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 مقدمه

ه ما کد آمد یدر اسالم پد یمختلف یھا فرقه صرمکرسول ا رحلتبعد از 
دانسته  یطالب م یبن اب یه خود را دوستدار علک یاز فرق یبعض رکبه ذ

م، خود یم بنگارینمورد بخواھیم. البته اگر تمام اختالفات را در ایپرداز یم
توانند به  یز میشتر خوانندگان عزیاطالع ب ید. و براشو یم تابکن یچند

 ينيسالم(مقاالت اإل و ینوبخت )عةي(فرق الشتاب کمنجمله  یتب مختلفک

(املقاالت ، و یتاب (ملل و نحل) شھرستانک، و یاشعر )نياختالف املصلو

 ند.یمراجعه نما یاشعروالفرق) 

ر کسعد بن عباده و ابوب ینیمسلمانان در مورد جانش ،صغمبر یبعد از پ
در  صامبریه چون پکشان گفتند یاز ا یگروھ و ردندکبن قحافه اختالف 
شتن با اصحاب امر به نماز فرموده بود یخو یر را به جاکشب وفات خود ابوب

سرانجام به خالفت دانستند... و  یو استحقاق و یستگیل شایآن را دل
 شد. صغمبرین پیر جانشکابوب

او  یبجا یشته شدن عثمان، علکبعد از او عمر و سپس عثمان، و بعد از 
اصحاب ھا  آن ه بهکردند کمخالفت  یه با علیمنجمله معاو یا نشست. عده

مخالفت  یر با علیشه و طلحه و زبیگر منجمله عاید یا ند. عدهین گویصف
د، عبد الله یمانند اسامه بن ز یا ند. عدهیاصحاب جمل گوھا  آن ه بهکردند ک

عزلت ھا  آن ه بهکطرف نشان دادند  یوقاص، خود را ب یعمر، سعد بن اببن 
را  یعل یا شد. عده ین راضیمکبه ح یند. بعدھا چون علیگو گیرندگان

 یا شته شد، عدهک یند. چون علین گویما رقھا  آن ه بهکدانستند  کمشر
 ۀند. و سردستکا را پراز عدل و داد یه دنکنیرد تا اینمرده و نم یه وکگفتند 
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ن یمسلمان شده بنام عبد الله بن سبا بود. واو اول یھودینفر  یکھا  نیا
رد. و در کثمان را شروع ر و عمر و عکه در اسالم ناسزا به ابوبکاست  یسک

 چند پسر داشت من یند. علیه گویگروه سبائ نیغلو نمود، و به ا یحق عل
قائل به  یا عده یه، بعد از مرگ علین و محمد بن حنفیجمله: حسن و حس

ز با ین یند. گروھیگو هیسانکیھا  نیا ه بهکه شدند یامامت محمد بن حنف
ن خود نساخت یحسن را جانش، یه علکردند ھرچند کعت یب یحسن بن عل

باشد و در  یعه میتب شکه از ک، یمسعود (مروج الذهب)تاب: که در کچنان
از او سؤال  یه در ھنگام مرگ علکتب آمده کگر ی) و دیخ طبریتاب (تارک

ن باره نه یدر ا«، گفت: »م؟ینکا پس از تو حسن را انتخاب یآ«ه: کشده 
 ».دینکانتخاب نه کم یگو ید و نه مینکم انتخاب یگو یم

ردند، کعت ی، بین بن علیبا برادرش حس یا عده یبعد از حسن بن عل
ه عمل کند، گفتند: دافتا کانش در شیعین، شیشته شدن حسکبعد از 

ه با او بود، با کسپاه  یادید. حسن با زیآ ین با عمل حسن جور در نمیحس
ار ی یمک ن بایداشت و حس یافت میدر  یرد و از او مستمرکه صلح یمعاو
ه شدند. بعد از مرگ یشته شد، پس قائل به امامت محمد بن حنفکد و یجنگ

پنھان  یوه رضوکاست و در  ه او نمردهکگفتند  یا ه، عدهیمحمد بن حنف
ر آنان یند و او از شیآ یگاھان آھوان نزد او م است، و ھرگز نخواھد مرد، صبح

در سمت چپ اوست.  یگنر در سمت راست او و پلیش یکآشامد، و  یم
امامت به پسرش  یه مرد و پس از ویه: محمد بن حنفکگر گفتند ید یگروھ

ن یرسد، و به ا ین فرزند اوست، میه بزرگترکابو ھاشم عبد الله بن محمد 
 ند. یه گویفرقه ھاشم

ه عبد الله بن کگفتند  یا محمد، عده نبعد از مرگ ابو ھاشم عبد الله ب
 یا ن خود ساخت، عدهیبن محمد را جانش یلمحمد درگذشت و برادرش ع

 یه پس از وکرد کت یه ابو ھاشم عبد الله بن محمد وصکگر گفتند ید
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شود.  ین ویبن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب جانش یمحمد بن عل
ه پس کرد کت یه وصیه ابوھاشم عبدالله بن محمد بن حنفکگفتند  یگروھ

 شن او شود.یطالب جان یبن جعفر اب یةعبدالله بن معاو یاز و
سه  یاران ویشته شد، که بدست ابو مسلم یو چون عبد الله بن معاو

است و  ه نمرده است، و زندهیه عبد الله بن معاوکگفتند  یدسته شدند گروھ
ه او مرد، و پس از خود کگفتند  یدارد. گروھ یاصفھان جا یھا وهکدر 

 یر معتقد به تناسخ روح در مورد وگیرد. گروه دکن خود نیرا جانش یسک
ن یبن الحس یگر قائل به امامت ابو جعفر محمد بن علید یا شدند. فرقه

داد و به  یاح جوابیچون امام باقر به سؤال عمرو بن ر ی(امام باقر) شدند. ول
سان، از کگر یاح و دیگر داد، عمرو بن رید یگر جوابید یسال ھمان سؤال در

 است. سؤال دو جواب متضاد داده یکناره گرفتند و گفتند: چرا به کاو 
ه یو محمد بن حنف یر و عمر و عثمان و علکه ابوبکگر گفتند ید یا فرقه

ره، ھمه بر باطل بودند و خالفت از آن عباس بن عبد المطلب عمو و یو غ
است.  تر بودهیکنزد صغمبر یس، به پکھمه از  یغمبر است، و ویوارث پ

از عباس بسرش عبد الله بن عباس را امام دانستند و پس از عبد الله بن پس 
م بن محمد را امام دانستند. یابراھ سبن عبد الله سپ یعباس پسرش عل

برادرش عبد الله بن جعفر منصور را امام دانستند. و ابو العباس در  سسپ
ن سی بن موسی بیاش ع ش، ابو جعفر (منصور) و برادر زادهیروزگار خو

ش ساخت، عبد الله ین خویبن (عبد الله) بن عباس را جانش یمحمد بن عل
امامت و  یدرآمد، و دعو یبن عبد الله با منصور از در ناسازگار یبن عل
د و او را یجنگ یرد. پس ابو مسلم با وکابو العباس (السفاح) را  ینیجانش

 ست داد، و....کش
و  یند، و علکام یر قیشمشه با ک ه امام آنستکگر گفتند ید یا فرقه

است، و  ماما» نیبن الحس ید بن علیز«ھا  آن اند و بعد از ن امام بودهیحس
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سی و پس از او محمد بن عبد الله یی و پس از او عیحیپس از او پسرش 
 ه امام است. کیمعروف به نفس ز

ه او کگفتند  یا ه عدهکیبعد از مرگ محمد بن عبد الله معروف به نفس ز
ز قائل به امامت جعفر بن ین یا ند، فرقهکام یق یو پنھان است و بزودنمرده 

ن یل را جانشیصادق) شدند. او در زمان خودش پسرش اسماع ممحمد (اما
پس از  یان ویعیاز ش یگروھا رفت. یاز دن یل قبل از ویخود نمود و اسماع

ه کن ما را گفته بود یش از ایه او پکل بازگشته گفتند یمردن پسرش اسماع
ه او در روزگار پدرش بمرد و اگر خدا کل امام است حال آنیپس از من اسماع

گاه ساخته بود او پیاو را از امامت اسماع گذشت پس  یش از پدر در نمیل آ
بدگمان شدند.  یجعفر بن محمد (امام صادق) را دروغگو خوانده بر امامت و

 ود ساخته وخن یام صادق او را جانشرا امیل نمرده زیگفتند اسماع یا عده
 یا ل دادند. چون امام صادق درگذشت، عدهکیه را تشیلیاسماع ۀفرقھا  نیا

گر ید یا ند. عدهکام یق یرد و پنھان گشته و بزودینمرده و نم یه وکگفتند 
ث یحد یا است. عده ین ویل جانشیمحمد بن اسماع یعنیاو  ۀه نوکگفتند 
ن فرزند امام است. پس به یه امامت نرد بزرگترکه امام صادق گفته کآورند 

ن فرزند امام صادق بود، یه بزرگترکامامت عبد الله بن جعفر ملقب به افطح 
 ه را بوجود آورند. یفطح یۀقائل شدند، و فرق

 ین ویه پس از امام صادق پسرش موسی جانشکگر گفتند ید یا عده
 یا روانش پنج دسته شدند: عدهیشد پشته کاست، چون موسی بن جعفر 

 یرده و بزودکاست. و از زندان فرار  ه موسی بن جعفر نمرده و زندهکگفتند 
ن موسی بن جعفر یه جانشکگر گفتند ید یا گشت. عده خواھد ان شما بازیم

بعد از موسی  یه امامکگر گفتند ید یا باشد. فرقه یبن موسی الرضا م یعل
گفتند  یا ند. فرقهیواقفه گوھا  نیا ه بهکتمام شده  بن جعفر نباشد، و امامت

گر ید ید. گروھشو یم زنده یدوباره بزود یه موسی بن جعفر مرده ولک
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در  یه او بزودکاست  یادیرا اخبار زیا زنده است، زیم مرده یگفتند ما ندان
ه کگر گفتند یرد. گروه دکام خواھد ین قیان ما خواھد بود و بر ظالمیم

محمد ھا  نیا ۀند و سردستک یام میق یجعفر پنھان گشته و بزودموسی بن 
 ه را بوجود آورد.یریبش ۀه فرقکباشد.  یر میبن بش

نش یه جانشکگفتند  یا بن موسی الرضا درگذشت عده یچون عل
گر از ید ۀچراغ است. عد برادرش احمد بن موسی بن جعفر ملقب به شاه

گر گفتند ید یا عده ،دندییه گرایدیز ۀدند، و به فرقیگز یامامت امام رضا دور
 کودک یاست و چون محمد بن عل ین ویجانش یه پسرش محمد بن علک

درگذشت،  یردند، چون محمد بن علکاو را قبول ن یا بود، عده یخردسال
 قائل شدند.  یبن محمد ملقب به امام ھاد یبه امامت پسرش عل یاران وی

بنام محمد بن  یبه امامت مرد یروان محمد بن علیاز پ یگریگروه د
دند، یبنام احمد بگرو یبه امامت مرد یدند، و پس از ویبگرو یریر نمینص

قبل از  یرد و وکن خود ید محمد جانشیپسرش را بنام س یچون امام ھاد
را پدرش ینمرده، ز یگفتند و یاو فوت شد، مردم دچار اختالف شدند، برخ

 یعنی یگر امام ھادیامامت پسر د گر بهید یرد، برخکن خود یاو را جانش
گر یبه امامت پسر د یا دند. عدهیگرو یرکملقب به حسن عس یحسن بن عل

 .دندیجعفر گرو یعنی یامام ھاد
انش متفرق شدند یعیدرگذشت، و فرزند نداشت، ش یرکچون حسن عس

نمرده  یرکه حسن عسکگفتند  یا دند: عدهیم گردیو به چھارده دسته تقس
 یه وکگر گفتند ید ۀرد، ھفت فرقکب شده و ظھور خواھد یغ واست،  و زنده

م در زمان زنده بودن و یردکنداشته، و ما ھرچه جستجو  یفرزند الً صا
ه جعفر کن چھارده فرقه گفتند یاز ا یا م. فرقهیافتیاز او ن یمرگش فرزند

ن چھارده فرقه گفتند: یگر از اید ۀن اوست، فرقیجانش یرکبرادر حسن عس
ن یگر از اید یا ر؟ فرقهیا خیدارد  یفرزند یرکم حسن عسیدان یما نم
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ه جعفر برادر کردند کاند و ثابت  ه گفتهیمانند فطح یچھارده فرقه گفتار
ه حسن کفرقه گفتند  یکباشد. و فقط  یم ین ویجانش یرکحسن عس

است. و در  ب شدهیداشته و نامش محمد بوده است، و او غ یفرزند یرکعس
رده در ک یات را بررسیآن روا یه ما به فضل إلھکساختند.  یاتیروا یمورد و

 یھائ تاب دروغکن یتعالی ا یم بخواست خدایدواریم. و امیا تاب آوردهکن یا
ند و مردم روشن گردند، و خداپرست شوند، و کاند برمال  ه به اسالم بستهکرا 

قرآن صرف گردانند، و از  یعنیج حق یر و وقت و مالشان را در راه تروکف
ه کاند  ه به اسالم بستهک یا نندهکگمراه  یھا روغدو  یاوھام و بت پرست

 یاست دور یگر یعه و مھدیامامت ش ۀمسئلھا  آن نیاز بزرگتر یکی
 نند.کر فراموش نیخ یر را از دعاینند. و حقیگز

د یئفرما یم ه مشاھدهک یتابکه کنم کد عرض ین مقدمه بایا ۀدر خاتم

 یه از ترجمه آقاکزدھم یجلد س یلسجم »االنوار ارحب«تاب کاست بر  ینقد
را از  یادیزات یتاب رواکن یدر ا یمجلس استفاده شده است و یدوان یعل
گر یو د یخ طوسیبت شین صدوق و غیمال الدکعه منجمله ایگر شیتب دک
تب کند از ک یعه به آن استناد میه شکث لوح جابر را یحدتب آورده و ک
وشش ما مورد قبول که کاست  دیامم. یا م و مورد نقد قرار دادهیا گر آوردهید

 ند.ک کمکنش ید یاریرد و ما را در راه یمتعال قرار گ یخدا

 .توفيقي إال باهللا ماإن أريد اال االصالح ما استطعت و
 یم عبد اللھ

 



 

 

 :اول فصل
 یمهد ۀدر بار یبه روایات ینگاه

 »امام مادر«
مال ک: صدوق در اموعود آمده است یتاب مھدک ١٨٣در صفحه  -١

ن بن یو او از محمد بن عطار از حس ید قمین از استادش ابن ولیالد
رزق الله از موسی بن محمد بن القاسم بن حمزه بن االمام موسی 

ت نموده یروا یمام محمد تقمه خاتون دختر اکیبن جعفر و او از ح
مرا خواست و فرمود: عمه، امشب  یرکه گفت: امام حسن عسک
ن شب فرخنده یه خداوند در اکن ک شعبان است نزد ما افطار ۀمین
ن است، عرض یزم یه حجت خود در روکآورد  یبه وجود م یسک
ت گردم، یست؟ فرمود: نرجس، گفتم: فداکین نوزاد یردم: مادر اک

ست... پس نماز شام را گذاردم و افطار یدر نرجس ن یاز حاملگ یاثر
دم یاداء نماز برخاستم، بعد از نماز د یدم سحرگاه برایردم و خوابک

 ست.ین یده و از وضع حمل او خبرینرجس خواب
ند ک ی: نقل ممه خاتونکین صدوق از حیالد مالکاز ا ٢١٠در صفحه  -٢

غام یمن پ یبرا یرک، امام حسن عس٢٥٥شعبان سال  ۀمیه در نک
الد ین تا خداوند تو را به مکه افطار را امشب نزدما صرف کفرستاد 

ن من مسرور ین خود و جانشیو حجت خود و جانش یمسعود ول
ده، به یوقت لباس پوش شادمان گشتم، ھمان یگرداند، من بس

زان اطرافش ینکدم آقا در صحن خانه نشسته و یدم، دیخدمتش رس
خواھد بود؟  یگفتم قربانت گردم فرزند شما از چه زناند.  را گرفته
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ر از یدام به غکچیستم و در ھیزان را نگرینکفرمود: از سوسن، من 
 دم.یند یسوسن اثر آبستن

ز نرجس ینکاول، گفته بود، نام  تیروام، در یدیه دکح: ھمانطور یتوض
نام  هکگفته شده  تیروان یدر ا یدر او نبود. ول یاز حاملگ یاست، و اثر

 !در او بود یز سوسن است، و اثر حاملگینک
 ت:ین روایگر بر ضد اید یتیروا -٣

از بشر بن  یخ طوسیبت شیموعود از غ یتاب مھدک ١٨٨در صفحه 
نزد من آمد و مرا طلب  یالنق یافور غالم امام علک یه روزکمان آورده یسل
بشر، تو از اوالد انصار  یدم، فرمود: ایرد، چون به خدمت حضرت رسک

ان شما بر قرار است، یوسته میت پیشما نسبت به ما اھل ب ی، دوستیھست
 د،یباش یبرند و شما مورد وثوق ما م یارث مآن را  ه فرزندان شمایکبطور

ه ک ین رازیبا ماست و به ا یه در مقام دوستکدھم  یلتیفضتو را  ھمخوا یم
 یا زهکیپا ۀ، سپس نامیریگ یشیان پیعیر شیگذارم بر سا یان میبا تو در م

مھرنمود و  کبا خاتم مبارآن را  مرقوم فرمود و سر یبه خط و زبان روم
ن یرون آورد، فرمود: ایدر آن بود ب یست اشرفیست و بیه دوک یزرد ۀسکی

، یشو یم و صبح فالن روز در سرپل فرات حاضر یرویرا گرفته به بغداد م
 ینیب ی، میدیران را دیشدند و اس یکران نزدیحامل اس یشتکچون 

از جوانان عرب  یلیعباس و قل یان فرستادگان اشراف بنیشترشان مشتریب
د برده فروش باش یبنام عمر بن ز ین موقع مواظب شخصیباشند، در ا یم
ده و خود یر پوشیه از جمله دو لباس حرکبخصوص  یرا با اوصاف یزینکه ک

ن یدارد، با خود دارد، در ا یدور م انیمشتر یرا از معرض فروش و دسترس
 ه برک یشنو یم یقیرق ۀاز پس پرد یاو را به زبان روم ۀنال یوقت صدا

د خواھد یان به عمر بن زیاز مشتر یکینالد،  یاحترام خود م کتاسارت و ھ
نار به من یصد دیجلب نمود، او را به س یز مرا به وینکن یگفت، عفت ا
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مان و داود ید: اگر تو مثل حضرت سلیگو یم یز به زبان عربینکبفروش، 
ن، کھوده مال خود را تلف نیمن به تو رغبت ندارم ب یحشمت باش یدارا

ز ینکرم تو را بفروشم، یست؟ من ناگزید، پس چاره چیگو یفروشنده م
ه قلب من به وفا و کدا شود یپ یداری؟ بگذار خرینک ید چرا شتاب میگو یم

 یفیلط ۀھنگام نزد فروشنده برو و بگو حامل نامن یرد. در ایامانت او آرام گ
رم و وفا و شرافت و کنوشته و  یاز اشراف با خط و زبان روم یکیه کھستم 

 ۀنشان بده تا دربار کزینکامانت خود را در آن شرح داده، نامه را به 
، من به یشد یز راضیل بود و تو نیما یشد، اگر به ویندیآن ب ۀسندینو
فرمود  یالنق ید: آنچه امام علیمان گویخرم. بشر بن سل یم ز راینکالت او کو

ست، سپس یحضرت افتاد سخت بگر ۀز به نامینکامتثال نمودم، چون نگاه 
اد ین نامه بفروش و سوگند یرد و گفت مرا به صاحب اکد یرو به عمر بن ز

رد. و کخواھد  کند، خود را ھالکامتناع  ینمود اگر از فروش او به صاحب و
ه امام به من کردم تا به ھمان مبلغ کار یبس یمت او با فروشنده گفتگویدر ق

ه خندان و کز ینکم نمودم و با یتسل یشد. منھم پول را به و یداده بود راض
حال، با  ھمان م، دریم، آمدیرد بودکه در بغداد اجاره ک یشادان بود به محل

نھاد  یدگان مید یو رود یرون آورده بوسیب بیامام را از ج ۀاد نامیز یقراریب
آن  ۀسندیه نوک یبوس یرا م یا د، من گفتم عجبا، نامهیمال یبدن خود م و بر
من  یم معرفت، گوش فرادار و دل سوک ۀدرماند ی؟ گفت: ایشناس ینمرا 

 صر روم ھستم.... یشوعا پسر قیدختر » هیکمل«بدار من 
 ن است: یداستان چن یۀو بق

آوردم، حضرت  یالنق یسامره خدمت امام علد، چون او را به یگو یبشر م
غمبر را چگونه ید: عزت اسالم و ذلت نصاری و شرف خاندان پیپرس یاز و

 ؟یدید
 نم؟کد چه عرض یباش یه شما داناتر مک یزیچ ۀگفت: در بار
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دام را کبه تو دھم  یزیمسرت انگ ۀا مژدینار یھم ده ھزار دخوا یم فرمود:
 ؟ ینک یانتخاب م

 د! یدھ یفرزند ۀمن مژد رد: بهکعرض 
شود،  که شرق و غرب عالم را مالکدھم یم یفرمود: تو را مژده به فرزند

 ه ظلم و جور شده باشد. کند، از آن پس کو جھان را از عدل و داد پر
 خواھد بود؟  ین فرزند از چه شوھریرد: اکعرض 

ل غمبر اسالم در فالن شب و فالن ماه و فالن سایه پکس کفرمود: از آن
 یم و وصیسی بن مرینمود، در آن شب ع یگار او خواست یتو را برا یروم

 ردند؟ کج یتزو کیاو تو را به 
 گفت: به فرزند دلبند شما، 

  ؟یشناس یفرمود: او را م
 یزھرا اسالم آوردم، شب طمةه بدست حضرت فاک یرد: از شبکعرض 

 امده باشد. یدن من نیه او بدکست ین
مه را بگو کیخادم فرمود: خواھرم ح» افورک«ھم به دن ھنگام امام یدر ا

ن زن ھمان است یمحترم آمد، فرمود: خواھر، ا ید چون آن بانویاینزد من ب
دارش یدر آغوش گرفت و از د یمه خاتون، آن بانورا مدتکیه گفته بودم، حک

ض ی، او را به خانه ببر فراخواھرفرمود:  یالنق ید، آنگاه امام علیدشادمان گر
ه او ھمسر فرزندم حسن و مادر قائم ک اموزیو اعمال مستحبه را به او ب ینید

 آل محمد است.
ت یه با دو رواکگفته شده » هیکمل«ز ینکنام  ت، اوالً ین روایح: در ایتوض

 یرکمه از امام حسن عسکیت قبل، حی، در دو روااً یقبل فرق دارد. ثان
ت ید نرجس و در روایگو یت اول میدر رواست؟ کیه مادر قائم کپرسد  یم

 د سوسن.یگو یدوم م
 کزینکبا  یرکه حسن عسکنیش از ایه پکت معلوم است ین روایدر ا یول
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ست، چون امام دھم او را به کیه مادر قائم کدانسته  یمه مکیند، حکازدواج 
 ین ھم تناقضیرده و گفته او مادر قائم آل محمد است. و اک یمه معرفکیح
 گر.ید

 قبل: روایتچهارم و اختالف آن با  روایت
 یھرطن از محمد بن عبد الله میمال الدکبه نقل از ا ٢٠١در صفحه 

مه خاتون کیبه خدمت ح یرکه گفت: بعد از رحلت امام حسن عسکآورده 
نم، چون که مردم اختالف نظر داشتند، سؤال کامام زمان  ۀدم تا درباریرس

ن را از وجود حجت ناطق یوند زممحمد، خدا یدم، فرمود: ایبه خدمتش رس
ن منصب بزرگ را بعد از امام حسن و امام یگذارد، و ا ینم یا صامت خالی

 یه در روکاز آنان است یلت و امتین بخاطر فضین به دو برادر نداد و ایحس
ن منصب بزرگ را فقط اختصاص ین وصف خداوند ایر ندارند. با این نظیزم

اوالد  یه فرزندان ھارون را بجاک، چناناست ن دادهیبه فرزندان امام حس
د، ھرچند موسی بر ھارون حجت بود، یحضرت موسی به مقام نبوت برگز

ن امت ھم یفرزندان ھارون بماند. در ا یامت برایلت تا روز قین فضیمعھذا ا
ز یروان باطل و طالبان حق تمیله پید تا بدانوسیش آیپ ید امتحانیناچار با

ه کنباشد و الزم بود  یگر مردم را از خدا باز خواستید یداده شوند و در سرا
 یبانو یواقع گردد. گفتم ا یرکن امتحان بعد از رحلت امام حسن عسیا

رد و گفت اگر امام حسن ک یتبسم دارد؟ یندزفر یرکمن امام حسن عس
ست؟ مگر نگفتم بعد از کیندارد، پس بعد از او حجت خدا  یفرزند یرکعس

 یتواند باشد؟ گفتم: ا یدو برادر نم ین امامت برایامام حسن و امام حس
د... یمن شرح دھ یبت آنحضرت را برایوالدت و غ یمن چگونگ یبانو

پسر برادرم امام  یه نامش نرجس بود، روزکداشتم  یزینکفرمود: من 
ل یگفتم: اگر م ،نظر دوخت یدن من آمد و سخت به ویبه د یرکحسن عس
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 یمن از و ینم، فرمود: نه عمه جان، ولیکروانه مد، او را نزد شما یبه او دار
ب فرزند ید؟ فرمود: عنقرینک یز تعجب میدر شگفتم، گفتم: از چه چ

از عدل و داد  او پر ۀلین را بوسیه زمکد یآ یبه وجود م یاز و یبزرگوار
از ظلم شده باشد، گفتم من او را نزد شما  ه پرکو پس از آن  ندک یم
دم یپوش یر، من ھم لباسین خصوص از پدرم اجازه بگیفرستم. فرمود: در ایم

رد و ک، حضرت ابتداء به سخن ردمکرفتم و سالم  یالنق یو به منزل امام عل
 یردم آقا من براکمه! نرجس را نزد فرزندم بفرست، عرض کیفرمود: ح

ھد تو را در ثواب آن خوا یم ام. فرمود: خدا هن مطلب نزد شما آمدیھم
درنگ به خانه برگشتم و  ین خبر بھره ور گرداند. بیگرداند و از ا یکشر

را فراھم نمودم ھا  آن زفاف ۀلیخودم وس ۀرده و در خانکنت ینرجس را ز
سپس چند روز بعد باتفاق نرجس نزد پدر بزرگوارش رفتم، بعد از رحلت امام 

ن دیه به دکه مانند سابق کنشست من ھم  ردپ ی، آنحضرت بجایالنق یعل
فش کرفتم، نرجس آمد  یز میگشتم، به مالقات او ن ینائل م یالنق یامام عل

بانو و  :فش شما را بردارم، گفتمکمن بگذار  یبانو یا : م درآورد گفتیاز پا
د، یما را شن یگذارم، چون امام گفتگو یه نمکبخدا قسم  یسرور من تو ھست

تا غروب آفتاب د. من یبه تو مرحمت نما یکفرمود: عمه! خدا پاداش ن
ه لباس کداشتم، آنگاه بر خاستم  یخدمت امام بودم و با نرجس صحبت م

 بپوشم و بروم...
ه کنیمه قبل از اکیه حکد شو یم ر شد معلومکه ذک یتین روایح: از ایتوض

 دانسته و اصالً  یان را میند جرکز ازدواج ینکبا آن  یرکامام حسن عس
 معلوم ٢و  ١ ۀات شماریاز روا یرده، ولکرا فراھم ھا  آن زفاف ۀلیخودش وس

ست، یان چیدانسته جر یمه نمکیز حیز نینک یه در ھنگام حاملگکد شو یم
 ار. کتناقض آش یکن یا

 یالنق یبعد از رحلت امام عل«ه: کت آمده ین روایه در اکنیدوم ا
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 یالنق یدن امام علیه به دکپدر نشست، من ھم مانند سابق  یآنحضرت بجا
به منزل امام  یمه اتفاقکیح یعنی، »ز رفتمیگشتم، به مالقات او ن ینائل م

