپس در. نحفر ک را طيبه: د که به او گفتيد خواب را مهاندوم  روز سپس در
گفته  چهارم به او روز سپس در؟ چيستمصونه  :گفت با خود. کنحفر  مصونه را :گفت او

هنگام آب دادن به حجاج در و ی نداری به آبکشی ازيگر نيدکه . کنحفر  زمزم را :شد
ی  النه کالغ که نزد مهانک يآن چاه نزدی جا و، یريگ یمن مذمت قرار مورد گريد، اريبس

 و شد میآن خارج  ريز ها از مورچهی  که النهی سنگ مهان ريچاه زمزم در ز و، هاست مورچه
املطلب  عبد هنگامی که و، کند می شکار را ها گرفت و مورچه می آن سنگ قراری کالغ باال

خواب  شب در چهار در من :به قريش گفت و، شناخت چاه زمزم رای د جاين خواب را ديا
باعث عزت  م وياست که ما وارث آن هستی آن چاه و، کنم حفر شدم که چاه زمزم را امر
به  او و ندادندی پاسخ به اولی و. ميکن حفر که آن را ديپس به من کمک کن، شود می ما

چاه  حفر ک فرزند بنام حارث که به پدرش را دريی دارا او و آن کرد شروع به حفری يتنها
 و کرد خانه کعبه رو به در ديسخت چاه رسی به جا هنگامی کهپس ، کرد میکمک 

 به او ده فرزند که اگر کرد نذر کرد و دعا را ن دعا خداونديا بلند کرد و با ش رايها دست
ی طو -یبه طو و کرد حفر هنگامی که و، کندی قربان خداوندی را برا ها آنن يتر حمبوب دهد
 گفتند و رياو تکب با زيش نيقر گفت و ريتکبپس ، هديو دانست که به آب رس سيدر -ليامساع

 در حفر چرا :گفت ها آنبه ، ميدار  میآن سه در ما اث ماست ورين ميا، ابا حارثی ا :گفتند
  . )بود خواهد ابد فرزندم تا آن مال من و و !ديکمک نکرد به من آن

ومن ، من السابقني األولني، أمية سعيد جنيب بينابو : ()٦٦٣( خالد بن سعيد بن العاص
ه أن يلقيه ابو وكان سبب إسالمه أنه رأى ناراً مؤججة يريد ، املتمسكني بوالء أمري املؤمنني 

فلما استيقظ وعرف صدق رؤياه . نفسه وخلصه من تلك النارقد جذبه إىل  وإذا برسول اهللا، فيها
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 حتیبكر ابو فأقبل معه ، بكر وقص عليه الرؤياأبای فلق، مبادراً ليعرض عليه إسالمه خرج إىل النيب
وغزاة حنني والطائف ، للفتح یوشهد خالد مع النب:) إىل قوله ....(وأسلما  أتيا إىل رسول اهللا

فترك ما  بلغه وفاة رسول اهللا حتیعمله ذلك  فكان يف، صدقات اليمن وتبوك مث واله رسول اهللا
على البيعة فبايع  أكره أمري املؤمنني  حتیومل يبايع أبا بكر  يده وأتى املدينة ولزم علياً  يف

 . )مكرها
 ريت اميبه وال ی کساننياز اولی کيه يام یب بنيجن عيدسابو : د ابن عاصيخالد ابن سع

ی ن بوده که در خواب آتشيان و اسالم آوردنش اميکه علت ا، متوسک بود  نيمنؤامل
آمد و او را  پس رسول اهللا ، ندازدين آتش بيخواست او را در ا میکه پدرش  نديب می
ق يا را تصديؤده و ريدار شد موضوع را فهميب هنگامی که. دهد میاز آن آتش جنات  و شيدهک

ابو ان راه يم در، ان آوردميشان ايدستان ا بنيرفته تا   رسول اهللای بان به سواکرد پس شت
  بکر به نزد رسول اهللابو ف کرد پس به مهراه ياو تعری د و خواب خود را برايبکر را د
 در  خالد مهراه رسول اهللا و) ديگومیکه  جا آنتا ... ( ان آوردميشان ايبه ا رفتند و

او را بر   سپس رسول اهللا، مبارزه کرد و طائف و تبوک نيحنی  غزوه ت فتح ولياعم
کرد  میشان خدمت يدر رکاب ا  قرار دادند و تا زمان وفات رسول اهللای ن والميصدقات 
ابو و با  شد ی نه آمده و مالزم امام عليرا داشته ترک کرده و به مد چه آن، آن و بعد از

  . )عت کرديب ابابکر اکراه با بانيز   نيمنؤ املريامی نکرد حت بيعتبکر 
  

إذا اشتقت إىل رسول اهللا  إين: (أنه قال، مروياً عن أمري املؤمنني ، بعض ااميع رأيت يف
 ،أرى  حتیی فال أبرح من مكان، يوم كانی أی ف) اليامسني والنرجس(صالة العبهر ی أصل

  . )املنام يف رسول اهللا
فاحتة الكتاب : كل ركعة يقرأ يف، أربع ركعات يوه، جربته سبع مرات: بن منهال يقال عل

سبحان اهللا واحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا (ويسبح مخس عشرة مرة ، وإنا أنزلناه عشر مرات، مرة
مث يرفع رأسه ، ويسبح عشر مرات، العظيمی سبحان رب: مث يركع ويقول ثالث مرات، )أكرب

وليس فيما بني السجدتني ، أسهمث يرفع ر، مث يسجد ويسبح مخس عشرة مرة، ويسبح ثالث مرات
فإذا فرغ ال يكلم ، بتسليمة واحدة، مث يسجد ثانياً كما وصفت إىل أن يتم أربع ركعات، شيء
مث ، ويسبح ثالثاً وثالثني مرة، وإنا أنزلناه عشر مرات، يقرأ فاحتة الكتاب عشر مرات حتی، أحداً
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، ثالثاً وثالثني مرة" ما هو أهله ومستحقهجزى اهللا حممداً عنا ، األميی صلى اهللا على النب: "يقول
   )٦٦٤(.من فعل هذا وجد ملك املوت وهو ريان

به  هنگامی که(: ت شده که فرمودنديروا  نيمنؤ املريدم که از امياز جوامع دی در برخ 
آکنده ) عبهر مناز(ی مناز، در هر حلظه از زمان که باشم، شوم میمشتاق   دار رسول اهللايد

را  ن که رسول اهللا يخورم تا ا یخوامن پس از مکامن تکان من میامسن و نرگس ياز عطر گل 
 . )ببينمدر خواب 

ی  عت فاحتههر رک در ر رکعت منازهاچ  آنهفت بار جتربه کرده و  :ديگو میابن منهال ی عل
اهللا احلمد هللا وال إله إال  سبحان اهللا و( حاتيقدر ده مرتبه و تسبی  ک مرتبه و سورهيکتاب 

م و ده بار يالعظی د سبحان ربيبه رکوع رفته و سه بار بگو پانزده بار خوانده شود و) واهللا أكرب
به سجده رفته و  و حات خبوانديو سه بار تسب دريحات را خبواند سپس سرش را باال بگيتسب

بار  یو برا نباشدی ا  دو سجده فاصلهنيد و بريح خبواند سپس سرش را باال گيپانزده بار تسب
متام  هنگامی کهپس . ابديان يم پايک تسلي سجده کند تا چهار رکعت با طور مهانز يدوم ن

