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مقدمهیمترجم

س ��خن پیرامون امام عصر مهدی موعود؟جع؟ ،س ��ابقه ای دیرینه دارد و به پیش از والدت ایش���ان
مربوط می شود ،امری که از اهمیت کم نظیر و فوق العاده ی این بحث حکایت دارد.
پیامب ��ران اله ��ی؟مهع؟ در ب ��اره ی ایش ��ان و روزگارش ��ان بش ��ارت داده ان ��د .در زمان رس ��ول خدا؟ص؟،
امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ و نی ��ز ادوار دیگ ��ر معصومان؟مهع؟ _ و ب ��ه خصوص عص ��ر امام جعفرصادق؟ع؟ _
س ��خن درباره ی ایش ��ان رونق فراوانی داش ��ته اس ��ت تا آنکه به روزگار امام هادی و امام عسکری؟امهع؟
میرس ��یم .دش ��منان که به خوبی آ گاهی داشتند نهمین نس ��ل پس از امام حسین؟ع؟ کسی است
ک ��ه زمی ��ن را از ع ��دل و داد خواهد آکند ،بع ��د از آنکه از جور و بی ��داد بیدادگران آکنده خواهد ش���د،
می دانستند نزدیک است چنین شخصی پا به عرصه ی وجود بگذارد و لذا ّ
ماهیت خود را در خطر
می دیدند ،بس ��ان فرعون که می دانس ��ت میالد موس ��ی؟ع؟ نزدیک ش ��ده و حکومت ��ش در مخاطره
قرار دارد.
امام حس ��ن عس ��کری؟ع؟ می فرمایند :بنی امیه و بن ��ی عباس به دو جهت شمشیرهایش ��ان را بر
ّ
گردن ما گذاشتند؛ یکی آنکه میدانستند هیچ حقی در خالفت ندارند ،از این رو می هراسیدند ما
آن را ادعا کنیم و در جایگاه خود [ اهل بیت ] قرار گیرد.

دوم آنکه از روایات متعدد فهمیده بودند زوال حکومت جباران و ظالمان بر دست قائم ما خواهد
بود و تردیدی نداش ��تند که خود ،از آنهایند ،لذا تالش کردند اهل بیت پیامبر؟ص؟ را بکش���ند و نسل
ایشان را از میان برند تا با این کار بتوانند از به دنیا آمدن قائم جلوگیری کنند و یا او را به قتل رسانند،
ول ��ی خداوند ابا کرد امر او را برای احدی از آنان آش ��کار کند ،تا اینکه ن ��ورش را کامل گرداند ،اگرچه
کافران را خوش نیاید.
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ّ
از این رو شاید بتوان گفت علت احضار امام دهم امام هادی؟ع؟ به شهر نظامی سامرا ،و اسکان

اجباری ایشان و به تبع ،فرزندشان امام حسن عسکری؟ع؟ در آن دیار ،همین باشد که بتوانند بیش
از پیش ایشان را زیر نظر داشته باشند و تمامی حاالت ایشان را رصد کنند.
ّ
ل ��ذا جعف ��ر بن محم ��د بن ه ��ارون ملقب ب ��ه مت ��وکل عباس ��ی در دوران خالفت خ���ود ،امام علی
النقی؟ع؟ را به سامرا آورد.
َ
ْ
َ
أ
ُ ُ نَ ُ ْ ف ئُ نُ َ َّ فْ َ ْ َ َّ ُ ُ ت ُّ نُ َ ْ َ
كر َه الكَ ِفا� ُر نَ
و� 2،مى خواهند
ور ِه ولو ِ
غافل از آنکه ي� ِر ي�دو� ِل ي�ط ِ��وا �ور الل ِه ِب���و ِاه ِهم والله م ِ�م � ِ
ن ��ور خ ��دا را با دهان خود خام ��وش كنند و حال آنكه خدا _ گرچه كافران را ناخ���وش افتد _ نور خود را
كامل خواهد گردانيد.

ولی خود ،همو که بر بس ��اط فساد و شرّ ،
خداوند اراده فرمود ّ
خط بطالن می کشد ،و عدالت الهی
را در عالم حکمفرما می سازد ،در چنان شرایط خفقان آلودی پا بر پهنه ی گیتی بنهد ،گرچه فرعون
سیرتان را خوش نیاید.
از آن زمان تا به امروز که چیزی حدود یک هزار و دویست سال می گذرد ،ایشان در پس ابر غیبت
_ گاه کوتاه و گاه بلند _ نهانند ،و بس ��یاری در انتظار که پرده بر افتد تا ظهور به حضور پیوند خورد،
و وعده ی الهی رخ نماید.
***
ن ��گارش پیرام ��ون ام ��ام عص ��ر؟جع؟ ،س ��ابقه ای طوالن ��ی دارد .در زم ��ره ی کتب فضل بن ش���اذان
نیش ��ابوری؟حر؟ ،کت ��اب القائ ��م؟ع؟ را ن ��ام برده ان ��د .وی ب ��ه س ��ال  260هج ��ری ،یعن���ی س���ال آغ���از
 .1اثبات الهداة 570/ 3
 .2سوره ی صف 8/

غیب ��ت صغ ��ری از دنیا رفته اس ��ت .به لطف اله ��ی این جریان تا به ام ��روز ادام ��ه دارد و در این میان
کتاب هایی گرانسنگ و وزین ارائه شده است ،کتاب هایی از جمله:
کم ��ال الدی ��ن و تمام النعمة؛ اثر ابو جعفر محمد بن علی بن حس ��ین بن موس ��ی ب ��ن بابویه قمی،
شیخ صدوق؟حر؟
کتاب الغیبة؛ اثر محمد بن ابراهیم بن جعفر نعمانی؟حر؟
کتاب الغیبة؛ اثر شیخ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی؟حر؟
منتخب األنوار المضیئة؛ اثر سید علی بن عبد الحمید نیلی نجفی؟حر؟
چند جلد از بحار االنوار؛ عالمه ی مجلسی؟حر؟
چند جلد از عوالم العلوم و المعارف؛ شیخ عبداهلل بحرانی؟حر؟
یکی از آثاری که در این مجال به رش ��ته ی تحریر درآمده ،کتاب «المعجم الموضوعي ألحادیث
ّ
اإلمام المهدي؟جع؟» اثر دانش ��مند محقق آیت اهلل کورانی عاملی اس ��ت که حاصل مدت ها تالش
و ّ
تتبع میباشد ،و به گونه ای جامع و در چهل فصل نگاشته شده است .از ویژگی های برجسته ی
این کتاب ،پرداختن به موضوعاتی اس ��ت که کمتر بدان توجه می ش ��ده ،از جمله مطالبی درباره ی
مناطق ��ی ک ��ه در دوران ظهور نقش آفرین هس ��تند ،ارائه ی تصویری واض ��ح از دوران ظهور ،تفکیک
میان نشانه های ظهور و قیامت و...
حال با گذش ��ت س ��الیان دراز از چاپ متن عربی کتاب ،بازگردان فارس ��ی آن ب ��ا عنوان «فرهنگ
موضوعی احادیث امام مهدی؟جع؟» در مقابل دیدگان خوانندگان ارجمند است.
در پایان ذکر چند مطلب را ضرور می دانم:
 .1در ترجمه ی آیات قرآن مجید ،از ترجمه ی آقای فوالدوند بهره ی فراوان بردم.
 .2در بازگ ��ردان احادی ��ث و روایات ،در مواردی متعدد ،به ش ��روح و کتب مربوطه مراجعه ش ��د که
می بایس ��ت در این میان به دو اثر گرانس ��نگ عالمه ی مجلس ��ی؟حر؟ یعنی مرآة العقول و بحار االنوار
اشاره داشت.
 .3همانسان که در کتاب اشاره شده ،منبع استوار و وثیق ما ،احادیثی است که از معصومین؟مهع؟
و در کتب ش ��یعی رس ��یده اس ��ت .و از همین رهگذر اس���ت ک ��ه مؤلف ارجمند ،در م ��وارد متعددی

نس ��بت ب ��ه گزارش های دیگران _ و به خص ��وص کتاب الفتن نعیم بن حماد مروزی اس���تاد بخاری
ّ
_ موض ��ع گرفت ��ه و به نق ��ادی آن می پردازد .از دیگر اهداف ��ی که در نقل گزارش ه���ای دیگر ِفرق دنبال
می ش ��ود ،بحث احتجاج و اتمام ّ
حجت بر آنان ،و بیان این نکته اس ��ت که مورد مذکور ،منحصر به
کتاب های شیعیان نیست.
 .4در برخی موارد که الزم و یا شایس ��ته به نظر می رس ��ید ،مطالبی در پاورقی ارائه ش���د که با حرف
م مشخص شده است.
 .5در بعضی موارد بابت وضوح بیشتر ،کلمه و یا کلماتی درون قالب قرار گرفت ،و حتی االمکان
سعی شد به گونه ای باشد که با قطع نظر از آن هم ترجمه ای خالص ،از متن عربی ارائه گردد.
 .6از آنج ��ا ک ��ه ترجم ��ه ی حاضر ،در حض ��ور مؤلف محترم بررس ��ی و تدقیق ش���د ،مرجع و اصل
ّ
خواهد بود ،از این رو اگر در موردی با چاپ عربی کتاب تعارضی به چشم خورد ،این ترجمه مقدم
است ،همان گونه که مؤلف محترم فرمودند.
ّ
در پایان می بایس ��ت از آقایان س ��ید مهدی مقدم و س ��ید محمود فخرایی که در نش���ر این کتاب
همراهی نمودند ،کمال تقدیر را داشته باشم.
حسین نائینی

مقدمهی مؤلف

الحم ��د هلل رب العالمین و أفضل الصالة و ّ
أتم الس�ل�ام علی س ��یدنا و نبینا محم ��د و آله الطیبین
َ
الطاهرین ،سیما خاتم االوصیاء ،موعود االنبیاء ،منتظر االجیال و األمم ،مذخور اهلل إلصالح العالم،
َ
اإلمام المهدی المنتظر روحی له الفداء.
ّ
ب ��ه لط ��ف خداوند ،کتاب حاضر ن ��زد عالمان ،محققان و عم ��وم مردم مقبول افت ��اد .در طول این
ّ
ّ
مدت موفق به بررس ��ی دقیق و بازنگری آن ش ��دم ،و در همین راس ��تا برخی از فصل های آن از جمله
فصل ّ
دجال ،فصل ترک ها و نیز فصل مصر را بازنویسی نمودم.
بعد از آن به بازبینی پیرامون داللت روایات ،بسیاری از اسناد و مصادری که عبارت کامل روایت
یا پاره ای که شاهد بر مطلب است را نقل کرده اند پرداختم.
ّ
مصادر متعددی را که پیش ��تر ارائه می ش ��د کاس ��ته و به مهمترین آنان ب ��ه خصوص منبع اصلی
بسنده نمودم .در فصل زیارات و ادعیه نیز تنها به ارائه ی چند نمونه اکتفا کردم ،چرا که کتاب هایی
مخصوص این موضوع در دست می باشد.
ش ��ایان ذک ��ر اس ��ت ک ��ه درود و صل ��وات ب ��ر رس ��ول خدا؟ص؟ را نی ��ز ب ��ه ط ��ور کام ��ل آوردم ،اگرچه
در منبع ��ی ک ��ه از آن نق ��ل ش ��ود ب ��ه ط ��ور ناق ��ص آم ��ده باش ��د .البته برخ ��ی مؤلف ��ان اهل س � ّ�نت به

مانن ��د حا ک ��م نیش ��ابوری صل ��وات را ب ��ه ط ��ور کام ��ل یعن ��ی ب ��ه ضمیم ��ه ی «آل» آورده می گویند:
صلی اهلل علیه و آله ،هم چنان که در برخی منابع مخطوط آنان به طور کامل آمده است ،لکن ناشران
ّ
عبارت «و آله» را حذف کردند و به جای آن عبارت «و سلم» را قرار دادند !
ً
از خداوند می خواهم که بر رس ��ول خود و خاندان طاهرین ایشان؟مهع؟ مخصوصا آخرین آنان امام
مهدی موعود؟جع؟ درود فرستد ،و این کوشش را در خدمت دین و آ گاه سازی مسلمین نسبت به
بشارت نبوی به حضرت مهدی؟جع؟ بپذیرد ،و هو ّ
ولی التوفیق.
علی کورانی عاملی

فصل اول

ش
ن
پ� ی��وا ی�ا� گمراهی
بزرگترین خطر برای امت

ن
ن
خ�طر یا� ن� ت
ام� ،پ� ي� ش�وا ي� ن
د�ال
ا�
گمراه ك� ن�ده� ،ه ج
از احادي ��ث مه ��م نب ��وى ،كه مورد پس ��ند راويان وابس ��ته به دس ��تگاه خالفت قريش���ی نیس���ت،
هش ��دار هاى پر ش ��مار پيامبر؟ص؟ درباره ی رهبران گمراه كننده اى اس ��ت كه پس از ايش���ان بر مسند
خالف ��ت تكيه مى زنند .اي ��ن احاديث ،صحيح ،متواتر و بس ��يار تكان دهنده اس���ت ،زيرا برخى از
آنها به روش ��نى بيان مى كند كه فتنه ی رهبران گمراه كننده ،پيوسته وجود دارد ،تا آن زمان كه خدا،
مهدى فرزند پيامبر؟ص؟ را برانگيزد.