امام حسن «د: یگو یت اول و دوم میدر روا یرفته، ول یرکحسن عس
شعبان است افطار را نزد  ۀمینزد من فرستاد و گفت عمه امشب ن یرکعس
ن یدنبال او فرستاده است، ا یرکه امام حسن عسکد شو یم ، معلوم»نکما ب
 گر.یار دکناقض آشت یکھم 

مه بوده و کیز حینکه نرجس کد شو یم ت معلومین روایه، از اکسوم آن
مادر قائم بودنش خبر  ۀمه از مسئلکی، حیرکقبل از ازدواج با حسن عس

 یمه معرفکیز را به حینکه امام دھم کم یدیت سوم دیدر روا یندارد، ول
 گر.یتناقض د یکز ین نین مادر قائم است. ایه: اکرده بود و گفته بود ک

 ین از ابو علیمال الدکتاب اکدر بحار االنوار از  یت پنجم: مجلسیروا
ه گفت: من موقع کت نموده یروا یرکامام حسن عس ۀو او از خادم یزرانیخ

 یرکقل بود. امام حسن عسیوالدت امام زمان حاضر بودم، مادر آقا نامش ص
از حضرت خواسته بود دعا ه کم نقل فرمودیمعظمه را برا یآن بانو یماجرا
 نطورھم شد.یش از وفات امام فرارسد، و ھمید مرگ او پیفرما

 والدت آنحضرت یچگونگ
ه در مورد مادر کاست  یاتیروا یۀد بقشو یم ه آوردهک یاتین روایح: ایتوض

مقصود  ،م چون در آن مبحثیردکرا رھا ھا  آن ارهکمه یه نکامام آورده شد 
 گر بود:ینام مادر امام و اوصاف دھا در مورد  دن تناقضید

 پس«  آمده است: ١٨٤در صفحه د: ش رکه قبال ذک ١ ۀرشما تیروا ۀیبق
دم یدار شدم، دیبا اضطراب ب یا دم و پس از لحظهیدوباره خواب ب نمازیاز تعق

نرو یست، از ایمشھود ن یدر و یچگونه عالمتیھ یدار است ولیز بینرجس ن
ه یکه ناگھان حضرت از جائکردم ک ید میامام ترد ۀدوع ۀرداشتم در با
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ه کن کبلند مرا صدا زدند فرمودند: عمه! تعجب م یف داشتند با صدایتشر
الم  ۀردم، شروع به خواندن سویامام را شن یاست، چون صدا یکوقت نزد
ن وقت نرجس با حال مضطرب از خواب برخاست، یس نمودم، در ایسجده و 
ا در یدم آیردم و پرسک یزبان جار رشدم و نام خدا را ب یکنزد یمن به و
 یگفتم: ناراحت مباش و دل قو ی؟ گفت: آرینک یاحساس م یزیخود چ

 کیم، اندیه به تو دادم، سپس ھر دو به خواب رفتک است ن ھمان مژدهیدار، ا
ن با اعضاء ھفتگانه خدا را یزم یدم بچه متولد شده رویبعد برخاستم د

ز اگر، یس نوزادان دکدم بعیآن ماه پاره را در آغوش گرفتم، د ند،ک یسجده م
صدا زد  یرکن ھنگام امام حسن عسیادر . است زهکیو پا کش والدت پایآال

، چون او را نزد پدر بزرگوارش بردم، امام آوریمن ب عمه جان! فرزندم را نزد
د و یچسپان کمبار ۀنیاو را به س یران و پشت بچه گرفت، پاھا ریدست به ز

د و فرمود: یشکاو  یزبان در دھانش گذارد و دست بر چشم و گوش و بندھا

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده «فرزندم با من حرف بزن، آن مولود مسعود گفت: 

ن یطاھر ۀمر مؤمنان و ائی، آنگاه بر ام»ال رشيك له وأشهد أن حممداً رسول اهللا
رد، امام کگشود و سالم دگان ید دیدرود فرستاد و چون بنام پدرش رس

ند و باز نزد من کز سالم یاو ن هفرمود: عمه جان، او را نزد مادرش ببر تا ب
دم، حضرت فرمود: عمه! یبرگردان یرکش امام حسن عسیاور، چون او را پیب

ه به کشعبان  مهیاور، صبح روز نیز بچه را نزد من بیروز ھفتم والدتش ن
بچه را  یاو برداشتم ول یاز رو رده، روپوشکدم سالم یخدمت امام رس

ت گردم بچه چه شد؟ فرمود: عمه جان، او را به یردم فداکدم، عرض یند
ه مادر موسی فرزند خود را به او سپرد، چون روز ھفتم به کسپردم  یسک

اور، او را در قنداقه یشدم، فرمود: عمه فرزندم را ب ابیحضور امام شرف
ول فرزند دلبندش را نوازش فرمود و ا ده، نزد حضرت بردم، حضرت باریچیپ
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فرزندم با من سخن گو.  ینھاد، سپس فرمود: ا یدر دھان او م کزبان مبار

 یک یکن و یر المؤمنیغمبر خاتم و امی، آنگاه بر پأشهد أن ال إله إال اهللاگفت: 
 ائمه تا پدر بزرگوارش درود فرستاد تا آخر...

 ١ ۀت شماریروا یۀبق ت،ین قسمت از روایه عرض شد اکح: چنانیتوض
ه کت است یروا یکه در واقع کم یردکر کذآن را  در دو قسمت ه ماکاست 
ده یمه ندکیه حکد شو یم ت معلومین روایدر بحار االنوار آورده، از ا یمجلس

ه در روز ھفتم والدت، بچه را نزد امام حسن کنیگر ایطفل چه شده، د
تولد امام  یه در مورد چگونگکت چھارم را یروا یۀبرده، حاال ما بق یرکعس

  .مینکم تا نقد یردکمه رھا یناز آن را  است و یزمان ساختگ
ه در ک... امام فرمود، امشب را نزد ما بسرببر  :آمده است ٢٠٤در صفحه 

 گرداند، ین مرده را زنده میه زمکد شو یم متولد کیمبارن شب، مولود یا
در نرجس  یزیه چکخواھد بود؟ من  یاز چه زن کن مولود مباریا گفتم

 یکن اوصاف فقط از نرجس خواھد بود، سپس من نزدینم؟ فرمود: با ایب ینم
دم، لذا موضوع را ھم یند یاز حمل در و ی، اثرستمینرجس رفتم و او را نگر

فرمود و گفت: عمه موقع طلوع فجر اثر  یحضرت تبسمبه امام اطالع دادم، 
 یدر و یه اثر آبستنکانند مادر موسی است د چه او مشو یم ارکحملش آش

را فرعون ی، ز)١(اطالع نداشت سکچیمشھود نبود، وتا موقع تولد موسی ھ

                                           
و  ،ستیح نیه در مادر حضرت موسی اثر آبستنی نبود صحکت است یه در رواکنیدر ا )١

م سبب ینکبه بعد نگاه  ١٦ة یتاب تورات، سفر خروج آکت دروغ است و اگر ما به یروا
و پادشاه «: هھا از خداوند آورده نوشته شد زنده ماندن حضرت موسی را ترس قابله

رده گفت: کرا نوعه نام بود امر  یگریرا شفره و د ییکه ک یرانبع یھا مصر به قابله
د اگر پسر باشد او را ینکھا نگاه  مکد و بر شینک یرانزنان عب یبرا یگر چون قابله

دند و آنچه پادشاه مصر به یھا از خدا ترس ن قابلهکد و اگر دختر بود زنده بماند، لیشکب
 .»ه پسران را زنده گذاردندکردند، بلکشان فرمود نیا
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ن ھم مانند یافت، اکش یم زنان باردار را مکشافتن به موسی یدست  یبرا

وسته مراقب نرجس ید: تا ھنگام طلوع فجر پیگو یمه مکیموسی است، ح

 طلوع فجر یکنزد گشت، یگاه پھلو به پھلو مده و یبودم، او جنب من خواب
نه چسپاندم و نام خدا را یاو شتافتم و او را به س یناگھان برخاستم و به سو

قرائت  او إنا أنزلناه بر رۀبلند فرمود: عمه! سو یبر او خواندم، امام با صدا
د. یچطور است؟ گفت: آنچه آقا فرمود، ظاھر گرددم: حالت یپرس ین، از وک

 م مادر با منکش ز درین نیإنا أنزلناه پرداختم، آن جن رۀقرائت سو چون به
ردم، کدم وحشت یاو را شن یرد، من چون صداکند، بعدا به من سالم خوا یم

ه ذات حق کن! کار خداوند تعجب مک عمه! از :ردکصدا  یرکامام حسن عس
 ھنوز گرداند، ین حجت خود میزم یا و در رویمت گوکبا ح کیوچکما را از 

ان یه مکنید گشت، مثل ایه نرجس از نظرم ناپدک بود نشده تمام امام سخن
حضرت امام شتافتم،  یبه سو نانک ادیفر نرویختند، از ایآو یا من و او پرده

ردم، کد، چون مراجعت ید یخود خواھ یه او را در جاکفرمود: عمه برگرد 
ه ک درخشد یم یاز و یدم نوریه پرده برداشته شد و دکنگذشت  یزیچ
زانو  یند بعد روک یدم طفل سجده میند، سپس دک یره میدگانم را خید

أشهد أن ال إله «آسمان داشت گفت:  یه انگشتان به سویکنشست و در حال

. آنگاه تمام امامان را نام برد »مري املؤمننيأأن أيب إال اهللا وأن جدي رسول اهللا و

 یا به من وعده فرموده اد، سپس گفت آنچه خداوندیرس خودشتا به 
ل یم را ثابت بدار و بوسیھا ن و سرنوشتم را به انجام رسان، قدمکمرحمت 

 یبا صدا یرکن وقت امام حسن عسین، در اکاز عدل و داد  ن را پریمن زم
ور، چون او را بغل گرفتم نزد پدر آیر و نزد من بیبلند فرمود: عمه، او را بگ

دم یرده، حضرت ھم او را دربرگرفت، ناگھان دکش بردم، به پدر سالم ربزرگوا
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 چند به دور سر او در پروازند. یمرغان
ن طفل را ببر یزد و فرمود: ا از مرغان را صدا یکی یرکامام حسن عس

 ین و در سر چھل روز به ما برگردان: مرغ او را برداشت و پروازک ینگھدار
ه امام کدم یشن یند، مز به دنبال او به پرواز در آمدیر مرغان نینمود و سا
ه مادر موسی فرزند کسپارم  یم یفرمود: تو را به خدائیم یرکحسن عس

ه جز از کست، امام فرمود آرام باش یخود را به او سپرد. نرجس خاتون بگر
ه موسی را کطور  اورند، ھمانیب او را نزد تو بید، عنقرکم یر نمیشپستان تو 

 د:یفرما یم قرآن. خداوند در )١(دندیبه مادرش برگردان

ّمِهِ َ�ْ َ�َقرَّ َ�يُْنَها َوَ� َ�َْزنَ ﴿
ُ
  .]١٣[القصص:  ﴾١٣فََرَدْدنَاهُ إَِ� أ

اش آرام گردد و  دهیم تا دیدینامادرش بر گرد یموسی را به سو« یعنی
دم آن مرغ چه بود؟ فرمود: او ید از امام پرسیگو یمه مکی. ح»محزون نگردد

ارھا موفق کرا در ھا  آن مر خداوندااست و به  ه مراقب ائمهکروح القدس بود 
دھد، بعد از چھل روز آقا زاده  یدارد و با علم و معرفت پرورش میو محفوظ م

دم یدم دیمرا خواست، چون به خدمتش رسدند، حضرت یرا به امام برگردان
 ین طفل دو ساله است، امام، تبسمیردم آقا اکرود، عرضیپدر راه م یجلو

فت منصب امامت و خال یه داراکاء یاء و اولیرمود و گفت: فرزندان انبف
 ۀما مانند بچ ۀماھیکان کودک، گران فرق داردیھستند نشو و نمو آنان با د

 باشند.... یساله میک
اند و  سـپرده یه بچـه را بـه مرغـکـد شو یم ت معلومین روایح: از ایتوض

                                           
، حضرت موسی را مادرش در ات توراتیات قرآن و آید توجه داشت مطابق آیبا )١

دند و از رود گرفتند و به یان او را دیگذاشت و به رودخانه انداخت و فرعون یصندوق
و صحبت از  ،ردھدیه مادر موسی به او شکداد  یترتیبو خداوند  ،فرعون آوردند ۀخان

 .ار نبوده استکدر ی، مرغسپرده باشد ینیست که مادر موسی او را به مرغ نیا
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تولـدش  یمرغ از ھمان ابتـدا ن سپردن بچه بهیاست و ا چھل روز او را برده
مـه گفـت روز ھفـتم تولـد کیت قبل گفته شد، حیه در روایکبوده، در صورت

 ت.ین دو رواین ایباشد بیار مکن مطلب تناقض آشیدم، و ایرفتم و بچه را د
ن یالد مالکبه نقل از ا ٢١٠در صفحه  ٢ت یروا یۀگر، بقید یتینون رواکا

امام  ٢٥٥شعبان سال  ۀمیه در نکند ک یمه خاتون نقل مکی: از حصدوق
ن تا که افطار امشب را نزد ما صرف کغام فرستاد یمن پ یبرا یرکحسن عس

ن من مسرور یو حجت خود و جانش یالد مسعود ولیخداوند تو را به م
ده به خدمتش یوقت لباس پوش شادمان گشتم و ھمان یگرداند، من بس

اند.  اطرافش را گرفتهزان ینکدم آقا در صحن خانه نشسته و یدم، دیرس
خواھد بود؟ فرمود: از  یگفتم: قربانت گردم فرزند شما از چه فرزند

 یدام جز سوسن اثر آبستنکچیستم در ھیزان را نگرینکمن » سوسن«
اطاق  یکم و در یردکدم. بعد از اتمام نماز مغرب و عشاء با سوسن افطار یند

آنچه امام فرموده بود  ۀدربار یبعد برخاستم و مدت ۀم، لحظیدیبا ھم خواب
ش از وقت ھر شب برخاستم و نماز شب را خواندم، یدم، سپس پیشیاند

رون رفت و وضو گرفت و مشغول نماز ید و بیسوسن ھم ناگھان از خواب پر
ه صبح کرد کن موقع به دلم خطور ید، در ایشب شد، تا به نماز وتر رس

 یطلوع نموده، ف دم فجر اولیردم دکاست، پس برخاستم و نگاه  یکنزد
ه از اطاق کدم یحضرت را شن یافتادم. ناگاه صدا کامام به ش ۀالحال از وعد

د، شو یم ارکن حاال آنچه گفتم آشین، ھمکم کفرمود: عمه شیخودش م
رده کد. از آنچه در دلم نسبت به حضرت خطور ید یخواھآن را  نشاءاللها

ش خود خجل بودم، یه پیکا داشتم ناچار به اطاق برگشتم در حالیبود ح
د، دم درب او را یآ یرون میمه بیرده و سراسکدم سوسن نماز وتر را تمام ید
گفت:  ؟ینک یدر خود احساس م یزیا چیت آیدم، گفتم، پدر و مادرم فداید
ست، بعد ین یزینم، گفتم بخواست خدا چک یاحساس م یامر سخت یآر
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 یھا برا ه قابلهیکآن نشاندم و خود در جائ یان اطاق نھادم و رویبالش را م
نند نشستم، او دست مرا گرفت و بر خود سخت فشار ینش یوضع حمل زن م

ن موقع نگاه یرد، در ایکم یرد و شھادت به زبان جارک یآورد و ناله م یم
دم یم، ددند، او را برداشتم و در دامن گذارک یدم امام زمان سجده میردم دک
اور، او را نزد پدرش بردم ی. امام صدا زد: عمه! فرزندم را باست زهکیو پا کپا

 د تایاو مال یھا چشم یرو بر کاش را گرفت و زبان مبار دهیحضرت نور د
طفل نھاد و او را در دست  یاھ ان در دھان و گوشبده گشود، سپس زید

او  در دست پدر نشست، و حضرت دست بر سر ینگونه مھدیچب گذارد و بد
 ز گفت:یبا من سخن گو، آن نوزاد عز یود فرزند، بقدرت إلھد و فرمیشک

 :أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، بسم اهللا الرمحن الرحيم، 

ًة َوَ�َْعلَُهُم ﴿ �ِمَّ
َ
رِْض َوَ�َْعلَُهْم أ

َ
ِيَن اْسُتْضعُِفوا ِ� اْ� ْن َ�ُمنَّ َ�َ ا�َّ

َ
َونُرِ�ُد أ

َن لَُهْم ِ�  ٥الَْوارِ�ِ�َ  رِْض َونُرَِي فِرَْعْوَن َوَهاَماَن وَُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم َوُ�َمّ�ِ
َ
اْ�

 .]٦-٥[القصص:  ﴾٦َما َ�نُوا َ�َْذُرونَ 

ن (سر یه در آن زمک(از قوم موسی)  یسانکم بر یردکاراده «: یعنی  
ان و وارثان قرار یشوایرا پھا  آن ن مصر) مورد استضعاف قرار گرفتند،یزم
م، و به فرعون و ھامان ینت قرار دھکشان میا یبران یم، و در آن سرزمیدھ

غمبر ی. آنگاه بر پ»میدند نشان دھیترس یه از آن مکشان ھمان را  انیرکو لش
 یرکائمه تا پدرش درود فرستاد. امام حسن عس ۀر مؤمنان و ھمیرم و امکا

رد یدگانش آرام گیاو را به من داد و فرمود: عمه او را به نزد مادرش ببر تا د
 خداوند حق است، ھرچند اغلب مردم باور ۀه وعدکد محزون نگردد و بدان و

ده بود، من ھم یندارند. چون بچه را نزد مادرش برگرداندم صبح صادق دم
 یب پرداختم آنگاه خدا حافظینماز صبح گذاردم و تا طلوع آفتاب به تعق

 به یز سرخدا با یدار ولیه به شوق دکردم و به خانه بازگشتم، تا روز سوم ک
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بچه را  یداشت رفتم ول یه سوسن جاک یزدم، نخست وارد اطاقھا  آن
دم، اما نخواستم ابتدا به یرس یرکدم، پس به خدمت امام حسن عسیند

 ت خداست.ینف حماکنم، امام فرمود: عمه! بچه در کسخن 
ت نــام مــادر یــن روایــت دوم گفتــه شــد، در ایــح: چنانچــه در روایتوضــ

گـر یت دیـه در روایکباشد، در صورت یم یو در یحاملگاست و اثر » سوسن«
 یـکن یـشـد، ایافـت نمی یاز حـاملگ یه بود اثـردآم »نرجس«ه نام مادر ک

ت یـن روایـه اکـسـت ا نیـت قبـل دارد ایـه با رواک یگریتناقض، تناقض د
بل آمده بـود، قت یه در روایکب شده، در صورتیرساند، بچه از روز سوم غ یم

اند و تــا چھــل روز مــرغ او را  ه را بــه مــرغ ســپردهتولــدش بچــ یاز ابتــدا
اند.  دهیه بچه را روز ھفتم دکت قبل از آن ھم آمده بود یاست. در روا اوردهین

 باشد. ینمورد میت قبل در ایت با دو رواین رواین تناقض ایو ا
مـه خـاتون کیاز حم یاز محمـد بـن ابـراھ ٢١٢در صـفحه گر: ید یتیروا

شـعبان  ۀمیدر ن یرکخاتون گفت: امام حسن عس مهکیه حکند ک یت میروا
بـن ا ایـد: به حضرت گفتم یگو یست و پنجاه و پنج مرا خواست، و میسال دو

ست؟ فرمود: نرجس، چون روز سوم شد، شوق کین مولود یرسول الله مادر ا
راسـت یکشـتافتم و ھا  آن ۀدار امام زمان در دلم افزون گشت، پس به خانید

نشسـته و  دانـ ردهکه وضع حمـل ک یدم بعادت زنانیدبه اطاق نرجس رفتم 
 خانـه نظـر ۀردم و به گوشـکاست، سالم  هده و سرش بستیپوش یلباس زرد

ش رفـتم و یآنست، پ یسبز رو یا اند، و پارچه هنھاد یا دم گھوارهیندم، دکاف
د، یـده تـا مـرا دیـقنداق به پشت خواب یدم امام زمان بیپارچه را برداشتم، د

رد، او را گـرفتم و کـ یھا مرا طلـب مـ ت دستکد و با حریو خندده گشود ید
ه کـد یبه مشامم رسـ یاز و یخوش یه ببوسم چنان بوکدھان بردم  یکنزد

صـدا زد  یرکن موقـع امـام حسـن عسـیرده بودم، در اکچگاه استشمام نیھ
 اور، نزد آقا بردم، فرمود: فرزندم با من حرف بزن...یعمه! پسرم را ب
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دار بچه رفتم یه روز سوم به دک هت آمدین روایم در ایدید هکح: چنانیتوض
ه کت قبل آمده بود یدر روا یو به اطاق نرجس رفتم و بچه در گھواره بود، ول

دم و امـام یـدار بچه به اطاق مـادرش رفـتم بچـه را ندید یه براکروز سوم 
 تناقض. یکن ھم یت خداست، اینف حماکگفته بود بچه در  یرکحسن عس

ن قسـمت بـه یان ایحال در پام یت را عرضه نمودین روایونه چندنم یبرا
م و در ینـک یعه است، دقـت مـیه مورد قبول شکات ین روایاز متن ا یمطالب

 م: یگوئ یآن سخن م ۀبار
ور، فاکداند، و به  ینده را میآ ینق یه امام علکد یآ یبرم ٣ ۀت شماریاز روا

، ینیب یم یشتکه در کز را ینکن و آن کن و چنان بیه چنکخادمش گفته 
را خداوند در ین مطلب اشتباه است، زیا هیکصورتد، در شو یم ن و چنانیچن

 :دیفرما یم قرآن

رٍْض ﴿
َ
ّيِ أ

َ
َوَما تَْدرِي َ�ْفٌس َماذَا تَْ�ِسُب َغًدا  َوَما تَْدرِي َ�ْفٌس بِأ

 .]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤َ�ُموُت 

داند به  یس نمکچیند و ھک یسب مکه فردا چه کداند  یس نمکچیھ
 رد.یم ین میدام زمک

گر در یسال د ٩تا  ٣ه خداوند فرموده کم ینیب یدر قرآن م اگر ھم مثالً 
ه خداوند کست ا نیلش ایند، دلشو یم روزیان پیران و روم، رومیان ایجنگ م

گاه یاست و از آن خبر دارد، پ ندهیه خالق آک  ا مثالً یاست.  ردهکغمبرش را آ
 د:یفرما یم جن خداوند ۀسور ٢٥ یۀدر آ

َمًدا﴿
َ
ْم َ�َْعُل َ�ُ َرّ�ِ أ

َ
قَرِ�ٌب َما تُوَعُدوَن أ

َ
ْدرِي أ

َ
 .]٢٥[الجن:  ﴾٢٥قُْل إِْن أ

نچه به شما وعده داده شده آه کدانم  یمحمد) بگو: من نم یا(«: یعنی
 د:یفرما یم . بعد»دور قرار داده یآن مدت یا پروردگارم برایاست  یکنزد

َحًدا﴿
َ
إِ�َّ َمِن اْرتََ� ِمْن رَُسوٍل فَإِنَُّه  ٢٦َ�لُِم الَْغيِْب فََ� ُ�ْظِهُر َ�َ َ�يْبِهِ أ
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 .]٢٧-٢٦[الجن:  ﴾٢٧�َْسلُُك مِْن َ�ْ�ِ يََديْهِ َومِْن َخلْفِهِ رََصًدا

گاه نمیب فقط خداست و بر غیغ یدانا«: یعنی ند، ک یبش احدی را آ
ان دو دست یش باشد، پس او در متیمورد رضاه کرا  یاز رسول یسک مگر

ه کرد یه علم خدا قرار گکدھد، تا آن یقرار م یرسول و پشت سرش مراقب
شان بوده احاطه دارد یخدا را آن رسول رسانده و خدا به آنچه نزد ا یامھایپ

 است. را خدا بشمارش قرار داده یزیو ھر چ
د به اذن شو یم یوحھا  آن ه بهکه رسوالن کد شو یم ات معلومین آیاز ا

ه یکند، در صورتشو یم است مطلع یبیر غباه در آن اخک یخدا از وح
ه ین آیبوده و نه رسول، پس مشمول ا ینه نب یالنق یم امام علیدان یم

 هیه مشمول آکبل ،شود ینم

 .]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤َوَما تَْدرِي َ�ْفٌس َماَذا تَْ�ِسُب َغًدا﴿

ن یرد، خواھد بود. پس اکسب خواھد کنده چه یداند در آ یس نمکچیھ
ت یاست بر دروغ بودن آن روا یاز دالئل یکیز عالوه بر دالئل گذشته ین
 .یذائک

حجت خدا بر  یرکات قبل آمده فرزند امام حسن عسیه در رواکنیگر اید
 ۀلیه خداوند بوسیکطلب را قبول دارند در حالمن یز ایان نیعیخلق است و ش

را بعد  یسکو  یزیده و چیان رسانیو حجت را به پا ردهکاء اتمام حجت یانب
 مردم بعنوان حجت قرار نداده است، یاء برایاز انب

 د:یفرما یم نساء ۀسور ١٦٥ یۀآ ره دکچنان

ٌة َ�ْعَد الرُُّسِل  ﴿ ِ ُحجَّ ِ�َن َوُمنِْذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ا�َّ رُُسً� ُمبَّ�ِ
 ُ  .]١٦٥[النساء:  ﴾١٦٥َعزِ�ًزا َحِكيًماَوَ�َن ا�َّ

م ینکنساء نگاه  ۀسور ١٦٣ه یآ یعنیه ین آیقبل از ا یۀو اگر به آ  
 :دیفرما یم مینیب یم
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وَْحيَْنا إَِ� ﴿
َ
ِ  َوأ وَْحيْنَا إَِ� نُوٍح َوا�َّبِّيَِ� ِمْن َ�ْعِده

َ
وَْحيَْنا إَِ�َْك َكَما أ

َ
إِنَّا أ
يُّوَب َوُ�و�َُس إِبَْراهِيَم 

َ
ْسَباِط وَِعيَ� َو�

َ
�ْسَماِ�يَل �ْسَحاَق َوَ�ْعُقوَب َواْ�

َورُُسً� قَْد قََصْصَناُهْم َعلَيَْك ِمْن  ١٦٣َوَهاُروَن وَُسلَيَْماَن  َوآتَيَْنا َداُووَد َزُ�وًرا
ُ ُموَ� تَ  ِ�َن  ١٦٤ْ�لِيًماَ�بُْل َورُُسً� لَْم َ�ْقُصْصُهْم َعلَيَْك  َوَ�ََّم ا�َّ رُُسً� ُمبَّ�ِ

ُ َعزِ�ًزا  ٌة َ�ْعَد الرُُّسِل  َوَ�َن ا�َّ ِ ُحجَّ َوُمنِْذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ ا�َّ
 .]١٦٥-١٦٣[النساء:  ﴾١٦٥َحِكيًما

نوح  یم به سوینمود یه وحکم به سوی تو ھمچنانیردک یما وح«: یعنی
و  و اسحاق لیاسماعو  میابراھ یم به سویردک یاء پس از او و وحیو انب

داود زبور  همان و بیونس و ھارون و سلیوب و یسی و ایعقوب و اسباط و عی
ه ک یم و رسوالنیرا بر تو گفتھا  آن سرگذشته ک یم، رسوالنیداد

بودند  یرد، رسوالنکم و خدا با موسی صحبت یا ت نگفتهیشان را براتسرگذش
ه پس از آنان مردم را بر خدا و در مقابل او کنیدھنده تا ام یبشارت دھنده و ب

مت کنداشته باشند) و خداوند با قدرت و ح ینباشد (و حجت یحجت
 .»باشد یم

رسـوالنش اتمـام حجـت  ۀلیه خداونـد بوسـکد شو یم ات معلومین آیاز ا
 و گفتارشان.  ھا تابک ۀلیاست، بوس ردهک

ه: کمعروف به خطبه االشباح آمده  غةنھج البال ٩٠ ۀه در خطبکنیگر اید

ىلَ « ةَ بِهِ عَ يمَ احلُجَّ لِهِ ولِيُقِ هُ بِنَسْ ضَ رَ أَرْ مُ ةِ لِيَعْ بَ دَ التَّوْ بَطَهُ [أي آدم عليه السالم] بَعْ أَهْ فَ