و سه بار ی فاحته و قدر را ده بار خبواند و سی  ن که سورهيد تا ايسخن نگوی کند با کس می
ما هو اهله و مستحقه ی جزاء اهللا حممداً عن میاالی النبی اهللا علی د صليد سپس بگويح بگويتسب

که  در حالی ابد وي میدر  دهد ملک املوت را اجنامن کار را يهر کس ا) و سه بار خبواند سی(
  . است داريب او

  
وعلى األصل إن كان حملمد ، رويت من كتاب أصل ألمحد بن احلسني بن عمر بن يزيد الثقة و

الليلة ی حممد بن احلنفية إىل احلسني فسار : (قال، عبد اهللا  باإلسناد عن أيب  میبن داود الق
إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم ، يا أخي: فقال، صبيحتها عن مكةی أراد اخلروج فی الت

 فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من يف، بأبيك وأخيك وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى
يستباح  الذياحلرم فأكون ی ف يزيد بن معاويةی قد خفت أن يغتالن، يا أخي: فقال. احلرم وأمنعه

الرب ی فإن خفت ذلك فصر إىل اليمن أو بعض نواح: فقال له ابن احلنفية. به حرمة هذا البيت
فلما كان السحر ارحتل احلسني . أنظر فيما قلت: فقال، فإنك أمنع الناس به وال يقدر عليك أحد
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 النظر ی أمل تعدن، يا أخي: فقال له. ركبهای فبلغ ذلك ابن احلنفية فأتاه فأخذ زمام ناقته الت
بعد ما  رسول اهللای أتان: فقال؟ فما حداك على اخلروج عاجالً: قال، بلى: قال؟ فيما سألتك

إنا هللا وإنا : فقال له ابن احلنفية، أخرج فإن اهللا قد شاء أن يراك قتيالً، يا حسني: فقال، فارقتك
: فقال له: قال؟ محلك هؤالء النساء معك وأنت خترج على مثل هذه احلال معنیفما ، إليه راجعون

  )٦٦٥(.)وسلم عليه ومضى، إن اهللا قد شاء أن يراهن سبايای قد قال ل
 میحممد ابن داوود قی د که ثقه و در اصل برايزي ابن عمر ابن نياز کتاب امحد ابن حس

که حضرت ی حممد ابن حنفيه در شب(: فرمودند  عبد اهللابو  از ت شده به استناديروا، بوده 
عرض مکه خارج شود به ديدار ايشان رفت و ی داشت به سو آن قصدی فردا امام حسني 

 نابرادرت و پدر سر دانيد که بر می، برادر از نرينگ و فريب اهل کوفه بر مشا هراسامنی ا :کرد
ی مبان جا اين دری خبواه اگر و، يدشوگرفتار  م که مشا نيز مانند آنان سيدتر. اند آورده چه 

برادر ی ا: فرمودند. کنم میمنع  را من او وی اين حرم هست عزيزترين کس در بدان که تو
. که يزيد ابن معاويه مرا در بيت احلرام بکشد و با خون من حرمت اين بيت مباح شودی ترسيد
ی توان می تو خشک برو وی نواح ازی مين برو يا به برخی به سوی سيدتر اگر :گفت فيهابن حن
که  چه آنبه : حضرت فرمودند. نيست توی يارای کس وی را منع کن مردم اوی  مهه از بيشتر

در حال حرکت کردن بود که  سحر شد امام حسني  هنگامی کهپس . کن ظرن ميگو می
ی خواه یبرادر منی ا :عرض کردو . به ابن حنفيه رسيد پس او آمد و زمام شتر را گرفت خرب
باعث خروج مشا ی چيزچه  :عرض کرد، یآر :فرمودند؟ که گوش کنمی به من بگويی چيز
ی ا: يدم که به من فرمودندرا د رسول اهللا ين که از تو جدا شدم بعد از ا: فرمودند؟ شده

راجعون  ليهأنا هللا وانا ا: پس گفت. حسني خروج کن که خداوند اراده کرده تو را کشته ببيند
رسول اهللا : فرمودند؟ که حالتان اين گونه استی بريد در حال میبا خود  پس چرا اين زنان را

 و کردندی او خداحافظ پس از، ببيند اسري را ها آناراده کرده  نيزخداوند : به من فرمودند 
  . )رفتند

 

شان يا و ديدرا   آن رسول اهللا که دری ايؤری  واسطهه  است که تنها بنيحس مهانن يا
 که زنان را کرد را امر او زين و کشته شدن امرکرد رفنت به کربال و مکه و به خروج از را
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سخن  نداشت و ايؤق ريجزء تصدی چيز  نيامام حس و خود بربد اسارت شدن بای برا
 نندمهاخواب  در  داند که کالم رسول اهللا میرا يز؛ اطاعت کند را  جدش رسول اهللا

بود که ی ن اهلياستقامت د ا قتل ويؤن ريق ايتصدی  جهينت است وی داريب در شانيکالم ا
ها ريمششی گردد پس ا مینت خون من استوار خين حممد تنها با رياگر د(: فرمودند  نيحس

زنده  مهانا يمتعال در دن خداوندی از سو  نيپاداش امام حس اما جزا و و. )ديريبرگ مرا در
به   درآخرت رسول اهللا و، هستند برجا  پانيزم که آمسان و نیزماتا  شان يماندن نام ا

است که جز با شهادت ی تو در شت درجاتی برا نيحسی ا: او بشارت داده بود که فرمودند
  . )یرس یمن ها آنبه 

  
، كنا عند رجل مبرو وكان معنا رجل واقفي( )٦٦٦( :]قال[الوشاء  يعن احلسن بن علی ما رو
فصم األربعاء واخلميس واجلمعة واغتسل وصل ، قد كنت مثلك مث نور اهللا قليب، اهللاتق : فقلت له
فرجعت إىل البيت وقد . منامك ما تستدل به على هذا األمر وسل اهللا أن يريك يف، ركعتني

، فانطلقت إليه، فيه أن أدعو إىل هذا األمر ذلك الرجلی يأمرنی احلسن إل كتاب أيبی سبقن
ی احلسن قد سبقن وجدت كتاب أيبی إن: وقلت، امحد اهللا وأستخره مائة مرة :وأخربته وقلت له

ألرجو أن ينور اهللا قلبك فافعل ما قلت لك من ی وفيه ما كنا فيه وإن، أقول لك] أن[إىل الدار 
: فقلت. أشهد أنه اإلمام املفترض الطاعة: السحر فقال يلی يوم السبت فی فأتان. الصوم والدعاء

. لترجعن إىل احلق -واهللا  - يا إبراهيم : فقال النومی احلسن البارحة فابو ی أتان :لقا؟ وكيف ذلك
  . )وزعم أنه مل يطلع عليه إال اهللا

مهراه ما   وميدر مرو بودی نزد مرد(: ديگو می، ت شدهيالوشاء روای از حسن بن عل چه آن
سپس خداوند ، مثل تو بودمز يمن ن. تقوای اهلی داشته باش: بود پس به او گفتمی واقفی مرد

غسل کن و دو   وريشنبه و مجعه روزه بگپنج روز چهارشنبه و در پس تو، کردی نوران قلبم را
ی ين امر راهنمايبه ا را که تو ینيرا ببی از خداوند خبواه که در خواب کس رکعت مناز خبوان و