مس ��ند احم ��د  123/4به نق ��ل از ش ��داد ب ��ن اوس آورده كه پيامب ��ر؟ص؟ فرمود « :خ���داى عزوجل
گس���تره ی زمين را به من نش���ان داد و ش���رق و غرب آن را ديدم ،دانستم كه سرزمين هاى امتم،
به اندازه اى خواهد شد كه به من نشان داده شد ،گنج هاى سفيد و سرخ نیز به من داده شد،
از خ���دا درخواس���ت كردم كه امت���م را با قحطى و خشكس���الی هال ک نكند ،و هیچ دش���منى
را ب���ر آنه���ا چيره ننمايد ك���ه همگى را هالك گردان���د ،آنها را فرقه هايى در ه���م نیامیزد چنان كه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

برخى به بعضى ديگر آسیب رسانند .پس [ خداوند ] فرمود :اى محمد ! هر گاه حكمى كنم،
برگشت ناپذير است ،و من به تو نسبت به امتت ،چنان بخشش و عطا كردم كه با خشكسالی
هال كش���ان نكنم و دش���منى از امت هاى ديگر را هم بر آنان چيره نگردانم كه همگى را هال ک
كن���د ،اما وضع بدان ج���ا مى انجامد كه برخى يكديگر را ه�ل�ا ک مى نمايند و بعضى ،بعضی
ديگر را مى كشند و برخى ،ديگران را به اسارت مى گیرند.
راوى مى گوي���د :پيامب���ر؟ص؟ افزود  :براى امتم جز از رهبران گمراه كننده نمى ترس���م ،زيرا اگر
ميان امتم [ به سبب فتنه اى كه آنها ايجاد مى كنند ] شمشير برکشیده شود ،جنگ و درگيرى
تا روز قیامت از ميانشان رخت بر نخواهد بست».

1

اب ��ن ماجه در س ��نن  1304/2همین حديث را نق ��ل کرده و مى افزاید « :گروه���ى از امتم بت ها را
خواهند پرس���تيد و برخى از آنان به مش���رکان خواهند پیوس���ت ،هم چنين پيش از رستاخيز،
دجال های���ى دروغ پردازظه���ور مى کنند ،كه نزديك به س���ى نفرند و هر ك���دام مى پندارد پيامبر
 .1مشابه آن در مسند احمد  278/5و نيز صحيح مسلم .2215/4
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است ! اما همواره خدا گروهى از امتم را نصرت و یاری می نماید ،و مخالفان نمى توانند زيانى
به آنها برسانند ،تا آن كه سرانجام امر الهی فرا رسد.
ش���خصی که ای���ن روایت را از ابن ماجه نقل کرده می گوی���د :او درباره ی این حدیث گفت:
چه هراس آور است !»

1

ابن ابى ش ��يبه در المصن ��ف  653/ 8از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند« :نزد پیامبر؟ص؟ نشس���ته
بودیم و ایش���ان خواب بودند ،یکباره از دجال س���خن گفتیم ،ایش���ان در حالی كه صورتش���ان
برافروخته بود ،بيدار ش���دند و فرمودند  :نزد من كس���ان ديگرى برای ش���ما هراس آورتر از دجال
هستند؛ رهبران گمراه كننده».
در مس ��ند احمد  389/5به نقل از حذيفه آمده اس ��ت « :نزد رس���ول خدا؟ص؟ از دجال سخن به
ميان آمد ،ایشان فرمودند  :نزد من فتنه ی برخى از شما ،ترسناكتر از فتنه ی دجال است».

2

همان  145/5به نقل از ابوذر آمده است« :با رسول خدا؟ص؟ راه مى رفتم كه فرمودند  :براى امتم
از غير دجال بیش���تر مى ترس���م _ و اين را س���ه بار تكرار فرمودند _ ،عرض كردم  :اى رسول خدا  !
از چه امری بیش از دجال بر امت بیمناکید؟ فرمود  :رهبران گمراه كننده».
همو در  98/1از امیرالمؤمنین؟ع؟ آورده اس ��ت« :نزد پيامبر؟ص؟ در حالی که خواب بود س���خن
از دج���ال ب���ه میان آوردیم ،آن حض���رت در حالی كه صورتش���ان برافروخته بود بيدار ش���دند و
فرمودند :من از امر دیگری غیر آن برای شما بیشتر می هراسم و عبارتی فرمودند».
راوی بیم آن داشته که عبارت حضرت را ذکر کند و بر حاکمان زمانش منطبق باشد !
صحیحه ی البانى  271/2ح  54به نقل از ش ��داد بن اوس آورده اس ��ت كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود :

«از اموری که بیش���ترین بی���م را بر امتم از آن دارم ،رهبران گمراه كننده اند .اگر [ به س���بب آنها
 .1نظی���ر آن در س���نن اب���و داود  ،97/ 4س���نن ترم���ذی  _ 410/ 4وی آن را صحی���ح م���ی ش���مارد _ س���نن بیهق���ی ،181/ 9
صحیحه ی البانی  _ 2/ 7قس���مت نخس���ت آن را آورده اس���ت _ و مجمع الزوائد  239/ 5قس���مت آخر آن را بنابر روایت
احمد صحیح دانسته است .
 .2مجمع الزوائد  335/7آن را صحيح دانس���ته اس���ت ،مانند آن را در الفردوس  131/3آورده و در حاش���يه آمده است :
امام عراقى مى گويد :احمد [ فرموده پیامبر را ] به روايت از ابوذر با سندى نیکو چنين آورده است « :بيشتر از دجال از غير
او براى شما مى هراسم .پرسيدند :غير او كيست؟ فرمود :رهبران گمراه كننده».

پیشوایان گمراهی
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ميان امت ] شمشير كشيده شود ،تا روز قيامت از میان نخواهد رفت».
در س ��بل الهدى و الرش ��اد  138/10آمده اس ��ت « :ابو يعلى و ابن حبان از ابو س���عيد و ابوهريره
نقل كرده اند كه رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :زمانى بر مردم خواهد آمد كه فرمانروايانى نادان بر آنها
ّ
دوستی خوبان می کنند ،ونماز را از وقت
حكومت کنند .آنها َبدان را مقدم داش���ته ،تظاهر به
ِ
آن به تأخير مى اندازند .هر كسى از شما آن زمان را دريابد ،كارگزار ،لشکری ،مأمور جمع آوری
ماليات و يا خزانه دار آنان نباشد.
احم���د بن منيع از راويانى مورد اطمينان ،و نیز ابن ابى ش���يبه و اب���و يعلی به نقل از ابوهريره
آورده ان���د كه رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :از هفتادمین س���ال پس از هج���رت ،و حكمرانى کودکان
ب���ه خ���دا پن���اه بريد .همچني���ن به نقل���ی ک���ه آن را معتبر دانس���ته اس���ت از ابن عب���اس و او از
رس���ول خدا؟ص؟ روایت کرده که فرمود :فرمانروايانى بر ش���ما حكمران���ى خواهند كرد كه بدتر از
مجوس اند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در حلي ��ة االولي ��اء  69/7ب ��ه نق ��ل از س ��فيان آمده اس ��ت كه رس ��ول خدا؟ص؟ ب���ه س���لمان فرمود:

«طع���ام حكمران���ان پ���س از م���ن ،مانن���د طعام دجال اس���ت ،هر كس���ى از آن بخ���ورد ،قلب او
دگرگون گردد».

ام�ر؟ص؟ و ت
ع� ت
و� ت
ا� گمراه ن
ك� ن�ده ،خ� ن
پ� ي� ش�وا ي� ن
ام� را مى ر�ي�ز ن�د
ر� پ� ي� ب
رس ��ول خدا؟ص؟ در س ��خنان خ ��ود پیرامون پیش ��وایان گم ��راه کننده ،خب ��ر داده اند ک���ه آنان خون
اهل بی ��ت آن حض ��رت را خواهند ریخت .ام ��ا پیروان حاکمان گمراهی این طایف���ه از احادیث را که
دربردارنده ی ظلم آنان نسبت به عترت می باشد ،حذف کردند !

در امالی ش ��یخ طوس ��ى  512/از عبداهلل بن يحيى حضرمى آمده اس ��ت« :از حضرت امیر؟ع؟
ش���نیدم که فرمود  :نزد پيامبر؟ص؟ نشس���ته بوديم _ و ايش���ان خواب و س���ر مبارکش���ان در آغوش
م���ن بود _ که س���خن از دجال به می���ان آوردیم .حضرت با چهره اى برافروخته ،بيدار ش���دند و
فرمودند  :برای ش���ما امور ديگرى هراس آورتر از دجال هس���تند؛ رهبران گمراه كننده و ریختن
خ���ون عترتم پس از من .با هر كس كه با عترتم دش���منی کند ،دش���من هس���تم و ب���ا هر آنکه با
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ایشان از در صلح و دوستی در آید ،دوست».