لُ  بُوبِيَّتِهِ ويَصِ ةَ رُ جَّ مْ حُ يْهِ لَ دُ عَ كِّ َّا يُؤَ هُ ممِ بَضَ دَ أَنْ قَ مْ بَعْ ْلِهِ ْ خيُ بَادِهِ وملَ َ عِ مْ وبَنيْ يْنَهُ بَ

االتِهِ  سَ ائِعِ رِ دَ يلِ وَ مِّ تَحَ بِيَائِهِ ومُ نْ أَنْ ةِ مِ َ ريَ ِ نِ اخلْ ىلَ أَلْسُ جِ عَ مْ بِاحلُجَ هُ دَ اهَ تِهِ بَلْ تَعَ فَ رِ عْ مَ

دٍ  َمَّ َّتْ بِنَبِيِّنَا حمُ تَّى متَ ناً حَ رْ ناً فَقَ رْ هُ  ص قَ رُ هُ ونُذُ رُ ذْ طَعَ عُ لَغَ املَقْ تُهُ وبَ جَّ  .»حُ
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ن فرود آورد تا یرا به زم ÷بعد از توبه و بازگشت آدم، خداوند آدم یعنی 
ت و راھنما  ین خود را آباد گرداند و برایبا نسل او زم بندگانش او را ُحجَّ

ت و معرفت و یرد، مردم را در باب ربوبکه قبض روحش کبعد از آن قرار داد.
رده، بحال خود کماند، رھا ن یل بر آن استوار میه حجت و دلکخود  یشناسائ

دگان از یه بر زبان بر گزک یھائ لیدله بسبب حجتھا و کو انگذاشت، بل
 ۀآورند یگریبعد از د یکیآنان  ۀرد. ھمکت یش فرستاد ھدانغمبرایپ
غمبر ما یپ ۀلیه بوسکنیمان گرفت، تا ایشان پیاو بودند، از ا یغامھایپ

م دادن او ینگذاشت و ب یباق یعذر یرده و جاکحجتش را تمام  صمحمد
 د...یان رسیبه پا

تاب خدا کان مسلمانان یحجت خدا در م میبگوئ: اگر یأما از جھت عقل
 :یۀح است، و طبق آی(قرآن) است، صح

نَْزْ�َا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْمَ�اَن ِ�َُقوَم ﴿
َ
رَْسلَْنا رُُسلََنا بِاْ�َّيَِناِت َو�

َ
لََقْد أ

 .]٢٥[الحدید:  ﴾٢٥....ا�َّاُس بِالْقِْسِط 

زان یتاب مکشان یم و ھمراه ایما فرستادگانمان را با دالئل روشن فرستاد
 ند.یام نمایبه قسط ق مردمم تا یحق و باطل قرار داد

ات یات و روایم، آیگوئ ید امام زمان حجت است، میبگو یسکحال، اگر 
خدا چرا حجتش را از نظرھا پنھان  یند، اما از جھت عقلیگو ین را میخالف ا

اتمام  یارکو آش یه با روشنکست ین نیات قرآن ایرده، مگر روشش طبق آک
 صاء مختلف آغاز و با حضرت محمد یند؟ و إتمام حجت را با انبکحجت 

ه به حجتش کنیھا را از ا ه چگونه انسانکنیگر ایاست. د دهیبه اتمام رسان
ا یند، خدایتوانند بگو یه مردم میکصورتند، در کآورند عذاب  یمان نمیا

د یدیانه؟ و شما دیا او وجود داشت یه آکم یجا بدانکب بود ما از یحجتت غ
 نقل شده و یرکامام حسن عس ۀمه عمکینمورد از حیات در ایروا ثرکاه ک
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ض بود و خالف قرآن، حال یگر ضد و نقیدیکبا  ماً ه تماکد یدیھم دآن را 
ند، در کاورده مؤاخذه یمان نیه به حجت او اکنیا یرا برا یسکچگونه خدا 

آن سه امام  ۀسندیه نوکعه یتاب فرق الشکه در کم چنانیدان یه مک یصورت
 ٣٠١بوده، و در سال  یرکرده و ھمزمان با امام حسن عسک کعه را دریش

بعد از او چند دسته  یرکان امام حسن عسیعیه: شکند ک یافته نقل میوفات 
 شدند:
ب شده یاست و او غا است و نمرده زنده یرکگفتند حسن عس یا فرقه -١

 ندارد. یه فرزندیکرد در حالیست او بمیز نیرا جایو او قائم است ز
گـر یمرد، پس امامت منقطع شـد و د یرکگفتند: حسن عس یا فرقه -٢

 نداشت. یست و او پسرین یغمبریه پکست چنانین یامام
ه یکـقطع شـد تـا وقتمرد و امامت من یرکگفتند: حسن عس یا فرقه -٣

 یرکند، حال خود حضرت حسن عسـکبعث  یخدا از آل محمد قائم
 نداشت. یرا او پسریر او، زیا غیباشد 

نداشت و امـام  یافت و فرزندیوفات  یرکگفتند: حسن عس یا فرقه -٤
 ه.یباشد مانند فطح یپس از او جعفر برادرش م

امام بود: امامت جـز  یرکه حسن عسکه یگفتند مانند فطح یا فرقه -٥
جعفـر اسـت،  یرکست، و امام پس از حسن عسـیدر فرزند بزرگتر ن

 ز جز جعفر نداشت.ین ینداشت و برادر یرا حسن فرزندیز
را با تمام یاست ز نداشته یفرزند یگفتند: اصال حسن بن عل یا فرقه -٦

و چه بعـد از او و  یرکم چه در زمان حسن عسیردکوسائل جستجو 
 یفرزنـد یرکه حسـن عسـکـز باشـد یم اگر جـایافتین یاز آن نشان

ز اسـت یجـا یین ادعایچن یسکھر یه مستور باشد براکداشته باشد 
رسول  ۀن ادعا در باریه اکاست چنان یند او را فرزندیرد و بگویه بمک

 ه در عبد الله بن جعفر.ین بر فطحیز است و ھمچنیز جاین صخدا 
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م؟ امر بر ما مشتبه یباره چه بگوئن یم در ایدان یگفتند: ما نم یا فرقه -٧
ر فـوت او کـنه؟ من ایفرزند داشت  یم حسن بن علیدان یاست، ما نم

از فرزنـدان  یسکم و به امامت یستیز قائل نیم و بر رجعت او نیستین
 م.یستیاو ھم قائل ن

در زمان خودش  یرکروان حسن عسیان و پیعیشھا  نیا در ھر صورت
به حال  چه برسد یرکفرزند حسن عس هدربارشان  دهین است عقیبودند، و ا

ن حجت خدا چه یه اکنیگر اید !د باشدین بایا حجت خدا چنیگران، آید
ن امام یدر اوست؟ بعالوه چرا از ا یت و راھنمائیدارد؟ چه ھدا یتیخاص

ه ھر لحظه به ک یمان به مھدیست، مگر ایدر قرآن ن یمحجوب نام و نشان
ه در گذشته ک یمان به مردانیباشند از اد در انتظارش یباھا  نیا قول

ن یگذشته مانند لقمان و ذو القرن انستند و صدھا سال از وفاتشیزیم
 ادیان یعیند و از امام شک یادیھا  آن ه خداوند در قرآن ازکمتراست ک
ت آن یه اھمک یه مطالبکن باشد ید چنیت بایتاب ھداکا روش یند؟!! آکن
 ند؟.کتمان که مھم است ک یمطالبح دھد و یمتراست مفصل توضک

 یشـتریبـه بحـث ب» اسـالم نـاب«تـاب کدر نقد امامت و امام زمان در 
 م.یا پرداخته

 تاریخ والدت
ه کت نموده یخادم روا» دیعق«ن از یمال الدکتاب اکخ صدوق در یش

د، و یمتولد گرد ٢٥٤ماه رمضان  ۀدر شب جمع یرکفرزند امام حسن عس
شعبان  ۀمیدر ن یه وکند ک یمه خاتون نقل مکیتاب از حکن یز در ھمین

ه امام زمان در کت شده یتاب رواکن یز در ھمید. و نیمتولد گرد ٢٥٥سال 
 یموصل یسی اربلیبن ع ین علیا آمد. بھاء الدیبدن ٢٥٦ھشتم شعبان سال 

 کست و سوم ماه مباریسد والدت آنحضرت در بینو یشف الغمه مکتاب کدر 
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 است. بوده ٢٥٨رمضان 

 رشد یچگونگ
 یاتیدر بحار االنوار روا یمجلس» یامام زمان ساختگ«در مورد رشد 

و  یتب آسمانک، خالف قرآن و اً یض ھستند. ثانیبا ھم ضد ونق ه: اوالً کآورده 
د: حضرت مرا خواست و یگو یمه مکیه حکاست  آورده باشند. مثالً  یعقل م

ردم: آقا: کعرض  ،رودیپدر راه م یدم بچه جلویدم، دیچون به خدمتش رس
 یه داراکاء یاء و اولیفرمود و گفت: انب ین طفل دو ساله است، امام تبسمیا

 کودکگران فرق دارد، یمنصب امامت و خالفت ھستند، نشو و نمو آنان با د
 باشد. یساله میک ۀماھه آنان مانند بچیک

د، یگو یمه مکیح  نست:یاز آن ا یه قسمتکآمده است  ٢١٣در صفحه 
دم امام زمان یدم، دیرس یرکز چھلم شد، به حضور امام حسن عسچون رو

بھتر از گفتار او  یوتر از رخسار او و زبانیکن یرود، صورتیم هدر خانه را
ز یار عزیش خدا بسین مولود پیفرمود: عمه ا یرکدم، امام حسن عسیند

م، امام ینیب یاو م ۀم از چھل روزینید ببیردم آقا آنچه باکاست، عرض 
ما ائمه برابر با  ۀروزیکه رشد ک یدان یرد و گفت: عمه جان! نمک یتبسم
 گران است.ید ۀسالیکرشد 

رار که از تک جود داردن خصوص ویز در اینھا  نیا ه بهیشب یادیات زیروا
 نم.ک یم یرر آن خوددارکم

ه در سفر خروج، باب کم ینیب یم، مینکو أما جواب: اگر به تورات نگاه 
را به  یاز دختران الو یکیرفته  یاز خاندان الو یآمده: و شخص ١ یۀدوم آ

 ید ویو منظر دیکبزاد و چون او را ن یگرفت و آن زن حامله شده پسر یزن
 را سه ماه نھان داشت.

ش از نھاده شدن یه حضرت موسی پکد شو یم تورات، معلوم ۀن جملیاز ا
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ادرش بوده، پس اگر دو م دل سه ماه نزیدر صندوق و انداخته شدن در رود ن
سه ساله  کودکت اول، رشدش مطابق ید، مطابق روایم، باینکت را قبول یروا

متر را کساله باشد. حاال، ما  ٤٠ت دوم مانند مرد یشده باشد، و مطابق روا
د مطابق یده باشد بایموسی به دربار فرعون رس یم، وقتینک یحساب م

ر مادر ندارد، یاج به شیصورت احتن یسه ساله و چند روزه باشد، در ا کودک
 یعنیر دھد، یه مادرش به او شکداد  یبیم خداوند ترتیدان یه مک یدر صورت
د مانند یثر رشدش باکده بود، پس حدایه به دربار فرعون رسکنیبعد از ا

ه رشد حضرت موسی، رشد کد شو یم بوده باشد، پس معلوم یعاد یھا بچه
 ت غلط است.یبوده و روا یمعمول
ا آمد، و یبه دن یم امام حسن سال سوم ھجریدان یم: میاوریگر بید یلیلد

ان یعیه شکطور  ان مباھله آنیو جر ین سال چھارم ھجریامام حس
د یدر آن ھنگام امام حسن با یعنیصورت گرفته،  یند سال دھم ھجریگو یم

م رشدشان ینیبد باشند. حال به بین شش ساله بایھفت ساله و امام حس
رده بودند؟ کچھل ساله رشد  یس مردانت مانند یا مطابق روایاست؟ آچطور 

 بودند؟  کودکا ی
باشد مراجعه  یعه میه شک یخ عباس قمیاالمال ش یتاب منتھکاگر به 

 ۀپس بامداد حضرت رسول به خان«آورد:  ین میم، داستان مباھله را چنینک
رد، و حضرت کن را بغل یدرآمد و دست امام حسن را گرفت و امام حس یعل
گر ید» آنحضرت روان شد، و حضرت فاطمه از عقب سر... یش رویر پیام
ار است، و داستان مباھله در ھر صورت مورد قبول ین شواھد بسیه از اکنیا

ه اصًال کد یآ یح بدست میات صحیه از قرآن و رواکھرچند است  عهیش
لشان است شان از آنچه مورد قبویراب یصورت نگرفته است. ول یا مباھله

 م.یآور یل میدل
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 رجعت ۀمسئل
باشد، و آن  یرجعت م ۀعه بدان معتقداست، مسئلیه شک یاز مسائل یکی

گردند.  یا باز میمردگان به دن یامت در زمان ظھور مھدیه قبل از قکنست یا
 م:یپرداز یم و سپس به نقد آن میآور یم یتاب بحار االنوار مطالبکما از 

 یتیو سوم، از مفضل بن عمر روا یسموعود در باب  یتاب مھدکدر 
موعود را  یتاب مھدکبه چھل صفحه از  یکنزده کنمورد آورده یدر ا یطوالن

ر نموده به نقد کت را ذین روایاز ا یبه خود اختصاص داده است. و ما بخش
 م.یپرداز یآن م

ت اس ت شدهیسند از مفضل بن عمر روا ۀعه بسلسلیفات شیاز تأل یکیدر 
منتظر وقت  یت مھدیا مأموری: آدمیپرسم حضرت صادق یه گفت: از آقاک

ه خداوند کخواھد بود؟ فرمود: حاشا  کیه مردم بدانند کدارد  ینیمع
گاه نیعیش  د:یفرما یم ند، و خداوندکان ما را آ

َما ِعلُْمَها ِعنَْد ﴿ يَّاَن ُمرَْساَها  قُْل إِ�َّ
َ
اَعةِ � لُونََك َعِن السَّ

َ
َرّ�ِ  َ� ُ�َّلِيَها �َْس�

 .]١٨٧[األعراف:  ﴾١٨٧...لَِوقْتَِها إِ�َّ ُهوَ 

خواھد بود؟ بگو: علم آن  کینند آن ساعت ک یغمبر از تو سؤال میپ یا«
گاه نم  »مگر خودش (خدا)... سکچیھ یند براک ینزد خداست، آ

 ه خداوند فرمود:کاست  ین ھمان ساعتیز ایو ن

لُونََك َعِن ﴿
َ
يَّاَن ُمرَْساَها�َْس�

َ
اَعةِ �  .]١٨٧[األعراف:  ﴾١٨٧...السَّ

، »دشو یم امت) واقعی(ق آن ساعت کی غمبریپ ینند از تو اک یسؤال م« 
 ه:کو ھم فرمود «

اَعةِ ﴿  .]٣٤[لقمان:  ﴾٣٤ِعنَْدهُ ِعلُْم السَّ

 گر فرموده:ید یۀ. و در آ»است خداوندامت) نزد ی(ق علم آن ساعت
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اُطَها َ�َهْل َ�نُْظُرونَ ﴿ َ�ْ
َ
�َِيُهْم َ�ْغَتًة  َ�َقْد َجاَء أ

ْ
ْن تَأ

َ
اَعَة أ  ﴾١٨...إِ�َّ السَّ

 .]١٨[محمد: 
 و ھم فرموده:

اَعَة ﴿ نَْزَل الِْكَتاَب بِاْ�َّقِ َوالِْمَ�اَن  َوَما يُْدرِ�َك لََعلَّ السَّ
َ
ِي � ُ ا�َّ ا�َّ

ِيَن َ� يُْؤِمُنونَ  ١٧قَرِ�ٌب  ِيَن آَمنُوا ُمْشفُِقوَن ِمنَْها  �َْسَتْعِجُل بَِها ا�َّ بَِها  َوا�َّ
اَعةِ لَِ� َضَ�ٍل بَعِيدٍ  ِيَن ُ�َماُروَن ِ� السَّ َ� إِنَّ ا�َّ

َ
َها اْ�َقُّ  � َّ�

َ
 ﴾١٨َوَ�ْعلَُموَن �

 .]١٨-١٧[الشوری: 
ند: قائم یگو یمردم م یعنیست؟ فرمود: یچ» مارونی«ردم: معنی کعرض 

 د؟شو یم ارکجاست و چه وقت آشکده، و حاال یاو را د کیمتولد شده و  کی
و دخالت در قدرت  یالھ یدر قضا کھمه عجله در امر خدا و شھا  نیا

افران ک یان بد برایبرند و پا یان میا زیه در دنکھستند  یسانکنان یاوست. ا
 است.

مفضل، نه من  ین نشده؟ فرمود: اییآن تع یبرا یا وقتیردم: آک عرض
ن شده است، ییآن تع یبرا ینم و نه ھم وقتک ین میآن مع یبرا یوقت
 یکند خود را در علم خداوند شرکن ییما وقت تع یظھور مھد یس براکھر

گاھ ه توانستهکرده کدانسته و ادعا   .ابدی یاست بر اسرار خدا آ
م او ید تسلیاست و چطور با چگونه یظھور مھد یمفضل گفت: آقا ابتدا

د، تا شو یم ارکآش کیل شبھه ناکاو در وضع و شمفضل،  یشد؟ فرمود: ا
ار گردد، کارش آشکرد و ید و نامش باال گشو یم ه وضعش باالخره روشنکآن

روان حق و باطل و یاو در زبان پ ۀه و نسبش برده شود و آوازینکو نام و 
شناختن او حجت بر  ۀه بواسطکنیاد برده شود تا این زین و مخالفیموافق

م و یا ردهکمردم نقل  یمردم تمام شود. بعالوه ما داستان ظھور او را برا
ه: او ھمنام کم یا م و گفتهیا او را برده یۀنکو نام و نسب و  میا نشان داده
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او را  یۀنکد اسم و نیاوست تا مبادا مردم بگو یۀنک غمبر خدا و ھمیجدش پ
روشن شدن نام و نسب و  ۀاو بواسطار که کم. به خدا سوگند ینشناخت

آن را  هک یطوره د، بشو یم مردم باال گرفته و محقق یاش بر زبانھا هینک
ھاست. آنگاه  اتمام حجت بر آن یبراھا  نیا ۀنند، ھمک یگر بازگو میدیک یبرا

 گرداند قوله تعالی: یه جدش وعده داده، خداوند او را ظاھر مکطور  ھمان

ِي ﴿ رَْسَل رَُسوَ�ُ بِالُْهَدى َودِيِن اْ�َّقِ ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ اّ�ِيِن ُ�ِّهِ َولَْو ُهَو ا�َّ
َ
أ
 .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣َكرِهَ الُْمْ�ُِ�ونَ 

 هکنین حق تا ایت و دیرسول خود را با ھدا فرستاده ک است یاو خدائ«
 .»دراھت داشته باشنکن کیان غالب گرداند و اگرچه مشریبر تمام ادآن را 

 ل:یمفضل گفت آقا تأو

 .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ اّ�ِيِن ُ�ِّهِ َولَْو َكرِهَ الُْمْ�ُِ�ونَ ﴿

در  یا گر فتنهیه دکد یشکان بکچندان از مشر یعنیست؟ فرمود: یچ  
 خدا باشد. ین براید ۀعالم نباشد و ھم

 ۀدارد و ھم یمان بر یان ملل و ادیمفضل به خدا قسم، اختالف را از م یا
 ه خدا فرموده:کشود چنان یکیھا  نید

ِ اْ�ِْسَ�مُ ﴿  .]١٩[آل عمران:  ﴾١٩إِنَّ اّ�ِيَن ِعنَْد ا�َّ

 ن نزد خدا اسالم است، و ھم فرموده:یھمانا د

َوَمْن يَبَْتِغ َ�ْ�َ اْ�ِْسَ�ِم دِيًنا فَلَْن ُ�ْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِ� اْ�ِخَرةِ ِمَن ﴿
 .]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥�نَ اْ�َاِ�ِ 

شود و او در  یرفته نمیپذ یھرگز از و ردیبپذجز اسالم  ینیس دکھر«
 .»اران خواھد بودکانیعالم آخرت از ز

 :یۀح: ما در مورد آیتوض
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رَْسَل رَُسوَ�ُ بِالُْهَدى َودِيِن اْ�َّقِ ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ اّ�ِيِن ُ�ِّهِ ﴿
َ
ِي أ  ﴾٣٣...ُهَو ا�َّ

 .]٣٣[التوبة: 
 یم ولینک ینند صحبت مک یه به آن استشھاد مکات قرآن یدر مبحث آ

 :یۀآ یعنیر یاخ یۀدر مورد آ

َوَمْن يَبَْتِغ َ�ْ�َ اْ�ِْسَ�ِم دِيًنا فَلَْن ُ�ْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِ� اْ�ِخَرةِ ِمَن ﴿
 .]٨٥[آل عمران:  ﴾٨٥اْ�َاِ�ِ�نَ 

شود و در آخرت از  یو قبول نماند از کقبول  ینیر از اسالم دیس غکھر« 
 .»اران خواھد بودکانیز

ن محمد است، و یفقط دمنظور از اسالم ه کست ین نیم: منظور ایگوئ یم
م در یه منظور از اسالم، تسلکد بلشو یم یکیھا  نیه دکست ین نیمنظور ا
م خدا و قانون خدا بودند، یه تسلکسی یروان عیم خداست، و پکمورد ح

 ز بعداً یت نیروا نطور، اتفاقاً یروان موسی ھمیند، پشو یم دهیمسلمان نام
ا ید: مفضل گفت: آقا، آیتوجه فرمائ .ندک ید میین مطلب ما را تأیخودش ا

سی و محمد داشتند، ھمان یم و نوح و موسی و عیه پدران او ابراھکن ید
ردم: کر آن، عرض ین اسالم بود، نه غین دی، ھمین اسالم بود؟ فرمود: آرید
ل است، از یاز دل از اول تا آخر قرآن پر ید؟ فرمود: آریاز قرآن دار یلیدل

 :یۀجمله آ

ِ اْ�ِْسَ�مُ ﴿  .]١٩[آل عمران:  ﴾١٩إِنَّ اّ�ِيَن ِعنَْد ا�َّ

 ه فرموده:ک است لیدله ین آیگر ایباشد و د یم 

اُ�ُم ﴿ �ِيُ�ْم إِبَْراهِيَم  ُهَو َسمَّ
َ
 .]٧٨[الحج:  ﴾٧٨الُْمْسلِِم�َ ِملََّة أ

م کم حید (تسلینام مسلمانه شما را کم است، اوست ین پدر شما ابراھید
 ل از زبانیم و اسماعیه خداوند در داستان ابراھک ستا نیه ایگر آیخدا) و د

 ه گفتند:کند ک ینقل مھا  آن



 ٣٣    فصل اول: نگاهی به روایاتی دربارۀ مهدی

ًة ُمْسلَِمًة لََك َر�ََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسلَِمْ�ِ لََك َوِمْن ُذّرِ�َّتَِنا ﴿ مَّ
ُ
 .]١٢٨[البقرة:  ﴾١٢٨أ

 
 
خود قرار ده و از اوالد ما  هم شدیمسلمان و تسل دوتنا ما دو نفر را یخدا«

 ه در داستان فرعون است وکه ین آیگر ای، د»رون آریمسلمان ب یز مردمین
 د:یفرما یم

نَُّه َ� ﴿
َ
دَْرَ�ُه الَْغَرُق قَاَل آَمنُْت �

َ
ِي آَمَنْت بِهِ َ�نُو َح�َّ إَِذا أ إَِ�َ إِ�َّ ا�َّ

نَا ِمَن الُْمْسلِِم�َ 
َ
ا�ِيَل َو�  .]٩٠[یونس:  ﴾٩٠إِْ�َ

ه جز خداوند کمان آوردم یشود گفت: ا غرقست خوا یم فرعون یوقت«
از مسلمانان  کنیست و این یمان دارند خدائیل به او ایاسرائ یه بنک یا گانهی

 د:یفرما یم سبا کۀمان، ملیو سل سیبلق، و در داستان »ھستم

تُوِ� ُمْسلِِم�َ ﴿
ْ
ْن يَ�

َ
 .]٣٨[النمل:  ﴾٣٨َ�بَْل أ

س ی، و چون بلق»اورندیم وار نزد من بیمان گفت) او را تسلیسل یعنی(«
 مان آمد، گفت:ینزد سل

ِ رَّبِ الَْعالَِم�َ ﴿ ْسلَْمُت َمَع ُسلَيَْماَن ِ�َّ
َ
 .]٤٤[النمل:  ﴾٤٤أ

سی بن ی. و از زبان ع»میان شدیجھان ربم خدا، یتسلمان یمن با سل«
 د:یفرما یم†میمر

﴿ ِ نَْصارِي إَِ� ا�َّ
َ
 .]٥٢[آل عمران:  ﴾٥٢َمْن �

 یارین خدا مرا یرش دیھند با پذخوا یم هک یسانکسی گفت) ی(ع« 
 ،»ستند؟کیند ینما

﴿ ِ ِ آَمنَّا بِا�َّ نَْصاُر ا�َّ
َ
نَّا ُمْسلُِمونَ قَاَل اْ�ََوارِ�ُّوَن َ�ُْن �

َ
[آل  ﴾٥٢َواْشَهْد بِ�

 .]٥٢عمران: 
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م و یمان آوردیم، ما به خدا ایتو ھست ینیاران دیون گفتند: ما یحوار  
 د:یفرما یم گرید یۀ، و در آ»میه ما مسلمانکشاھد باش 

رِْض َطوًْ� َوَ�رًْها �َ�ْهِ يُرَْجعُ ﴿
َ
َماَواِت َواْ� ْسلََم َمْن ِ� السَّ

َ
[آل  ﴾٨٣ونَ َوَ�ُ أ

 .]٨٣عمران: 

م خدا یل تسلیم یب ل وین است با میو زمھا  آسمان ه درکھر آن«
ز یدن و نیشکاج به نفس یمانند احت یات زندگی. (در مورد جبر»ھستند
خدا  ینیوکن تیم قوانیره، ھمه تسلیو غ کد و ماه و ستارگان و افالیخورش

 د:یفرما یم ھستند). و در داستان لوط

 .]٣٦[الذاریات:  ﴾٣٦وََجْدنَا �ِيَها َ�ْ�َ َ�يٍْت مَِن الُْمْسلِِم�َ َ�َما ﴿

 گرید یۀ. و در آ»میافتیاز مسلمانان ن خانه یکش از یما در آنجا ب« 
 د:یفرما یم

نْزَِل إَِ�َْنا﴿
ُ
ِ َوَما � َحٍد مِنُْهْم َوَ�ُْن َ�ُ  ...قُولُوا آَمنَّا بِا�َّ

َ
َ� ُ�َفّرُِق َ�ْ�َ أ

 .]١٣٦[البقرة:  ﴾١٣٦ُمْسلُِمونَ 

ما نازل شده...  یخدا و آنچه از طرف خدا برا بهم یآورد نماید: ایبگوئ« 
، »میم ھستیخدا تسل یم و ما برایگذار یغمبران فرق نمیاز پ یکچین ھیو ب

 د:یفرما یم گرید یۀو در آ

ْم ﴿
َ
 .]١٣٣[البقرة:  ﴾١٣٣ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِذْ َحَ�َ َ�ْعُقوَب الَْموُْت أ

 د:یفرما یم هکجا  تا آن 

 .]١٣٣[البقرة:  ﴾١٣٣َوَ�ُْن َ�ُ ُمْسلُِمونَ ﴿

ه کجا  د تا آنیرس عقوب فرایمرگ  هک یھنگامد یا شما حاضر بودیآ«
 .»میم ھستیخدا تسل یفرموده: و ما ھمه برا

ن یدام دکان چند تاست؟ فرمود: چھار تا و ھر یآقا ادرد: کمفضل عرض 
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 یند؟ فرمود: برایگو یرد، چرا مجوس را مجوس مکست، عرض یجداگانه ا
ه حضرت آدم و کردند ک یدند و دعوینام یخود را مجوس یانیه در سرکنیا