ی برا در آن مرا به دعامن سبقت کرده که  احلسن ازی ابی  نامه پس به خانه برگشتم و. کند
 را خداوند :کردم و به او گفتم خرب با او را و، پس حرکت کردم، امر کرده است آن مرد
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 که ميبگو افتم که به مشاياحلسن را  بیمن نامه ا: گفتم و، بگرياستخاره  بار صد ش کن ويستا
متعال  خداوند من از و، کنم خرب آن است با که در چه آن از و، دهيمن به خانه رس قبل از

 روز پس در. بده اجنامگفتم  به تو دعا روزه و از چه آن و روشن کند خواهم که دلت را می
. الطاعه است واجبهامام و دهم که ا میشهادت : به من گفت و من آمد پيش شنبه وقت سحر

 و خواب پيش من آمد احلسن ديشب درابو : گفت؟ چگونه برايت حاصل شد :پس گفتم
که جزء  الیح در. یگرد می حق بری که به سو –سوگند  به خدا -  ميابراهی ا :گفت

  . )نبود خرب آن با متعال از خداوند
  

موضع آخر خبط  ويف، ظهره خبط الكتاب وعثرت على نسخة قدمية من كتاب النهاية ويف
 وجدت: ی طالب االسترآبادابو قال الشيخ الفقيه جنيب الدين ( )٦٦٧(:بعض العلماء ما لفظه

: حدثنا مجاعة من أصحابنا الثقات أن املشايخ الفقهاء: قال، على كتاب النهاية خبزانة مدرسة الري
واحلسن بن احلسني بن ، الرازيی املقری وعبد اجلبار بن عل، القزويينی احلسني بن املظفر احلمدان

كانوا يتحادثون ببغداد ويتذاكرون كتاب النهاية ، ی يه املدعو حبسكا املتوطن بالرابو ب
فكان كل واحد منهم يعارض الشيخ الفقيه أبا جعفر حممد بن احلسن . ابه وفصولهابو وترتيب 

مث اتفق أم خرجوا لزيارة املشهد املقدس ، مسائل ويذكر أنه ال خيلو من خللی ف ی الطوس
رمحه اهللا وقدس ی جعفر الطوسی خ الفقيه أبعلى صاحبه السالم كان ذلك على عهد الشيی بالغر

فامجع رأيهم على أن يصوموا ، صدورهم من ذلك ما يتخاجل قبل ذلكی روحه وكان يتخاجل ف
فلعله ، على جوابه ويصلوا ويدعوا حبضرة موالنا أمري املؤمنني ، ويغتسلوا ليلة اجلمعة، ثالثاً

فقه ی مل يصنف مصنف ف(: وقال، النومی ف  فسنح هلم أمري املؤمنني. يتضح هلم ما اختلفوا فيه
 الذيأوىل من كتاب النهاية ، ويرجع إليه، ويتخذ قدوة، كتاباً أوىل بأن يعتمد عليه آل حممد

والتقرب والزلفى ، تصنيفه على خلوص النية هللای وإمنا كان ذلك؛ ألن مصنفه اعتمد ف، تنازعتم فيه
ترتيبه ی فقد تعىن ف، وأقيموا مسائله، واعملوا به، صحة ما ضمنه مصنفهی ا فابو فال ترت، لديه

فال قاموا من مضاجعهم أقبل كل واحد . )باملسائل الصحيحة جبميع أطرافهای والتحر، وذيبه
، واالعتماد على مصنفها، رأيت الليلة رؤيا تدل على صحة النهاية: فقال، منهم على صاحبه
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فتعارضت الرؤيا لفظاً ، على بياض قبل التلفظفامجعوا على أن يكتب كل واحد منهم رؤياه 
قدس اهللا (ی جعفر الطوسی فدخلوا على شيخهم أب، وقاموا متفرقني مغتبطني بذلك، معنیو

كتاب ی مل تسكنوا إىل ما كنت أوقفتكم عليه ف: فحني وقعت عينه عليهم قال هلم، )روحه
فتعجبوا من قوله فسألوه عما استقبلهم من ، مسعتم من لفظ موالنا أمري املؤمنني  حتی، النهاية
وحكى رؤياه ، ما قاله لكمی كما سنح لكم فأورد عل أمري املؤمنني ی سنح ل: فقال، ذلك

واحلمد هللا وحده وصلى اهللا على ، الشيعة فقهاء آل حممد ی وذا الكتاب يفت، على وجهها
  . انتهى. )حممد وآله الطاهرين

به  موضع آخر در و، سندهيپشت آن به خط نو در ه ويکتاب النها از  یميقدی  نسخه بر و
 در :ويدگ)ی طالب االسترآبادابو الشيخ الفقيه جنيب الدين ( :ن لفظيعلماء بد ازی خط بعض

 اصحاب نيموثق ازی مجع: چنني آمده که اين. افتميی ری  مدرسهی  خزانه ه دريکتاب النهامورد 
 و، یرازی مقری بن عل عبد اجلبار و، یقزوينی بن مظفر محدان حسني :خ فقهاءيمشا امهانکه  ما

 گفتگو بغداد هم در با، ی ری اهال حسكا از دری يه مدعابو حسن بن حسني بن ب
 کدام از پس هر. فصولش اب وابو ز ترتيب يکردند و ن می ذکر كتاب النهاية را و کردند می
 کردند می ذكر و مسائل بودند در ی معارض شيخ فقيه أبا جعفر حممد بن حسن طوس ها آن

 که بری الغر ارت مشهد مقدس دريزی به اتفاق هم برا ها آنسپس ، ستينی خلل خال از که او
 و قدس روحه بود رمحه اهللا وی جعفر طوس یباشيخ فقيه  عهد که آن در، سالم باد صاحب او

 که سه روز شدندی أر هم، هم پس با، نسبت به او داشتند قلب خود قبل مهان خلل در مانند
مري املؤمنني احضرت  نزد، کنند دعا و خبوانند مناز و، شب مجعه غسل کنند و، ندريروزه بگ را

 ريپس ام. روشن شود آن اختالف دارند که در چه آن ديشا و، برسندی که به جواب 
 ه دريکتاب النها مانندی کتابی ا سندهيچ نويه( :فرمودند و، ديآ می ها آنخواب  در  نيمنؤامل

، مرجع انتخاب کرد و، وهاس به عنوان وآن را کرد که بتوان به آن اعتماد فقه آل حممد 
 رايز ؛کتاب است مهانآن  و، ديآن نزاع کرد مورد هم در که بای کتاب. استوشته نن

 که تقرب و، ف کرده استيتش که تقرب به خدا تصنياخالص نی رو آن ازی  سندهينو
 اجنام مسائل آن را و، ديبه آن عمل کن و، ديشک نکن نوشته او پس در، اوستی برای کينزد
ع اطراف يح به مجيعمل به مسائل صح و، ش استيها ايهآر ب ويترت در که منظور، ديده
  . )ها آن



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................۴١٠

 

دم يدی شب خوابيد :گفت و، ديبه دوست رس شد خوابش بلند رخت کدام که از پس هر
 شدند فکر هم هم پس با، آن داللت داردی  سندهيبه نو اعتماد و، هيکه بر صحت کتاب النها