1

در امالی شیخ طوسى 65/و نیز امالی شیخ مفيد  288/آمده است كه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند:
ْ
ذَ َ َ ْ
َ فَ تْ ُ 2
يارى خدا و پيروزى فرا رس���د ،بر پيامبر؟ص؟
«هنگام���ى ك���ه آي���ه ی ِإ��ا ج� َاء ن�ص ُر ِ
اهلل وال��ح  ،چون ِ

نازل ش���د ،به م���ن فرمودند  :یا علی ! يارى خدا و پيروزى فرا رس���يده اس���ت ،پس هنگامی که
ديدى مردم گروه گروه در دين خدا وارد می ش���وند ،پروردگارت را ستايش کرده ،آمرزش بخواه
كه او بس���یار توبه پذير اس���ت .یا علی ! خداوند متعال هم چنانکه جهاد با مشرکین را در کنار
من ،برای مؤمنین واجب نموده ،جهاد در فتنه ی پس از من را نیز برای ایشان فرض و الزم قرار
داده است.
پرس���يدم :اى رس���ول خدا ! کدام فتنه اس���ت که جهاد در آن برای ما واجب اس���ت؟ فرمود :
فتنه ی گروهى كه به يگانگى خدا و رسالت من شهادت مى دهند ،اما با سنت من مخالفت
کرده و به دین من ضربه مى زنند !
عرضه داش���تم :اى رس���ول خدا ! به چه عنوانی با آنان بجنگيم در حالی كه به توحید خدا و
رس���الت شما گواهی می دهند؟ فرمود :برای این كه در دين بدعت ايجاد کرده ،از فرمان من
دوری می گزینند و ريختن خون عترتم را روا مى دارند.
عرض كردم :يا رسول اهلل ! شما مرا وعده ی شهادت داده اید ،از خدا بخواهيد که آن را زودتر
قسمت من کند.
فرمود :آرى ،به تو وعده ی شهادت داده ام ،اما صبر و بردباری تو هنگامی که این [ محاسن ]
با این [ خون سرت ] خضاب شود چگونه خواهد بود؟ _ و به سر و ريش من اشاره كرد _.
گفتم :اى رس���ول خدا ! اینکه برای من فرمودید مقام صبر نیس���ت ،بلکه مقام سرور و شایان
سپاسگزاری است.
فرمود :آری ،پس آماده احتجاج باش ،چرا که تو با امت من به احتجاج خواهی پرداخت.
گفت���م :يا رس���ول اهلل ! راه پی���روزی را به م���ن بنمایانید .فرمود  :ه���رگاه گروه���ی را دیدی که از
 .1مشابه آن در احتجاج 395/ 1
 .2سوره ی فتح 1/
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هدايت به س���مت گمراهی روی آورده اند ،با آنان احتجاج كن ،چون هدايت از خداس���ت و
گمراهى و ضاللت از شيطان.
یا علی ! هدايت ،پيروى از فرمان خداست ،نه در پی هوی و هوس و رأی بودن.
گوي���ا مى بينم كه با كس���انى مواجه خواهی بود که قرآن را تأوی���ل [ باطل ] می برند ،مرتکب
ش���بهات گشته ،ش���راب را به نام نبیذ حالل می شمرند ،در پیمانه و میزان با مردم کم فروشی
ک���رده ،با پرداخت زکات و صدقه از مال حرام ،در صدد جبران آن هس���تند ،و مال حرام را به
نام هدیه می ستانند.
عرضه داش���تم :اى رس���ول خدا ! آنان با چنین اعمالی مرتدند يا گرفتاران فتنه؟ فرمود  :آنها
گرفتاران فتنه اند و در آن س���رگردان خواهند بود ،تا آنكه عدالت ایش���ان را دریابد.
ع���رض کردم :اى پیامبر خدا ! عدالت از ناحیه ی ما خواهد بود يا كس���انی ديگر؟ فرمودند:
البته كه از ناحیه ی ماست ،خدا تنها با ما آغاز كرده و تنها با ما هم به پايان مى رساند .پس از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گرفتارى مردم به شرك ،تنها به سبب ما بود که بین قلوب الفت ایجاد نمود ،و پس از فتنه ها
نیز فقط به واسطه ی ماست که بین قلب ها ایجاد الفت خواهد کرد.
پ���س گفتم :س���پاس مخصوص خداوند اس���ت ب���رای فضلی ک���ه از خود به ما عط���ا فرموده
است».
نگارنده :منابع اهل س ��نت پاره ای از این حدیث را آورده اند ،ولی آن قسمت هایی را که مربوط به
پیشوایان گمراهی می باشد حذف کرده اند ! و البته این شگرد آنها در از میان بردن مفاهیم حساس
از سنت پیامبر اکرم؟ص؟ است.

حاكم نیش ��ابوری در المس ��تدرک  149/3از ابو هريره آورده اس ��ت« :پيامبر؟ص؟ به علی ،فاطمه،
حس���ن و حس���ين نگريس���ت و فرمود :من با هر آن که با شما دش���منی کند دشمن ،و با هرکه با
ش���ما از در صلح و دوس���تی در آید دوس���ت هس���تم ».حاكم اين حديث را صحيح دانس���ته و با

حدي ��ث مش ��ابه ديگ ��رى از زيد بن ارقم تأييد مى كند ،در آن آمده اس ��ت« :با كس���ى كه ش���ما با او
دشمن باشيد ،دشمنم و با هر که در صلح و آشتی باشید ،در آشتی هستم».
ه ��م چنين س ��نیان اي ��ن حديث را از زيد ب ��ن ارقم ،ابو س ��عید خدر ى ،ام س���لمه و ديگران روایت
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ک ��رده و آورده ان ��د :هنگام ��ى ك ��ه آي ��ه ی تطهير نازل ش ��د ،پيامب ��ر؟ص؟ اين حدي ��ث را چندي ��ن مرتبه
تك ��رار کردن ��د .ایش ��ان چه ��ل روز ب ��ه هن ��گام صبح ب ��ه در خان ��ه ی حض ��رت عل ��ی؟ع؟ مى رفتند
و آي ��ه را مى خواندن ��د و اي ��ن حديث را تك ��رار مى فرمودن ��د .هم چنان ک ��ه نقل کرده ان ��د :پيامبر؟ص؟
اي ��ن حدي ��ث را در محل ��ه اى در مدينه ذکر نمودن ��د و در مناس ��بت هاى دیگر تک ��رار می کردند ،و در
آن بيمار ى كه منجر به وفاتشان شد ،بر آن تأکید فرمودند.

1

كو� ش� ها �راى ت�� ئر�ه ی صحا�ه ا�ز ف
ش
وص� گمراهگری
ب
ب
ب
مسند احمد  458/1از ابن مسعود نقل می کند كه رسول خدا؟ص؟ فرمود « :خداوند هیچ پیامبری
را پی���ش از م���ن در امت���ی مبع���وث نکرد ،مگر آنک���ه يارانی خ���اص و اصحابى داش���ت كه به
ّ
س���نت اوعمل ،و دس���توراتش را پیروی می کردند ،اما پس از آنها كسانى می آمدند كه بدانچه
مى گفتند عمل نمى كردند ،و كارهایی را مرتکب می شدند كه بدان امر نشده بودند».

2

مسلم در صحیح خود  69/1آن را نقل می کند و می افزاید « :ابو رافع [  که این حدیث را از ابن مسعود
روایت می کند ] مى گويد  :این حديث را براى عبداهلل بن عمر نقل كردم ،اما وی نپذيرفت .پس
از مدتی ابن مس���عود وارد مدینه ش���د و در یکی از نواحی آن منزل گزی���د .عبداهلل بن عمر از من
خواست تا به همراه او به مالقات ابن مسعود بروم ،من نیز اجابت کردم .وقتی نزد وی نشستیم
از وی درباره ی این حدیث پرسیدم و همان گونه که من برای ابن عمر روایت کردم ،ابن مسعود
نیز نقل نمود».
طبران ��ى در المعج ��م الكبي ��ر  362/22و 373آورده اس ��ت كه پيامبر؟ص؟ فرمود « :كس���انى بر ش���ما
حكمرانى خواهند كرد كه اختیار روزی ش���ما را به دس���ت می گیرند ،با ش���ما س���خن به دروغ
می گویند و کرداری ناپسند را شیوه ی خود قرار می دهند ،از شما راضی نخواهند شد تا اینکه
 .1مس���ند احمد  ،442/2س���نن ابن ماجه  ،52/1سنن ترمذى  ،360/5مجمع الزوائد  ،169/9ابن ابی شيبه ،512/7
امال���ى محامل���ى  ،447/صحيح ابن حبان  ،434/15المعجم االوس���ط  179/3و  182/5و  ،197/7المعجم الصغیر
 ،3/2المعجم الکبیر  40/3و  ،184/5فضائل س���يدة النس���اء ،عمر بن ش���اهين  ،29/تفس���ير ثعلبى  ،311/8ش���واهد
التنزيل  ،44/2تاريخ بغداد  ،144/7تاريخ دمشق  218/13و  ،144/14سير اعالم النبالء 122/2
 .2نظیر آن در مسند احمد 461/ 1
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کار ه���ای قبی���ح آنان را نیکو ش���مرده و دروغ آنها را تصدیق نمایید .ب���ه اندازه اى كه به حق تن
دهند ،از آنان پيروى كنيد ،اما اگر پا را فراتر گذاشته از حق تجاوز نمودند ،اگر كسى در مقابل
آنان [ ایستاد و ] كشته شد ،شهيد است».
هم ��ان مص ��در  375/22ب ��ه نق ��ل از صدفی آورده اس ��ت كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود « :پ���س از من
خلفایی خواهند آمد ،و پس از آنها اميران ،در پی ایش���ان پادش���اهان و پس از آنها ستمگران.
سپس مردى از اهل بيتم قيام كرده و زمين را پر از عدل و داد مى كند ،چنان كه از ستم آ كنده
شده است».
نگارن ��ده :نمى ت ��وان احاديث مربوط به پیش ��وایان گمراه ��ی را از صحابه دور ک���رد و دامان آنان را
از ای ��ن مطلب پاک و ّ
منزه داش ��ت ،چ ��را كه بخاری در صحیح خ ��ود  208 /7احاديث حوض را كه
صراح ��ت دارد در اینک ��ه اکث ��ر صحابه پس از رس ��ول خدا؟ص؟ راه انح ��راف را در پی���ش گرفتند و لذا
در آت ��ش داخل خواهند ش ��د و ج ��ز افراد اندک ��ی از آنان نج ��ات نخواهند یافت ،نقل نموده اس���ت.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

وی از رس ��ول ا ک ��رم؟ص؟ روایت می کن ��د که فرم ��ود « :درحالی ك���ه ايس���تاده ام ،مى بينم گروهى
مى آيند ،همین که آنان را می شناسم ،یکباره فرشته ای از میان من و آنان خارج شده ،خطاب
به آنان می گوید  :بیایید ،پس من می گویم :به کجا؟ وی پاس���خ می دهد :به خدا س���وگند به
س���وی آتش ،می پرس���م :چه کرده اند؟ می گوید  :آنان پس از ش���ما راه ارتداد را در پیش گرفته،
قهقرا به عقب بازگشتند ! سپس گروهی [ دیگر ] مى آيند ،همین که آنان را می شناسم ،یکباره
فرش���ته ای از میان من و آنان خارج شده ،خطاب به آنان می گوید  :بیایید ،پس من می گویم:
به کجا؟ وی پاسخ می دهد :به خدا سوگند به سوی آتش ،می پر سم :چه کرده اند؟ می گوید :
آنان پس از شما راه ارتداد را در پیش گرفته ،قهقرا به عقب بازگشتند ! پس نمی بینم کسی از
آنان نجات یابد ،مگر به تعداد شترانی که از گله جدا و گم شده اند».
نکته ای ش ��ایان توجه :احادیث خروج بر رهبران گمراهی به واس ��طه ی دس���تبرد دس���تگاه سلطه،
م ��ورد تناق ��ض گویی راویان قرار گرفته اس ��ت ،لذا می بینی ��م برخی از احادیث از ه���ر گونه قیامی در
مقابل آنان نهی می کند ،گرچه هر نوع ظلمی را مرتکب ش ��وند .این در حالی اس���ت که بعضی دیگر
فرمان به قیام و ایستادگی در مقابل آنان می دهد ،حتی اگر منجر به شهادت گردد .برخی نیز تا زمانی
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که آنان نماز را بر پا می دارند ،از خروج نهی می کند !