ھا و  ھا و عمه و دختران و خاله خواھرانث ھبه الله ازدواج با مادران و یش
 ث بهیه آدم و شکنند ک یردند و ادعا مکحالل ھا  آن یرا برار محارم یسا
 یبرا ینند و وقتکه در وسط روز آفتاب را سجده کاند  دستور دادهھا  آن
ن ادعا افتراء بر خدا و دروغ یه ایکاند. (در صورت قرار ندادهھا  آن نماز یادا

 ث است).یبستن به آدم و ش
ه کـنیا یند؟ فرمـود: بـرایگو یھود میا چرا قوم موسی را یمفضل گفت: آ

 هتـو را یبه سـو . مایکه گفتند: إنا ھدنا إلکرده کنقل ھا  آن خداوند از زبان
ن یـنـد؟ فرمـود: بخـاطر ایگو یم یردم چرا نصاری را نصـرانکم، عرضیا افتهی
 م.ینک ین خدا را نصرت میسی گفتند: نحن أنصار الله، ما دیه به عکاست  هیآ

 هکنیا ینامند؟ فرمود: برا ین نام مین را بدیصابئمفضل گفت: آقا چرا 
ع یان و شرایو اد یغمبران و فرستادگان الھیه وجود پکمعتقد شدند ھا  آن

 یگانگین راه یاند باطل است، و از ا ا گفتهیاست و ھر چه انب ھودهیب یآسمان
 نانیجانش ینیو جانش یغمبران و رسالت فرستادگان الھیخداوند و نبوت پ

است و  یغمبریو نه پ یتابکو نه  ینیند: نه دیگو یار نمودند، و مکرا انھا  آن
با مبدأ و مدبر عالم ندارد و  یچگونه رابطینش ھیجھان آفرھا  آن به اعتقاد
ن اطالعات مھم است؟ یرد: سبحان الله! چقدر اکگردد. عرض  یم یخود سر

تا در امر ان ما برسان یعیمفضل آنچه گفتم به ش ی، ایحضرت فرمود: آر
 نند.کن کن خدا شید

ند؟ فرمود ھنگام ک ین ظھور میدام سرزمکدر  یمفضل گفت: آقا! مھد
د، او را دروغگو ین به شما بگویس جز اکند، ھریب یس او را نمکچیظھورش ھ

شود؟ فرمود:  یده نمیھنگام والدتش د یا مھدیردم: آقا! آکد. عرض یبدان
ه دو سال و نه کع وفات پدرش والدت تا موق ۀچرا به خدا قسم از لحظ
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د. اول والدتش موقع فجر شب جمعه ھشتم ماه شعبان شو یم دهیاست د ماه
ست و شصت روز وفات یع االول سال دویتا روز جمعه ھشتم رب ٢٥٧سال 

بر جبار کشخص متآن را  هکنار شط دجله کواقع در  یپدرش در شھر
سر من «ند. آن شھر را ک یل ملعون بناء مکبنام جعفر ملقب به متو یگمراھ

 یند)، ولیببآن را  سکد ھرشو یم مسرور یعنی ینامند (سر من رأ یم» یرأ
ست و شصت ھر شخص با ید، در سال دوشو یم ند گرفتهیببآن را  سکھر

 کبه ش ۀه دلش آلودک یسک یند ولیب یاو را در سامره م یقتیمان و با حقیا
ند و در ک یشھر نفوذ در آناو  یند، امر و نھیب ید است او را نمیو ترد
نه در حرم یدر جنب مد» صابر«بنام  ید. و در مقرشو یم بیجا غا ھمان

دار او را داشته یس سعادت دکد و ھرشو یم ظاھر صجدش رسول خدا 
ست و شصت و شش از یند. آنگاه در آخر روز سال دویب یباشد در آنجا او را م

 ۀه ھمک یند تا موقعیب یس او را نمکچیگر ھیگردد و د یب مینظرھا غا
 گردد. یچشمھا به جمالش روشن م
ند و ک یگفتگو م کیرد و بایگ یمانس  کی بت بایمفضل گفت: در طول غ

ن ج ۀفیمان، طاید؟ فرمود: فرشتگان خدا و افراد با ایگو یبا او سخن م کی
ش یالکندگان و وین و نمایموثق یند و دستورات او برایگو یسخن م یبا و

ر ید محمد بن نصشو یم بیدر صابر غا یه وکد و ھمان روز شو یم صادر
ه ک) در میبت طوالنیز غاند، آنگاه (بعد ک یم ی، خود را باب او معرفیرینم
 د.شو یم ارکآش

غمبر را یه شده و لباس پکه وارد شھر مکنم یب یا او را میمفضل: گو یا
غمبر را یپ ۀن وصله شدیعلناست و  را بر سر گذاشته یزرد ۀده و عمامیپوش

دست گرفته، چند بز الغر را جلو انداخته و بآنحضرت را  یرده و عصاکبه پا 
او را بشناسد. و به سن  یسکه کنیرود بدون ایخدا م ۀنگونه به طرف خانیبد

 د.شو یم ارکآش یجوان
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ظھور  یریا با حالت پیگردد  یا بصورت جوان بر میمفضل گفت: آ
خدا فرمان  یداند؟ وقت یم یسکاز حاال ند؟ فرمود: سبحان الله، مگر ک یم

ه او صالح ک یاو بخواھد و به ھر صورته کند ھر طور کظھورش را صادر 
 د.شو یم بداند ظاھر

ند ک یه مفضل بن عمر از امام صادق نقل مکد ینمائ یح: مشاھده میتوض
ه کد یئفرما یم ن مشاھدهید و ھمچنشو یم ارکآش ید به سن جوانیگو یه مک

ن یداند، و ا یم یسکد سبحان الله مگر از حاال یگو یامام صادق م بعد از آن
موعود از امام  یتاب مھدکن یھم ١٠٦٧تناقض است. و در صفحه  یک

 چھل ساله ظاھر یبه صورت جوان یه مھدکرده کنقل  یحسن مجتب
 گر است.یتناقض د یکز ین نید، و اشو یم

گردد؟ فرمود:  یار مکد و چگونه آششو یم جا ظاھرکمفضل گفت: آقا از 
د و یآ یخدا م ۀگردد و تنھا به طرف خان یار مکآش یمفضل او به تنھائ یا

 ید و چون شب فرارسد، ھمچنان تنھاست، وقتشو یم عبهکتنھا داخل 
ل دسته یائیکل و میشد، جبرئ یکتار امالً کچشمھا به خواب رفت و شب 

د: یگو یم یل به ویان جبرئیند و در آن میآ یفرود م یو دسته فرشتگان بر
است و فرمانت رواست، او (قائم) ھم  رفتهی، پذیمن ھرچه بفرمائ یآقا یا

 د:یگو یشد و مک یدست بر رخسار خود م

 ِمَن اْ�َنَّةِ ﴿
ُ
أ رَْض نَتََبوَّ

َ
ْوَرَ�َنا اْ�

َ
ِي َصَدَ�َنا وَْعَدهُ َوأ ِ ا�َّ َوقَالُوا اْ�َْمُد ِ�َّ

ْجُر الَْعامِلِ�َ َحيُْث �ََشاُء  فَنِْعَم 
َ
 .]٧٤[الزمر:  ﴾٧٤أ

 ما ۀاش دربار ه وعدهکم یگذار یخدا را سپاس مان) گفتند یو (بھشت«  
بھشت را  یرد و ھر جاکواگذار  مان (بھشت را) به یراست درآمد و زم

نندگان به فرمان کوست پاداش عمل یکم، پس چه نینک یم منزل میبخواھ
 ات خواھد آمد). یقسمت آه در ین آیر ای، (شرح و تفس»یالھ
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نقبا و  ید: ایگو یرسا م یستد و با صدایا ین و مقام مکن ریآنگاه در ب
ش از یه خداوند شما را پیکسانک ید، و ایھست یکه به من نزدک یمردم

اطاعت از  یرده است، براکره یمن ذخ یاری ین برایزم یظھور من در رو
در شرق و غرب ھا  آن رسد ویمن افراد یاو به ا ید، صدایائیمن ب یمن به سو
صدا  یکن وصف با یاند، و با ا دهیدر محراب عبادت خواب یعالم بعض

ن و مقام نزد او خواھند بود. کان ریچشم بھم زدن در م یکو با  شنوند یم
ن تا آسمان یاز زم یه بصورت عمودکدھد  یسپس خداوند به نور دستور م

ان یند و نور از مکن است از آن نور استفاده ین زمکه ساکو ھر ندکجلوه 
 ه ھنوزیکن مسرور گردد، در حالیمؤمن ین نور دلھایاش بدرخشد و از ا خانه

چون صبح شود ھمه  یرده، ولکت ظھور یه قائم ما اھل بکدانند  ینمھا  آن
غمبر در یر پکزده مرد بتعداد لشیصد و سیسھا  آن در برابر قائم خواھند بود

 ر ھستند.روز جنگ بد
د یربال شھکن در یه با امام حسکا آن ھفتاد و دو نفر یمفضل گفت: آقا، آ

با  ین بن علینند؟ فرمود: فقط ابا عبد الله حسک یظھور مھا  آن شدند ھم با
اه یس ۀه حضرتش عمامیکن در حالیر المؤمنیان امیعیدوازده ھزار نفر از ش

ر روش و سنت یمردم به غ ایردم: آقا، آکند، عرض ک یده است، ظھور میپوش
 ینند؟ فرمود: اک یعت مین بیامش با امام حسیقائم قبل از ظھورش و ق

عت یرنگ است، خداوند بیفر و نفاق و نکقبل از ظھور قائم  یعتیمفضل، ھر ب
خدا  ۀه به خانکیمفضل! ت یا  هکند، بلکلعنت آن را  رندگانیعت گیننده و بک
ن دست ید ایگو یجھد و م یاز آن م ینورند و ک یدھد و دستش را دراز میم

 ند:خوا یم ه راین آیخدا و از جانب خدا و به امر خداست سپس ا

يِْديِهْم  َ�َمْن نََ�َث ﴿
َ
ِ فَْوَق � َ يَُد ا�َّ َما ُ�بَايُِعوَن ا�َّ ِيَن ُ�َبايُِعونََك إِ�َّ إِنَّ ا�َّ

َما َ�نُْكُث َ�َ َ�ْفِسهِ   .]١٠[الفتح:  ﴾١٠...فَإِ�َّ
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عت یقت با خدا بینند در حقک یعت میه با تو بک یسانکامبر) یپ ی(ا«
عت را یس آن بک، پس ھرھاست آن یھا دست ینند، دست خدا باالک یم

ه دست او را ک یسکاول،  .»...رده استکان خود یبه ز یارکند، کبش
ھا  آن ر فرشتگان و نجباء من و بعد ازیل است و سپس ساید، جبرئسبو یم

ن مرد یند: ایگو یزنند و م یاد میه فرکنند: مردم در مک یمتابعت م ینقبا با و
م یدیشب دیه دکن عالمت یانند و اکیه با او ھستند، کن جماعت یست و اکی

ن مرد ھمان یند: ایگو یگر میبه بعض د یست؟ بعضیده نشده چیرش دیو نظ
از ھمراھان او  یسکد ینید ببینکند: نگاه یگو یگر مید ۀصاحب بزھاست. عد

ه از که و چھار نفر کند: ما جز چھار نفر از مردم میگو ید مردم میشناس یرا م
را ھا  آن دام ازکچیباشند ھ یم یو فالن ینه ھستند و فالنیاھل مد

ه ک خواھد بود، موقعآن روز  ن واقعه در آغاز طلوع آفتابیم. ایشناس ینم
ح صدا یصف یبه زبان عربد یخورش ۀاز چشم یا ندهیآفتاب طالع شود، گو

مردم عالم!  ید: ایگو یشنوند، و یمآن را  نیو زمھا  آسمان ه اھلکزند یم
ند و به خوا یم غمبریجدش پ یۀنکآل محمد است و او را با نام و  ین مھدیا

 یا ندهیدھد. آنگاه گو ینسبت م ین بن علیحس بهازدھم یپدرش حسن امام 
ه کد ید و مخالفت امر او ننمائیشو یم رستگاره کد ینکعت یب ید: با ویگو یم

ب فرشتگان و جن و نقباء دست او را ید شد. پس به ترتیگمراه خواھ
در  یچ صاحب روحیم، ھینک یم و اطاعت میدیند: شنیگو یبوسند و م یم
ه در یکسانکشنود، و  یه آن صدا را مکنیا زداند جیان مخلوق خدا نمیم

گر نقل یدیک یند و برایآ یباشند م یم کیشا و خیو در یکدور و نزد یجاھا
ه آفتاب یکم. ھنگامیدیرا شن ین صدائیه با گوش خود چنکنند ک یم

ا! یمردم دن یزند، ا یاد مین فریاز سمت مغرب زم یسکند، کخواست غروب 
 ۀن بنام عثمان بن عنبثین فلسطیاز سرزم کیابان خشیخداوند شما در ب

د تا رستگار ینکعت ید و با او بیرده، بروکه، ظھور ید بن معاویزیاموی از اوالد 



 بررسی روایات مهدی   ٤٠

د، در آنوقت یشو یم گمراه هکد یسر به مخالفت برندار یو د، و بایشو
نند ک یب میذکرده تکاو را رد  ۀ) گفتیروان مھدیفرشتگان و جن و نقباء (پ

و  کس شکم، ھرینک یم یم و نافرمانیدیند شنیگو ینده میو به آن گو
دوم  ین صدای، با ایافرکافته باشد و ھر منافق و یبه دلش راه  یدیترد

د: یگو یدھد و م یخدا م ۀه به خانکیما قائم ت یگردد، در آنوقت آقا یگمراه م
ه من ھمان کند، بداند یث را ببیھد آدم و شخوا یم سکاھل عالم، ھر یأال ا

ه کداند ھد، نوح و پسرش سام را بنگرد، بخوا یم سکث ھستم، ھریآدم و ش
ل را یم و اسماعیھد ابراھخوا یم سک، ھرمباش یمن ھمان نوح و سام م

ھد موسی و خوا یم سکل ھستم، ھریم و اسماعیند، بداند، من ھمان ابراھیبب
ھد خوا یم سکوشع ھستم، ھریه من ھمان موسی و کند، بداند یوشع را ببی
ھستم، سی و شمعون یه من ھمان عکند، بداند یسی و شمعون را ببیع

ه من ھمان محمد کند بداند ین را ببیر المؤمنیھد محمد و امخوا یم سکھر
ه من ھمان کند بداند ین را ببیھد حسن و حسخوا یم سکھستم، ھر یو عل

ند، ین را ببیھد امامان اوالد حسخوا یم سکباشم، ھر ین میحسن و حس
من جمع  د و به نزدیریھار ھستم، دعوت مرا بپذطه من ھمان ائمه اکبداند 

و  یآسمان یھا تابک سکد به شما اطالع دھم، ھریه ھر چه خواھکد یشو
ند به ک یشنود، آنگاه شروع م یاز من م کنیرا خوانده است، ا یصحف إلھ

روان آدم و ینازل فرمود، پ †ثیه خداوند بر آدم و شک یقرائت صحف
 ن مردیث است، ایآدم و ش یقین صحف حقیند: به خدا قسم ایگو یث میش

ا از آن یده بود و یم و بر ما پوشیدانست یث نمیآنچه را ما از صحف آدم و ش
دھد، سپس صحف نوح  یاد میف شده بود، به ما یل و تحریا تبدیافتاده بود و 

ل و زبور یروان تورات و انجیند، پخوا یم ل و زبور رایم و تورات و انجیو ابراھ
ه کم است ینوح و ابراھ یقین ھمان صحف حقیند: بخدا قسم! ایگو یم
ده، بخدا قسم، تورات جامع یف نگردیل و تحریقط نشده و تبداآن س زا یزیچ
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است  یا تب مزبورهکش از ین بین است و ایامل ھمکل یو زبور تمام و انج
ند: بخدا قسم یگو یند، مسلمانان مخوا یم م، سپس قرآنیا خواندهآن را  هک
 یزیرده است، چکغمبر نازل یبر په خداوند کاست  یقین ھمان قرآن حقیا

ن یاالرض در ب بةآنگاه دا .است دهینگردل یف و تبدیم نشده و تحرکاز آن 
و در صورت » مؤمن« ۀلمکن ید و در صورت مؤمنشو یم ن و مقام ظاھرکر
 سد. ینو یرا م» افرک« ۀلمکافران ک

است و  یر از مھدیغ »دابة االرض«ه کجا معلوم است  نیح: در ایتوض

را حضرت  »دابة االرض«ھا  آن ز به امام صادق نسبت داده و درین یاتیروا
ر یاز تفس ٥٥٤ر نمونه جلد پانزده، صفحه یدر تفس یاند. از طرف دانسته یعل

مرحوم ابوالفتوح «ه: کاست نقل نموده  یعیش یریه تفسک یابوالفتوح راز
ق یز طره اک یسد، بر طبق اخبارینو یه فوق میل آیر خود ذیدر تفس یراز

 .»است یه از حضرت مھدیناک »دابة االرض«اصحاب ما نقل شده 
 ار است.کتناقض آش یکز ین نیا

 ه داستان: یو اما بق
نه برگشته است، به نزد یه صورتش به عقب و پشتش به سک یسپس مرد

از  یکید: آقا، من بشر ھستم، یگو یستد و میا یاو م یقائم آمده جلو
ر کلش یه به خدمت شما برسم و نابودکفرشتگان به من دستور داده 

د: یگو یم یبه شما اطالع دھم، قائم به و هنیه و مدکابان میرا در ب یانیسف
ر کد: من با برادرم در لشیگو یداستان خود و برادرت را شرح بده، آنمرد م

م، و به حال یتران ساخیبود و یم، از دمشق تا زوراء ھرجا آبادیبود یانیسف
غمبر را یم و منبر پیردکز خراب ینه را نیوفه و مدکم، سپس یخراب گذاشت

ن یھم در آنجا سرگھا  آن م ویم و قاطران خود را در مسجد بستیستکش
ر کصد ھزار لش یه نفرات ما سیکم در حالیجا خارج شد انداختند، آنگاه از آن
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ه را کم و اھل میران سازیرا و خدا ۀم و خانیائیه بکم به میستخوا یم بود، و
م یردکم در آنجا منزل یدیداء رسین بیچون به سر زم یم، ولیبه قتل رسان

ام خود فروبر، کن ظالمان را در یابان، ایب یه گفت: اکم یدیشن یناگاه صدائ
د، بخدا قسم از تمام آن یر را بلعکاف برداشت و تمام لشکن شین صدا زمیبا ا
 یبندند ھم باق یشتر را م یه با آن زانوک یحتی بندر جز من و برادرم کلش

ما  یھایزد و رو رت ماوبص یلیه سکم یدیرا د یا نماند، در آن ھنگام فرشته
، سپس آن فرشته به برادرم گفت: برو به ینیب یه مکبه پشت برگشت چنان

 یآل محمد بترسان، و به و یملعون و او را از ظھور مھد یانیشام نزد سف
د، آنگاه به من ین نابود گردانیر او را در سرزمکه خداوند لشک اطالع بده

ستمگران بشارت بده و بر دست  یه و قائم را به نابودکگفت: تو ھم برو به م
صورت او  یند. قائم ھم دست روک یتو را قبول م ۀه او توبکن کتوبه  یو
او عت نموده و ھمراه یب یگرداند، و با و یشد و به صورت نخست بر مک یم
 نامد. یم

ند؟ فرمود: شو یم ارکبشر آش یا جن و فرشتگان برایمفضل گفت: آقا آ
ه ک ینفر آدمیکند، مانند یگو یسخن مھا  آن ند و باشو یم ارکو الله آش یآر

جن ھمراه  ۀفیا فرشتگان و طایردم آقا! آکد، عرضیبا بستگان خود سخن بگو
وفه کن ھجرت واقع در یدر زمھا  آن ، و اللهیروند؟ فرمود: آریقائم ھمه جا م

اران او در آن موقع چھل و شش ھزار نفر یند و عدد یآ یو نجف فرود م
 گرداند. یروز میفرشته و شش ھزار جن است، خداوند ھم قائم را پ

را دعوت به ھا  آن ند؟ فرمود:ک یه چه مکرد: قائم باھل مکمفضل عرض 
 ینند، قائم مردک یاطاعت م یھم از وھا  آن ندک یحسنه م ۀمت و موعظکح

ه را به قصد کابت خود منصوب داشته و میاز خاندان خود را در آنجا به ن
ند؟ فرمود: ک یخدا چه م ۀرد: آقا! با خانکعرض  لد. مفضیگو یم کنه تریمد

 یه روز نخست در عھد حضرت آدم براک یا هیند و بر ھمان پاکشیآن را م
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ه کدارد. و آنچه  یم باال برده بودند برپا لیم و اسماعیشده و ابراھ مردم بنا
 یغمبرین پیو نه جانش یغمبریر شده، نه پیبعد از آن در مسجد الحرام تعم

سازد و ھم یمآن را  ھد،خوا یم خدا هک طور ساخته است، او ھمانآن را 
مانده باشد،  یر جاھا از ستمگران باقینه و عراق و سایه و مدکه در مک یآثار

آن  یرده و بر اساس اولکز خراب یوفه را نکند و مسجد ک یمران یھمه را و
ند کند، خدا لعنت ک یران میز ویق را نین قصر عتیند، و ھمچنک یبنا م

 ند او را.کآن را، خدا لعنت  ۀسازند
ه کند؟ فرمود: نه، بلک یه اقامت مکا قائم در میرد: آقا، آکمفضل عرض 

ھا  آن انیدند قائم از میه دکم گذارد، پس چون اھلینائب خود را در آنجا م
گردد  یبر مھا  آن یشند. قائم به سوک یرفته است، ھجوم آورده نائب او را م

ند و التماس یآ یم ینان نزد وکه یل و گریسته و ذلکبطور سرشھا  آن و
را موعظه ھا  آن م! قائمیردکآل محمد! توبه  یمھد یند: ایگو ینند و مک یم
ابت خود یه را به نکاز اھل م یترساند، و شخص یند و از غضب خدا مک یم

ه ھجوم آورده کن بار ھم اھل مید. اشو یم ه خارجکند و از مک یانتخاب م
ه کم یجن را به سو ۀفیاران خود از طایشند، قائم ھم ک ینائب او را م

 یرا باقھا  آن نفر ازیکمان یه جز افراد با اکند ک یفرستاده و سفارش م
اء را فرا گرفته، و یاش ۀه ھمکرحمت پروردگار نبود  ۀبمالحظد، اگر ینگذار

گشتم،  یباز مھا  آن یباشم، خودم با شما بد سو یز من میمظھر رحمتش ن
را قطع  یوندیاز خداوند و من فاصله گرفته و ھرگونه پ یلکبھا  آن رایز
گردد، به خدا قسم از ھر  یه باز مکاھل م یھم به سو یر مھدکاند. لش ردهک
گذارد. مفضل  ینم ینفر را باق یکه از ھر ھزار نفر آنان کبلھا  آن د نفرص

ند؟ شو یم جا جمعکن در یجا خواھد بود و مؤمنکدر  یمھد ۀگفت: آقا خان
وفه کومتش مسجد جامع کاست و محل ح وفهکشھر  یفرمود: مقر سلطنت و

ھا و  باشد، صفه یم غنائمش مسجد سھله میت المال و محل تقسیو ب
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 ۀرد: آقا، ھمکاست. عرض  وفهکو  نجفصاف و مسطح و روشن  یھا نیزم
ن یتمام مؤمنآن روز  و الله، در یوفه خواھند بود؟ فرمود: آرکمان در یاھل ا

ن آن یجوالنگاه زم یکباشند و بمساحت  یوفه مک یا در حوالیوفه و کا در ی
 یکانستند تو یاش مکه کثر مردم آرزو دارند کرسد، و ا یبه دو ھزار درھم م

از » سبع«وجب شمش طال بخرند و  یکرا به » سبع«ن یوجب از زم
ل یوفه، به پنچاه و چھار مکطول شھر آن روز  مضافات ھمدان است، در

آن روز  باشد و خداوند در یربال مکآن مجاور  یھا اخکه ک یطوره رسد ب یم
آن روز  ن خواھد نمود و دریربال را محل آمد و رفت فرشتگان و مؤمنک

 یاز رو یه اگر مؤمنکآورد  یم یو روات به کبسزا دارد و چنان بر یارزش
ند، خداوند ھزار ک یدفعه از خداوند طلب روز یکستد و یقت در آنجا بایحق

 ید و فرمود: ایشک ید، آنگاه حضرت صادق آھیفرما یم ا به او عطاءیبرابر دن
عبه مسجد کردند از جمله ک یگر فخر میدیکن بر یزم ین روکمفضل تمام اما

ت کعبه ساک یا  هکفرستاد  ی، خداوند وحنمودربال فخر کن یالحرام بر زم
جا از درخت  ه در آنکاست  کیمبار ۀربال بقعکرا ین زکم ربال فخرکباش و بر 

م و یه مرکاست  یشد و ھمان تل یبه موسی بن عمران از جانب خداوند وح
تشو دادند و سن را در آن شیحسه سر کاست  یردند و محلکسی منزل یع

ربال کرد کغسل  یسی را شست و خودش ھم بعد از والدت ویم، عیمر
جا به آسمان رفت و  بتش، از آنیغمبر ھنگام غیھاست، پ نین سرزمیبھتر

 ان ما دارد.یعیش یبرا یادیت زکر و بریجا تا موقع ظھور قائم خ آن
 ۀنیرود به مدیم رود؟ فرمود: یجا مکبه  یمفضل گفت: آقا سپس مھد

ب خواھد یبس عج ینه در آمد مقامیبه مد یجدم رسول خدا، پس وقت
باشد. مفضل گفت: آقا، آن  یفار مکن و نقمت یه باعث مسرت مؤمنکداشت 

 یزند: ا یغمبر و صدا مینار قبر پکد یآ یست؟ فرمود: میب چیمقام عج
، یآل محمد، آر یمھد یند: ایگو ین قبر جد من است؟ مردم میا ایمردم، آ



 ٤٥    فصل اول: نگاهی به روایاتی دربارۀ مهدی

جا مدفون  نیدر ا یبا و یسانکپرسد: چه  یباشد، م یغمبر جد تو مین قبر پیا
س که او از ھرکنیباشند، با ا یس او میان ند: دو نفر اصحاب ویگو یھستند؟ م

دھند، سؤال  یه مردم ھمه گوش میکشناسد در حال یبھتر آن دو را م
ن دو نفر با یتمام مردم فقط اان یه در مکانند؟ چطور شد کیھا  آن ند:ک یم

گر مدفون باشند؟ ید یسانکد یجا دفن شدند شا نیغمبر خدا در ایجد من پ
نجا یا رن دو نفر دیر از ایغ یسکآل محمد،  ین مھدیند: ایگو یمردم م
زن  غمبر و پدریپ ۀفیه خلکجا دفن شدند  نین جھت در ایست، از ایمدفون ن

دھد  یند، سپس دستور مک یرار مکرا تن سؤال یسه بار ا یاو ھستند، مھد
آورند در  یرون میرا بھا  آن رون آورند، مردم ھمیه آن دو نفر را از قبر بک

اند سپس  ردهکر نییده، و تغیتر و تازه است، و اصال نپوس  ه بدنشانیکحال
نان را بشناسد؟ مردم یه اکان شما ھست یدر م یسکا یپرسد: آ یم یمھد

س جد شما ھستند. ینان انیم، ایشناس یا به اوصافشان مرھا  آن ند: مایگو یم
 کنان شیا ۀد دربارین بگویه جز اکھست  یسکان شما یا در میپرسد: آ یم
ر یرا سه روز تأخھا  آن رون آوردنیب یند: نه! مھدیگو یند؟ مردم مک
به آنجا  ید، سپس مھدشو یم ان مردم منتشرین خبر در میاندازد، و ا یم

 ید قبرھایگو یدارد و به نقبای خود م یرا بر مھا  آن یقبرھا یآمده و رو
را ھا  آن ھم با دستھای خود د. نقباینکرا جستجو ھا  آن د ویفاکنان را بشیا

آورند،  یرون میرا ترو تازه مانند روز نخست بھا  آن هکرده تا آنکجستجو 
ده و یپوس را بر درختھا  آن رون آورده ویرا بھا  آن یفنھاکدھد  یدستور م

الحال، درخت سر سبز و پرشاخ و  یشند (لخت مادرزاد)، فکدار  بر کیخش
به  کیه شک یب دوستداران وین وضع عجیا ۀد، با مشاھدشو یم برگ و خرم
دارند، و ھا  نیا هکاست  یقتین شرافت حقیند، بخدا قسم ایگو یدل دارند، م