که  افتنديدر و، سنديبنوی ديسف کاغذی رو را خودی ايژکدام رو هر، ايؤگفنت ر که قبل از
نسبت به  و هم متفرق بودند با و، گرفت قرار گريکديتعارض  لفظ در وی در معن انآنی ايؤر

، داخل شدند )قدس اهللا روحه(ی طوس جعفر یاب خ خوديش پس بر، خوردند میغبطه  عمل خود
من موافق  ه آمده بايکتاب النها در چه آن بر :گفت، افتاد ها آنچشمش به  هنگامی که و

در مورد  و تعجب کردند سخن او از و، ديديشن را  نيمنؤامل رين که کالم اميا تا، دينبود
 ريا اميؤر در زيمن ن، يدديد که مشای طور مهان :گفت و، ال کردندؤس او داده ازی رو چه آن
ف يتعر ها آنی برا را خودی ايؤر و، فرموده به من گفتند به مشا چه آن دم ويد را  نيمنؤامل

صلى اهللا  احلمد هللا وحده و و، دهند میی فتو  آل حممدی  عهيشی ن کتاب فقهايا و با، کرد
 . آله الطاهرين على حممد و

  

  :با خروج قائم  ها آنان ارتباط بي يا وؤدر مورد ری روايات
  

حدثنا يوسف : قال، بن زكريا بن شيبان يحيیی حدثن: قال، حدثنا أمحد بن حممد بن سعيد
، بكر احلضرمي عن أيب، عن حممد ابن كثري، حدثنا احلكم بن سليمان: قال، بن كليب املسعودي

: فقلنا، وذلك حني ظهرت الرايات السود خبراسان عبد اهللا  دخلت أنا وأبان على أيب: (قال
فإذا رأيتمونا قد اجتمعنا على رجل فادوا إلينا ، بيوتكمی اجلسوا ف: فقال؟ ما ترى
   )٦٦٨(.)بالسالح
از حکم ی ب مسعوديوسف بن کليبان از يا بن شيبن زکری يحيد از يبن سع بن حممد امحد

ی ها پرچم هنگامی کهآن بان ا من و: ديگو می  میبکر حضرابو  از ريمان از حممد بن کثيبن سل
؟ نيمک هما چ: عرض کردمي  وميوارد شد  عبد اهللابو بر ، اه در خراسان ظاهر شدنديس

 با سالح ميمجع شدی د ما به دور مرديديد هنگامی کهپس ، دينيتان بنشيها در خانه( :فرمودند
 . )ديزيدفاع از ما برخی برا

ق يست مگر از طرير نيامکان پذی عامل جسمان ک مرد دريبه دور   تياجتماع اهل ب
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  . ابدي در عامل ملکوت حتقق ا ويؤر
 

 عن حممد بن احلسني بن أيب، العطار يحيیحدثنا حممد بن : قال، حدثنا حممد بن احلسن 
: قال، عن عبد اهللا بن عجالن، بكر عن بكار ابن أيب، عن مندل، يحيیعن صفوان بن ، اخلطاب

يصبح : فقال؟ كيف لنا أن نعلم ذلك: فقلت له عبد اهللا  عند أيب ذكرنا خروج القائم (
   )٦٦٩(.)"طاعة معروفة"أحدكم وحتت رأسه صحيفة عليها مكتوب 

خطاب از صفوان بن ی  بن ابنيعطار از حممد بن حسی يحياز حممد بن   حممد بن حسن 
 در مورد خروج قائم : ديگو میبن عجالن  عبد اهللابکر از ی از مندل از بکار ابن ابی يحي

؟ ميآن آگاه شو بن رسول اهللا چگونه از اي: عرض کردمي  وميحبث کرد  عبد اهللابو نزد 
اطاعتش "ه تآن نوشر شود که د میدا يپی ا فهيک از مشا صحي هر ر سريصبح در ز( :فرمودند

ن راه يتر مهمم که يابي می ت درين روايا زا. )دياطاعتش کن د ويپس بشنو "است نيکو معروف و
اد يفه يصح به عنوانث ين حديباشد که در ا میا يؤر مهان از خروج قائم ی آگاهی برا

کنند ان  میشتر آشکار يب ن مسئله رايگر ايات ديشود و روا میدا ير سر انسان پيشده که در ز
  . یهللا تعالا شاء

  
سألت الرضا : (قال، نصر أمحد بن حممد بن أيبأخربنا : قال، اخلطاب حممد بن احلسني بن أيب

  إنا لو : فأمسك مث قال، وسألته عن مسألة الرؤية): إىل أن قال(وقد سأله عدة مسائل
   )٦٧٠(.)وأخذ برقبة صاحب هذا األمر، أعطيناكم ما تريدون لكان شراً لكم

 در از امام رضا : ديگو مینصر ابو خطاب از امحد بن حممد بن ابو  بن نيحممد بن حس 
د يخواه میکه  چه آن اگر هر(: خاموش شدند سپس فرمودند  دم حضرتيا پرسيؤر مورد

  . )شود میباعث گرفنت جان صاحب امر  مشا شر شده وی برا قطعاًم يبه مشا بده را
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 :ندا شهود و کشف و
  

بزرگ  سشود که صاحب شان می رمند ها آن ازی کس عارفان حق است وی  مجله ادله از
  . است

  انيمتام اد کند و میدعوت  شريبا مش... (: آمده است ی امام مهدی  مش دربارهدر کال
، اجتهادندی دارند دمشنانش مقلدان فقها مین خالص را برپا يد  را منسوخ کرده ونيزمی رو

 با اکراه، مرگ  ورينند خباطر ترس از مششيب میخمالف با حکم مذاهب خود   میحک هنگامی که
ق ياهل حقا شوند و میخصوص خاصان خرسند ه ب نيمسلمی  عامه، نديآ می شان دريبه حکم ا

ی که برا هستندی اهلی آنان مردان، کنند می بيعت  ايشانبا ی اهل شهود ق کشف وياز طر
  )٦٧١(.)کنند میی اري او را ام کرده ويدعوتش ق

  
 :استخاره

 

  :استفاده از استخاره روايات خاص با
، بن فضال يعن أمحد بن احلسن بن عل، بن حمبوب ياحلسن بإسناده عن حممد بن علحممد بن 

: عبد اهللا  قلت أليب: (قال، عن اليسع القمي، علي عن أيب، عن احلسن بن اجلهم، عن أبيه
افتتح املصحف فانظر إىل (: فقال): إىل أن قال(ی أريد الشيء وأستخري اهللا فيه فال يوفق فيه الرأ

   )٦٧٢(.)فخذ به إن شاء اهللا أول ما ترى
 پدرش از بن فضال ازی امحد بن حسن بن عل بن حمبوب ازی بن حسن از حممد بن عل حممد 

خواهم  می: معرض کرد  عبد اهللابو به : ديگو می  میسع قياز ی علابو  حسن بن جهم از
  حضرت، رسم یمنی ا جهيآن به نت مورد دری م ولريخداوند استخاره بگ ازی زيمورد چ در

  . )اهللا ان شاء، آن نگاه کن پس به آن عمل کن  سطرنيبه اول وی قرآن را بگشا( :فرمودند
  