مو� ب� گمراهى ت
پ� ي�روى ا�ز
ن
مو� ب� مرگ !
سر� ي��چى ج
اس� ،و پ
حاكما� ج
المعجم الكبير  176/8از ابى امامه آورده است كه رسول خدا؟ص؟ فرمود« :بر امتم از گرسنگی ای
که آنان را هال ک و دش���منی که آنان را از پای درآورد نمی هراس���م ،بلکه بر ایش���ان از پیشوایانی
گم���راه کنن���ده بی���م دارم ،ک���ه اگ���ر از آن���ان اطاع���ت کنن���د آنه���ا را ب���ه گمراه���ی می کش���انند،
و اگر عصیان کنند به قتل رسانند».
المعج ��م الصغي ��ر  264/1به نقل از معاذ بن جبل از پيامبر؟ص؟ چنی ��ن می آورد« :هديه را تا وقتى
كه هديه اس���ت بپذيريد ،اما اگر به رش���وه ی در قبال دین تبديل شد ،از پذیرش آن خودداری
کنی���د ،و البته ش���ما آن را خواهی���د پذیرفت ،چرا که فقر و نیازمندی به ش���ما اجازه نمی دهد.
بدانيد دنیا به کام مش���رکان _ یعنی همان کس���انی که در پی عیش و بطالت بودند _ گش���ت،
اما تمامی آنان کشته شدند و از میان رفتند .آ گاه باشید که اسالم است که پایدار می ماند،
پس با کتاب خدا باشید ،هر کجا که رفت.
بدانید کتاب خدا وحا کمیت از یکدیگر خواهند گسست [ و حاکمان به آنچه خداوند نازل
فرموده حکم نخواهند کرد ،هم چنان که همین طور شد ] پس از کتاب جدا نشوید .آ گاه باشید که
فرمانروایانی خواهند آمد که در آنچه به سود خودشان است برای خود حکم می کنند ،اما در آنچه
به سود شما باشد برای شما حکم نمی کنند ،اگر از آنان اطاعت نمایید شما را گمراه می کنند،
و اگر سرپیچی کنید به قتل می رسانند.
معاذ پرس���يد :اى رس���ول خدا ! در چنین ش���رایطی چه کنیم؟ فرمود :هم���ان كارى كه ياران
عيس���ى بن مريم كردند ،با ّاره تكه تكه ش���دند و بر صلیب ها آویزان گش���تند [ اما زير بار ستم
نرفتند ] ،مرگى كه در اطاعت فرمان خدا باشد ،بهتر از زندگى در نافرمانی اوست».

1

عبدالرزاق صنعانى در المصنف  329/11از پيامبر؟ص؟ روایت می کند« :اميرانى بر ش���ما حاكم
 .1المطال���ب العالي���ة  _ 267/4با اندک تفاوتی نس���بت به نق���ل طبرانی _ الدرالمنث���ور  300/2و مجمع الزوائد _ 227/5
هیثمی آ ن را توثيق کرده است _.
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خواهند شد كه برخى از فرامین [ الهى ] را كنار مى گذارند ،هر كسى با آنان مخالفت كند [ ،در
آخرت ] نجات مى يابد ،وکسی که کردار آنان را ناپسند شمارد جان به سالمت به در می برد یا
ُ
الاقل امید آن می رود ،و هر کسی که در میان آنان باشد هال ک گشته يا در ش ُرف تباهى خواهد بود».
همو در  330/11از حس ��ن بصرى مش ��ابه این روایت را نقل می کند و در ادامه می افزاید« :گفتند:
اى رسول خدا ! آیا با آنان مبارزه نكنيم؟ فرمود  :تا وقتى كه نماز مى خوانند ،نه».

1

ای ��ن احادیث [ که گاهی دربردارنده ی لفظ امام اس ��ت ،گاه خلیف ��ه و گاهی امیر ] خود دلیل بر آن
اس ��ت که مقصود از امراء ،خلفاء و پیش ��وایان یکی می باش ��د و آن هم حکام پس از ایش���ان است.

ت ّ
ف
ام�ر الم�ؤ ن
معر�ی پ� ي� ش�وا ي� ن
م� ی� ن�؟ع؟
ا� گمراهی �وسط ي
در نهج البالغه  188/2آمده است كه شخصى از امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره ی احادیث بدعت آور

گوناگونی روایاتی که در میان مردم رواج داش ��ت پرسيد ،ایشان فرمودند « :بعضى از احاديثى كه
و
ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در دس���ت مردم است ،حق اس���ت و برخى هم باطل ،هم راست دارد و هم دروغ ،هم ناسخ و
هم منس���وخ ،هم عام و هم خاص ،هم محكم و هم متش���ابه ،هم احاديثى كه درس���ت ثبت
ش���ده و هم احاديثى كه با ظن و گمان روايت ش���ده اس���ت .در زمان پيامبر آن قدر به ایش���ان
ً
نس���بت دروغ دادند كه ایش���ان به سخنرانی ايستاد و فرمود :هر كسى عمدا نسبت دروغ به من
دهد ،در جايگاهش در آتش منزل کند.
کس���انی ك���ه برایت حدي���ث نق���ل مى كنند ،تنه���ا چه���ار دس���ته اند و پنجمى ندارن���د :اول
منافقى كه تظاهر به ايمان مى كند و خود را به آداب اسالم جلوه می دهد [ ،اما ] از گناه پرهیز
نک���رده ،باک���ی ندارد ،و از روى عم���د به پيامبر نس���بت دروغ مى دهد ! اگر مردم می دانس���تند
ك���ه او منافق و دروغگوس���ت ،س���خنش را نپذیرفته و گفتارش را تصدی���ق نمى كردند ،ولیکن
گفتند :او همراه رس���ول خدا بوده ،حضرت را ديده و از ایش���ان ش���نیده و فرا گرفته است ،و لذا
سخنش را مى پذيرند .ولی خدا درباره ی منافقین به تو خبر داده وآنان را برای تو وصف نموده
 .1مانن���د حديث در المصنف ابن ابى ش���يبه  620/ 8س���نن ترمذی  _ 361/ 3ب���ا تفاوتى اندك ،نقل می کند و صحیح
م���ی ش���مارد _ ،المعج���م الكبير طبرانى  ،39/11س���نن بیهق���ی  ،157/ 8المعجم األوس���ط  252/ 1و  ،374/ 5مس���ند
الشامیین  371/ 1مسند ابو یعلی  308/ 10و مسند بزار . 61/ 6
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است .منافقان ،پس از پيامبر؟ص؟ با دروغ بستن و بهتان زدن ،به پیشوایان گمراهی و دعوت
کنندگان به س���وی آتش ّ
تقرب جس���تند ،و لذا حا کمان ایش���ان را والیت دادند و بر گردن مردم
س���وار کردند و به وس���یله ی آنان دنیا را به کام خود در آوردند .مردمان تنها با س�ل�اطين و دنيا
هستند ،مگر كسى كه خدا او را نگاه دارد .اين يكى از آن چهار گروه است»...

1

در كاف ��ی  62/8از حض ��رت امیر؟ع؟ نق ��ل می کند که ایش ��ان در حالی که از امت ِش ��کوه می کرد

فرمود« :والیانی که پیش از من بودند اموری را بر خالف دستور رسول خدا؟ص؟ مرتکب شدند،
در حال���ی ک���ه از روی عم���د در صدد مخالفت ب���ا آن حضرت بودند ،عه���د او را نقض کردند
و س���نت او را تغییر دادند .اگ���ر مردمان را بر ترک آنها وامی داش���تم ،و آن امور را به جایگاه های
خ���ود و آن گون���ه که در عه���د پیامبر؟ص؟بود باز می گردان���دم ،هر آینه لش���کریانم از پیرامون من
پراکنده می ش���دند ...به خدا س���وگند به مردم دس���تور دادم که در ماه رمضان جز براى انجام
فریضه و نماز واجب گرد نيايند ،به آنها گفتم كه ّ
تجمعشان براى نوافل و نمازهای مستحبی
بدعت اس���ت ،اما برخى از سپاهيانم و كس���انى كه در کنار من مى جنگيدند فریاد بر آوردند:
اى مسلمانان ! سنت عمر دگرگون شد ،او ما را از نماز مستحبی در ماه رمضان نهی می کند !
وترس���يدم در ناحیه ای از لشکرم بش���ورند .چه افتراق و از هم گسستگی ،اطاعت از پیشوایان
گمراهی و دعوت کنندگان به سوی آتش که من از این امت دیدم».

ف
ت
ت
ره� ن
صام�
ع�اد�ة ب� ن�
را� گمراهی �وسط ب
معر�ی ب
ابن ابى ش ��يبه در المصنف  696/ 8روايت می كند« :عبادة بن صامت از ش���ام به قصد حج،
ب���ه مدين���ه آمد .در مدينه نزد عثمان بن عفان رفت و گف���ت :اى عثمان ! آیا تو را از آنچه که از
رسول خدا؟ص؟ شنيدم آ گاه س���ازم؟ عثمان گفت :بگو ! عباده گفت :شنيدم رسول خدا؟ص؟
می فرمود :بر شما كسانی به حكومت خواهند رسيد كه شما را به آنچه درست می دانيد فرمان
می دهند ،وليكن آنچه را كه زشت و ناپسند می شماريد ،انجام می دهند .اينان بر شما هيچ
گونه حق اطاعتی ندارند».
 .1و نیز کافی 62/ 1
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حاکم در المس ��تدرک  357/ 3از عباده چنین آورده است« :بر شما فرمانروايانی سر کار خواهند
آم���د ك���ه به آنچ���ه درس���ت می دانيد فرم���ان می دهن���د ،وليك���ن آنچه را كه زش���ت و ناپس���ند
می ش���ماريد انج���ام می دهن���د ،اينان بر ش���ما هي���چ گونه حق اطاعت���ی ندارند ،پ���س خود ر ا
س���رزنش نكنيد .آنگاه افزود :س���وگند به خدايى كه جانم در دس���ت اوس���ت ،معاويه از شمار
آنان است ،و عثمان هيچ اعتراضی بر او نكرد 1».حاکم این روایت را بنا بر شرط بخاری و مسلم
صحیح می شمارد.

در مس ��ند اب ��و س ��عید شاش ��ى  172/3از رفاع ��ه نقل كرده اس ��ت« :عب���ادة بن صامت در ش���ام
ش���ترانى را ديد كه بار آنها ش���راب بود ،پرس���يد  :بارش���ان چيست؟ روغن اس���ت؟ گفتند  :نه،
ش���راب است و برای معاويه به فروش می رس���د .عباده هم چاقويی بزرگ از بازار تهيه كرد و به
طرف بار ها رفت و همه مشك ها را پاره نمود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

معاوي���ه ب���ه اب���و هريره ك���ه در آن زمان در ش���ام ب���ود پيغ���ام داد و گف���ت  :آيا جل���وى برادرت
عب���ادة ب���ن صام���ت را نمی گيری؟ او صبح ها به بازار مى رود و كس���ب و كار ّ
ذمیان را فاس���د
می کند ،و ش���ب در مسجد مى نش���يند وكارى جز آبروريزى و عيب جويى از ما ندارد .جلوی
برادرت را بگير.
اب���و هري���ره نزد عب���اده رفت و گف���ت  :اى عباده ! با معاوي���ه چه كار دارى؟ بگ���ذار هر كاری
ْ َ أُ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ َ ُ
َ
می خواه���د انجام دهد ! خدا در قرآن مى فرمايد ِ :ت�لك � ّم ة� ق�د خ�ل ت� لها َما ك َس بَ� ت� َولك ْم َما
َ ُ
ك َس بْ� ت� ْم 2،آنان ّامتی بودند كه گذشتند ،دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست.

عب���اده پاس���خ داد  :اى ابو هريره ! وقتى كه ما با رس���ول خدا؟ص؟ بيعت كردي���م ،تو نبودى ،ما
با ايش���ان بيعت كرديم كه در همه ی حاالت ،چه در حال نش���اط و چه در كس���الت از ايشان
اطاعت و پيروی كنيم ،و در حال تنگدس���تى و گشاده دس���تى انفاق نماييم ،امر به معروف و
نهى از منكر كنيم و در راه خدا سخن بگوييم و از سرزنش مالمت گران هراس نداشته باشيم.
با ایشان بيعت كرديم كه هنگامی كه نزد ما به يثرب آمد ،او را يارى كنيم و چنان كه خود و
 .1مشابه آن در مسند احمد 329/ 5
 .2سوره ی بقره 134/
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همسران و خاندانمان را حفظ مى كنيم ،از ايشان نيز محافظت نموده و در مقابل ،پاداشمان
بهش���ت باش���د و هركسى به بيعت خود با رسول خدا؟ص؟ وفادار بماند ،خداوند بهشت را به او
ن َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ َ ْ
وم� ن�ك ث� ف� ِإ� ن� َما يَ� ن�ك ث� على ن� ف� ِس ِه1،و كسى كه پیمان شكنى كند ،تنها به
ارزانى خواهد داشت،
زيان خودپیمان می شكند.