در دل ھا  آن محبت از یه جزئک یسانکم، ینان فائز شدیا یما ھم به دوست
گردند.  یفته میدن آن فرینگرند و باد یند و آن منظره را میآ یداشته باشد، م
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س یغمبر و انیپ ۀس دو صحابکزند: ھر یصدا م یمھد ین ھنگام جارچیدر ا
 یکند: شو یم ستد، پس مردم دو دستهیسمت با یکاو را دوست دارد در 

ف یلکتھا  آن به دوستان یمھد ھا. دسته دشمن آن یکو ھا  آن دسته دوست
غمبر ما یآل پ یمھد یند: ایگو یمھا  آن ند،یجو یزاریبھا  آن ه ازکند ک یم
 یزاریبھا  آن دارند از ین مقامینان در نزد خدا و تو چنیم ایه بدانکش از آنیپ

ما ظاھر شده،  ین وصف برایبا اھا  آن ه فضل و مقامکنون کم، اینجست
ده، از آنان یو سبز شدن درخت پوسھا  آن ۀتازتر و   دن بدنیچگونه باد

 ده به تو دارند ویه عقک یسانکو ه به خدا قسم ما از تو کم؟ بلیبجوئ یزاریب
رون آوردند، یرا بر دار زدند و از قبر بھا  آن مان ندارند وینان ایه به اکھا  آن

دھد باد  یبه امر خدا دستور م یمھد ین وقت جارچیم، در ایجوئ یم یزاریب
ان ببرد. یدرخت نخل از م ۀدیپوس یھا شهیبوزد و آنان را مانند ر یاھیس

اورند و به امر خداوند ین بیدار پائ یرا از باالھا  آن دھد یسپس دستور م
را ھا  آن دھد، تمام مردم جمع شوند، آنگاه اعمال یگرداند، دستور م یزنده م
ل فرزند یشته شدن ھابکاستان ه دکدھد تا آن یشرح م یا وره و دورهکدر ھر 

 یوسف در چاه و زندانیم و انداختن یابراھ یافروختن آتش برا آدم و بر
سی و یده شدن عیشکب یی و صلیحیو قتل  یم ماھکونس در شیشدن 

و آتش زدن  یغمبر و زدن سلمان فارسیال پیس و دانینجه دادن جرجکش
انه زدن به یو تاز نیزھرا و حسن و حس ۀن و فاطمیر المؤمنیام ۀدر خان

زھرا و درب به پھلو زدن او و سقط شدن محسن  ۀبری فاطمک ۀقیصد یبازو
ن و اطفال و عموزادگان یشتن امام حسکسم دادن به امام حسن و  او و ۀبچ
ختن خون آل محمد و یغمبر و ریردن فرزندان پکر یاوران آنحضرت و اسیو 

د تجاوز قرار گرفته، و ھر ه مورک یخته شد، و ھر زنیه بنا حق رک یھر خون
ه از زمان حضرت آدم تا موقع کانت و اعمال زشت و گناه و ظلم و ستم یخ
ر و عمر کآدم سرزده، ھمه و ھمه را به گردن ابوب یام قائم از بنیق
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 ....!!!انداخته
است، و به نقد آن  ین قصه طوالنیم، ایگذار یجا قصه را ناتمام م نیما در ا

  م.یپرداز یم

 خبر مفضل بن عمرنقد 
نقد آن را  یۀم، حاال بقیردکآن را نقد  یند جاچداستان  یما در ابتدا

 م. ینک یم
 یگفته است در صورت ٢٥٧د والدت قائم را سال یه مشاھده نمودکنیاول ا

گفته  ٢٥٥د والدت را یمه خاتون مشاھده نمودکیه از حک یاتیه در رواک
 است.
رده اطالعاتش کدروغ سرھم  ۀقصھمه  نیه اک ین راویه اکن یگر اید

د: یوگ ین اواخر داستان میب اشتباه شده، مثًال در ھمکم بوده، و مرتکار یبس
س ینجه دادن جرجکو ش یسیع ده شدنیشکب یو صل ییحیقتل  و«

 یۀطبق آ یسیه حضرت عکدانند  یه تمام مسلمانان میک، در صورت»و.....
 ١٥٧-١٥٨ یۀاوند در آشته ھم نشد، خدکده نشد و یشکب یقرآن به صل

 د:یفرما یم نساء ۀسور

ِ َوَما َ�َتلُوهُ َوَما ﴿ َوقَْولِِهْم إِنَّا َ�َتلَْنا الَْمِسيَح ِعيَ� ا�َْن َمْرَ�َم رَُسوَل ا�َّ
ِيَن اْخَتلَُفوا �ِيهِ لَِ� َشّكٍ مِنُْه  َما لَُهْم بِهِ ِمْن  َصلَُبوهُ َولَِ�ْن ُشّبَِه لَُهْم  �نَّ ا�َّ

ّنِ  َوَما َ�َتلُوهُ يَقِيًنا ُ َعزِ�ًزا  ١٥٧ِعلٍْ� إِ�َّ اّ�َِباَع الظَّ ُ إَِ�ْهِ  َوَ�َن ا�َّ بَْل َرَ�َعُه ا�َّ
 .]١٥٨-١٥٧[النساء:  ﴾١٥٨َحِكيًما

م را یبن مر یسیه ما عکن است ینچفتارشان گان) یھودی(«: یعنی  
ن امر بر یکنشد و لده یشکب ھم یو به صل نشدشته که یکم، در صورتیشتک

ردند در مورد آن در کن مسئله اختالف یه در اک یسانکآنان مشتبه شده، و 



 بررسی روایات مهدی   ٤٨

را  یسینا عیقیه یکنند، در صورتک ینم یرویپمان گھستند و بجز  کش
داوند با قدرت و با بھشتش باال برد و خ یه خدا او را به سوکشتند، بلکن

 .»باشد یمت مکح
در ھنگام ظھور قائم،  یا ه عدهکم یدین داستان دیه در اکنیگر اید

م، و به یردکران یبود، و  یاز دمشق تا زوراء ھر جا آباد«د: یگو یند و میآ یم
غمبر یپم و منبر یردکز خراب ینه را نیوفه و مدکس پم، سیگذاشتحال خراب 

ن یگدر آنجا سرھا  آن م،یم و قاطران خود را در مسجد بستیستکرا ش
 .»انداختند....

ما یپن وھوایند و ماشک یشرفت میپه علم کداند  ینم ین راویب: اأما جوا
ند ک یه به نظر او قائم، ظھور مکنده یند در آک یال میه خکد، بلشو یم اختراع

بندند، و  ینند و االغ و قاطر را درب منزل مک یمردم با االغ و قاطر مسافرت م
 زند!یر ین ھم میگسر

 آورد و یر و عمر را در مکفن ابوبک(د: یگو یت مین روایه در اکنیگر اید
ن ینچه در انظار مردم کح است ین صحیا ایزند)، آ یرا به درخت دار مھا  آن
نشود،  یه بحث طوالنکنیا ین داستان قابل انتقاد است، و ما برایند تمام اک

مطالب را بافته و آن  یگونه راوچد ینیم، ببیردکتفاء کا یند موردچبه 
ش از ده بار در آن به خدا قسم یمطالب را از قول امام صادق گفته و ب

 خورده. 
ا فرعون و ھامان در یرسد آپ یداستان: مفضل از امام صادق م یۀحال بق
با  یغمبر و علیپا یرد: آقا آکر و عمر، عرض کستند؟ فرمود: ابوبکیآن زمان 

د قدم یر بایناگز یغمبر و علیپ، و الله یآر، یقائم خواھند بود؟ فرمود: آر
ه ما ائمه آن موقع کنم یب یا میمفضل گو ین بگذارند......... ایزم یرو

 یه امت بعد از وکم ینک یت میاکغمبر جمع شده و به آن حضرت شیپ یجلو
 ه به روز ما آورند.چ
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 باطل بودن رجعت
ا یز به دنیح نیمس یسیه عکد یگو ین داستان، میه در ھمکنیگر اید

 ند.ک یرجعت م
م، و یدھ یز ھمچون گذشته باختصار جواب مین مورد نیو أما جواب: در ا

 م. یآور یل میعموم است دل یه مورد دسترسکالبالغه  از قرآن و نھج
امت یفار قبل از قکامبر و صحابه و یاز رجعت پ یا م نشانهیرکدر قرآن 

 زمر ۀسور ٣١و  ٣٠ یۀدر آ ه خالف آن وجود دارد: خداوندکوجود ندارد، بل
 د:یفرما یم

ُهْم َمّيُِتونَ إِنََّك مَ ﴿ ُ�مَّ إِنَُّ�ْم يَوَْم الْقَِياَمةِ ِعنَْد َرّ�ُِ�ْم ٣٠ّيٌِت ��َّ
 .]٣١-٣٠[الزمر:  ﴾٣١َ�َْتِصُمونَ 

ز خواھند مرد، سپس شما روز یشان نی، و ایریم یممحمد) تو  ی(ا«
 .»دیپرداز یگفتگو مامت نزد پروردگارتان به بحث و یق

فار بحث کغمبر با یپه کامت است یه بعد از مرگ، در قکپس معلوم شد 
م از قول حضرت یمر ۀسور ٣٣ یۀه خداوند در قرآن آکنیگر ایرد. دکخواھد 

 د:یگو یم یسیع

�َْعُث َحيًّا﴿
ُ
ُموُت َوَ�وَْم �

َ
ُت َوَ�وَْم أ َّ يَوَْم ُوِ�ْ َ�ُم َ�َ  .]٣٣[مریم:  ﴾٣٣َوالسَّ

ه متولد شدم و ک ی) روزیسیبر من (ع سالمگفت):  یسیع یعنی(«
ه کد شو یم س معلومپ. »مشو یم ه زنده مبعوثیکرم و روزیم یه مک یروز

 امت مبعوثیبار مرده، و روز قیکبار متولد شده و یکبه  یسیحضرت ع
 د.شو یم

منتخـب «تـاب کمان در یخ حسن بـن سـلیدر بحار االنوار از ش یمجلس
ا یاند، به دن ه مردهک یمردم«ه گفت: کت آورده یاظم رواک یاز موس» البصائر

س کرند، به ھریگ یرد (در زمان رجعت)، و انتقام خود را مکبازگشت خواھند 
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ده، بماننـد یـد یس خشمکند و ھرک یده باشد بمثل آن قصاص میرس یآزار
 یند و بـراک یشته شده قاتل خود را قصاص مکس کرد، و ھریگ یآن انتقام م

خود را  ۀخته شدیگردند تا خون ر یا بر میز به دنینھا  آن ن منظور دشمنانیا
شـب  یـکدر  یماه زنده سـپس ھمگـ یسھا  آن شتنکنند و بعد از ک یتالف

 .»افته استیشان شفا یھا ه انتقام خود را گرفته و دلیکرند، در حالیم یم
 د:یفرما یم مؤمنون ۀسور ١٠٢تا  ٩٩ات یو أما جواب: خداوند در آ

﴿ ْ َحَدُهُم ال
َ
ْ�َمُل َصاِ�ًا ٩٩َموُْت قَاَل َرّبِ ارِْجُعونِ َح�َّ إِذَا َجاَء أ

َ
لََعّ�ِ أ

َها َ�َِمٌة ُهَو قَا�ِلَُها  َوِمْن َوَرا�ِِهْم بَْرَزٌخ إَِ� يَوِْم ُ�بَْعُثونَ   ١٠٠�ِيَما تََرْ�ُت  َ�َّ  إِ�َّ
ورِ فََ�  �َْساَب بَيَْنُهْم يَوْ فَإَِذا نُفَِخ ِ� الصُّ

َ
َ�َمْن َ�ُقلَْت ١٠١َم�ٍِذ َوَ� يَتََساَءلُونَ �

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
 .]١٠٢-٩٩[المؤمنون:  ﴾١٠٢َمَوازِ�ُنُه فَأ

د پروردگارم مرا به یگو یرسد، م یفار مرگش فرا مکاز  یکیه ک: تا آنیعنی«
ن است، یگذاشتم، نه چن یا بازگردان تا عمل صالح انجام دھم از آنچه باقیدن
ه مبعوث شوند، ک یبرزخ است تا روزھا  آن یشود برگشت، وجلو یگر نمید

ده ندارد و از یشان فایبر ا یشیده شود، خویه در صور دمک یپس ھنگام
ھا  آن ن باشدینش سنگیس موازکنند، پس ھر ک یگر سؤال نمیدیک یشیخو

 .»رستگارانند
 نند.ک یه رجعت را رد مین آیا
ه کغافر  ۀسور ٤٦ات ین مورد آمده مانند آیز در قرآن در این یگریات دیآ

 د:یفرما یم خداوند

ْدِخلُوا آَل ﴿
َ
اَعُة أ ا وََعِشيًّا  َوَ�وَْم َ�ُقوُم السَّ ا�َّاُر ُ�ْعَرُضوَن َعلَيَْها ُغُدوًّ

َشدَّ الَْعَذاِب 
َ
 .]٤٦[غافر:  ﴾٤٦فِرَْعْوَن أ

 گاھان عرضه شام گاھان و شان صبح) یشان بر جھنم (برزخی: ایعنی« 
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ن عذاب قرار یدتریشدامت شود آل فرعون در یه قک یند و روزشو یم
 .»خواھند گرفت

 ند.ک یز رجعت را رد میه نین آیا
ه در آن ک ٣١ ۀ، در نامیحضرت عل یھا أما در نھج البالغه در نامه

سد: ینو یاز آن م یرده، در قسمتکت ی، به امام حسن وصیحضرت عل

ئُوداً « بَةً كَ قَ كَ عَ امَ لَمْ أَنَّ أَمَ ا  ،واعْ يْهَ لَ لِ واملُبْطِئُ عَ نَ املُثْقِ االً مِ نُ حَ سَ ا أَحْ فُّ فِيهَ املُخِ

عِ  ِ نَ املُرسْ االً مِ بَحُ حَ ارٍ  ،أَقْ ىلَ نَ نَّةٍ أَوْ عَ ىلَ جَ ا عَ ةَ إِمَّ َالَ َا ال حمَ بِطَكَ هبِ هْ تَدْ  ،وأَنَّ مَ فَارْ

بْلَ نُزُ  كَ قَ سِ لُولِكَ  ،ولِكَ لِنَفْ بْلَ حُ لَ قَ طِّئِ املَنْزِ تَبٌ  ،ووَ تَعْ سْ تِ مُ دَ املَوْ لَيْسَ بَعْ وال  ،فَ

فٌ  َ نْرصَ يَا مُ نْ است  یار دشواریبس ۀتو گردن یه در جلوک: بدانیعنی«. »إِىلَ الدُّ
ند رفتار از تندرو زشت و کاست، و  بار از گرانبار خورسندترکه در آن سبک

ش از یا بر آتش، پس پیدرمانده تراست، وفرودگاه تو در آن ناچار بھشت است 
 یش از رفتنت منزلیپبفرست، و  یشرویخود پ یدن (به آنسرا) برایرس

ا باز یبه دن یسکست و یخشنود گرداندن ن ۀلیه بعد از مرگ وسکآماده ساز، 
 .»گردد ینم

بعد از مرگ به  یسکد: یفرما یم ھم یرت علفوق حض ۀه در نامکم یدید
 گردد. یا باز نمیدن

 کنند ییاد م یخوبه قرآن و صحابه و تابعین از شیخین ب
ر و عمر به کم، از ابوبیردکاد یه در گذشته کچون در خبر مفضل بن عمر 

م، ینکاد یث ینون از آنان طبق قرآن و احادکاست ا  بندهیاد شده بود، زی یبد
باره بطور مبسوط بحث   نیه در اکست یمختصر را مجال آن نن یاگر چه ا

ند و یمراجعه نما »اسالم ناب«تاب کن مورد به یتوانند در ا ین میشود، طالب
ر آمده، عرض گیتب دکو  یتاب آسمانکه در کنان چما بطور مختصر آن
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 م:ینمائ یم
 د:یفرما یم توبه ۀسور ١٠٠ یۀخداوند در آ

ابُِقوَن ﴿ َبُعوُهْم �ِإِْحَساٍن َوالسَّ ِيَن ا�َّ نَْصارِ َوا�َّ
َ
لُوَن ِمَن الُْمَهاِجرِ�َن َواْ� وَّ

َ
اْ�

�َْهاُر َخاِ�ِيَن 
َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت َ�ْرِي َ�َْتَها اْ�

َ
ُ َ�نُْهْم َورَُضوا َ�نُْه َوأ رَِ�َ ا�َّ

بًَدا  َذلَِك الَْفْوُز الَْعِظيمُ 
َ
 .]١٠٠[التوبة:  ﴾١٠٠�ِيَها �

ت یتبعھا  آن ه ازک یسانکن و انصار و ین از مھاجریان اولگرندیگ یشیپ« 
ز از خدا یخشنود است و آنان نھا  آن نند، خدا ازک یم یکن یارھاکدر 

است آماده  ینھرھا جارھا  آن ریه از زک ییھا شان بھشتیخشنودند و خدا برا
 .»گبزر یارگنست رستیشه در آن خواھند بود، و ایرده و ھمک

 اند. ه بودهین اولیر و عمر جزو مھاجرکه ابوبکدانند  یعه میو ش یسن
 د:یفرما یم حشر ۀسور ١٠تا  ٨ات یه خداوند در آکنیر اگید

ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� ﴿
َ
ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم َوأ

ُ
ِيَن أ لِلُْفَقَراءِ الُْمَهاِجرِ�َن ا�َّ

ِ َورِْضَوانًا  َ َورَُسوَ�ُ ِمَن ا�َّ وَن ا�َّ ادِقُونَ   َوَ�نُْ�ُ ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
ِيَن ٨أ َوا�َّ

يَماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ِْهْم َوَ� َ�ُِدوَن ِ�  اَر َواْ�ِ َ�َبوَُّءوا ا�َّ
�ُْفِسهِْم َولَوْ 

َ
وتُوا َوُ�ْؤثُِروَن َ�َ �

ُ
ا أ َ�َن بِِهْم َخَصاَصٌة   ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِممَّ
ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَ 

ُ
ِيَن َجاُءوا ِمْن َ�ْعِدهِْم ٩أ َوا�َّ

يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا  ِيَن َسَبُقونَا بِاْ�ِ َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ
ِيَن آ  .]١٠-٨[الحشر:  ﴾١٠َمُنوا َر�ََّنا إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ ِغ�ًّ لِ�َّ

ن و اموالشان اخراج یه از سرزمکن است یمھاجر یء) برای(ف«: یعنی 
باشند، و خدا و رسولش را  یخدا و بھشتش م یاز سو یشدند، بدنبال روز

ه قبل از ھجرت مھاجران فوق ک یسانکانند، ویوگراستھا  آن نند وک یم یاری
، یح اسالمیمان صحیرفته بودند، و ھم در اگونت کنه سیشھر مد ھم در
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ردند، دوست دارند و در دل خود کشان ھجرت یا یه به سوکرا  یسانک
داده شده ھا  آن ه بهکمت یونه غنگنیاز ا یزیچه کنند یب ینم یاجیاحت

 یاند، آر ر بودهیه خود فقچر گدھند، ا یح میه آنان را بر خود ترجکرند بلیگب
دارند، مؤمنان  یه مگران نگیه خود را از حسد نسبت به دک یسانکن ینچ

امرز یارا بگروردپند: یوگ یند، میآ یشان میه بعد از اک یسانکھستند، و  یواقع
 یرفتند، و در قلبھاگمان از ما سبقت یه در اکمان را  یما را و برادران اسالم
تو رؤوف و مھربان  ارا ھماناگروردپقرار مده،  یا نهکیما نسبت به آنان 

 .»یھست
ه کدر م یخوب یوضع ماد یه داراکر و عمر که ابوبکخ است یو در تار

غمبر راه یپاده ھمراه یپر کردند، و ابوبک کخدا تر یرضا یبودند، آنجا را برا
د یات قرآن، ما باید طبق آشو یم س معلومپنه رفت. یه به مدکافتاد و از م

م و آنان را برادران ینکن طلب آمرزش یمھاجر یۀلکر و عمر و کابوب یبرا
ما نسبت به آنان  یھا ه در دلکم یم و از خدا بخواھیخودمان بدان ینید

 نه قرار ندھد.کی
م، أمـا از جھـت ینمائ یتفاء مکه این دو آیه ما به اکاد است یات زین آیاز ا

 م:ینک یتفاء مکاھا  آن از یندچاد است و به یز زیات نیت، روایروا
ن یبن الحس یم بسند خود از محمد بن حاطب از امام علیابو نعحافظ 

أتاين نفر من أهل العراق فقالوا يف أيب بكر وعمر وعثامن ريض « ه:کنقل فرمود 

 أال ختربونني أنتم املهاجرون األولون :بن احلسني اهللا عنهم فلام فرغوا قال هلم عىل

ْخرُِجوا ِمْن دِيَارِهِْم ﴿
ُ
ِيَن أ ِ َورِْضَوانًا ا�َّ ْمَوالِِهْم يَبَْتُغوَن فَْضً� ِمَن ا�َّ

َ
َوأ

ادِقُونَ  ولَ�َِك ُهُم الصَّ
ُ
َ َورَُسوَ�ُ  أ وَن ا�َّ  .]٨[الحشر:  ﴾٨َوَ�نُْ�ُ

 :قالوا: ال! قال: فأنتم  

يَماَن ِمْن َ�بْلِِهْم ُ�ِبُّوَن َمْن َهاَجَر إَِ�ْ ﴿ اَر َواْ�ِ ِيَن َ�َبوَُّءوا ا�َّ ِهْم َوَ� َوا�َّ
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�ُْفِسِهْم َولَْو َ�َن بِِهْم 
َ
وتُوا َوُ�ْؤثُِروَن َ�َ �

ُ
ا أ َ�ُِدوَن ِ� ُصُدورِهِْم َحاَجًة ِممَّ

ولَ�َِك ُهُم الُْمْفلُِحونَ 
ُ
 .]٩[الحشر:  ﴾٩َخَصاَصٌة  َوَمْن يُوَق ُشحَّ َ�ْفِسهِ فَأ

هذين الفريقني، ثم قالوا: ال! قال: أما أنتم فقد تربأتم أن تكونوا من أحد   

 :قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال اهللا عز وجل فيهم

ِيَن َسبَُقونَا ﴿ ِيَن َجاُءوا مِْن َ�ْعِدهِْم َ�ُقولُوَن َر�ََّنا اْغفِْر َ�َا َوِ�ِْخَوانَِنا ا�َّ َوا�َّ
ِيَن آَمُنوا َر�ََّنا يَماِن َوَ� َ�َْعْل ِ� قُلُو�َِنا ِغ�ًّ لِ�َّ  ﴾١٠إِنََّك رَُءوٌف رَِحيمٌ  بِاْ�ِ

 .]١٠[الحشر: 

 . »اخرجوا فعل اهللا بكم 
ر و عمر و کابوب ۀاز اھل عراق به نزد من آمدند و در بار یروھگ: یعنی

اه گرد، آنیذپ یان میاپھا  آن ون سخنانچفتند، گسند) پ(نا یعثمان سخنان
مھاجران  ۀزمرا شما از ید آین است مرا خبر دھکد: ممیفرما یم شانیامام به ا

ھا و  را از خانه آنان«د: یفرما یم ھا آن ۀه خدا دربارکد ین ھستینخست
ند و خدا یجو یخدا را م یه فضل و خشنودیکرون راندند در حالیاموالشان ب

فتند: نه، گ؟ »و ھستندگمان راستیدر اھا  آن نند وک یم یاریو رسول او را 
ش یپ«ه خدا درحقشان فرموده: کد یانصار ھست ۀا شما از زمریامام فرمود: آ

 یسانکمان استوار شدند و یرفتند و در اگ یھجرت جا یاز مھاجران در سرا
از  یونه حسدچگیدارند و ھ یردند دوست مکمھاجرت ھا  آن یه به سوکرا 
از داشته یند نچابند و ھری ین داده شده در دل خود نمیه به مھاجرچآن

فتند: نه! ما از انصار گھا  آن ؟»رند....دا یرا بر خودشان مقدم مھا  آن باشند
ه در کد یردکار که السالم فرمود: شما خود انیس امام علپم!، سیستیھم ن
 ۀه شما از دستکدھم  یم یواھگز ید من نین دو دسته باشیاز ا یکی ۀزمر

و «شان فرموده است: یا ۀعز وجل در بار یه خداکد یستی(سوم) ھم ن
ند: خداوندا ما و یوگ ی(مھاجر و انصار) آمدند، مشان یس از اپه ک یسانک
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امرز و در دل ما نسبت به یرفتند بگ یشیپمان بر ما یه در اکبرادرانمان را 
د، یرون روی، ب»یقرار مده، خداوندا تو رؤوف و مھربان ھست یا نهکیمؤمنان 

 ند.کد) با شما بیه (سزاوار آن ھستچه خدا ھر ک
ر کابوب ۀن است درباریبن الحس یامام عل هکان را یعیھارم شچنظر امام 

ھارم چه فرزند امام کن یبن الحس ید بن علین زینچم، ھمیدیوعمر د
و  یوممقان یو شوشتر یحل ۀعه مانند عالمیرجال ش یان است وعلمایعیش
اند و امام صادق و امام  ردهکر کرھم در رجال خود از مناقب و فضائل او ذیغ

تاب کاند، در  ار ستودهید را بسیه، زیعتبر امامم کدام بنابر مدارکرضا ھر 
 ید بن علیز ۀالرضا در بار یبن موس یه امام علکآمده  »ون اخبار الرضایع«

 فجاهد أعداءه حتى قُتل يف سبيل نه كان من علامء آل حممد، غضب هللاَِِّ فإ«فرمود: 

رد کخدا خشم  یاز دانشمندان آل محمد بود و برا ید بن علیز: «یعنی .»اهللا
د یه زکمشھور است ». دیردگشته کو بادشمنان خدا نبرد نمود تا در راه خدا 

ر؟«ه: کاز او سؤال شده  یوقت یبن عل مَ  رمحك اهللا، ما قولك يف أيب بكر وعُ
د بن ی، ز»ست؟یچر و عمر کابوب ۀند، نظر تو در بارکرحمتت  یخدا: «یعنی

سمعت أحداً من أهل بيتي يتربأ رمحهام اهللا وغفر هلام، ما «اسخ فرمود: پدر  یعل

امرزد، یند و بکخدا آندو را رحمت : «یعنی »منهام وال يقول فيهام إال خرياً 
 ۀدربار یکید و جز نیبجو یزاریبھا  آن ام از از افراد خانواده کچیدم ھینشن
 ».دیوگب یزیچھا  آن

س بن سعد بن عباده فرماندار مصر یه توسط قک یا در نامه یحضرت عل
 ١، و جلد ٢١٠/ ص یعیش یاھل مصر فرستاد، بنابر نقل الغارات ثقف یبرا

جلد سوم/  یخ طبری، و تار٣٣٦/ صیخان شوشترید علیعه سیالدرجات الرف

.. فلام قىض من ذلك ما عليه قبضه اهللا عز وجل صىل اهللا «د: یفرما یم ،٥٥٠ص 
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عمال بالكتاب عليه ورمحته وبركاته ثم إن املسلمني استخلفوا به أمريين صاحلني 

نـَّتِهِ ثم توفّامها اهللا عز ا لِسُ وَ : یعنی .»أوجل والسنة وأحسنا السرية ومل يعدُ
عز وجل او  یه برعھده او بود، خداچون رسول خدا انجام داد از فرائض آنچ«

ن، دو یس مسلمپات او بر او باد، سکرا وفات داد، صلوات خدا و رحمت و بر
تاب و سنت عمل کر به ینمودند و آندو امن او یسته را جانشیر شاینفر ام

ردند، کو نموده و از سنت و روش رسول خدا تجاوز نیکخود را ن ۀریرده و سک
 ».شانیشان را قبض نمود، خشنود باشد خدا از ایعز وجل ا یس خداپ

د ی، تمجساز عمر  ÷یعل ٢١٩ ۀض االسالم در خطبیف ۀدر نھج البالغ

نَّةَ  هللاَِِّ«د: یفرما یم ند وک یم امَ السُّ أَقَ دَ وَ مَ  العَ اوَ دَ دَ وَ مَ األَوَ وَّ دْ قَ لَقَ بِالدُ فُالنٍ فَ