عن النضر بن ، عن حممد بن خالد، عن أمحد بن حممد، يحيیعن حممد بن ، حممد بن يعقوب
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صل ركعتني : (عبد اهللا ابو قال : قال، عن عمرو بن حريث، احلليب يحيیعن ، سويد
   )٦٧٣(.)فو اهللا ما استخار اهللا مسلم إال خار له البتة، واستخر اهللا

 از ديبن سو از نضر بن حممد بن از حممد بن خالد از امحدی يحيحممد بن  عقوب ازيبن  حممد
از  دو رکعت مناز خبوان و(: فرمودند  عبد اهللابا :ديگو میث يعمرو بن حر ازی حلبی يحي

  . )مگر به نفعش بوده است، خداوند استخاره نگرفته ازی چ مسلمانيه خداوند استخاره خبواه و
 

عن ، عن هارون بن خارجة، عن عثمان بن عيسى، عن سهل بن زياد، وعن عدة من أصحابنا
   )٦٧٤(.)من استخار اهللا راضياً مبا صنع خار اهللا له حتماً: (قال، عبد اهللا  أيب

ابو از هارون بن خارجه از ی سياد از مثان بن عياز سهل بن ز اصحاب ما ازی برخ از و 
ی از خداوند استخاره خبواهد در حال هر کس( :کنند که حضرت فرمودند مینقل  عبد اهللا 

  . )کند میار ياخت اوی برااً خداوند متعال حتم، بدان عمل کند و باشدی اش راض به استخاره
  

إذا أراد أحدكم : (عبد اهللا ابو ی قال ل: قال، بن احلسني بإسناده عن مرازمی حممد بن عل
اللهم إن : أهل بيته ويقول]و[ی على النبی ويصل، وليثن عليه، شيئاً فليصل ركعتني مث ليحمد اهللا

قال . وإن كان غري ذلك فاصرفه عين، وأقدرهی فيسره لی ودنيای دينی فی كان هذا األمر خرياً ل
قل هو (  شئت فاقرأ فيهما بـ وإن، اقرأ فيهما ما شئت: فقال؟ شيء أقرأ فيهمای فسألته أ: مرازم

  )٦٧٥(.)تعدل ثلث القرآن) قل هو اهللا أحد(و ، )قل يا أيها الكافرون(و ) اهللا أحد
هر کدام از ( :به من فرمودند  عبد اهللابو  :ديگو میمرازم   ازنيابن حسی بن عل حممد 

حممد و آل د و بر يو سپس خداوند را شکر و ثنا گو خواست دو رکعت مناز خبواندی زيمشا چ
  داردميايدن نم ويدر دی ريمن خی برا ن امريا در اگر خداوندا :ديدرود فرستد و بگو تش يب

 مورد در :گويد میمرازم . کن من دور از از آن باشد ريغ اگر و، کن ريتقد و سريمن می برا
 ی وسوره، کافرون، مثل توحيدی يها سورهخبوان ی خواه می هر چه :فرمودند! خبوامن چه آن

 . )معادل ثلث قرآن است دياگر سه مرتبه را خبوان ديتوح
                                                

  .۶۲ص  ۸ج  :احلر عاملی –وسائل الشيعه  -٦٧٣
 .۶۲ص  ۸ج  :احلر العاملی –الوسائل الشيعه  -٦٧٤
  .۶۵ص  ۸ج : هر عاملی -وسائل الشيعهال -٦٧٥
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عن شهاب بن ، عن أبان األمحر، بن احلكم يعن عل): احملاسن( يفی عبد اهللا الربق أمحد بن أيب
، أمر توضأ وصلى ركعتنيی إذا أراد االستخارة فی كان أب: (قال، عبد اهللا  عن أيب، عبد ربه

   )٦٧٦(.)يفرغ حتیال يتكلم ، سبحان اهللا: فيقولوإن كانت اخلادمة لتكلمه 
 بن حکم از آبان امحر از شهاب بن عبد ربه از لیاز ع) حماسن در(ی برق عبد اهللامحد بن  
ی پدرم خبواهد در مورد امرهرگاه ( :که حضرت فرمودند کنند مینقل   عبد اهللابن 

 خادمه ايشان با او هنگامی که خواند و میگرفت و دو رکعت مناز  میوضو ، استخاره بگريد
  داند تا اين که از  یمنی هيچ پاسخ و، سبحان اهللا: فرمود میحضرت ، گفت میسخن

  . )فارق شود عملش
  
فيما رواه ی بإسناده إىل الشيخ الطوس، )االستخارات(كتاب  بن موسى بن طاووس يف يعل

باب  من اجلزء السادس منه يف) املشايختسمية ( وأسنده إىل أمحد بن حممد بن سعيد بن عقدة يف
عن إدريس بن حممد ، عن جعفر بن حممد بن معلى، احلارثيی عن شهاب بن حممد بن عل، إدريس

كنا نتعلم االستخارة : (قال، عن أبيه ، عن جعفر بن حممد، بن عبد اهللا بن احلسن يحيیبن 
   )٦٧٧(.)كما نتعلم السورة من القرآن

 چه آن دری طوس شيخو به  با استناد) استخارات(، کتاب دربن طاووس ی بن موسی عل 
جزء ششم  از) خياملشا ميهتس(بن عقده در  ديبن حممد بن سع ت کرده و با استناد از امحديروا
س بن ياز ادری بن معل از جعفر بن حممد، یحارثی بن عل شهاب بن حممد س ازيباب ادر در

که ی طور مهان( :فرمودند بن عبد اهللا بن حسن از جعفر بن حممد از پدرشان ی يحيحممد بن 
  . )ميز کوشا باشيآموخنت استخاره ن  درميريگ میرا فرا ی قرآنی ها سوره
 

كنا نتعلم : (قال عبد اهللا  آخر الد من الكتاب املذكور بإسناده عن أيب ويف: قال
  . )وقعتی جنبی إذا استخرت على أی ما أبال: مث قال. االستخارة كما نتعلم السورة من القرآن

ت شده که حضرت يروا  اهللابو آخر جلد از کتاب مذکور با استناد از  در و :ويدگ

                                                
  .۶۶ص  ۸ج  :حر عاملی - )آل بيت(الوسائل الشيعه  -٦٧٦
  .۶۶ص ۸ج  :حر عاملی): آل بيت(الوسائل الشيعه  -٦٧٧
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 سپس ، استخاره را نيز بياموزمي، ميريگ میاد يرا ی قرآنی ها گونه که سوره مهان( :فرمودند
  . )ندارمی ترس دهدی رو هر چهاستخاره  از بعد :فرمودند

 

ی ا امريی عمل به کار زين شده وی آن  ان ازيعص در خمالفت از استخاره وی ثياحاد زيو ن 
 شده استی بدون استخاره .  
عن عبد اهللا بن ، بن رئاب يعن عل، عن ابن حمبوب): احملاسن( عبد اهللا يف أمحد بن أيب

أمر بغري استخارة مث  دخل يفمن : (عبد اهللا ابو قال : قال، عن حممد بن مضارب، مسكان
   )٦٧٨(.)ابتلى مل يؤجر

 ابن رئاب از عبد اهللا ابن مسکان از لیاز ابن حمبوب از ع) در حماسن(امحد ابن عبد اهللا  
وارد ی هر کس بدون استخاره در امر( :فرمودند عبد اهللا ابو : ديگو میحممد ابن مضارب 