ابوهريره وقتى اين سخنان را شنيد ،ديگر چيزى نگفت.
معاويه به عثمان در مدينه نوش���ت كه عبادة بن صامت ،شام را بر من شورانده است ،پس
يا دس���ت از س���ر ما بردارد ،يا اينكه او را با ش���ام رها می كنم .عثمان در پاس���خ معاويه نوش���ت
ك���ه عب���اده را روان���ه ی مدینه ک���ن .معاويه هم همي���ن كار را ك���رد .وقتى عباده ب���ر عثمان وارد
ش���د ،جز عثمان كس���ى از صحابه در آنج���ا نبود ،اما از تابعین که صحاب���ه را درک کرده بودند
جماعت بسیاری حضور داشتند .عثمان متوجه او نشد تا اینکه یکباره او را در گوشه ای دید
که نشسته است ،پس رو به عباده كرد و گفت  :ما با تو چه کار داریم؟
عباده تمام قامت برخاس���ت و گفت :ش���نيدم رسول خدا؟ص؟ می فرمود :پس از من كسانى
امورتان را در دس���ت خواهند گرفت كه آنچه را زش���ت و ناپس���ند مى دانيد ،برای ش���ما خوب
معرفی مى كنند ،و آنچه را خوب و درس���ت مى دانيد ،بد و نادرس���ت مى شمارند .برای کسی
که نافرمانی خدا را می کند هیچ حق اطاعتی نیس���ت ،پس از راه پروردگارتان گمراه نش���ويد.
سوگند به خدايى كه جان عباده در دست اوست ،معاويه از شمار آنان است.
عثمان هم هیچ اعتراضی بر او نکرد! ».

2

 .1سوره ی فتح 10/
 .2منابع دیگری نیز این جریان را نقل کرده اند :طبرانی آن را در مس���ند الش���اميين  282/2از عبداهلل بن عمرو به اختصار
آورده اس���ت ،ذهبی نیز در س���یر اعالم النبالء  9/ 2آن را می آورد ،و البانی در صحیحه ی  138/2آن را صحیح ش���مرده
است.
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ت
ام�ر؟ص؟ ب�ر يا� ن�كه ب� خ
ا� گمراهی ا�ز صحا ب�ه ت
ر�ی پ� ی� ش�وا ی� ن
هس� ن�د !
�صر�ي ح پ� ي� ب
عبدال ��رزاق در المصنف  345/11از جابر نقل کرده اس ��ت که رس ��ول خدا؟ص؟ به كعب بن عجزه

فرمود« :خدا تو را از ّ
ش���ر حكمرانى س���فيهان حفظ كند .وی پرسيد :مقصود از حكمرانى اینان
چیس���ت؟ فرمود :امرایی پس از من خواهند بود که به راهنمایی من رهنمون نشده و به ّ
سنتم
گردن نمى نهند .کس���انی که دروغ ایش���ان را راست انگارند و در س���تم ياریشان نمایند ،از من
نيستند و من هم از ایشان نيستم و در کنار حوض نزد من نمی آیند .اما كسانى كه دروغ ایشان را
راست نمی انگارند ،و بر ستم ياری نمی نمایند ،از منند و من نیز از ایشان هستم و در کنار حوض
نزد من می آیند.
اى كعب بن عجزه ! روزه س���پری [ در برابر آتش ] اس���ت ،صدقه گناه را محو می کند و نماز
موجب نزديكى به خداست.
اى كعب بن عجزه ! كس���ى كه گوش���ت بدنش از مال حرام روييده باشد ،هرگز وارد بهشت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نمى شود و او سزاوار آتش است.
اى كع���ب ب���ن عجزه ! مردم���ان دو گونه اند :ی���ا خود را می خرن���د و آزاد می کنن���د ،یا خود را
فروخته ،گرفتار مى نمایند».

1

در مس ��ند احمد  111/5از خباب ب ��ن ارت نقل می کند« :بر در خانه ی رس���ول خدا؟ص؟ منتظر
ایش���ان بودي���م تا براى نماز ظه���ر بيرون بيايند .وقت���ى بيرون آمدند ،فرمودند :به گوش باش���ید،
گفتيم :گوش به فرمانیم ،دوباره فرمود :گوش كنيد ،و پاس���خ داديم :گوش به فرمان هس���تیم،
آنگاه فرمود  :کسانی بر شما حکومت خواهند کرد ،آنان را در ستمشان یاری ننمایید .هر کس
دروغشان را راست انگاشت ،هرگز در کنار حوض نزد من نخواهد آمد».

2

 .1مانند آن در مسند احمد 231/3
 .2مشابه آن در مسند احمد  395/6و  384/ 5و  243/4و  ،267مسند ابن المبارک  ،163/سنن ترمذی  512/ 2و
 ،137صحیح ابن حبان  ،9/ 5المعجم الکبیر  ،135/ 3المسند الجامع  ،749/ 10تاریخ بغداد  ،361/ 5المستدرک
 78/ 1و در  _ 126/ 4وی آن را صحیح دانسته است _ و مجمع الزوائد  248/ 5می نویسد  :این حدیث را احمد و بزار
روایت کرده اند و سند روایت احمد و یکی از روایات بزار صحیح می باشد.
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مسلم در صحیح خود  20/ 6روایت کرده است که رهبران گمراهی بال فاصله پس از پیامبر؟ص؟

خواهند بود .او چنین نقل می کند« :حذیفه از پیامبر؟ص؟ پرسید :اى رسول خدا ! ما گرفتار ّ
شر و
بدی بوديم و خدا خیری آورد كه اكنون در آن به سر مى بريم ،آيا پس از اين خيرّ ،
شرى هست؟
فرمود  :آرى ! پرس���يد  :آيا در پس آن ،خيری خواهد بود؟ فرمود  :آرى ! گفت  :آيا پس از آن خير،
ّ
ش���ر ديگرى هس���ت؟ فرمود  :بلی ،گفت  :چگون���ه؟ فرمود :پس از من رهبران���ى خواهند بود كه
به راهنمایی من رهنمون نمی ش���وند و از س���نت م���ن پیروی نمی کنند .در مي���ان آنها مردانى
خواهند بود كه قلب هایشان قلب های شياطين است که در بدن های آدمیان قرار دارد.
پرسيد :اى رسول خدا ! اگر آن زمان را دريافتم ،چه كنم؟ فرمود :فرمان حا کم را شنیده ،از او
اطاعت می کنی ،گرچه بر پش���تت بزند و مالت را بس���تاند ،پس بش���نو و اطاعت کن».

ك� ن�ده خ
را� گمراه ن
ره� ن
م� ف� ی� نا�ه ب�ا ن
م�
ام�ر؟ص؟ در�باره ی ب
عمر می گو�ید :پ� ي� ب
خ
س� ن� ف
گ� ت� ن�د !
در مسند احمد  42/1آمده است كه عمر به كعب االحبار گفت« :از تو مطلبی را مى پرسم ،پس
جوابش را كتمان نكن ! کعب گفت  :به خدا قس���م آنچه را بدانم از تو مخفى نخواهم داشت !
عمر پرس���يد :از چه چيزی بيش���تر بر امت محمد بیم داری؟ كعب پاس���خ داد :رهبران گمراه
كننده ! عمر گفت :راست گفتى ،رسول خدا اين مطلب را مخفیانه به من گفته بود».

1

طبرانى در مس ��ند الش ��اميين  97/2از کعب االحبار از عمر بن خطاب نقل می کند كه رس ��ول خدا

مخفيانه به من فرمود« :بيش از هر چيزى براى امتم ،از پیشوایان گمراهی مى هراسم.
كعب مى گويد :من هم گفتم :به خدا سوگند ،از چيزى به جز آنها براى اين امت نمى ترسم».

آ
ام�ر؟ص؟ ت� ن�ها ی�ک ب�ار ب�ه خ� نا�ه ی عمر �مد !
پ� ي� ب
حلي ��ة االولياء  119/5به نقل از عمر بن خطاب مى نويس ��د« :رس���ول خدا؟ص؟ در حالی كه غم
را در چهره ش���ان احس���اس مى كردم ،دس���ت به ریش م���ن زد و فرمود :إنا هلل و إن���ا إليه راجعون !
 .1هیثمی در مجمع الزوائد  239/5می نویسد  :احمد این حدیث را نقل نموده و راویان آن همه مورد اطمینان هستند.
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جبرئيل هم اکنون نزد من آمد و گفت :إنا هلل و إنا إليه راجعون ! گفتم :درس���ت اس���ت ،ما برای
خداييم و به س���وی او باز مى گرديم ،اما چرا اين آيه را خواندى؟ پاس���خ داد :با گذش���ت اندک
زمانی پس از ش���ما امت گرفتار فتنه مى ش���وند ،پرس���يدم :فتنه كفر يا گمراهى؟ گفت :هر دو
خواهد بود ! گفتم :چگونه چنین چیزی ممكن اس���ت در حالی كه كتاب خدا را ميان آنها به
جا خواهی گذاش���ت؟ در پاس���خ گفت :با كتاب خدا دچار فتنه مى گردند و اين كار توس���ط
اميران و قاريان انجام مى پذیرد ! اميران مردم را از حقوقش���ان باز داشته ،به آنان ستم می کنند
که این کار منجر به جنگ و جدال شده ،فتنه ی مردمان را در پی خواهد داشت ! قاريان هم
از خواس���ت اميران پیروی می کنند و بر ضاللت آنان افزوده ،خودداری نمی نمایند.
پرس���يدم :چگون���ه می توان از دس���ت اينان جان به س�ل�امت ب���ه در برد؟ جبرئي���ل گفت :با
خويشتن دارى و شكیبايى ! اگر حقوقشان را دادند بگيرند ،اما اگر منع كردند از آن بگذرند».
الدرالمنث ��ور « :155/ 3حکیم ترمذی از عمر بن خطاب نقل کرده اس���ت :رس���ول خدا؟ص؟ به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

سراغ من آمد ،من اندوه را در چهره ی ایشان مشاهده می کردم ،پس ریش مرا گرفته»...

1

در گزارش دیگری نیامده که رسول خدا؟ص؟ غیر از این مورد به خانه ی عمر رفته باشند !

ّ
ف
را� گمراه ن
گر� ت�ارى ت
ره� ن
ك� ن�ده
عل ت�
ام� ب�ه ب
علت اینکه این امت به پیشوایان گمراهی دچار شدند ،آن است که با فرمان پیامبر؟ص؟ مخالفت
ک ��رده ،به باالترین خدمتی که پیامبری به امت خود کرده اس ��ت پش ��ت پا زدن���د .آن حضرت در آن
بيمار ى که منجر به وفاتشان شد ،اصحاب را فرا خواندند و خواستند عهدی بنویسند كه آنان را تا
روز قیامت از خطر گمراهی نگاه داشته ،سروران عالم قرار دهد.
ام ��ا قريش احس ��اس كرد كه ایش ��ان قصد آن دارد که واليت حضرت امی ��ر و عترت؟مهع؟ را به طور
رس ��مى بنویس ��د و از قريش بر آن اقرار بگيرد و آنها را وادار به اطاعت نماید .لذا عمر بن خطاب به پا
خواس ��ته ،رو در روی پیامبر؟ص؟ گفت :ما هیچ نياز ى به وصيت ش ��ما نداريم ،كتاب خدا برای ما
 .1و نیز الجليس الصالح  599/و المعرفة والتاريخ 580/
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کافی است ! قريشيان و طلقاء [ آزادشدگان به دست پيامبر؟ص؟ در فتح مكه ] نیز سخن عمر را تأييد
كرده ،فرياد زدند :همان كه عمر گفت ،همان كه عمر گفت ! کتاب خدا برای ما کافی اس ��ت ،برای
او چیزی نیاورید ،او هیچ نخواهد نوشت و گفتار کفر را بر زبان جاری کرده ،گفتند:پیامبرتان هذيان
مى گويد ! و صدا به فریاد بلند کردند.
برخی از اصحاب و بعضی زنان آن حضرت فریاد زدند  :برای او [ قلم و کاغذ ] بیاورید تا بنویسد،
ولیکن دیگران گفتند :هیچ چیزی نیاورید ،از خود او بپرسید ،هذیان می گوید !
آن ��ان آمادگی آن را داش ��تند که اگر پیامبر؟ص؟ بر نوش ��تن وصیت خود اص ��رار ورزد ،ارتداد خود را از
اس�ل�ام علن ��ی کنند و بگویند ک ��ه او پیامبر نبوده ،بلک ��ه تنها در صدد تأس ��یس حکومت برای بنی
هاشم بوده است .لذا حضرت بر آنان خشمگين شد و آنها را بیرون راند.