ا. أَدَّ إِىلَ  هَ َّ بَقَ رشَ سَ ا وَ هَ َ ريْ ابَ خَ يْبِ أَصَ لِيلَ العَ بِ قَ يُّ الثَّوْ بَ نَقِ تْنَةَ ذَهَ لَّفَ الفِ خَ وَ

مْ يفِ طُ  هُ كَ تَرَ لَ وَ حَ هِ رَ قِّ اهُ بِحَ اتَّقَ تَهُ وَ ال اهللاِ طَاعَ الُّ وَ َا الضَّ ي هبِ ْتَدِ بَةٍ ال هيَ عِّ تَشَ قِ مُ رُ

ي تَدِ نُ املُهْ تَيْقِ رد، و کرا معالجه  یماریرا راست نمود و ب یجک: یعنی« .»يَسْ
ب از یم عکجامه و  کاپشت سر انداخت، پرا  یارکا داشت، و تباھپسنت را ب

طاعت خدا را رفت. گ یشیپافت، و از شر آن یخالفت را در ییویکا رفت، نیدن
 .»رده حقش را ادا نمود....کز یرھپاو  یبجا آورده از نافرمان

لو «فت: گه ک یبن حسن مجتب یاست از حسن مثن یتیه، رواکنیر اگید

 ،أمري والقائم عليكم بعدي هذا ويلُّ  !أراد خالفته لقال: أهيا الناس كان النبيُّ 

فاسمعوا له وأطيعوا، (ثم أضاف): أقسم باهللا سبحانه أن اهللا تعاىل لو آثر عليّاً 

م اهللا وجهه لكان أعظم الناس خطأً  م عيلٌّ كرَّ ـدِ قْ  :یعني .»ألجل هذا األمر ومل يُ

 صغمبر یپر به فرض محال، گفرمود: ا ینؤه امام حسن مجتب یحسن مثن«
 ین ولیمردم، ا یفت: اگ ید میاند بکخود انتخاب  ین برایست جانشخوا یم
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د، ینکد و اطاعت یس بشنوپامر من است و قائم بر شما بعد از من است، 
خالفت  یبرا یرده بود، و علکرا انتخاب  یعل صغمبر یپر گقسم به خدا ا

 ت ھم معلومین روایاز ا». ھا بود ن انسانیارترکافتاده بود، خطایجلو ن
 است. ردهکرا انتخاب ن یغمبر، علیپه کد شو یم

، به یا ه السالم، در نامهیعل یتوب ششم نھج البالغه، علکه در مکنیر اگید

ا «سد: ینو یه میمعاو ىلَ مَ نَ عَ ثْامَ رَ وعُ مَ رٍ وعُ وا أَبَا بَكْ ينَ بَايَعُ ذِ مُ الَّ وْ نِي القَ عَ ايَ هُ بَ إِنَّ

 ْ دِ أَنْ خيَ اهِ نْ لِلشَّ لَمْ يَكُ يْهِ فَ لَ مْ عَ وهُ ايَعُ   تَارَ والبَ ورَ دَّ وإِنَّامَ الشُّ رُ ائِبِ أَنْ يَ لِلْغَ

لِكَ  انَ ذَ اماً كَ هُ إِمَ وْ مَّ لٍ وسَ جُ ىلَ رَ وا عَ عُ تَمَ إِنِ اجْ ارِ فَ ينَ واألنْصَ رِ اجِ هَ إِنْ  هللاَِِّ لِلْمُ ا فَ ضً رِ

نْ  جَ مِ رَ ا خَ وهُ إِىلَ مَ دُّ ةٍ رَ عَ نٍ أَوْ بِدْ جٌ بِطَعْ ارِ مْ خَ هِ رِ نْ أَمْ جَ عَ رَ ىلَ ـخَ لُوهُ عَ اتَ هُ فَإِنْ أَبَى قَ

الهُ  نِنيَ ووَ مِ بِيلِ املُؤْ َ سَ ريْ هِ غَ بَاعِ ىلَّ  اهللاُاتِّ ا تَوَ ر و عمر که با ابوبک یسانک: «یعنی .»مَ
مان یپرده عھد و کعت یق با من بیردند، به ھمان طرکعت یو عثمان ب

ه حاضر کآن را  ند، وکار یه اختکرسد  یه حاضر بوده نمکآن را  سپبستند، 
ون چن و انصار است، و یرد، و مشورت حق مھاجریذپه نکرسد  ینبوده، نم

اراست، کن یخدا در ا یده رضا و خشنودیرا امام نام یرد آمده مردگشان یا
د، او را یچیپشان سریاز فرمان ا یا بر أثر بدعتی یبجوئیبسبب ع یسکر گوا

ند، بجھت گجن یرفت با او میذپرا نھا  آن ر فرمانگند، و ایبه اطاعت وادار نما
ه چذارد به آنگاست، و خداوند او را وا نموده یرویپن را یر راه مؤمنیه غکنیا
 ».ه به آن رو آورده استک

از آن را  یندچه ما کاد است ین مورد زیات در ایه عرض شد، رواکنانچ
 م. یر نمودکذ

ل بر یدخترش را به عمر داد، خود دل یه علکخ است یه در تارکنیر اگید
ن یداشته، ا یاو را دوست م یمؤمن بوده، و عل یه عمر، مردکن است یا

 لثوم را به عمر داد، آنکدخترش ام  یه علکز قبول دارد یعه نیمطلب را ش
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از طرف خدا انتخاب  یر واقعا علگن بود، ایمسلم ۀفیه عمر خلک یھم در وقت
 یسکود، عمر رده بکغمبر بود و عمر حق او را غصب یپن یشده بود و جانش

ن حق یم دکبه ح یرد، و علک یارا خالف دستور خدا رفتار مکه آشکشد  یم
 است. ذاشتهگا پریرا ز یارا حقکه آشکبدھد  یسکه دخترش را به کنداشت 

نـد و او که صلح یو بوده و حاضر نبود با معاوگن قدر انسان حقیه اک یعل
تمام  ۀفیبه سمت خله عمر را کشد  یطور حاضر مچمارد، گرا به سمت شام 

 ز به او دھد؟یمسلمانان قرار دھد، و تازه دختر خود را ن
بوده و  یبا عمر دوست بوده و عمر مؤمن م یه علکن نبوده یس جز اپ

غمبر یپبعد از  ۀفیخل یند علیوگ یه مکن ھم یرده، و اکرا غصب ن یحق عل
اند، تا اختالف بوجود آورند، و  ردهکه درست کاست  یات دروغیبوده، روا

ه عبد الله کدھد  یخ نشان میاند. تار ردهکن یوتاھکن امر یز در ایان نیھودی
ه از او یروه سبئگرده و کجعل  یادیات زیروا یعل ۀدر بار یھودی یبن سبا

 بوجود آمدند. 
ر گید یفاطمه را داشت زن ی، وقتیم علیدان یه مکنست یر اگیمطلب د

ر کاز فرزندانش در زمان ابوب یندچس پرفت، گاو زن  گبعد از مررفت، و گن
فه به یخل ٣ه در زمان خالفت کا آمدند. از فرزندان او یو عمر و عثمان به دن

 ی، و عثمان بن علی، عمر بن علیر بن علکابوب یبنامھا یا آمدند بعضیدن
 است، هیامام ۀعیه شک یخ عباس قمیاآلمال ش یتاب منتھکھستند. مثال در 

، بنت مسعود بن خالد است، و یلیمادرش ل ÷یر بن علکم: ابوبینخوا یم
ن و ینج آوردند، امام حسن و امام حسپ ÷نیر المؤمنیسران امپز: از ین

تاب از عثمان بن کز در ھمان یبر، و نکه و عباس و عمر ایمحمد بن الحنف
 است. ان آوردهیبه م یرکذ یعل

ر، عمر و عثمان خالف راه خدا بروند، حق که، ابوبکد ینما یب میواقعًا عج
ا اسم یفرزندانش بگذارد، آ یرا روھا  آن ، نامینند، بعد، علکرا غصب  یعل
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طور چفرزندانشان بگذراند؟  ید رویزیان حاضرند اسم یعیا شیبود؟! آ یقحط
ن یا جز ایذاشته؟ آگر و عمر وعثمان کنام سه تن از فرزندانش را ابوب یعل

نده مردم یداده در آ یفه داشته و احتمال میه به سه خله او عالقکاست 
رده کار را کن یرفع تفرقه ا ینند و براکجاد یات دروغ بسازند و تفرقه ایروا

آنان نظر  ۀند، و نظرش در بارکخود را با آن خلفاء ثابت  یاست؟! تا دوست
شف کتاب (کد بن طاووس در یس یعیه دانشمند شکنانچاست.  بوده یخوب

 یاشته، علگن »الرسائل«تاب کدر  ینیلکعقوب یالمحجه) آورده و محمد بن 

... «ن فرموده است: ینچر کرفتار ابوب ۀخود دربار ۀه السالم ضمن نامیعل

ت بدست یت را با صدق نیر والکابوب«: یعنی »بوبكر فقارب واقتصد...أفويلَ 
ن فرموده است: ینچعمر بن الخطاب  ۀ، و دربار»رفت و به راه اعتدال رفتگ

ان یرفتار عمر از م: «یعنی »وكان عمر مريض السرية من الناس عند الناس...«
ن مورد یدر ا». ت بود...یده و موجب رضایسندپاشخاص در نظر عموم مردم 

م و ھمان ینک یم یخوددارھا  آن رکاختصار از ذ یه ما براکاد است یل زیدال
عه در مورد امام ید استشھاد شات موریه در مقدمه عرض شد به رواکطور 

 م.یردازپ یزمان م
نـد: از ک یعه در مورد امام زمـان بـه آن اسـتناد مـیه شک یرگیت دیروا

َمْن َماَت َو لَْم َ�ْعرِْف إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِميتَـًة «ه: کت شده یروا صرسول خدا 
 گرد و امـام زمـان خـود را نشناسـد بـه مـریـس بمکـ: ھر یعنی« »َجاِهِليَّة

 .»است ت ُمردهیجاھل
در ھر  یح باشد، ولیت صحین روایه حد اچست تا یأما جواب: معلوم ن

است  یشوائیپت، امام و ین روایصورت معلوم است، مقصود از امام زمان در ا
ا ین امام مؤمن باشد یه خواه اک، قدرت را در دست دارد یه در ھر زمانک

نقش داشته باشد و  یاسیامور سر مؤمن باشد الزم است انسان در گفاجر، ا
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ند. کن یرویپه مسلمان از او کر فاجر باشد الزم است گند، و اکت یاو را تقو
شورش با کد از اوضاع یه مسلمان باکن است یت این روایس مقصود از اپ

 ما است. ۀفتگد یز مؤیر نگید یاتیخبر باشد، و روا
د از یزید از عمر بن یخ مفیالوسائل جلد سوم از اختصاص ش کدر مستدر

فُهُ «اظم آورده: ک یامام موس رِ عْ يٍّ يَ امٍ حَ لِيَّةً إِمَ اهِ يتَةً جَ اتَ مِ امٍ مَ ِ إِمَ ريْ اتَ بِغَ نْ مَ  .مَ

لْتُ  يّاً  :قُ اماً حَ نِي إِمَ ا يَعْ ذَ رُ هَ كُ عْ أَبَاكَ يَذْ مَ ْ أَسْ الَ ! ملَ ولُ  اهللاِقَدْ وَ : ÷فَقَ سُ لِكَ رَ قَالَ ذَ

ولُ  اهللاِ سُ الَ رَ اتَ وَ  صىل اهللا عليه وسلم: اهللاِصىل اهللا عليه وسلم قَالَ وَ قَ نْ مَ مَ

لِيَّةً  اهِ يتَةً جَ اتَ مِ هُ وَ يُطِيعُ مَ عُ لَ مَ امٌ يَسْ هُ إِمَ يْسَ لَ د از یوگ ید میزیعمر بن  .»لَ
رد بمردن یه بدون امام بمیکسکد: یفرما یم هکدم یبن جعفر شن یموس
در پردم از که او را بشناسد، عرض ک یا ، امام زندهاست ت مردهیجاھل

دم: حضرت فرمود: بخدا ید زنده باشد نشنیه امام باکد را ین قیوارت اگبزر
 صاه حضرت فرمود رسول خدا گن فرمود، آنینچغمبر خدا یپند گسو

ه از او بشنود و کنداشته باشد  یشوائیپرد و یس بمکفرموده است: ھر 
ه از او بشنود و کامام زنده  ۀلمکاست ( ت مردهیند بمردن جاھلکاطاعت 
د یه باکاست  ید، مقصود امامشو یم ند قابل دقت است، ومعلومکاطاعت 

ب یو غا یگنند و سخنان او را بشنوند، نه امام زمان ساختیمردم او را بب
ات یبه آ یاھگاند مقصود از شناختن امام، شناخت و آ فتهگ یعه). و بعضیش

تب کق امام، یاز مصاد یکیرا یمقصود از امام قرآن است، ز ،یعنیقرآن است 
شان قرآن و تابع  ز امامین یو عل ص غمبریپو قرآن است، و خود  یآسمان

 قرآن بودند.

 کند! یهمه را مسلمان م یمهد
و آن حضرت  یاز امام مجتب یبه نقل از احتجاج طبرس ١٠٦٨در صفحه 
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سخت در  یدر آخر الزمان روزگاره فرمود: خداوند کت نموده یاز پدرش روا
ند ک ید مییزد و او را با فرشتگان خود تأیرا برانگ ی، مردیان جھل و نادانیم

خودش او را نصرت  یھا ات و نشانهید و با آینما یاران او را حفظ میو 
ن را پر از عدل و داد و نور ین غالب گرداند.... سپس زمیزم ۀرکدھد و بر  یم

چ یند و ھشو یم خاضع یتمام مردم جھان در مقابل وند، ک یو برھان م
نباشد جز  یارکچ بدید و ھشو یم ه مؤمنکنیماند، جز ا ینم یباق یافرک
 گردد.... یه اصالح مکنیا

 مائده ۀسور ٦٧ه یاست، خداوند در آ ن مسئله چگونهیم: اینیب حال به
 د:یفرما یم

ِ َمْغلُولٌَة  ﴿ يِْديِهْم َولُعُِنوا بَِما قَالُوا  بَْل يََداهُ َوقَالَِت اْ�َُهوُد يَُد ا�َّ
َ
ُغلَّْت �

نْزَِل إَِ�َْك ِمْن َرّ�َِك 
ُ
َمبُْسوَطَتاِن ُ�نْفُِق َكيَْف �ََشاُء  َولََ�ِ�َدنَّ َكثًِ�ا ِمنُْهْم َما �

لَْقيَْنا بَيَْنُهُم الَْعَداَوةَ َواْ�َْغَضاَء إَِ� يَوِْم ا
َ
[المائدة:  ﴾٦٤...لْقَِياَمةِ ُطْغَيانًا َوُ�ْفًرا  َو�

٦٤[. 

ه از قدرت خدا) یناکاست ( ه دست خدا بستهکان گفتند یھودی«: یعنی
ه دست خدا کشدند بواسطه آنچه گفتند بل ردهکدستشان بسته باد، و لعنت 

ند آن طور بخواھد، و البته آنچه از جانب پروردگارت به ک یبازاست انفاق م
شان تا روز  نیند، وبک یاد میرا زھا  آن انیفر و طغکتو نازل شده،  یسو

 .»م...ینه انداختکیو  یامت، دشمنیق
نه و کیشان  نیان وجود دارند و بیھودیامت ید تا قیآ یه بدست مین آیاز ا
 وجود خواھد داشت. یدشمن

ا ﴿ ا ِممَّ َخْذنَا ِميَثاَ�ُهْم فَنَُسوا َحظًّ
َ
ِيَن قَالُوا إِنَّا نََصاَرى أ ُذّكُِروا بِهِ َوِمَن ا�َّ

ْغَر�َْنا بَيَْنُهُم الَْعَداَوةَ َواْ�َْغَضاَء إَِ� يَوِْم الْقَِياَمةِ 
َ
 .]١٤[المائدة:  ﴾١٤...فَأ

م پس یمان گرفتیم پیھست یه گفتند ما نصارک یسانکو از «: یعنی
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ان یم میختیشدند به آن و برانگ یادآوریه کاز آنچه را  یردند بعضکفراموش 
 .»امت...یقنه را تا روز کیو  یآنان دشمن
وجود دارند و  یامت نصاریه تا روز قکد یآ یز بدست میه نین آیو از ا

امت یدر قبل از ق یا به عبارتیوجود خواھد داشت  ینه و دشمنکیانشان یم
 شوند. یشوند و ھمه مؤمن نم ین نمید یکرو یتمام مردم پ

 
 



 

 

 :فصل دّوم
 کنند یاستشهاد مها  آن که به یآیات

 ١٠٥ یۀنند آک یھاد م بدان استش یه درباره مھدک یاتیاز آ یکی -١
 د:یفرما یم ه خداوندکاء است یانب ۀسور

نَّ ﴿
َ
�ُورِ مِْن َ�ْعِد اّ�ِْكرِ أ رَْض يَرُِ�َها ِعَبادَِي َولََقْد َكَتبَْنا ِ� الزَّ

َ
اْ�

اِ�ُونَ   .]١٠٥[األنبیاء:  ﴾١٠٥الصَّ
ان صالح من به ارث گن را بندیه زمکم یر نوشتکاز ذ بعد: در زبور یعنی«

 .»برند یم
 به ارث خواھند برد. یا را در زمان ظھور مھدین دنیند صالحان زمیگو یم

ف یرا چگونه از موضعش تحر ین روشنیبه ا یۀب است آیو أما جواب: عج
را  یسـانکنـد کدھند، خدا لعنت  یپوچ و دروغ نسبت م ینند و به أمرک یم
در اسـالم فرسـتاده  یرو جکـردند و باعث کات دروغ در اسالم وارد یه رواک

 شده از طرف خدا گشتند.
ه کم ید دنبال آدرس برویست؟ بایه چین آیم مقصود از اینیب حال به

م در زبور حضرت داود ینیب م بهید برویبا یعنیاست،  داده هین آیخداوند در ا
ن یصالحان وارث زم«ه: ک) آمده ٣٧ر یزامم ٣٠و  ٢٩ یۀچه نوشته شده، (در آ

ه کتاب زبور ک یۀن آی. از ا»ونت خواھند نمودکدر آن تا ابد سخواھند بود و 
 یا هید ھمان آشو یم ن شدنشان است، معلومیرده، و وارث زمکر صالحان کذ

ن یزم یعنیه منظور از ارض، که خداوند آدرس داده و معلوم است کاست 
ست و یه تا ابد پابرجا نکا ین دنیا بود، زمین دنیرا اگر مقصود زمیبھشت. ز

د، و شو یم امتیه تا ابد زنده نخواھند بود و باالخره قکا یصالحان در دن
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 د:یفرما یم خداوند

﴿ ْ رُْض إَِذا ُزل
َ
�َْقالََها١زِلَْزالََهازِلَِت اْ�

َ
رُْض �

َ
ْخرََجِت اْ�

َ
 .]٢-١[الزلزلة:  ﴾٢َوأ

 د:یفرما یم و خداوند 

ْكَرامِ ٢٦ُ�ُّ َمْن َعلَيَْها فَانٍ ﴿ [الرحمن:  ﴾٢٧َوَ�بَْ� وَْجُه َرّ�َِك ُذو اْ�ََ�ِل َواْ�ِ

٢٧-٢٦[. 

صاحب  ید، و فقط خداشو یم یفان استن یزم یس روک: ھر یعنی«
 .»ماند یم یرام باقکجالل و ا
 یۀز آمده، مثال در آیارض بھشت ن یمعناه گر از قرآن ارض بیات دیدر آ

 د:یفرما یم زمر ۀسور ٧٤

 ِمَن اْ�َنَّةِ ﴿
ُ
أ رَْض نَتََبوَّ

َ
ْوَرَ�َنا اْ�

َ
ِي َصَدَ�َنا وَْعَدهُ َوأ ِ ا�َّ َوقَالُوا اْ�َْمُد ِ�َّ

 ِ ْجُر الَْعامِل
َ
 .]٧٤[الزمر:  ﴾٧٤�َ َحيُْث �ََشاُء  فَنِْعَم أ

رده و کاش وفا  ه به وعدهکرا  یش خدائیند، ستایگو یان می: بھشتیعنی« 
م پس چه خوب یم در آن بروین بھشت را به ما به ارث داد، ھرجا بخواھیزم

مورد استناد  یۀدر آ »صالحون«ه کنی. مضافا بر ا»نندگانکاست مزد عمل 
د نه فقط صالحان شو یم به الف والم است و تمام صالحان را شامل یُمَحلّ 

 ند.یگو یمھا  نیا هکآخر زمان را 
قصص  ۀسور ٥ یۀنند، آک یھاد م ه به آن استشک یاتیگر از آید یکی -٢

 د:یفرما یم ه خداوندکباشد  یم

رِْض ﴿
َ
ِيَن اْسُتْضعُِفوا ِ� اْ� ْن َ�ُمنَّ َ�َ ا�َّ

َ
ًة َوَ�َْعلَُهُم َونُرِ�ُد أ �ِمَّ

َ
َوَ�َْعلَُهْم أ

 .]٥[القصص:  ﴾٥الَْوارِ�ِ�َ 

ه مورد استضعاف در ک یسانکم بر یه منت نھکم ینک ی: ما اراده میعنی« 
 .»میان و وارثان قرار دھیشوایرا پھا  آن هکن قرار گرفتند یزم
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ننـد، ک یت گرفتـه و بـه آن استشـھاد مـیل بر اثبات مھـدویه را دلین آیا
ز توجـه ید به قبل و بعد آن نیه از قرآن بایر ھر آیه روشن است در تفسکچنان

 یا مدنی کیند مد نظر داشت، به مک یر میه را تفسیه آک یگریات دیداشت، آ
 ه توجه داشت....یبودن آ

ست؟ خداوند یه چیه ما قبل و ما بعد آکن کز توجه یعز ۀحال، خوانند
 د:یفرما یم هین آیقبل از ا

ْهلََها ِشَيًعا �َْسَتْضعُِف َطا�َِفًة ِمنُْهْم إِنَّ ﴿
َ
رِْض وََجَعَل أ

َ
فِرَْعْوَن َعَ� ِ� اْ�

�َْناَءُهْم َو�َْسَتْحِي �َِساَءُهْم  إِنَُّه َ�َن ِمَن الُْمْفِسِدينَ 
َ
 .]٤[القصص:  ﴾٤يَُذبُِّح �

گروه، گروه آن را  یجست و اھال ین برتری: فرعون در آن سرزمیعنی«
زنده  د، و زنانشان رایبر یرا سر مھا  آن ند، پسرانکف یرا ضعھا  آن تارد، ک
م بر یردکما اراده «د: یفرما یم ، سپس خداوند»ن بودیگذاشت، و از مفسد یم

ان و وارثان یشوایپم، و آنان را ین منت نھیھمان مستضعفان آن سرزم
 ین سنیر، و مفسیل را) در زمان موسیاسرائ یمستضعفان بن یعنی( »مینمائ
را چه کند کال کاش یسکر گاند. حال ا فتهگن مطلب را یز ایعه نیو ش

ار کنجا لفظ مضارع بیه خداوند در اکاسخ آنست پ، فعل مضارع است، »نمن«
بعد از استضعاف فرعون بوده،  یموس یروزیپاو به  ۀبرده تا نشان دھد اراد

 د:یفرما یم بعد یۀه در آکنانچ

 ﴾٦َوَهاَماَن وَُجُنوَدُهَما ِمنُْهْم َما َ�نُوا َ�َْذُرونَ  َونُرَِي فِرَْعْونَ ...﴿
 .]٦[القصص: 

ه فرعون و ھامان کاست، با آن ز به لفظ مضارع آمدهین »ینر« ۀلمکه ک
ه فعل مضارع است، ک »ینر«س خداوند لفظ پاند،  بوده صقبل از محمد 

 بعد از استضعاف یعنیاورده، ی، ناست ذشتهگه فعل زمان ک »نایأر«آورده و 
اند و  ق آن بودهیه الکرا  یم آن عذابینشان دھھا  آن م بهیردکاراده ھا  آن
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ل یاسرائ ین شدن بنیز به وارث زمیسوره اعراف ن ١٣٧ه یه آکنیگر ایل دیدل
 ند.ک یاشاره م

رِْض َوَمَغارِ ﴿
َ
ِيَن َ�نُوا �ُْسَتْضَعُفوَن َمَشارَِق اْ� ْوَر�َْنا الَْقوَْم ا�َّ

َ
َ�َها الَِّ� َوأ

ْرنَا  وا  َوَدمَّ ا�ِيَل بَِما َصَ�ُ ْت َ�َِمُت َرّ�َِك اْ�ُْسَ� َ�َ بَِ� إِْ�َ بَاَرْ�َنا �ِيَها  َوَ�مَّ
 .]١٣٧[األعراف:  ﴾١٣٧َما َ�َن يَْصَنُع فِرَْعْوُن َوقَوُْمُه َوَما َ�نُوا َ�ْعرُِشونَ 

و  یباختر یھا بخششدند  یف میوسته تضعیه پک یبه آن گروھ«: یعنی
راث یم به میت قرار داده بودکه در آن برکن) را ین (فلسطیسرزم یخاور
ل یاسرائ یپروردگارت به بن یویکردند وعده نکه صبر کنیا یم و برایردکاعطا 

 .»میردکران یه فرعون و قومش ساخته بودند وکافت و آنچه را یتحقق 
از آن درست  یوسترھائپنند و ک یھاد م ه به آن استشک یرگید یۀآ -٣

ه کرا  یادیز ۀنیسند و ھزینو یه با خط درشت مچارپ یرده و برروک
مراه نمودن مردم گن شود صرف یغات اسالم راستید صرف تبلیبا
 د:یفرما یم هکھود است،  ۀسور ٨٦ یۀنند، آک یم

ِ َخْ�ٌ لَُ�ْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِ�َ ﴿  .]٨٦[هود:  ﴾٨٦...بَقِيَُّت ا�َّ

ز با یه نین آیامام زمان است!!! ا ،»بقية اهللا«ند منظور از یوگ یان میعیه شک 
ب یه مربوط به قوم شعکمعلوم است  یتوجه به ما قبل و ما بعدش بروشن

 یھا یه خدا از روزچد، و آنینکن یم فروشکفرمود:  یغمبر آنان میپه کاست 

 یسود حالل ،»بقية اهللا«د، و مقصود از یسود بجوئھا  آن ذاشته ازگ یحالل باق
ب ھستند، ید، و طرف صبحت قوم شعیآ یسب بدست مکه از راه کاست 

ه ین آیرا در ا »بقية اهللا«ب و یه را در مورد قوم شعین آین اھل سنت، ایمفسر
ر مجمع یاند. در تفس د، دانستهیآ یسب بدست مکه از راه ک یسود حالل

بمعنى » البقية««ه آمده است: یآن یل ایاست، در ذ یعیر شیه از تفاسکان یالب
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أي ما أبقى اهللا تعاىل لكم من احلالل بعد إمتام الكيل والوزن خري من  ،الباقي

هلم ألهنم إن كانوا مؤمنني باهللا  ورشط اإليامن يف كونه خرياً  .البخس والتطفيف

، منظور آن یباق یمعناه ه بین آیه در ای: بقیعنی« .»عرفوا صحة هذا القول
ه شما کس از آنپذارد، گ یشما باق یاز حالل برا یتعال یه خداک است یزیچ
م دادن و کشما از  یاست براد و بھتر یامل و تمام نمائکل و ترازو را کی
تمام  یعنیرده کر کذآن را  ه،یه در آکمان ی، و منظور از شرط ایمفروشک

صحت  ن داشته ومایر به خدا اگشان بھتر است ایا یمانه و ترازو برایپدادن 
 .»ن قول را بفھمندیا

 یۀن مطلب ھستند، و مقصود از بقیز بر ایعه نیاز ش یرگین دیو مفسر
ه را در مورد قوم ین آیدانند، و ا یه مین آیسب در اکالله را سود حالل از 

رده باشد و کف استفاده یضع یتیاز از روا یر مفسرگدانند، حال ا یب میشع
ن مورد و نظر یاد در ایات زیقرآن و روا یۀزده باشد، نظرش طبق آ یحرف