  . )شود یپاداش داده من، شدی مبتلی سپس به گرفتار، شود
 

أن يعمل ی من شقاء عبد: عزوجلقال اهللا : (قال، عبد اهللا  عن أيب، وعمن ذكره
  . )األعمال فال يستخريين

: ديفرما می عزوجل خداوند( :فرمودند  عبد اهللابو که ذکر کرده از ی کس از و
 . )دهند می اجناممن اعمال خود را ی  هستند که بدون استخارهی ن بندگان من کسانيتربدخبت

 قلت أليب: (قال، عن بعض أصحابه، عمن ذكره، وعثمان بن عيسى، وعن حممد بن عيسى 
من أبغض : قلت. وأعملهم بطاعته، أكثرهم ذكراً هللا: قال؟ من أكرم اخللق على اهللا: عبد اهللا 

فجاءته اخلرية من استخار اهللا ، نعم: قال؟ وأحد يتهم اهللا: قلت. من يتهم اهللا: قال؟ اخللق إىل اهللا
   )٦٧٩(.)يتهم اهللا الذيفذلك ، مبا يكره فسخط

 
اصحاب ی که ذکر کرده از برخی کس ازی سيعثمان بن ع وی سيبن ع حممد از و 
: فرمودند؟ ين خلق نزد خداستتر میگرا سیچه ک: عرض کردم عبد اهللا ابو به (: ديگو می

ين خلق بدتر: عرض کردم .مشغولندکنند و به اطاعت از او  میکه بسيار خدا را ياد ی کسان
                                                

  .۷۹ص  ۸ج  :احلر عاملی) آل بيت(الوسائل الشيعه  -٦٧٨
 .۷۹-۸۰ص  ۸ج : یعاملحر ) آل بيت(وسائل شيعه  -٦٧٩
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ی يا کسآ :عرض کردم. کند میکه خدا را متهم ی کس: فرمودند؟ هستندی خدا چه کسان
 استخاره خبواهد و هر کس که از خداوند، یآر :فرمودند؟ هست که خدا را متهم کند

  . )کند میهم داند و خدا را مت میپس آن را ناخوشايند . خالف ميلش آمد اوی  استخاره
 

عن حممد بن ، عن حممد بن احلسني، بن حمبوب يبإسناده عن حممد بن عل، حممد بن احلسن
قال اهللا : (قال،  يعن عل، عن جده، عن أبيه، عن عيسى بن عبد اهللا، عبد اهللا بن زرارة

   )٦٨٠(.)فأخري له فيغضبی يستخرينی إن عبد: عزوجل
 از حممد ابن عبد نياز حممد ابن حس ابن حمبوبی حممد ابن حسن با استناد از حممد ابن عل 

کند که  مینقل   نيمنؤامل مرياز ا از جدش اهللا از پدرش دابن عبی سيع اهللا ابن زراره از
ار ياو اختی و برا ام نظر مرا خبواهد بنده هنگامی که: ديفرما میخداوند (: حضرت فرمودند

  . )کند میاو غضب ، خواهم می او را ريکنم و خ می
 

من استخار اهللا : (عبد اهللا ابو قال : قال، عن هارون بن خارجة، عثمان بن عيسىوعن 
   )٦٨١(.)مرة واحدة وهو راض مبا صنع اهللا له خار اهللا له حتماً عزوجل

 نظر هر کس(: ديفرما می عبد اهللا ابو :ديگو میهارون ابن خارجه  ازی سيعثمان ابن ع 
 اوی عزوجل برا خداوند باشد حتماً میی راضی اهلی و به قضا، ک بار خبواهديخداوند را 

  . )کند میانتخاب 
 

   )٦٨٢(.)من استخار اهللا فليوتر( : قال رسول اهللا: بإسناده قال، وعن النوفلي
 عزوجل استخاره خبواهد خداوند که از هر کس( :فرمودند  رسول اهللا :ديگو میی نوفل

  . )به آن عمل کند ديبا
 

عن ، الكويفی عن حممد بن عل، القاسم ماجيلويه حدثنا حممد بن أيب: قال،  حدثنا أيب
                                                

   .۸۰ص  ۸ج  :احلر عاملی) آل بيت(الوسائل الشيعه  -٦٨٠
  .۸۰ص  ۸ج  :احلر العاملی) آل بيت(الوسائل الشيعه  -٦٨١
  .۸۰ص  ۸ج  :احلر العاملی) آل بيت(الوسائل الشيعه  -٦٨٢
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إذا أراد أحدكم : يقول مسعت أبا عبد اهللا : (قال، عن هارون بن خارجة، عثمان بن عيسى
؟ وجل عزوما مشاورة اهللا : قلت. عزوجليشاور اهللا  حتیأمراً فال يشاورن فيه أحداً من الناس 

أجرى اهللا له اخلرية على  وجل عزفإذا بدء باهللا ، أوالً مث يشاور فيه يبدأ فيستخري اهللا فيه: فقال
   )٦٨٣(.)لسان من أحب من اخللق

از ی سياز عثمان بن عی کوفی از حممد بن عل جيلويهقاسم ماابو حممد بن  از  پدرم 
: م که فرمودندنيدش  عبد اهللابو از : ديگو میکند و  میبرای ما نقل هارون بن خارجه 

با خداوند ، مشورت با مردمی اقدام کند جبای از مشا خواست به امری کي هنگامی که(
را  خداوند ابتدا نظر :فرمودند؟ نيمچگونه با خداوند مشورت ک: عرض کردم. مشورت کند

ی  استخاره و نظر آغاز اگر در و گران مشورت کنديسپس با د و) دگرياستخاره ب(خبواهد 
  . )دهد میقرار  ن خلق خوديخداوند امر او را بر زبان تر، را خبواهد پروردگار

 
عن الشيخ العامل ، معاً الفقيه حممد بن منا والشيخ أسعد بن عبد القاهر األصفهاين يشيخ أخربين

جعفر حممد بن ی عن الشيخ أب، عن والده، احلسني الراوندي بن الشيخ السعيد أيبی الفرج عل أيب
عن حممد بن ، جيد ابن أيب أخربين: قال، جعفر الطوسيی السعيد أب عن، بن احملسن احلليبی عل

عن عبد ، بن فضالی عن احلسن بن عل، عن حممد بن عبد اجلبار، عن الصفار، احلسن بن الوليد
 طريف يأی إذا استخرت اهللا علی ما أبال: (قال، عبد اهللا ی عن أب، اهللا بن ميمون القداح

   )٦٨٤(.)السور من القرآن االستخارة كما يعلمين يعلمين وكان أيب، وقعت
بن ی فرج علابو خ عامل ياز شی القاهر اصفهان خ اسعد بن عبديش ه حممد بن منا ويخ فقيش

د ياز سعی بن حمسن حلبی جعفر حممد بن علابو خ يش از پدرش ازی  راوندنيحسابو د يخ سعيش
اجلبار از  د از صفار از حممد بن عبديد از حممد بن حسن بن وليجابو از ابن ی جعفر طوسابو 

 :فرمودند  عبد اهللابو کنند که  میمون قداح نقل يبن م عبد اهللابن فضال از  یحسن بن عل
ندارم و پدرم ی باک دادها ترس ويکارها از رو اجنام عزوجل در خداوندی  هنگام استخاره در(

 . )آموخت میز به من يرا ن استخاره، آموخت میبه من  قرآن رای ها گونه که سوره مهان

                                                
  .۱۴۴- ۱۴۵ص : صدوق شيخ -األخباری معان -٦٨٣
  .۱۴۷ - ۱۴۸ص : بن طاووس سيد – اب بو فتح اال -٦٨٤
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استخاره در امور  نامها: ن است کهيه آن ايما آوردن و دری ا ن شبههيمعاند بعض از و
مهانا (: ميگو میدر پاسخ  و. باشد میی امور فرعی بلکه فقط برا، رود یبه کار منی اعتقاد

 امام رضابود که در مورد امامت  رضا  و مجله اصحاب امام کاظم  صفوان مجال از
 يافتی استخاره از اين فتنه رهايی  به وسيله و، واقفيه شده بودهی  دچار فتنه( .  
 