این تنها موردی بود که ایشان اصحابش را طرد کرد و آن گونه که بخاری نقل می کند فرمود« :از نزد
من برخيزيد ،روا نيس���ت که نزد من اختالف كنيد ،حالی كه من دارم بهتر از آن چيزى اس���ت
كه مرا بدان فرا می خوانید» !
مقصود از آن چه آن حضرت را بدان فرا می خواندند آن بود که بر نگاش ��تن وصیتش اصرار کند و
این توجیهی شود بر این که آنان ارتداد خود را علنی سازند.
پس از این ماجرا ،ابن عباس پيوس ��ته مى گفت :مصيبت ،تمام مصيبت آن بود كه مانع ش���دند
رسول خدا؟ص؟ وصیتش را بنویسد.

1

ق آ
ن
ن
ن
احاد ي� ث� پ� ی� ن
مى ك�د
گرا� را معلوم
ملعو�ه در �ر� ن� ،گمراه
رامو� ش� ج�ره ی
خداوند متعال مى فرمايد:
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ أَ
نّ َ َ َ َ َ ْ ن َ ُّ �ؤْ َّ ت أَ َ ْ ن َ َ ف تْ نَ ةً نّ َ َ �شَّ َ َ �ةَ ْ َ ْ ُ نَ ةَ
« ِإَو ذ� ق�ل ن�ا لك ِإ� نّ� َر ّب�ك � َح َاط بِ�ال� ِاس وما ج�عل�ا الر ي�ا ال ِ� ي� �ر ي��اك ِإ�لا ِ���� ِلل� ِاس وال ج�ر الملعو��
ُ ْ ً َ ً
ْ ُ آ نُ َ ُ ُ َ
ُ ُ
ِ�ف ي� ال ق� ْر� نِ� َو� خ� ِّو ف�ه ْم ف� َما يَ��ز ِ ي�ده ْم ِإ�لا ط�غ ي َ� نا�ا ك ِب� ي�را ،هنگامى كه به تو [ اى پيامبر ! ] گفتيم :پروردگارت
بر همه ی مردم احاطه دارد ،و آن رؤيا را که به تو نمايانديم ،و [ نيز ] آن درخت لعنت شده در قرآن را،
 .1اين حديث را بخار ى در  36/1و ش���ش جای دیگر آورده و تا توانس���ته آن را کوتاه كرده اس���ت ! حديث نگاران ديگر
مبسوط تر از او روايت كرده اند.
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جز براى آزمايش مردم قرار نداديم ،و ما آنان را بيم مى دهيم ،ولی جز بر طغيان بيشتر آنها نمى افزايد».

1

س ��نیان رواي ��ت می کنن ��د ك ��ه پيامبر؟ص؟ اي ��ن آيه را ب ��ه رهبران گم ��راه کنن���ده از بنى اميه تفس���ير
نموده است.
در مجم ��ع الزوائ ��د  243/5در حديث ��ى ک ��ه آن را از ابو يعل ��ی نقل و توثیق می کند ،آورده اس���ت كه
َ
اب ��و هر ي ��ره مى گويد« :رس���ول خدا؟ص؟ در خواب ديد ك���ه گویا بنى َحكم بر منب���رش باال و پايين

مى پرند ،صبح آن روز با عصبانیت فرمود :چرا بايد ببينم كه بنى حكم مانند ميمون از منبرم
باال مى پرند؟
راوى مى افزايد :کس���ی رسول خدا؟ص؟ را پس از اين ماجرا تا زمانی که از دنیا رفتند ،خندان
ندید !»
در همي ��ن منب ��ع  240/5از عبداهلل بن عم ��رو روایت ��ی را م ��ی آورد و آن را صحی���ح می ش���مارد،

وی مى گويد« :نزد پيامبر؟ص؟ نشس���ته بوديم و [ پدرم ] عمرو بن عاص رفته بود تا لباس���ش را به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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تن کند و به من بپیوندد .آن حضرت در این حال فرمود :مردى ملعون بر شما وارد می شود .به
خدا قسم پیوسته هراسان بودم و بيرون و داخل را نگاه مى كردم [ كه ببينم چه كسى مى آيد ]
َ
تا اين كه فالنی وارد شد ،مقصود او َحکم است».
المعجم الكبير  9/3از امام حس ��ن؟ع؟ در پاس ��خ به اعتراض شخصى درباره ی صلح با معاويه،

نق ��ل می کن ��د كه فرمودن ��د« :رس���ول خدا؟ص؟ در رؤيا بنى امي���ه را ديد كه يكى پ���س از ديگرى بر
َّ أ
َ َ
ث 2
منبرش سخنرانی مى كنند .اين رؤيا ایشان را آزرد تا آنكه اين آيه نازل شد :إ� ن�ا � َعط ي� ن�اك الكو�ر،
َّ
همانا ما تو را كوثر داديم ،كه نام نهرى اس���ت در بهش���ت .هم چنين اين آيات نازل گرديدِ :إ� ن�ا
أَ نْ �زَ ْ ن َ ُ ف َ ْ َ ة ْ قَ ْ َ َ أَ ْ َ َ َ َ ْ َ ةُ ْ قَ ْ َ ْ َ ةُ ْ قَ ْ خَ ْ ٌ نْ أَ ْ ف َ ْ
� ش�ه ٍر3،همانا ما قرآن را در شب
�� ل�اه ِ� ي� ل ي�ل ِ� ال�د ِر ،وما �دراك ما ل ي�ل� ال�د ِر ،ل ي�ل� ال�د ِر � ي�ر ِم� �ل ِ
قدر فرو فرس ��تاديم ،و تو چه می دانی که ش���ب قدر چیست؟ شب قدر برتر و باال تر است از هزار ماه،
كه بنى امیه در آن حکومت می کنند.
قاسم بن فضل [ که از راویان این حدیث است ] می گوید :ما حساب کردیم همان هزار ماه
 .1سوره ی اسراء 60/
 .2سوره ی کوثر 1/
 .3سوره ی قدر 1 - 3/
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بود ،نه کمتر و نه بیشتر».
أَ َ َ َ ّ ذَ
در فتح البار ى  287/8چنین روایت می کند« :ابن عباس از عمر درباره ی آيه ی �ل ْم ت� َر ِإ�لى ال ِ ي�� نَ�
ُ ْ ً أَ َ ُّ َ ُ َ ْ
َ َّ ُ ْ َ َ
اهلل ك ف�را َو�حلوا ق� ْو َمه ْم د َار ال بَ� َو ِار 2،آی ��ا ب ��ه کس���انی ک���ه [ ش���کر ] نعمت خدا را به کفران
ب�دلوا ِن�عم ت� ِ
1

تبدیل کردند و قوم خود را به س ��رای هالکت در آوردند ،ننگریس���تی؟ پرسيد كه منظور اين آيه چه
كس���انى هس���تند؟ عمر گفت :مقصود ،آن دو گروه فاجرتر که از بنى مخزوم و بنى اميه هستند
می باشد ،يعنى دايى های من و عمو های تو ! اما دایی های مرا ،خداوند در جنگ بدر از میان
برد ،ولیکن به عمو های تو تا چندی مهلت داده است !»
اب ��ن حج ��ر در ادامه حديث ��ی از حضرت امیر؟ع؟ می آورد [ ک ��ه مقصود ،آن دو گ ��روه فاجرتر ،یعنی
بنی امیه و بنی مغیره می باشد ،اما بنی مغیره را خداوند در جنگ بدر ریشه کن نمود ولیکن بنی امیه

ت ��ا چندی مهلت داده ش ��ده اند ] و در ب ��اره ی آن مى گوي���د« :این حدیث در كت���اب عبدالرزاق و
نسائى و حاکم نيز هست ،عالوه بر آنکه حاكم آن را صحيح دانسته است».
نگارنده :مقصود عمر از دایی هایش ،بنى مخزوم اس ��ت و عمر مادرش حنتمه را به آنها منتس���ب
می ک ��رد .ام ��ا خالد بن وليد [ که خود از بن ��ی مخزوم بود ] اين انتس ��اب را نمى پذيرفت و عمر این آیه
را می خواند:
َ
َ
َ
َ
أ
َ
َ
أ
ّ
ً
ٌ
ْ
َ
أ
َ
َ
َ
ش ئْ ْ َ تُ َ َ
ْ َ َ َ
َ قْ َ َ َ َ َ ذ َ َ ف ُ ْ َ َ ُ ْ ف َ ْ ق ُ َ ئ
و� عل ْ ي� ِه ْم
« ِل ي��طع طر�فا ِم ن� ال ِ ي�� ن� ك�ر وا �و ي�ك ِب� ت�هم � ي� ن�� ِل ب�وا خ� ِا� ِب� ي� ن� .ل ي�س لك ِم ن� ال�مر �� �و ي�� ب
أَ
� ْو يُ� َع�ذِّ ب�َ ُه ْم ف َ� ِإ��نَّ ُه ْم �ظ َ ِال ُم َن
و� 3،تا خداوند برخى از كس ��انى را كه كافر ش���دند نابود كند ،يا آنان را خوار
س ��ازد تا نوميد بازگردند .هيچ يک از اين كارها در اختيار تو نيس���ت ،يا [ خدا ] بر آنان مى بخشاید يا

عذابشان مى كند ،زيرا آنان ستمكارانند».
ولیکن معناى آيه [ آن گونه که عمر برای ش ��ماتت خالد آن را ش ��اهد م ��ی آورد و چنین می نمایاند
که خالد از این کس ��انی اس ��ت که مقصود آیه هس ��تند ،نمی باش ��د ،بلکه ] اين است :خداوند اراده
كرده برخى قبائل قريش را مهلت دهد ،وبرخى دیگر را با كش ��تن رهبرانش ��ان و از میان بردن سیاسی
 .1و نی���ز فضائ���ل االوق���ات بيهقى  ،211/س���نن ترمذى  ،115/5المس���تدرک حاك���م  170/3وی آن را صحيح دانس���ته و
احاديث ديگرى نيز آورده است ،ر.ک به  175/3و 74/4
 .2سوره ی ابراهیم ؟ع؟ 28/
 .3سوره ی آل عمران 127 - 128/
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از می ��دان ب ��ه در برده ،از صحنه ی مقابله با اس�ل�ام خ ��ارج کند .از اين رو در تاري���خ ،نقش مهمى از
اينان نمى بينيم.
گروه ��ی از آن ��ان بن ��و عب ��د الدار هس ��تند ،كس ��انى ك ��ه س ��واركاران و جنگجوي���ان قري���ش بودند و
امیرالمؤمنین؟ع؟ در بدر و احد بیش از ده تن از جنگ آوران آنان را كشت ،كه همگى جزء قهرمانان
و پرچمداران قريش بودند.
گروهی دیگر بنو مغيره ،که خاندان ریاستمدار از بنى مخزوم اند و پس از كشته شدن ابو جهل در
جنگ بدر ،دیگر خبری از آنان نیس ��ت .از ميانش ��ان تنها يک جنگجو باقی ماند و او خالد بن وليد
بود که بعدها پسرش عبدالرحمن در خالفت طمع كرد و معاويه وى را كشت.
همچنين پس از ابو بكر و عمر ،دوران دو قبيله ی تيم و عدى نيز به سر آمد و فقط اميه و هاشم در
صحنه سياسى باقی ماندند.
گرچ ��ه در منابع حدیثی اهل س ��نت چنان که گذش ��ت مقص ��ود از آیه تنها برخ���ی از قبایل قریش
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
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عنوان ش ��ده اند ،ولیکن در منابع و روایات ما ،رس ��ول خدا و ائمه ه ��دی؟مهع؟ تأکید دارند كه نه تنها
بنى امیه و بنی مخزوم ،بلكه تمامی قريش ،مسئول و پاسخگوى كفران و تغییر نعمت الهى هستند.