 باشد.  یح نمیعه، صحیو ش ین سنیمفسر
 آن اجزاء باشد. یه امام زمان باقکفت خدا اجزاء ندارد گد یو بعالوه با

است  بقره ۀسوم از سور یۀنند آک یھاد م ه به آن استشک یرگید یۀآ -٤
 د:یفرما یم ه خداوندک

ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيْبِ ﴿ ا َرزَْ�َناُهْم ُ�نْفُِقونَ  ا�َّ َ�ةَ َوِممَّ  ٣َو�ُقِيُموَن الصَّ
نْزَِل ِمْن َ�بْلَِك َو�ِاْ�ِخَرةِ ُهْم 

ُ
نْزَِل إَِ�َْك َوَما �

ُ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بَِما � َوا�َّ

 .]٤-٣[البقرة:  ﴾٤يُوقُِنونَ 

 باشد. یم یمان به مھدیب، ایمان به غیند منظور از ایوگ یم 
ات ما قبل و ما بعدش در نظر یه را با توجه به آین آیر اگو أما جواب: ا

است.  یتعال یات ذات بارین آیب در اید، مقصود از غشو یم م، معلومیریگب
نھان پنون از نظرھا که اکامت است ی، ق»بیغ«اند: مقصود از  فتهگ یبرخ
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د، و اما شو یم لش عرضیدل ینند و بزودک یز اشتباه مینھا  آن یاست، ول
 ست:ین یه در مورد ذات خداونداست و در مورد مھدین آیه اکنیال یدل

 د:یفرما یم ه توجه شود،کچنان )١

َ�ةَ ﴿ ِيَن يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب َوُ�قِيُموَن الصَّ  .]٣[البقرة:  ﴾٣ا�َّ

آورند و نماز را بپا  یمان میب ایه به غکھستند  یسانکن یمتق«
 .»دارند...... یم

مان به خدا و جود داشـته باشـد، تـا ید ایخواندن باش از نماز ین، پیبنابرا
، بِاْلَغْيـبِ  يـُْؤِمنُـونَ د منظور از شو یم او نماز خوانده شود، پس معلوم یه براکنیا
 د: یفرما یم ه بعد از آنکمان به خداونداست یا

َ�ةَ ﴿  .]٣[البقرة:  ﴾٣َوُ�قِيُموَن الصَّ

 .نندخوا یم و نماز 

مان به ی، مقصود ابِالَْغيْبِ  يُْؤِمُنونَ و ه خداونداست ین آیب در ایغ )٢
م، خداوند ینکات قبل و بعدش توجه یخداوند است، چون اگر به آ

ب، نماز خواندن، یمان به غیا ن قرار داده:یز را از صفات متقیچند چ
ا یمان به آخرت. حال آیا، یتب آسمانکمان به قرآن و یاردن، کانفاق 

مان به خدا مطرح نشده؟ البته ین چند مورد ایتوان گفت در ا یم
ز واجب تراست، پس یمان به خدا از ھمه چیه اکم یدان یر، و ما میخ
 ست.ین یگریز دیه چین آیب جز ذات خداوند متعال در ایغ

رده و ھزاران بار در کاد یخداوند در ھر سوره از قرآن از خودش  )٣
اورند، یمان بید به خداوند این ھم بایرده و مؤمنکاد یقرآن از خودش 

اد نشده، چگونه یه از او ک یزینشده، چ یادیدر قرآن  یاز مھد یول
ه ذات خدا ین آیب در ایا غیمان آورند! آیھد مردم به او اخوا یم خدا

نھمه خدا از یه اکد باشد یمان به خدا بایب، ایمان به غید باشد و ایبا
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از او در قرآن  یاز او و نام یادیه ک یمان به مھدیا ایرده، کاد یخود 
ب را خواسته و یمان به غیه، از بشر این آیست؟ و بعالوه خدا در این

ب، امام یه اگر منظور از غیکمان آورند، در حالیب ایدستور داده به غ
را ظاھر شده ید، زشو یم ه لغوین آیعه باشد، پس از ظھور او ایزمان ش

 مان آورند.یب ایست تا مردم به غیب نیگر، غیو د
  د:یفرما یم کمل ۀسور ١٢ یۀخداوند در آ )٤

ْجٌر َكبِ�ٌ ﴿
َ
ِيَن َ�َْشْوَن َر�َُّهْم بِالَْغيِْب لَُهْم َمْغفَِرةٌ َوأ  .]١٢[الملك:  ﴾١٢إِنَّ ا�َّ

ب است در مقابلش خاشع یه در غکه خداوند را با آنک یسانک: یعنی«
 ١١ یۀس آی ۀ. و در سور»م استیرکآمرزش و اجر ھا  آن یھستند برا

 فرموده:

َبَع اّ�ِْكَر وََخِ�َ الرَّْ�ََن بِالَْغيْبِ ﴿ َما ُ�نِْذُر َمِن ا�َّ  .]١١[یس:  ﴾١١إِ�َّ

 :دیفرما یم ٣٣تا  ٣١ات یق آ ۀو در سور  

ْزلَِفِت اْ�َنَُّة ﴿
ُ
اٍب َهَذا َما تُوَعدُ ٣١لِلُْمتَّقَِ� َ�ْ�َ بَعِيدٍ َوأ وَّ

َ
ِ أ

وَن لُِ�ّ
 .]٣٣-٣١[ق:  ﴾٣٣الرَّْ�ََن بِالَْغيِْب وََجاَء بَِقلٍْب ُمنِيٍب َمْن َخِ�َ ٣٢َحفِيٍظ 

ھمان  ٤ یۀون در آخر آچست، یامت ھم نیه، قیب در آن آی) مقصود از غ٥
 د:یفرما یم »بقره«سوره 

 .]٤[البقرة:  ﴾٤َو�ِاْ�ِخَرةِ ُهْم يُوقُِنونَ ﴿

امـت یب، قیـر مقصـود از غگـ، ا»ن دارنـدیقین به آخرت یمتق«، یعنی،  
مـان بـه خـودش را از یه خداونـد اکد است ید، و بعشو یم ررکرار مکباشد، ت

 ند.کرار کمان به آخرت را دو بار تیاورد و این نیصفات متق
ه در کصف است  ۀسور ٩ یۀنند آک یه به آن استشھاد مک یرگید یۀآ -٥

 است: نیه به آن آمده و آن ایز شبیتوبه ن ۀسور ٣٣ یۀآ
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ِي ﴿ رَْسَل رَُسوَ�ُ بِالُْهَدى َودِيِن اْ�َّقِ ِ�ُْظِهَرهُ َ�َ اّ�ِيِن ُ�ِّهِ َولَْو ُهَو ا�َّ
َ
أ

 .]٣٣[التوبة:  ﴾٣٣َكرِهَ الُْمْ�ُِ�ونَ 

مردم  ین درست به سویت و آئیامبرش را با ھدایپه ک: خداست یعنی« 
خوش  ان راکند مشرچرداند، ھرگروز یپھا  نیرا بر تمام آئ ین ویفرستاد تا آئ

 .»ند نباشدیآ
 ۀه دربارین آیه اکات قبل در بحار آورده یون آچه را ھمین آیا یمجلس

ھا غالب  شکی ۀه خداوند او را بر ھمکاست  یقائم آل محمد است و او امام
 رداند.گ

ه را تحقق ین آیعه، ایش یاز علما یه، برخین آیو اما جواب: در مورد ا
آن روز  غمبر اصحابش بر تمام جھانیپه کدانستند  یافته در صدر اسالم می

ت الله ابو القاسم یرد، من جمله آکمسلط شدند و اسالم بر ھمه جا غلبه 

افته در صدر یه را تحقق ین آیدر بحث اعجاز قرآن ا »انيالب«تاب ک، در یخوئ
ھود و یبر  گجن یھا دانیند اسالم در میوگ یم یداند. و برخ یاسالم م

ه در ین آیه اکم یساز یافت، حال ما روشن میفار غلبه کان و یو زرتشت ینصار
 است؟ یه موردچ

خداوند رسولش را فرستاد  یعنیآمده ، »أرسل رسوله«د یه قین آیدر ا )١
د، شو یم س معلومپرداند، گر غالب گید ین ھاین خود را بر آئیتا آئ
ن یانجام شد، و بد صمحمد  یعنیرسول  ۀلین حق بوسیآئ ۀغلب
جنگ بر  یھا دانیدر م صاند، محمد  گفته یبرخه کاست  یمعن

ه کن است یتر ا حیبه نظر ما صح یتاب غلبه نمود، ولکفار و اھل ک
غلط و  یه در قرآن است بر روش ھاک ین و دالئلیبراھ ۀلیبوس

 د:یفرما یم ١٤ یۀصف، آ ۀھا غلبه نمود، و در سور نیآئ
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ِيَن آَمُنوا ُكونُوا ﴿ َها ا�َّ ُّ�
َ
ِ َكَما قَاَل ِعيَ� ا�ُْن َمْرَ�َم يَا � نَْصاَر ا�َّ

َ
�

ِ  فَآَمنَْت  نَْصاُر ا�َّ
َ
ِ  قَاَل اْ�ََوارِ�ُّوَن َ�ُْن � نَْصارِي إَِ� ا�َّ

َ
لِلَْحَوارِّ�َِ� َمْن �

ِيَن آَمُنوا َ�َ َعدُ  يَّْدنَا ا�َّ
َ
ا�ِيَل َوَ�َفَرْت َطا�َِفٌة  فَ� ّوِهِْم َطا�َِفٌة مِْن بَِ� إِْ�َ

ْصَبُحوا َظاهِرِ�نَ 
َ
 .]١٤[الصف:  ﴾١٤فَأ

بن  یسیه عکد چنانیاران خدا باشید، یا مان آوردهیه ایکسانک ی: ایعنی«
ون یند؟ حوارک یم یاریمرا در راه خدا  یسکن گفت چه ییم به حواریمر

مان آوردند و یل ایاسرائ یاز بن یا طائفهاران خدا، پس یم یگفتند: مائ
مان آوردند بردشمنانشان غالب یه اکرا  یسانکدند، پس ما یورزفر ک یا طائفه
بر  یسیروان عیپ ۀن غلبیاند ا ه گفتهک یسانک. از جمله »میدیگردان

ن گفته، و صاحب یه چنکاست  ید بن علیدشمنانشان با حجت بوده، ز
 است. ن قول را آوردهیر ایز نظیشاف نک

 یھود و نصاریه کح نموده و خبر داده یه تصرین آیخود قرآن در چند )٢
ه ین آیم ایچوقت محو نخواھندشد، و اگر ما بگوئیامت ھستند وھیتا ق

ند با شو یم روند و فقط ھمه مسلمان ین میان از بید تمام ادیگو یم
م، منطبق یردکان یمائده آمده و ما قبًال ب ۀه در سورکفه یات شریآن آ

صف، خدا نفرموده  ۀاز سور ٩ یۀآ یعنیه ین آیشود. و بعالوه در ا ینم
ھا  آن ه فرموده برکد، بلیگر را محو نمایان دیم تا ادیرسول را فرستاد

 مجادله فرمود: ۀسور ٢١ یۀه خداوند در آکگر آنیغالب باشد. د

نَا َورُُسِ� ﴿
َ
ْغلَِ�َّ �

َ
�َ ُ  .]٢١[المجادلة:  ﴾٢١َكَتَب ا�َّ

ه او و رسوالنش غالب و ک داشتهخدا مقرر «ه کن است یه این آیمضمون ا
شتند. کاز رسوالن خدا را  یه برخکم یدان ی. و ما م»روز خواھند گشتیپ

 باشد. یم یمعنو ۀه، غلبین آیپس منظور از غلبه در ا
نور است  ۀسور ٥٥ یۀنند آک یھاد م ه به آن استشک یگریات دیاز آ -٦



 بررسی روایات مهدی   ٧٢

 د:یفرما یم ه خداوندک

ِيَن ﴿ ُ ا�َّ اِ�َاِت لَيَْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� وََعَد ا�َّ آَمُنوا مِنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ
ِي اْرتََ�  ِيَن ِمْن َ�بْلِِهْم َوَ�َُمّكَِنَّ لَُهْم دِينَُهُم ا�َّ رِْض َكَما اْسَتْخلََف ا�َّ

َ
اْ�

ْمًنا  َ�ْعُبُدونَِ� َ� �ُْ�ِ 
َ
َ�َُّهْم ِمْن َ�ْعِد َخوْفِهِْم أ ُ�وَن ِ� َشيًْئا  َوَمْن لَُهْم َوَ�َُبّدِ

ولَ�َِك ُهُم الَْفاِسُقونَ 
ُ
 .]٥٥[النور:  ﴾٥٥َ�َفَر َ�ْعَد َذلَِك فَأ

شه یصالح را پ یھا مان آورده و عملیه اکاز شما  یسانک: خدا به یعنی«
ه ک یفه گرداند، ھمان طورین خلیرا در زمھا  آن هکاند وعده داده  ردهک
 یدارد برا ید، و ثابت میفه گردانین خلیزم شان بودند دریه قبل از ایکسانک

ل یشان تبد را بعد از خوفھا  آن د، و ترسیشان برگزیه براکشان را  نیآنان د
م قرار ندھند، و ھر یبرا یکینند و شرکه مرا عبادت کنیت گرداند تا ایبه امن

ه در ین آیند، ایگو ی، م»افر شود، جزء فاسقان خواھد بودک نیس بعد از اک
 است. نازل شده یمھد ۀبار

 و أما جواب: 

نُوا«ر: که ذین آیدر ا )١ مْ  آَمَ نْكُ د شو یم ه معلومکبطور خطاب است  »مِ
 اند. دهیغمبر شنیه را از پین آیه اکاست یسانک ۀدربار

امَ «د شده: یه، قین آیدر ا )٢ لَفَ  كَ تَخْ ينَ  اسْ نْ  الَّذِ مْ  مِ بْلِهِ ، شما یعنی »....قَ
ن گرداند. و اگر یه قبل از شما را جانشیکد ھمان طورین نمایرا جانش

 ۀرکه خداوند گذشتگان را در تمام کم ینیب یم مینکما در قرآن نگاه 
 د:یفرما یم ٢٦ یۀص آ ۀن خالفت و سلطنت نداد، مثًال در سوریزم

رِْض فَاْحُ�ْم َ�ْ�َ ا�َّاِس ﴿
َ
يَا َداُووُد إِنَّا َجَعلَْناَك َخلِيَفًة ِ� اْ�

 .]٢٦[ص:  ﴾٢٦...بِاْ�َقِّ 

ان مردم یم، پس مین قرار دادیدر زم یا فهیداود ما تو را خل یا«: یعنی، 
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فه بر یفه، خلید منظور از خلشو یم ه معلومین آی، از ا»ن...کم کبه حق ح
ومت نموده، و بر کن حیاز زم یا ست چون حضرت داود برگوشهین نیتمام زم

جا حضرت کند از کال کاش یسکرد، حال اگر ک یومت نمکتمام اھل آن ح
 م از قرآن معلومیگوئ یرده باشد، مکومت نکن حیداود بر تمام اھل زم

ه کسبا  یه پسر داود بود بعد از داود، از حال اھالکمان ید، حضرت سلشو یم
تمام  یعنیاو خبر آورد،  ید پرست بودند، با خبر نبود و ھدھد برایخورش

 یاود نشده بودند، و از آن خبرن دیم خدا و دین در زمان داود تسلیاھل زم
ه داود خبر کن بودند یدر زم ید پرستانینداشتند، و در زمان داود خورش

ه کمان یز از داود خبر نداشتند، بعدا در زمان پسرش سلینھا  آن نداشت و
ه کبودند  ین میه در زمک یسانکن داود شد با خبر شدند، و چه بسا یجانش

ان ینمل نما ۀسور ٢٨تا  ٢٣ات یو در آخبر نداشت ھا  آن مان ھم ازیسل
 است.

فار و کن شدن، بر یفه شدن، جانشیگردد مقصود از خل یپس معلوم م
ه در صدر اسالم بوقوع که و اطراف آن است کم یۀدر ناحھا  آن غلبه بر

ال إلـه إال اهللا م: ینخوا یم است، هکه ھنگام فتح مکوحدت  یوست و در دعایپ

، و مقصود عده، ونصـر عبده وهزم األحزاب وحدهوحده وحده وحده، أنجز و

 :مورد استشھاد یۀه طبق آکاست  هکن بر میخالفت مسلم ،»أنجز وعده«از 

اِ�َاِت لَيَ ﴿ ِيَن آَمُنوا مِنُْ�ْم وََعِملُوا الصَّ ُ ا�َّ ْسَتْخلَِفنَُّهْم ِ� وََعَد ا�َّ
رِْض 

َ
 .]٥٥[النور:  ﴾٥٥...اْ�

ه که با الف والم آمده، ین آیدر ا »األرض« ۀلمکوست، و بعالوه یبوقوع پ 
غمبرش فرموده یه خدا به پکه یعھد است مانند آن آ والمتوان گفت الف  یم
 :نندکرون ین بیستند تو را از زمخوا یم فارک
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رِْض ِ�ُْخرُِجوَك ِمنَْها﴿
َ
ونََك ِمَن اْ�  .]٧٦[اإلسراء:  ﴾٧٦�ْن َ�ُدوا لَيَْسَتفِزُّ

ه کرون اندازند بلین بیزم ۀرکغمبر را از یه پکست ین نیه منظور اک، 
 ند.ین معلوم، اخراج نمایاز آن زم یعنیارض با الف والم آمده  ۀلمک

ن یـبـه ا یران علـین با ایه ھنگام جنگ مسلمکدر نھج البالغه آمده  )٣
 ه اشاره و به عمر فرمود:یآ

نَ «  ودٍ مِ عُ وْ ىلَ مَ نُ عَ اهللاُ اهللاِونَحْ هُ  وَ دَ عْ زٌ وَ نْجِ ن اصحاب رسول بر یبنابرا .»مُ
ز بر یشان نیش از ایه مردم پکردند، ھمچنانکن خالفت یزم ۀرکاز  یقسمت

 ردند.کومت کن خالفت و حیاز زم یا پاره
نمل  ۀسور ٨٣و  ٨٢ات ینند آک یھاد م ه به آن استشک یگریات دیآ -٧

 د:یفرما یم ه خداوندکاست 

نَّ �َذا َوَ�َع الَْقْوُل ﴿
َ
رِْض تَُ�ّلُِمُهْم أ

َ
ْخرَْجَنا لَُهْم َدابًَّة ِمَن اْ�

َ
َعلَيِْهْم أ

ْن ٨٢وا بِآيَاتِنَا َ� يُوقِنُونَ ا�َّاَس َ�نُ  ٍة فَوًْجا ِممَّ مَّ
ُ
ِ أ

َوَ�وَْم َ�ُْ�ُ مِْن ُ�ّ
ُب بِآيَاتَِنا َ�ُهْم يُوزَُعونَ   .]٨٣-٨٢[النمل:  ﴾٨٣يَُ�ّذِ

ن یفار محقق شود از زمکعذاب) بر ه آن گفته (یک: ھنگامیعنی«
ات یرا مردم به آید، زیگو یسخن مھا  آن ه باکم ینکخارج ھا  آن بر یا جنبنده

ات ما یه به آک یسانکدسته  یه از ھر امتک یداشتند، و روز ین نمیقیما 
 . »باز داشته شوندھا  آن م، پسینک یردند محشور مک یب میذکت

باشد،  یم »یمھد«، ٨٢ یۀجنبنده در آ یعنی »دابه«ند: منظور از یگو یم
 باشد. یرجعت م ۀدر بار ٨٣ یۀآ ند،یگو یو م

سخن  »دابة االرض«ه از کم یردکبن عمر مشاھده  مفضلح: در خبر یتوض

 یر از مھدیرا غ »دابة االرض«د و شو یم ن و مقام ظاھرکن ریه در بکگفته 

ن یاست، و ا یمھد »دابة االرض«ه کت آمده یه در رواک یدانسته در صورت
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 گر است.یتناقض د یک
 »دابه« ۀلمکد گفت: اوًال ی)، با٨٢ یۀآ یعنیاول ( یۀو أما جواب: در مورد آ

د ینمل) با ٨٢ه (ین آیًا در مورد ایجنبندگان پست آمده، ثان یدر قرآن به معن
فار ک کش ۀن سوره (نمل) در باریھم ٦٦ یۀرد، در آکبه ما قبل آن توجه 

ه کفار است کدر مورد صحبت  ٦٧ یۀداشتند، آ کرت شه به آخکاست 
 ختهیامت برانگیم، روز قیگرد کم و خایا اگر استخوان شویگفتند آ یم
 ٨٠ یۀچه موقع است؟ در آ ۀن وعدیگفتند: ا یم ٧١ یۀم؟ در آیشو یم
وران ک ۀنندکت یو تو ھدا یبشنوان یتوان یتو مردگان را نم«د: یفرما یم
 ۀه وعدک یوقت«د: یفرما یم ه مورد بحث است،ک ٨٢ یۀ، بعد در آ»یستین

خارج  یا ن جنبندهیفار)، از زمکبر  یعنیمحقق شود (ھا  آن عذاب بر
. از »ن نداشتندیقیات ما یا مردم به آریند، زک یصحبت مھا  آن ه باکم ینک یم

 یۀه در آکست ا ی، معلوم است در مورد»ن نداشتندیقیات ما یبه آ«عبارت 
، پس با توجه به »بودند کشفار در مورد آخرت در ک«خداوند فرمود:  ٦٦

 کفار به آن شکه کاست  یبرکامت ید مقصود قشو یم ات قبل، معلومیآ
ه در مورد او و کست ین یه اصًال در قرآن صحبت از مھدکنیگر ایداشتند، د

گر ی، د»نندکباشند و قبول ن کدر ش یشده باشد، تا بعض یظھورش صحبت
امت یجھان آخرت و ق ۀه دربارین آیه اکند ک ید مییز تأین یادیات زیه رواکنیا

ه کامت است یق »ارض«ه ھمان ین آیدر ا »ارض«ه منظور از کنیگر ایاست. د
 در گذشته به آن اشاره شد.

ھا،  ه گفته شد و در ارتباط با آنکات ینمل: با توجه به آ ۀسور ٨٣ یۀو أما آ
 یه از ھرامتکد باشد و أما چرا گفتنه شده یامت بایق ۀز در باریه نین آیا

م؟ جواب ینک یردند، محشور مکات ما را یب آیذکه تکرا  یسانکدسته 
 طه توجه شود، خداوند ۀسور١٠٢، ١٠١، ١٠٠ات یه اگر به آکآنست
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 د:یفرما یم

ْعَرَض َ�نُْه فَإِنَُّه َ�ِْمُل ﴿
َ
َخاِ�ِيَن �ِيهِ  وََساَء لَُهْم ١٠٠يَوَْم الْقَِياَمةِ وِْزًرا َمْن أ

ورِ  َوَ�ُْ�ُ الُْمْجرِمَِ� يَوَْم�ٍِذ ُزرْقًا١٠١يَوَْم الْقَِياَمةِ ِ�ًْ�   ﴾١٠٢يَوَْم ُ�نَْفُخ ِ� الصُّ
 .]١٠٢-١٠٠[طه: 

 ینیامت بار سنگیبرگرداند، پس روز ق یر (قرآن) روکس از ذکھر«: یعنی 
امت حامل بد یمانند و در روز ق یاره مند، آنان در آن (گناه) ھموک را حمل 

ن در آن روز ید مجرمشو یم دهیه در صور دمک یخواھند بود و روز یبار
 .»دچشم محشور گردندیسف

امت یه در قکنید: با اشو یم امت است، معلومیه در مورد قکات ین آیاز ا
ن را ید در آن مجرمیفرما یم خداوند یند، ولشو یم تمام موجودات محشور

ن ھستند، و معلوم است یم، چون طرف صحبت مجرمینک یمحشور مور ک
ند، و ما شو یم امت محشوریز در قین نیه مؤمنکن بلیر مجرمیه غک

ن نشده، پس فقط یر مجرمیه صحبت از غین آیم چون در ایم بگوئیتوان ینم
 ند. ک یما عدا نم یء نفیند، و بقول معروف اثبات ششو یم ن محشوریمجرم
م، ینکتوجه  ٨٤ یۀآ یعنیھاد در بحث،  مورد استش یۀاگر به آه کنیگر اید

 د:یفرما یم مینیب یم

�ُْتْم بِآيَاِ� ﴿ َ�ذَّ
َ
 .]٨٤[النمل:  ﴾٨٤َح�َّ إِذَا َجاُءوا قَاَل أ

ب یذکات مرا تیا آید گفت: آند، به آنان خدا خواھیایه بکنی: تا ایعنی« 
محشر  یآمدن در صحراد منظور از آمدن آنھا، شو یم ، پس معلوم»دیردک
رد، چون زمان کصحبت خواھد ھا  آن ه خداوند باکاست  یبرکامت یق

امت است ین قیند، و اک یصحبت نم یسکند خدا با یگو یمھا  نیا هک یمھد
 رد.که خداوند با خالئق صحبت خواھد ک

د یرا با ید، مسافتشو یم ) نمل معلوم٨٤و ٨٣ات (ین آیه از اکنیگر اید
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 گران چهیف دیلکرا به آتش اندازند، و أما تھا  آن نند تاک یط امتیفار در قک
ات یاشاره شده و آھا  آن گر بهیات دین؟، در آین و ضالیمؤمن یعنید، شو یم

امت یامبران در قینندگان پکب یذکنمل در مقام وصف حال ت ۀسور ٨٤و ٨٣
 است.
م از عبد یبن ابراھ ینند: علک یھاد م ه به آن استشک یگریه دیآ -٨

 :یۀر آیدر تفس صغمبر یپه کرده کت یالله بن عباس روا

َها﴿  .]٣[الشمس:  ﴾٣َوا�ََّهارِ إَِذا َج�َّ

ه کت ھستند یه، امامان ما اھل بین آیدر ا یه مقصود از روشنکفرمودند   
 نند.ک یر از عدل و داد مپن را یرسند و زم یدر آخر الزمان به سلطنت م

ر و یانجتون یزد یخورش روز شب ماهجواب: خداوند در قرآن به عصـر 
ن ید ھمان مخلوقات اوست، بنابر اشو یم ه معلومکقسم خورده ھا  نیا ریغ

د از یه خورشکن روز است یه خدا به آن قسم خورده ھمین آیه در اکروز 
س پم، یریو امام بگ ید، و اگر ما مقصود از روز را روشنشو یم افق ظاھر

يْلِ «ه خدا به آن قسم خورده و فرموده: کل (شب) یمقصود از ل اللَّ را چه  »وَ

قسم خورده عمر است، و ه خدا به آن ک »ليل«ند مقصود از یگو یم؟ میریبگ

مھم قسم ز یشان گفت خداوند به چید ایاست، با یعل ،»شمس«مقصود از 

اد یچگونه به آن قسم  یتعالیعمر باشد، خدا »ليل«خورد، اگر مقصود از  یم
ه به قول کل یخورد، چرا به ل یخوب قسم م یزھاید بر چیه باکنیا نموده با

 اد نموده است؟!!!.یعمر است قسم  یشما بمعن
م و استدالل باال را از جھت مطابقت یدان یم کیر: عمر را مسلمان پاکتذ

رده کشان صحبت یه به زبان اکنیر نمودم تا اکان و الزام خصم ذیعیبا زبان ش
 م.یباش

ه کغافر است  ۀسور ١١ یۀنند آک یھاد م به آن استش هک یگرید یۀآ -٩
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 ند:یگو یفار مک

ْحَييَْتَنا اثْنََتْ�ِ فَاْ�َ�َْ�َنا بُِذنُو�َِنا َ�َهْل إَِ� ﴿
َ
َمتََّنا اثْنََتْ�ِ َوأ

َ
قَالُوا َر�ََّنا أ

 .]١١[غافر:  ﴾١١ُخُروٍج ِمْن َسبِيلٍ 

و دو  یراندیبار ما را مارا دو گروردپفت: گفار در جھنم خواھند ک یعنی« 
خروج  یا برایس آپمان  ناھانگم به یس اعتراف نمودپ، یبار ما را زنده نمود

 .»وجود دارد یاز جھنم راھ
ام گھن یکیراندن یه مقصود از دو بار مکند یوگ یل آورده، میه را دلین آیا

 ، مردن بعد از رجعت است.یدوم گباشد، و مر یا مین دنیمردن در ا
را  ین مقصودینچه یبر رجعت ندارد و آ یه داللتین آیب: او أما جوا