 يأ - ؟ يشيء قطعت على عل يبأ: يحيیقلت لصفوان بن : (بن معاذ قالی وروى عل: قال
   )٦٨٥(.)وقطعت عليه) عليه(صليت ودعوت اهللا واستخرت : قال - اإلمام الرضا 

در مورد امامت ی زيچه چی  لهيوسه ب(: گفتمی يحيبه صفوان بن : ديگو میبن معاذ ی عل 
دعا کردم و از خداوند استخاره خواستم  مناز خواندم و: گفت؟ یدي رسنيقيبه   امام رضا
  . )ان آوردمميا به امامت او دم ويرس طعيتپس به ق

 
موسى بن هارون حممد  عن أيب، عبيد اهللا بن موسى العلويی حدثن: قال، بن أمحدی حدثنا عل

: قال، حدثنا سليمان بن بالل: قال، حدثنا عبد اهللا بن مسلمة بن قعنب: قال، بن عيسى املعبدي
جاء رجل إىل : (قال،  يعن احلسني بن عل، عن جده، عن أبيه، ثنا جعفر بن حممد حد

وقل ، الدارجونإذا درج : فقال؟ نبئنا مبهديكم هذا، يا أمري املؤمنني: فقال له، أمري املؤمنني 
، فال يصرفنك عن بيعته صارف عارض): إىل أن قال (فهناك هناك ، وذهب البون، املؤمنون

ی مث رجع إىل صفة املهد. وإن سكت فذو دعائر، إن قال فشر قائل، ينوص إىل الفتنة كل مناص
 من  اللهم فاجعل بعثه خروجاً، وأوصلكم رمحاً، وأكثركم علماً، أوسعكم كهفاً(: فقال
وال جتوزن عنه إن ، وال تنثن عنه إن وفقت له، فإن خار اهللا لك فاعزم، وامجع به مشل األمة، الغمة

   )٦٨٦(.)شوقاً إىل رؤيته - وأومأ بيده إىل صدره  -هاه ، هديت إليه

 ازی معبدی سيبن هارون بن عی حممد موسابو  ازی علوی داهللا بن موسيعب بن امحد ازی عل
 از جدش از پدرش  بن حممد  جعفر مان بن بالل ازيبن مسلمه بن قعنب ازسل عبد اهللا

 ی بن عل سنيح از  منني ؤامل امري به سویی مرد(: نديفرما مینقل عرض  آمد و
                                                

  .۶۱ص : یکتاب الغيبه شيخ طوس -٦٨٥
: یکورانی عل شيخ ی يث امام مهد، معجم احاد۲۲۱-۲۲۲ص : ینعمان حممد بن ابراهيم –کتاب الغيبه  -٦٨٦

  .۵۹ص  ۳ج 



  ٤١٩............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

مقليدن حرکت  هنگامی که :فرمودند؟ دهيد مشا خربی منني ما را از مهدؤامل يا امري: کرد
 جا آنپس ، پيشوازان رفتند و، شدنداندک منني ؤم و، )دراجی  پرنده حرکت ازليد تق( کردند

 هر، او منصرف نکند بيعت کردن با از را توی پس کس ):که فرمودند جا آن تا( ستجا آن
 و، استی شری  ندهگفت او گويی چيز او اگر امهان، شود میمبتال ی آزمايش انسان به فتنه و

 ی سپس به تعريف اوصاف مهد، است فجور فسق وی دارا ساکت شد پس او او اگر
 و، ين مشاستتر و صله رحم، دارد بيشترين علم را و، ين پناهگاهتر عوسي او :فرمودند برگشت و

ی برا متعال آن را خداوند هنگامی کهپس ، شود میحل ، اوی  لهوسيه امت بی ها یام گرفتارمت
ه ب اگر و، نکنی وتاه اوک ازی در زمان او واقع شد اگر و، اراده کن عزم و کرد اختيار مشا
مشتاق ديدنش  خيلی -اش اشاره کرد سينهبه  و -آه، جتاوز نکن او ازی هدايت شد اوی سو

 . )هستم
واقع  ی در زمان مهد کند که اگر میامر ی مرد ت به آنين روايدر ا ی امام عل

 ر کرده وتيااخ) استخاره کرده او(ی برا را تو که خداوند چند هر، نکنی کوتاه او ازی شد
 . ت کرده باشديهدا  یمهد یبه سو او را که خداوند چند هر

در  زيمتما یيها حبثبا آن  در، صدر مراجعه کند سيداثر  )ماوراء الفقه(به کتاب  هر کس و
مهانا انسان : ديگو میخود  یها حبث از یکند که در قسمت میت استخاره برخورد يمورد حج

تعامل  چگونهبا او خداوند متعال  پس، زند یگول من را او، خود منؤحت برادر ميمن در نصؤم
  ؟ کند می

  

  رب العاملني احلمد
  
  
  
  
  
  



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................۴٢٠

 

 فهرست کتاب

 ٥............................................................................................... ...بعد اما و

 ٨............................ شود؟ یم شناخته زمان هر در زمني یرو بر خدا خليفه چگونه

 ١٧ ........................................................................... :توصي یدرباره یفصل

 ١٧ .................................................................................. :  آدم نزد از وصيت

 ١٨ ............................................... : املؤمنني أمري به  ا رسول سفارش و وصيت

 ١٩ .......................... : طالب ابي بن یعل به وفاتش شب  حممد حضرت وصيت

 ٢١ ......................................... : اتبى حسن امام به  املؤمنني أمري وصيت

 ٢٢ ............................................................ :وفات هنگام در  املؤمنني أمري وصيت

 ٢٦ ................................................... :وفات هنگام در  یجمتب حسن امام وصيت

 ٢٨ ......................................................... : سجاد امام به  حسني امام وصيت

 ٢٨ .....................................: سجاد فرزندش به وفات هنگام در  حسني امام وصيت

 ٣٢ ........................................................... :امامت درمورد حنفيه بن حممد یمطالبه

 ٣٣ ........................................................ : باقر امام فرزندش به  سجاد امام وصيت

 ٣٤ .................................................................. :وفات درهنگام  سجاد امام وصيت

 ٣٥ ........................................................ : صادق امام فرزندش به  باقر امام وصيت

 ٣٦ ..................................................................... :وفات درهنگام  باقر امام وصيت

 ٣٨ ....................................................... : کاظم امام فرزندش به  صادق امام وصيت



  ٤٢١............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

 ٤٠ ................................................................. :وفات هنگام در  صادق امام وصيت