امام صادق؟ع؟ به عمرو بن س ��عید که از حضرت پیرامون همین آیه س ��ؤال کرد ،فرمودند« :ش���ما
در م���ورد ای���ن آیه چه می گویید؟ پاس���خ داد :ما می گوییم که آنان دو گ���روه فاجرتر قریش یعنی
بنی امیه و بنی مخزوم هس���تند .حضرت فرمود :بلكه مقصود تمامى قریش است .خداوند به
پيامبرش فرمود :من قريش را بر عرب برترى دادم و نعمتم را بر آنان تمام كردم و رسولی برايشان
فرستادم ،اما آنان كفران نعمت كردند و فرستاده ی مرا تكذيب نمودند».

1

در كافی  345/8از امام باقر؟ع؟ روایت کرده است كه فرمودند« :صبح هنگامی رسول خدا؟ص؟
گرفت���ه و غمگي���ن بودند ،امیرالمؤمنین؟ع؟ خدمت ایش���ان عرض نمود :اى رس���ول خدا ! چرا
شما را ناراحت و محزون مى بينم؟ فرمودند :چرا چنين نباشم و حال آن که ديشب در خواب
دي���دم بن���ى تي���م و بنى ع���دى و بنى اميه از منب���رم باال مى روند و مردم را از اس�ل�ام ب���ه قهقرا به
 .1تفسير عياشى  229/2و نیز ر.ک به کافی 103/ 8
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جاهليت باز مى گردانند ،پرس���يدم :پروردگارا ! اين رخداد در زمان حيات من اس���ت يا پس از
مرگم؟ فرمود :پس از مرگ».

اهل س� ت� ا� ن� روا� ت� را ا�ز ��ام�ر؟ص؟ صح�ح می ن
دا� ن�د:
ی
پی ب
ی
ن ی
خ ف
م� سی سال ت
لا� ت� پ�س ا�ز ن
اس�
�
مس ��ند احمد 273/4از نعمان بن بش ��ير می آورد« :با رس���ول خدا؟ص؟ در مسجد نشسته بوديم.
بشير بن سعد هم که سخنان آن حضرت را به خاطر می سپرد حضور داشت .ابو ثعلبه خشنى
آم���د و از بش���یر پرس���يد :آيا گفتار رس���ول خدا؟ص؟ درب���اره ی حاکمان را به ی���اد داری؟ حذيفه
[ که حاضر بود ] پاس���خ داد :من خطبه ایش���ان را در خاطر دارم ،پس ابو ثعلبه نشست .حذیفه
گفت :رسول خدا؟ص؟ فرمود:
ه���ر آن مقداری كه خدا بخواهد نبوت ميان ش���ما خواهد ماند ،و هنگامی که اراده كند آن
را برمى دارد ،س���پس خالفتی به ش���يوه نبوت ،آن مقداری که خداوند اراده نماید خواهد بود،
تا آن زمان كه آن را بر اس���اس مش���یت خود بردارد ،سپس پادشاهى ستمكارانه ای خواهد بود،
تا خداوند بس���اط آن را برچيند ،پس از آن س���لطنتی جبارانه خواهد آمد ،كه آن را هم از میان
ً
مى برد ،در نهايت [ مجددا ] خالفتی به شيوه نبوت خواهد بود.
حبيب بن سالم که این روایت را از نعمان نقل می کند مى گويد :وقتى عمر بن عبد العزيز بر
مسند خالفت تکیه زد ،يزيد بن نعمان بن بشير از ياران وى بود .اين حديث را براى يادآورى،
به او نوشتم و گفتم :اميدوارم حکومت عمر بن عبد العزيز ،آن حکومتی باشد که بعد از آن دو
پادشاهی ستمکارانه و جبارانه قرار دارد ! یزید بن نعمان نامه ی مرا نزد عمر بن عبد العزیز برد
که خوشایند و ّ
مسرت وی را در پی داشت».

1

ّ
شخصیتی ظالم بوده است.
 .1علی رغم آنچه برخی تصور می کنند ،عمر بن عبد العزیز نیز بسان دیگر حاکمان اموی،
عالمه ی امینی؟حر؟ در مورد برداشته شدن بدگویی به حضرت امیر؟ع؟ توسط وی ،کالمی دقیق دارد که شایسته است
بدان مراجعه شود ،ر.ک به الغدیر 266/ 10
ام���ام زی���ن العابدین؟ع؟ درب���اره ی او می فرمایند :هنگامی که بمیرد ،آس���مانیان بر او لعنت می فرس���تند ،ولی اهل زمین
برایش اس���تغفار می کنند ،بصائر الدرجات  .170/و نباید فراموش کرد که وی از س���ال  99تا س���ال  101هجری که از دنیا
رفت ،به مدت دو سال خالفت امام باقر؟ع؟ را غصب کرده است .م
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طيالس ��ى در مس ��ند خود  31/به نقل از معاذ بن جبل آورده اس ��ت كه پيامبر؟ص؟ فرمود« :خداوند
این امر را با نبوت و رحمت آغاز كرد ،سپس خالفت و رحمت خواهد بود ،پس از آن حكومتی
س���تمكارانه ،و بعد حكومتی جبارانه با زور و غلبه و فس���اد در زمین خواهد بود كه زنا كردن،
نوشيدن شراب و پوشيدن حرير را حالل مى شمارند ،در اين راه يارى مى شوند و پيوسته دنيا
به کام آنان است ،تا خدا را مالقات كنند».
در س ��نن دارم ��ى  114/2از ابو عبيده از رس ��ول خدا؟ص؟ چنین می آورد« :آغ���از دينتان با نبوت و
رحمت اس���ت ،س���پس حکومت و رحمت ،بعد پادش���اهی ای که هیچ خیری در آن نیست،
سپس سلطنتی جبارانه كه شراب و حرير در آن روا شمرده مى شود».

1

نگارنده :اين حديث صحیح است و بنى اميه را به عنوان «رهبران گمراه كننده» معرفی مى كند
و تصر ي ��ح دارد ك ��ه حكوم ��ت معاويه و تمام كس ��انى ك ��ه پس از وى ت ��ا عمر بن عب���د العزيز آمدند،
حكومتی جبارانه ،ظالمانه و غير شرعى بوده است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اب ��ن حجر عس ��قالنی در فتح الب ��ار ى  61/8مى گويد« :اش���اره وى [ ذو عم���رو یمانی در روایت
بخاری ] 2بدين س���خن [ که هرگاه پای شمشیر به میان آید ،سلطنت و پادشاهی خواهد بود ]
با حديثى كه احمد و اصحاب س���نن آورده اند و ابن حبان و ديگران آن را صحیح شمرده اند
مطابقت دارد که سفينه از پيامبر؟ص؟ نقل می کند:
خالفت پس از من سى سال است ،و پس از آن به حكومتى ظالمانه تبدیل می شود».
البان ��ى در صحیحه  742/1مى نويس ��د« :اين حديث را احمد ،اب���وداود ،ترمذى و حاكم نقل
کرده ان���د و دلي���ل بر ص���دق نبوت پيامبر؟ص؟ اس���ت ،چ���ون ابوبكر س���ال  11هجری بر مس���ند
حكومت نشس���ت و حس���ن بن علی ،س���ال  41از خالفت كناره گيرى كرد كه س���ى سال تمام
مى شود».
ما سنیان را با این حدیث [ که خود صحیح می دانند ] ملزم می نماییم تا بپذیرند حکومت معاویه
و امثال وی نامش ��روع اس ��ت .لکن ما خود آن را نمی پذیریم ،چرا که با وصیت متواتر رسول خدا؟ص؟
 .1ابو يعلی در مسند  177/2مشابه این حدیث را آورده است ،و نیز المعجم الكبير طبرانى  88/11با این تفاوت که در
آن چنین آمده است :سپس مانند خران به جان یکدیگر می افتند.
113/ 5 .2

32

نس ��بت ب ��ه امیرالمؤمنی ��ن و عترت؟مهع؟ تع ��ارض دارد ،هم چنان که آن را تالش ��ی ب ��رای خارج کردن
عمر بن عبد العزیز از دایره ی نکوهش عام و فراگیر پیامبر؟ص؟ درباره ی بنی امیه می دانیم.

ت
روا� آ � ن� ن
را� گمراهی و پ� ي� ن
ره� ن
ا�
حكوم� ب
ت�ا ظ�هور ح�ض ت
ر� مهدى ؟جع؟ ادامه دارد
مقدس ��ی س ��لمی در عقد الدرر  62/به نقل از حذيفه از رسول خدا؟ص؟ می آورد« :بدا به حال این
امت از پادش���اهان جبار كه چگونه مى كش���ند و چسان مى ترسانند ،مگر كسانى را كه آشكارا
ً
از آنه���ا اطاع���ت كنند .مؤمن پارس���ا ،با زبان خ���ود تظاهر به دوس���تی می کند ،اما قلب���ا از آنان
گریزان است.
پس آنگاه که خداوند اراده كند دوباره اس�ل�ام را عزيز و س���ربلند گرداند ،تمام ستمگران را از
بين مى برد و اوس���ت که بر هر آنچه بخواهد قادر اس���ت ،و تواناس���ت که امتی را پس از فساد و
تباهی اصالح کند.
اى حذيف���ه ! اگ���ر از دنيا تنها يك روز باقى مانده باش���د ،خداوند آن روز را آنقدر طوالنى كند
تا مردى از اهل بيتم حكمرانی نماید .معرکه ها بر دس���ت او واقع می ش���ود و اوست که اسالم را
پديدار مى کند .خداوند از وعده اش تخلف نمی کند و او سریع الحساب است.
مقدس���ی در ادام���ه می نگارد :حاف���ظ ابو نعیم اصفهان���ی این حدی���ث را در صفة المهدی
آورده است».

1

 .1و نیز العرف الوردى في اخبار المهدی  ،2/2البرهان متقی هندى  ،92/ينابيع المودة  448/و كشف الغمة 262/3
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فصل دوم

ّ
د�ال
ج
دجال در نگرش مسلمین ،یهود و آن دسته از
صحابه که تحت تأثیر اندیشه ی یهود بودند

د�ال در ن� ش
گر� اهل ب� ي� ت�؟مهع؟
ج
آنچ ��ه در مناب ��ع ش ��يعيان در ب ��اره ی دج ��ال و حرکت وى بيان ش ��ده اس ��ت ،با آنچ���ه در احاديث
سنى هاست ،از چند جهت تفاوت دارد:
 .1نزد ما ش ��یعیان ،دجال يهودى است و بر ضد حضرت مهدی؟جع؟ دست به شورشی جهانى
مى زند .اين رخداد پس از ظهور امام و برپايى دولت جهانى ايش ��ان و نيز بعد از فرود آمدن حضرت
عيسى؟ع؟ از آسمان ،اتفاق مى افتد.
ً
پی ��روان او یهودی ��ان و ناصبی ها هس���تند .ظاه ��را دجال از پيش ��رفت دانش آن روزگار نیز اس���تفاده
می کند و از فريب كار ى و افسونگری نیز بهره خواهد جست !
کم ��ال الدی ��ن  528/از عبداهلل بن عم ��ر نق ��ل می کن ��د ک ��ه اکث ��ر پی ��روان دج���ال یهودی���ان ،زن���ان و
اعراب هستند.
 .2احاديث ش ��یعیان از عناصر اس ��طوره اى و افس ��انه اى دجال كه در منابع ديگران به وفور یافت
فـرهـنـــــــگ
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می شود ،عاری است.
 .3كع ��ب األحبار معتقد اس ��ت كه ش ��ورش دج ��ال بالفاصله پس از فتح قس���طنطنيه اس���ت و
قيامت پس از آن برپا مى ش ��ود .اما چنین پنداری در منابع ما مردود اس ��ت ،چرا که دولت عدل الهى
زمانی طوالنی استمرار خواهد داشت.
 .4در روايات ما ،دجال آخرين طاغوت و پیشوای گمراهی است.