م قبل از یوئگر منظور رجعت باشد و ما به فرض محال بگرا ایرساند، ز ینم
نند، ک یا رجعت میه به دنک یسانک ین صورت برایباشد، در ا یامت رجعتیق

، گا و بعد از آن مرین دنیات در ایح یکرا ی، زگباشد و دو مر یات میسه ح
د شو یم امت، ویات سوم در قیو ح گر، در رجعت و بعد از آن مرگیات دیح

ند یوگ یفار مکرا ید، زیآ یه جور درنمیسه بار زنده شدن و دو بار مردن. و با آ
ه در کم ینکر فرض گ. حال ایردکو دو بار ما را زنده  یراندیدو بار ما را م

ات و یصورت دو بار حن یند، در اشو یم امتیرند و وارد قیم یفار نمکرجعت 
ه قبل از کد. ھرچند یآ یه جور در نمیه باز ھم با آکد شو یم گبار مر یک

رند و بعد در یم ین ھستند میزم یه در روک یسانکتمام  یبرکامت یق
 شود. یامت نمین زنده وارد قیزم یدر رو یسکند و شو یم امت زندهیق

ه چم در ینیست، و حال ببیه در مورد رجعت نید آشو یم س معلومپ
 است؟ یمورد

ا ما را دو یند، خدایوگ یان میه دوزخکد شو یم ه، معلومیبا توجه به خود آ
 خروج ھست؟ مقصود عذاب یبرا یا راھیآ یردکو دو بار زنده  یراندیبار م
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افتادند و دو باره به حالت  یھوشیه دو باره به حالت بکدر دوزخ است ھا  آن
ون چ؟ یھست ما را از جھنم نجات دھ یند راھیوگ یشتند، مگباز یاصل

ا یدر دن یگو زند گمر ۀرا در بارھا  آن ر صحبتگا یاند، ول دهیشچعذاب 
 ه ارتباط باچ گو مر یگون اقرار به زندچد، شو یم ربط یم، حرفشان بیریگب

فار در کد یوگب یسکر گاز آتش دارد. حال ا یدر مورد رھائھا  آن یتقاضا
 :یۀرند طبق آیم یجھنم نم

 .]٧٤[طه:  ﴾٧٤َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َْي ﴿

ه کد یآ ینند، به نظرشان مک یفار به نظر خودشان صحبت مکم یوگ ی، م 
م یسوره ابراھ ١٧و  ١٦ یۀاست، و آ گھا، مر از عذاب یناش یھوشیآن حالت ب

  د:یفرما یم هکد عرض ماست یز مؤین

َ�َتَجرَُّعُه َوَ� يََ�اُد �ُِسيُغُه ١٦َو�ُْسَ� مِْن َماٍء َصِديدٍ  ِمْن َوَرا�ِهِ َجَهنَّمُ ﴿
ِ َمَ�ٍن َوَما ُهَو بَِمّيٍِت  َوِمْن َوَرا�ِهِ َعَذاٌب َغلِيٌظ 

�ِيهِ الَْموُْت ِمْن ُ�ّ
ْ
 ﴾١٧َوَ�أ

 .]١٧-١٦[إبراهیم: 

 شاندهچجھنم است و در آن آب سوزان  یدیاه ھر جبار عنگی: جایعنی«
بودنش نخواھد خورد  سوزاند و از شدت شو یم جرعه جرعه دادهد و شو یم

 .»است کدردنا یاو عذاب یو از باال ردیم ید و او نمیآ یم گو از ھر طرف مر
 گه از ھر طرف مرکنیه مقصود از اکد شو یم ر، معلومیاخ یۀن آیاز ھم

ه راحت شود، و از کشه یھم یرد برایم یه نمکنست یرد، ایم ینم ید ولیآ یم
  یۀآ

 .]٧٤[طه:  ﴾٧٤َ� َ�ُموُت �ِيَها َوَ� َ�َْي ﴿

د شو یم ز معلومی، ن»دشو یم رد و نه زندهیم ی: نه در جھنم میعنی«، 
ل ین تبدیب یه حالتکماند، بل یشه زنده نمیھم یرد و برایم یشه نمیھم یبرا

در جھنم آن را  فارکعذاب است، و  یه نوعکس کو بع یگبه زند گشدن مر
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 نند.ک یر مکذ
شان یه اکآورد  ین مینچو بعالوه خداوند در قرآن از قول اھل بھشت 

 ند:یوگ یم

َ�َما َ�ُْن بَِمّيِتِ�َ ﴿
َ
وَ� ٥٨أ

ُ
 .]٥٩-٥٨[الصافات:  ﴾٥٩إِ�َّ َمْوتَتَنَا اْ�

ا یه در دنک یگبار مر یکھمان  رگم میریم یر نمگین جا دیا ما در ایآ«
اند، آنھم در  دهیشچرا  گبار مر یکفقط  شانیاد، شو یم ه معلومک »میمرد

 تواند باشد. یه باشد، درباره رجعت نمچه در مورد ھرین آیس اپا. یدن
 



 

 

 :فصل سّوم
 حدیث لوح جابر

ه در کرا  یات مھمیروا یتاب بحار االنوار مجلسکما در فصول قبل از 
نون کم. ایرا نقد نمودھا  آن م وینند، آوردک یت به آن استشھاد میاثبات مھدو

عه به آن در اثبات امامت ومن یه شکرا  یرگید ۀث مھمیم، احادیدیالزم د
زدھم بحار یدر جلد س یند، و مجلسک یجمله امام زمان به آن استشھاد م

ه به ھم یشب یگبا ھمیث تقرین احادیون اچم، و یاوریاست ب اورده یاالنوار ن
م، و ینمائ یتفاء مکار مھم است، ایعه بسین شیه بکھا  آن از یکیاست، به نقد 

ه کرد، کم یان خواھیث را بین حدیل بطالن ایو دال یس نقد و بررسپس
 ند.ک یز رد میل را نین قبیر از اگیث دیث احادین حدیل بطالن ایدال

ث لـوح جـابر معـروف اسـت، یه بـه حـدکـث معـروف ین حدیبه ا کنیا

ون اخبـار يـع«تـاب كز در یـصـدوق و ن »نيامل الـدكـا«تـاب کم: در یردازپـ یم

 ن سند آمده: یث با این حدی، ا»الرضا

الََقاِ�ُّ َعِن احلََسِن بِْن إِْسَماِ�يَل َ�ْن  اسحَق  بِن  إبراهيمَ  بنُ  دُ ثنا �مَّ دَّ حَ « الطَّ
ِد بِْن  لَِ�ِّ َ�ْن ُ�َمَّ ٍد السُّ اِن َ�ْن ُ�بَيِْد اِهللا بِْن ُ�َمَّ ِد بِْن نرَْصٍ الَقطَّ َسِعيِد بِْن ُ�َمَّ

يِب 
َ
ٍد َعِن الَعبَّاِس بِْن أ ِد بِْن َسِعيِد بِْن ُ�َمَّ َ�ْمٍرو َ�ْن َصَدقََة  َ�بِْد الرَِّحيِم َ�ْن ُ�َمَّ

َة قَاَل  يِب نرَْضَ
َ
يِب ُموىَس َ�ْن أ

َ
 :بِْن أ

ٍّ ابَلاقِرُ  ُد �ُْن يلَعِ بُو َجْعَفٍر ُ�َمَّ
َ
ا اْحترُِضَ أ اِدقِ  ÷لَمَّ  ÷ِعنَْد الَوفَاِة َداَع بِابِْنِه الصَّ

 ٍّ ُخوُه َز�ُْد �ُْن يلَعِ
َ
ُ أ تَثَلَْت يِفَّ بِِمثَاِل احلََسِن لَِو امْ  :يِلَْعَهَد إيَِلِْه َ�ْهداً َ�َقاَل هلَ

َ�يَْت ُمنَْكراً 
َ
 تَُ�وَن أ

َ
ْن ال

َ
َُسْ�ِ لَرََجوُْت أ

ْ
ُ  .َواحل

َ
بَا احلَُسْ�ِ  :َ�َقاَل هل

َ
إِنَّ  !يَا أ



 بررسی روایات مهدی   ٨٢

ُموٌر َسابَِقٌة َ�ْن ُحَجِج 
ُ
 الُعُهوُد بِالرُُّسوِم َو إِ�ََّما ِ�َ أ

َ
َمانَاِت لَيَْسْت بِالِْمثَاِل َوال

َ
األ

ُ  اهللاِ ُ�مَّ َداَع جِبَابِِر بِْن َ�بِْد . َعزَّ َو َجلَّ  اهللاِ 
َ

�ْنَا بَِما اَعَ�نَْت  !يَا َجابِرُ  :َ�َقاَل هل َحدِّ
ِحيَفةِ  ُ َجابِرٌ  .ِمَن الصَّ

َ
يِت  !َ�َعْم يَا بَا َجْعَفرٍ  :َ�َقاَل هل

َ
 َمْوال

َ
فَاِطَمَة بِنِْت   َدَخلُْت إىِل

ٍد رَُسوِل  َهنِّئََها بَِمْودِلِ احلََسِن ص� اهللا علي اهللاِ ُ�َمَّ
ُ
فَإَِذا �ِيَِدَها  ÷ه وسلم ِأل

ٍة َ�ُقلُْت  َراَها  !يَا َسيَِّدَة النِّْسَوانِ  :َصِحيَفٌة َ�يَْضاُء ِمْن ُدرَّ
َ
ِحيَفُة الَّيِت أ َما َهِذهِ الصَّ

ي :قَالَْت  ؟َمَعَك  ِ
ْ

ِة ِمْن ُودل ئِمَّ
َ
ْسَماُء األ

َ
�ُْظَر ِ�يَهالََها نَاِويِلِ�  :قُلُْت  .ِ�يَها أ

َ
 ؟ ِأل

ْو ويَِصُّ  :قَالَْت 
َ
 نيَِبٌّ أ

َّ
َها إِال ْن َ�َمسَّ

َ
ْ�َعُل لَِكنَُّه قَْد َ�َ� أ

َ
 انلَّْ�ُ لَُكنُْت أ

َ
يَا َجابُِر لَْو ال

 بَاِطِنَها ِمْن َظاِهرَِها
َ

ْن َ�نُْظَر إىِل
َ
ُذوٌن لََك أ

ْ
ْهُل َ�يِْت نيَِبٍّ َو لَِكنَُّه َمأ

َ
ْو أ

َ
قَاَل  !نيَِبٍّ أ
ُد �ُْن َ�بِْد  :َجابِرٌ  بُو الَقاِسِم ُ�َمَّ

َ
ُت فَإَِذا أ

ْ
بُو احلََسِن  اهللاِ َ�َقَرأ

َ
ُه آِمنَُة أ مُّ

ُ
الُمْصَطىَف أ

بُو 
َ
َسِد بِْن َهاِشِم بِْن َ�بِْد َمنَاٍف أ

َ
ُه فَاِطَمُة بِنُْت أ مُّ

ُ
يِب َطاِلٍب الُمْرتىََض أ

َ
ُّ ْ�ُن أ يلَعِ

بُو َ�بِْد 
َ
ٍّ الرَبُّ أ ٍد احلََسُن �ُْن يلَعِ ُهمَ  اهللاِ ُ�َمَّ مُّ

ُ
ٍّ اتلَّيِقُّ أ ا فَاِطَمُة بِنُْت احلَُسْ�ُ ْ�ُن يلَعِ

بُو َجْعَفٍر 
َ
ُه َشْهَرَ�انَُو�ِْه بِنُْت يَزَْدَجرَْد أ مُّ

ُ
ُّ �ُْن احلَُسْ�ِ الَعْدُل أ ٍد يلَعِ بُو ُ�َمَّ

َ
ٍد أ ُ�َمَّ

بُو �َ 
َ
يِب َطاِلٍب أ

َ
ِّ بِْن أ مُّ َ�بِْد اِهللا بِنُْت احلََسِن بِْن يلَعِ

ُ
ُه أ مُّ

ُ
ٍّ ابَلاقُِر أ ُد �ُْن يلَعِ بِْد ُ�َمَّ

يِب بَْ�ٍر 
َ
ِد بِْن أ مُّ فَْرَوَة بِنُْت الَقاِسِم بِْن ُ�َمَّ

ُ
ُه أ مُّ

ُ
اِدُق أ ٍد الصَّ اِهللا َجْعَفُر ْ�ُن ُ�َمَّ

ُّ ْ�ُن ُموىَس  بُو احلََسِن يلَعِ
َ
يَدُة أ ُه َجاِرَ�ٌة اْسُمَها مَحِ مُّ

ُ
بُو إِبَْراِهيَم ُموىَس ْ�ُن َجْعَفٍر أ

َ
أ

ُه َجاِر�َةٌ  مُّ
ُ
ُه َجاِر�ٌَة اْسُمَها  الرَِّضا أ مُّ

ُ
ِ�ُّ أ ٍّ الزَّ ُد �ُْن يلَعِ بُو َجْعَفٍر ُ�َمَّ

َ
َْمُة أ

َ
َو اْسُمَها �

ٍد  بُو ُ�َمَّ
َ
ُه َجاِر�ٌَة اْسُمَها َسوَْسُن أ مُّ

ُ
ِمُ� أ

َ
ٍد األ ُّ �ُْن ُ�َمَّ بُو احلََسِن يلَعِ

َ
َراُن أ َخْ�ُ

ُه َجارِ  مُّ
ُ
ِ�يُق أ ٍّ الرَّ بُو الَقاِسِم احلََسُن �ُْن يلَعِ

َ
مَّ احلََسِن أ

ُ
�ٌَة اْسُمَها َسَمانَُة َو تَُ��َّ أ

ُه َجاِرَ�ٌة اْسُمَها نَرِْجُس َصلََواُت اِهللا  مُّ
ُ
ُة اِهللا الَقائُِم أ ُد �ُْن احلََسِن ُهَو ُحجَّ ُ�َمَّ

مْجَِع�َ 
َ
 .»َعلَيِْهْم أ

ون حضرت باقر محتضر شد در چ«ه کن است یث، این حدیمضمون ا
رد، پسرش صادق را خواست و عھد امامت را به او سپم فوت خود اگھن
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ه امام حسن کونه گر ھمانگفت، اگن به او یبن الحس ید بن علیبرادرش ز
، یردک ین مینچز یرد، تو نکذار گوا ین بن علیامامت را به برادرش حس

ست خوا یم دی: زیعنی( یرده بودکن یار بدکن صورت ینم در اک یمان مگ
ابو  یذارد)، حضرت باقر به او فرموده: اگرا حضرت باقر به او واه امامت ک

س کس به ھر که ھر کست یون بخشش مال و اموال نچن امانات یالحس
ه بخواھد چس ھر که ھر کست یون رسوم نچ یبخواھد بدھد، و عھود الھ

اتباع و  یاه براگخدا، آن یھا است با سابقه از طرف حجت یامورھا  نیا ند،کب
ه را در چجابر آن ید، جابر بن عبد الله را خواست، و فرمود: ایزات کاس

ابو جعفر، من  یا یرد: آرکن، جابر عرض کث یما حد ی، برایا دهید ۀفیصح
ھا سالم تا او را به والدت حسن یوار خود فاطمه علگوارد شدم بر خانم بزر

در دم از یدر دست آن حضرت د یا فهیاه صحگم، نایوگباد کت و مباریتھن
نم، یب یه با شما مکفه ین صحیجھان ا یزنھا یب یب یفتم: اگد، یسف
آن را  ردمکست؟ فرمود: در آن اسماء امامان از فرزندان من است، عرض یچ

ردم، ک یار را مکن ینبود ا یر نھگجابر ا ینم، فرمود: اید تا ببیبه من بدھ
ا یغمبر یپه ک یسکر گرد، میگبدست آن را  یسکه کنیاست از ا ین نھیکل

ه از ظاھر آن به ک ین تو مأذونیکغمبر باشد لیپا از خاندان یغمبر یپ یوص
ن نوشته بود: محمد ینچه کآن را  فت: من خواندمگ، جابر ینکباطنش نظر 

ن نام دوازده امام با مادران آنان تا ینچاست و ھم ه مادرش آمنهک یمصطف
 .»ه در آن لوح نوشته شده بود.....کآخر، 

 أما جواب: 
 ن از امام محمد باقریبن الحس ید بن علیه زکم ینیب یث مین حدیدر ا

فته گه در قبل کنانچه ک یذارد در صورتگه امامت را به او واکسته خوا یم
د برادر امام یعه او را قبول دارد، و زیه شکن بوده یاز مؤمن ید بن علیشد ز

ه در آن نام کد داشته باشد وجو یر قرار بود واقعًا لوحگمحمد باقر بوده، ا
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ر گیذار شود؟ دگه امامت به او واکھد خوا یم دیرا زچدوازده امام است، 
 نداشته؟ ید از آن خبرین لوح نزد امام باقر نبوده و زیه چرا اکنیا

ار یده، و دالئل بسیاو را د یرا فقط جابر بن عبد الله انصارچه کنیر اگید
ن یه از ھمک یفته، مثال لوحگر، من جمله نام مادران ائمه را اشتباه گید

ن یبن الحس یه آمده نام مادر حضرت علیتاب اثبات الوصکه در کجابر است 
ن یر شده، و در آنجا ھمکنجا شھربانو ذیه در ایکفته در حالگرا جھانشاه 

و  است. نجا نجمهیدر ا یفته، ولگتم کجابر نام مادر حضرت رضا را ت
ھا یه فاطمه علکن است یث این حدیر اگیب دیران، عگین اسماء دینچھم

ه نام کنین لوح، نام امامان از فرزندان من است، و حال ایسالم فرموده: در ا
 ست.ینھا  نیا در آن است، و آن حضرت مادر یغمبر و علیپ

د بن محمد بن نصر یث از سعین حدیاز روات ا یکچیه از ھکنیر اگید
جا کان را از ین راویست. صدوق ایتب رجال نکدر  یتا ابو نصره، نامالقطان 

تاب ک یۀجا آورده؟ اما در حاشکت را از ین روایرفته؟ و اگه کآورده و از 
 یس اسدیر ابو بصره باشد، محمد بن قگن نوشته، ابو بصره، ایمال الدکا

تاب کاو را در  ید ثانیه شھکاست  یسک یس اسدیاست و محمد بن ق

كلام كان فيه حممد بن قيس عن أيب جعفر «شمرده وفرموده:  »فیضع« ةیالدرا

ر او باشد از قول او گست، و ایس نینًا او محمد بن قیقیأما  .»فهو مردود
ر ابو گاست: ا فتهگتاب کن یھم یۀز در حاشیاند. و ن را بافته ین دروغینچ

است، و اصًال  »مجھول«اء و بھر صورت ل بضم حیبصره باشد، اسم او حم
به صحت و سقم  یاجیونه احتچگیه ما ھکرسوا است  یث بقدریخود حد

 م.یث از جھت رجال آن نداریحد
ر کذ ١١٨تا  ١١٤خ از سال یه وفات امام باقر بر طبق تمام توارکنیر اگید

املقاالت و الفرق سعد ل مراجعه شود: یتب ذکشتر به یق بیتحق یشده، برا
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. ٨٢/ ص ینوبخت یحسن بن موس ۀعی. فرق الش٧٢ / صیبن عبد اهللا االشعر

ان ابن يات االعيوفباشد،  یم ١١٧تاب وفات آن حضرت سال کن دو یدر ا

/ ص یعقوبیخ یز، تاریتبر پاچ ٤٤/ ص ١٢، و بحار االنوار ج ٢٣/ ص انكخل

 .٢١٥/ ص ١ج /االصابه، ٨٦/ ص یاملنته ۀ، تتمیعلم پاچاآلمال  یمنته. ٥٢
است. رجوع  ٧٧تا  یھجر ٧٣از سال  یعبد الله انصاراما وفات جابر بن 

، ٢١٥/ ص ١نجف ج  پاچ ٧٧/ ص ٩ب/ ج یل: تھذیتب ذکشود به 

 . ٦٩/ ص یاملنته ۀ. تتم٢٥٨/ ص ١، اسد الغابه/ ج٢١٣/ ص ١/ جعابياالست
ھـل چن وفات حضرت باقر و جابر بن عبد الله حد متوسـط یب ۀس فاصلپ

ه کـ یامگـه ھنکـفتـه گث ساز نین حدیبه ا یسکست، یمتر نکسال است و 
ه تـو از قـول او کـجـا بـود کحضرت ابو جعفر محمد باقر محتضر بود، جـابر 

؟ یردکـعشر با نام ونشـان مـادر  ی؟ و اثبات امامت اثنیث لوح را آوردیحد
ونـه آمـد و چگا رفتـه، یھل سال قبل از احتضار حضرت باقر از دنچه کجابر 

 رد؟کدق قانع را به امامت حضرت صا ید بن علیز
ه تعدادشان کرا  یث مشابھیث و احادین حدیه اک یتر ل روشنیاما دل

ند، ک یار مکشت شمار است و در آن نام امامان آمده دروغ بودنشان را آشگان
ز قبول یه و اھل سنت نیامام ۀعیخ آمده و شیه در تارچنانچه کست ا نیا

از  یارینمود، و بسن خودش یسرش را جانشپل یدارند، امام صادق، اسماع
ه کشتند گده بودند و معتقد یح از او شنیل نص صریاسماع ۀان در باریعیش
ل قبل از یاسماع یل خواھد بود، ولیاسماع ین ویس از آن حضرت جانشپ

وجود داشت و نام دوازده امام  یر لوحگفت اگد یا رفت. بایامام صادق از دن
رد. و ک ین خود نمیرا جانشل یز امام صادق، اسماعگعه، در آن بود، ھریش

بن محمد الجواد  ی، داستان فوت محمد بن علینین جانشینچمشابه 
 ینیبه جانش یالنق یاز طرف امام عل یه وکد محمد است یمعروف به س
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وجود  یر لوحگفت اگد یفوت شد، با یالنق یانتخاب شد و در زمان امام عل
د محمد را یس یالنق یعله امام کعه در آن بود یداشت و نام دوازده امام ش

 رد.ک ین خودش نمیجانش
 یه نصوص امامتکنست یل بر ایز دلی، نیام سادات علویه قکنیر اگید

ن و خروج آن یبن الحس ید بن علیوفه با زکعت اھل یوجود نداشته، مثًال ب
ن بوده یآن جناب ا ۀدیخ است، و عقین نام و عنوان از مسلمات تاریجناب بد

امر به معروف و  یه براکاست  یسکو فاطمه، آن  یفرزندان عله امام از ک
ن یند، و اکام یر قیرداخته و با شمشپن به امر جھاد یر و دفاع از دکاز من ینھ

ر نص امامت که آن حضرت اصًال منکن حجت آن حضرت است یاز واضحتر
 است.  در خاندان نبوت بوده

د بن عبد الله بن الحسن خ، امامت محمیتار ۀمسلم یایه از قضاکنیر اگید
ان خاندان نبوت است، گه از بزرکه کیمعروف به نفس ز یبن الحسن المجتب

ه خود حضرت یکھاشم با آن حضرت تا جائ یعت مردم مخصوصًا بنیو ب
عت با او یه منسوب به آن حضرت است، به بیث نصین احادیثر اکه اکصادق 

 دعوت شد.
از جانب خدا نام دوازده امام ه کوجود داشت  یثیر حدگه اکنیر اگید

امامت  یبرا یثین احادینچا امام حسن به ی ید حضرت علین شده، باییتع
ه باخبر باشند، کنج نفر باشند پحد اقل ھا  آن ارانیا از ینند، کخود استناد 

اران آن حضرات یرده و نه کاستناد  یثین احادینچبه ھا  آن م نهینیب یم یول
ل را یسرش اسماعپاند امام صادق  فتهگه کنانچخبر داشتند، و ھا  آن از

، یالنق یا امام علیل قبل از او فوت شد، و یرد و اسماعکن خود یجانش
ا ید محمد قبل از او از دنیرد، و سکن خود ید محمد را جانشیپسرش س

 رفت.
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  ینان مهد یجانش
 موعود سطر اول آمده است:  یتاب مھدک ١٢٣٨در صفحه 

ه گفت: به حضرت کند ک یت میر رواین از ابوبصیالد مالکق در اصدو«
گفت بعد از قائم  یدم میابن رسول الله از پدرت شنیردم کصادق عرض 

 خواھد بود. یدوازده مھد
 امام، ١٢و نفرموده  یحضرت صادق فرمود: پدرم فرموده دوازده مھد

 ییو شناسا یه مردم را دعوت به دوستکان ما ھستند یعیاز ش یمردمھا  آن
 ».نندکما 

بعد از قائم خواھد  یمھد ١٢ه کد یآ یت به دست مین روایح: از ایتوض
 بود.

 یاز ابوحمزه ثمال یخ طوسیبت شی، سطر ششم از غ١٢٣٨در صفحه 
ابوحمزه،  یا«فرمود:  یث طوالنیه حضرت صادق ضمن حدکند ک یت میروا

ن یاوالد حس ه ھمه ازکخواھد بود  یازده مھدی یما را بعد از مھد
 ».باشند یم

گرند. یدیکه منسوب به امام صادق است خالف کت ین دو روایح: ایتوض
ت گفته ین روایاست و در ا یت قبل گفته بود بعد از قائم دوازده مھدیدر روا
 است. یازده مھدیاست 

 آمده است: ١٤موعود، سطر  یتاب مھدک، ١٢٣٨در صفحه 
 یبعد از دولت قائم آل محّمد دولتد: یگو ید در ارشاد میخ مفیش«... 

 نخواھد بود...
رد و در آن چھل روز یم یامت میش از قیچھل روز پ ید: مھدیگو یم

حساب و  یز برایرون آمدن و روز رستاخیھرج و مرج خواھد شد و عالمت ب
 ».ار خواھد شدکپاداش اعمال آش

 موعود آمده است: یتاب مھدک، ١٢٣٩در صفحه 
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ه گفت: کت نموده یروا ید جعفیزید از جابر بن ر خویدر تفس یاشیع«
ت بعد از مرگ یاز ما اھل ب یفرمود: به خدا قسم مرد یدم حضرت باقر میشن

 ند.ک یصد و نه سال سلطنت میس یمھد
 ن چه موقع خواھد بود؟یردم: اکعرض 

 گ قائم است.رفرمود: بعد از م
 ماند؟ یردم: قائم در عالم خود چقدر مکعرض 

 ام تا ھنگام مرگش.ینوزده سال از موقع قفرمود: 
 د؟شو یم ا بعد از مرگ قائم ھرج و مرجیردم: آکعرض 

 ، پنجاه سال.یفرمود: آر
 یارانش. ویخود و  یخونخواھ یگردد برا یا باز میآنگاه امام منتظر به دن

ن یند اگر ایگو یه مک ییبرد تا جا یرساند و به اسارت م ینان را به قتل مید یب
رساند. طبقات  ین ھمه مردم را به قتل نمیغمبران بود ایاز دودمان پشخص 

ثرت و فشار که از کنند ک اه چنان در اطراف او اجتماع ید و سیمردم از سف
رد کدا یشدت پ یو یگرفتار یر شود پناه به حرم خدا ببرد. وقتیمردم ناگز

ه از مرگ ک یالگردد در ح یا باز میافت، امام سفاح به دنیو امام منتصر وفات 
شد و تمام ک یاست. پس تمام دشمنان ستمگر ما را م کامام منتصر غضبنا

صد و نه سال یند و سک یار او را اصالح مکد و خداوند شو یم کن را مالیزم
 ند.ک یسلطنت م

ست؟ کیامام منتصر و سفاح  یدان یجابر، م یآنگاه امام باقر فرمود: ا
 ».ه استیصلوات الله علن یرالمؤمنین و سفاح امیمنتصر، حس

 است. یت قبلیز برخالف روایت نین روایح: ایتوض
ه آن را مختصر کم ھرچند یرسان یان میتاب را به پاکن ین جا ایدر ا

حات یاز آن را با توض یه ھر فصلکان وجود داشت کن امیم و اینگاشت
 ید فصلیه مشاھده نمودک یتابکن یم. اییمفصل نما یتابکل به یتبد یشتریب



 ٨٩    فصل سوم: حدیث لوح جابر

 باشد. یم تاب (اسالم ناب)کاز 
قرار گرفته و  یو تعال کوشش ما مورد قبول خداوند تبارکد است یام

 ز را سودمند باشد.یخوانندگان عز
 

 یعبداللھ –م      
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