 ٤١ ................................................................. : رضا امام به  کاظم امام وصيت

 ٤٥ ................................................................... :وفات هنگام در  کاظم امام وصيت

 ٥٠ ........................................................ : جواد امام فرزندش به  رضا امام وصيت

 ٥١ ................................................................... :وفات هنگام در  رضا امام وصيت

 ٥٥ ............................................................ : یهاد امام به  جواد امام وصيت

 ٥٦ ................................................................... :وفات هنگام در  جواد امام وصيت

 ٥٨ ......................................... : یعسگر حسن امام به  یهاد امام وصيت

 ٦٠ .............................................................. :وفات هنگام در  یهاد امام وصيت

 ٦٠ ................................ : یمهد امام فرزندش به  یعسگر حسن امام وصيت

 ٦٢ ................................................ :وفات هنگام در  یعسكر حسن امام وصيت

 ٦٦ ....................................................................... :یاهل نص طريق از امام شناخت

 ٧١ ...... ):است وصيت مهان عهد و( شود یم شناخته وصيت با امیق هنگام در  یمهد امام

 ديگر امام به امام از امامت و) است خداوند اختيار به( شده نازل پروردگار یسو از وصيت و امامت
 ٧٤ ........................................................................................ :شود یم منتقل

 ٨٠ ............................................. :کند وصيت یکس چه به وفات از قبل که داند یم امام

 ٨١ .......................................... ()گريد؟ یفرام را سابق امام علم متام حاضر امام یزمان چه

 ٨٥ .................................................................................. ) (:وصيت یجستجو



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................۴٢٢

 

 ٩٠ ....................................................... :کند یم تیوص وفات هنگام در  ا رسول

 ٩٩ ............................................................................................ :مقدس وصيت

 ١٠٢ .................................................................................  مهديني روايات

 ١٢٥ .................... :ايشان از بعد )مهديني( قائمان و  قائم یدارحکومت مدت

 ١٢٩ ...............................................................  مهديني مورد در علماء نظر و آراء

 ١٤٤ .............................................................. : یمهد امام ی ذريه اثبات داليل

 ١٤٤ ................................................................................................ :اول دليل

 ١٤٦ ................................................................................................ :دوم دليل

 ١٤٦ ............................................................................................... :سوم دليل

 ١٤٩ ............................................................................................. :چهارم دليل

 ١٤٩ .............................................................................................. :پنجم دليل

 ١٥٠ .............................................................................................. :ششم دليل

 ١٥٠ ............................................................................................... :هفتم دليل

 ١٥٢ ..............................................................................................:هشتم دليل

 ١٥٣ ................................................................................................ :هنم دليل

 ١٥٣ ............................................................................................... :دهم دليل

 ١٥٤ ............................................................................................. :يازدهم دليل

 ١٥٤ ........................................................................................... :دوازدهم دليل



  ٤٢٣............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

 ١٥٥ ........................................................................................... :سيزدهم دليل

 ١٥٦ .......................................................................................... :چهاردهم دليل

 ١٥٧ ............................................................................................ :پانزدهم دليل

 ١٥٧ ........................................................................................... :شانزدهم دليل

 ١٥٨ ............................................................................................ :هفدهم دليل

 ١٥٩ ........................................................................................... :هجدهم دليل

 ١٥٩ ............................................................................................ :نوزدهم دليل

 ١٦٠ .............................................................................................. :بيستم دليل

 ١٦٠ ....................................................................................... :يکم و بيست دليل

 ١٦١ ....................................................................................... :دوم و بيست دليل

 ١٦٢ ...................................................................................... :سوم و بيست دليل

 ١٦٣ .................................................................................... :چهارم و بيست دليل

 ١٦٧ .............................................................. :شود یمن ذکر  قائم یکنيه و نام

 ١٦٩ ....................................................................... : یمهد نام به یاخبار

 ١٧٣ ........................................................... :کنند یم ذکر را" امحد" نام که یروايات

 ١٧٨ ......................................... : اول یمهد و  یمهد امام یجسمان صفات

 ١٧٨ ....................................................................... : یمهد امام صفات - اوًال

 ١٨٢ ...................................................................... : اول یمهد صفات - دومًا



 ى هدممام انصار اانتشارات  ...................................................................................................۴٢۴

 

 ١٨٤ ..................................................... :پردازيم یم  رضا امام احتجاج به اکنون

 ١٨٦ ........................................... :کنند یم اشاره  قائم یديدارها به که یروايات

 ١٩٠ ........................................................ : یمهد امام با علماء از یبرخ ديدار

 ١٩٥ ..................... :فرستند یم مردم یسو به یلرسو خويش قيام از قبل  یمهد امام

 ٢٠١ :کنند یم داللت ظهور از قبل  یمهد امام یبرا ساززمينه و مشاور مورد در که یروايات

 ٢٢٣ ...................................................................................:یهناي ینتيجه

 ٢٣٣ ............................................................................... :هفتم فرزند از پنجم فرزند

 ٢٣٧ .......................................................................... :یميان مورد در یروايات

 ٢٥٣ ....................... : الزهراء فاطمه و  املؤمنني مريا و  ا رسول فرزند از امام دوازده

 ٢٧٣ ................................ :است مرده جاهليت مرگ به نباشد  یامام او یبرا و مبريد کس هر

 ٢٧٧ .............................. :است شده  ا رسول منکر ،شود  ائمه از یيک منکر کس هر

 ٢٨٢ ....................................................................:گفتيم مشا به یحديث مورد در اگر

 او فرزند فرزند يا او فرزند در بلکه نباشد او در است ممکن شود گفته یامر ،یمرد مورد در اگر
 ٢٨٤ ................................... :شد گفته موردش در که است یچيز مهان آن پس باشد

 ٢٨٧ ...............................................................................:ضاللت یفقها مذمت

 ٣١٣ ......................................................................... :اجتهاد و یرأي خود مذمت

 شيعه یعلما یرایبس و عاص بن عمرو که  اطهار یوائمه  ا رسول روايات
 ٣٢٢ ............................................................................... :کردند خمالفت ها باآن



  ٤٢٥............................................................................................اخبار طاهرین در مورد مهدی و مهدیین

 ٣٤٧ .......................................................... :اجتهاد و یرأ مورد در علماء سخنان

 ٣٥٧ ........................................................................................ :قياس مذمت در

 ٣٦٤ .................................................................................. :شبهه هنگام توقف لزوم

 ٣٧٤ ............................................................................................ :تقليد مذمت

 کنند یم انکار را وآن شناسند یمن را حديث که هستند یکسان رجال یعلما از یاعده
 ٣٨٠ ............................................... :کنند یم خمالفت  ائمه  ا رسول روايات با و

 ٣٨٨ .................................................................................................... :رؤيا

 ٣٨٨ .......................................................................................... :قرآن آيات

 ٣٩١ ...................................................................... :عامه کتب از رؤيا مورد در روايات

 ٣٩٤ ...............................................................................:شيعه کتب از یروايات

 ٤١٠ ............................... : قائم خروج با ها آن ارتباط بيان و رؤيا مورد در یروايات

 ٤١٢ .................................................................................... :ندا و شهود و کشف

 ٤١٢ ................................................................................................ :استخاره

 ٤٢٠ ............................................................................................کتاب فهرست

 
  