در كاف ��ی  296/8از ام ��ام باقر؟ع؟ نق ��ل می کند که فرمودند« :تا ظهور دجال ،برای هر كس���ى كه
م���ردم را به س���وى خويش بخواند ،كس���انى خواهند ب���ود كه با او بيعت كنن���د و هر كس پرچم
گمراهى برافرازد ،صاحب آن طاغوت است».
در بصائ ��ر الدرج ��ات  317/از امير المؤمنین؟ع؟ نق ��ل می کند که فرمودند« :پي���ش از آنكه مرا از
دست بدهيد ،هر سؤالی دارید بپرسيد .به خدا سوگند ،از من درباره ی گروهى که يكصد نفر
را رهبری می کنند نمی پرس���ید ،مگر آنکه به ش���ما خواهم گفت رهب���ر ودعوت کننده ی به آن
كيست ،تا زمانى كه دجال خروج كند».
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 .5عمده ی دشمنان اهل بیت پيروان دجال اند.

در امالی ش ��یخ طوس ��ی  59/ 1از رافع غالم ابوذر آمده اس ��ت« :ابوذر؟حر؟ را در حالی كه حلقه ی
در كعبه را گرفته و رو به جانب مردم کرده بود دیدم که می گفت :نزد كسى كه مرا مى شناسد
من جندب ام و براى آنكه مرا [ بدین نام ] نمى شناسد ،ابوذر غفاری ،شنيدم رسول خدا؟ص؟
فرمودن���د :هر كس���ى که با م���ن در این زمان و با اهل بیت���م پس از من بجنگ���د ،خداوند او را در
آخرالزمان در میان پيروان دجال قرار خواهد داد .همانا اهل بيتم در میان شما همانند کشتى
نوح اند كه هر كس���ى س���وار آن شود ،نجات يافته و كسى كه سرپيچى كند ،غرق خواهد شد،
و بس���ان باب حطه [ در میان بنی اس���رائیل ] هستند که هر که از آن وارد شود نجات یابد ،و هر
آنکه داخل نشود هال ک گردد».

1

محاس ��ن برقی  90/1از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :هر كس���ى با ما
اهل بيت دش���منى کند ،خدا او را يهودى محش���ور گرداند .گفتند :ای رس���ول خدا ! حتى اگر
ش���هادتين را بگوي���د؟ فرمود  :آرى ،با اي���ن دو كلمه تنها از ريخته ش���دن خونش يا از پرداخت
جزيه _ با حالت خواری _ جلوگيرى مى كند.
در ادامه فرمودند :هر كس���ى با ما اهل بيت دشمنى كند ،خدا او را يهودى محشور مى كند.
پرس���يدند :ای رس���ول خدا ! چگونه چنین می ش���ود؟ فرمود :اگ���ر دجال را درياب���د ،به او ايمان
مى آورد».

2

در رجال کشی  697/ 2از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :خداوند ارواح را دو هزار سال پیش
از اجس���اد آفرید و آنها را در هوا قرار داد ،پس هر آنچه از آنان در آنجا یکدیگر را ش���ناختند ،در
اینج���ا با هم الف���ت گرفتند و هر آنچه در آنج���ا یکدیگر را نش���ناختند در اینجا دچار اختالف
ش���دند .هر کس���ی که به ما اهل بیت نس���بت دروغ ده���د ،خداون���د او را در روز قیامت نابینا و
 .1مش���ابه آن در امالی طوس���ی  74/ 2و رجال کش���ی  .115/ 1نظیر آن در مصادر س���نیان بدون ذکر دجال آمده است ،به
عنوان نمونه  :مس���ند ش���هاب ،273/ 2مناقب ابن مغازلی  68/و  ،134امالی شجری  ،151/ 1میزان االعتدال ،482/ 1
مقتل خوارزمی  ،104/ 1کش���ف األس���تار هیثمی  .222/ 3و نیز ر.ک به المس���تدرک  ،150/ 3المعجم الصغیر  139/ 1و
مجمع الزوائد .168/ 9
 .2و نیز ثواب االعمال 203/
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یهودی محش���ور گرداند ،و اگر دجال را درک کند به او ایمان می آورد ،و اگر او را درک نکند در
قبر به او ایمان خواهد آورد».
مشارق انوار اليقين  52/از ابو سعيد خدر ى از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :اى مردم ! هر كسى با
ما اهل بيت دشمنی ورزد ،خداوند او را يهودى محشور كند و اسالمش نفعی برايش نخواهد
داش���ت .اگر دجال را دريابد ،به او ايمان مى آورد ،و اگر بميرد خداوند او را از قبر برانگیزد تا به
او ايمان آورد».

1

معناى این احادیث آن اس ��ت كه ناصبی ها در زمان حض ��رت مهدی؟جع؟ هم پیمانان و پیروان
یهود خواهند بود.
 .6ب ��ر اس ��اس روای ��ات ما ورود ب ��ه مدینه بر دجال حرام اس ��ت که مش ��ابه آن را س���نیان نیز روایت
کرده اند.
ش ��یخ صدوق در من ال یحضره الفقيه  564/2نق ��ل می کند که امام صادق؟ع؟ دجال را ياد كرده
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فرمودن ��د« :هر دش���ت و پهنه اى را زير پا مى نهد مگر مك���ه و مدينه را ،زيرا كه بر هر گذرگاهی از
گذرگاه های مكه و مدينه فرشته اى است كه آنجا را از طاعون و دجال حفظ مى كند».

2

[ اهل سنت علی رغم اینکه مشابه این حدیث را روایت کرده اند ] ولیکن مواردی را از آن استثناء
کرده اند و بدین وس ��یله حرمت ورود وی به مدینه را نقض نموده اند ،مواردی که در روایات ما یافت
نمی شود .آنان چنین تصویر کرده اند که دجال داخل مدینه می شود.
 .7روايت مرسلی وجود دارد و از آن چنین فهمیده می شود که دجال اهالی بصره را مى كشد.

در ش ��رح نهج البالغة ابن ميثم بحرانى  289/1آمده اس ��ت« :وقتى جنگ امیرالمؤمنین؟ع؟ با
اصحاب جمل تمام شد ،به منادى دستور دادند تا ميان اهالی بصره ندا دهد كه به خواست
خدا از فردا تا س���ه روز نماز جماعت برگزار مى ش���ود و بهانه اى براى ش���ركت نكردن قابل قبول
نيس���ت ،مگر كس���ى عذر ّ
موجه يا بيمارى داش���ته باش���د ،پس [ تخلف نک���رده و ] راهی برای
مؤاخذه تان قرار ندهید.
 .1فسوی در المعرفة و التاریخ  833/آن را نقل می کند.
 .2تهذیب االحکام  12/ 6و وسائل الشیعة 272/ 10
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وقتى مردم گرد آمدند ،امام؟ع؟ در مس���جد جامع براى آنان نماز صبح گزارد ،بعد از اتمام
لاّ
نماز ايستاد و به ديوار سمت قبله در طرف راست مص تكيه داد و سخنرانى كرد.
امام؟ع؟ خدا را سپاس گفت و چنان كه شايسته ی اوست ستود ،بر پيامبر؟ص؟ درود فرستاد
و براى مردان و زنان مؤمن و مسلمان طلب آمرزش كرد ،آنگاه فرمودند:
اى اهالی شهر زير و رو شده ،كه سه بار ساكنانش را زير و رو کرد و خدا براى چهارمين بار آن را
زير و رو خواهد کرد ،اى سپاه آن زن و یاران آن حيوان [ شتر عايشه ] ! تا وقتى آن حیوان نعره می زد،
جنگيديد ،اما چون پی شد ،پا به فرار گذاردید .اخالق شما پست و آب آشاميدنى تان شور و
ّ
ناگوار اس���ت .سرزمین شما متعفن ترين سرزمین های خدا و دورترين آنها از آسمان است .نه
دهم شر و فساد در شهر شما نهفته شده است ،كسى كه در شهر شما باشد ،به خاطر گناه اوست،
و آن كس كه بيرون برود ،عفو خداوند او را در یافته اس���ت ،گويى ش���هر شما را مى بينم كه آب
تمام آن را فرا گرفته و همانند سينه ی پرنده ای بر روی دريا ،از شهرتان چيزى بجز کنگره هاى
مسجد ديده نمى شود.
در اینج���ا احن���ف بن قيس برخاس���ت و گف���ت :اى اميرمؤمن���ان ! اين اتفاق چ���ه زمانى رخ
مى دهد؟ حضرت فرمود :اى ابا بحر ! بين تو و آن زمان قرن ها فاصله است و تو هرگز آن هنگام
را در نخواهی یافت .اما حاضران به غائبان برس���انند تا به برادرانش���ان خبر دهند هنگامى كه
دیدن���د كلبه ه���اى بصره ب���ه خانه تبدیل ش���د و نیزار هایش به کاخ ،پس ف���رار كنيد که آن روز
ُبصیره [ بصره ی کوچک ] ندارید !
س���پس به سمت راست رو کرده ،فرمود  :فاصله ش���ما با منطقه أبلة چقدر است؟ منذر بن
جارود گفت :پدر و مادرم فدای ش���ما ،چهار فرسخ .فرمود  :درست گفتى ،سوگند به خدايى
كه محمد؟ص؟ را برانگيخت و با نبوت گرامى داشته ،به رسالت اختصاص داد و روحش را به
بهش���ت برد ،هم چنان كه از من مى شنويد ،از ایشان شنيدم كه فرمودند :یا علی ! آیا مى دانى
مس���افت بين منطقه اى به نام بصره تا جايى كه أبلة ناميده مى ش���ود ،چهار فرس���خ اس���ت؟
س���رزمين أبلة مح���ل ماليات بگي���ران خواهد بود و هفتاد ه���زار نفر از امتم در آن محل ش���هيد
مى شوند كه مقام شهداى بدر را خواهند داشت.
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من���ذر س���ؤال ك���رد :اى امي���ر مؤمنان ! پدر و مادرم فدای ش���ما ،چه كس���ى آنها را مى كش���د؟
فرمودند :برادران جن .آنان گروهى همچون ش���ياطین اند ،س���یاه پوس���ت ،بد بو و بسيار شرور
هستند و غنیمت شان اندک است [ چرا که اهتمام آنان به کشتن است نه کسب غنیمت ].
خوش���ا به حال كسى كه آنان را بکش���د یا به دست آنان کشته شود .در آن زمان ،گروهى برای
جهاد با آنها قیام مى كنند كه در چش���م متكبران آن روزگار خوار و در زمين گمنامند ،ولی در
آسمان مشهور .آسمان و اهل آن و زمين واهل آن برايشان مى گريند.
در این هنگام دیدگان حضرت پر از اشک شد و فرمود :اى بصره ! بدا به حال تو ،از لشكرى
كه نه گرد و غباری دارد ،و نه سر و صدایی.
من���ذر پرس���يد :اى امي���ر مؤمنان ! از آنچ���ه فرمودید ،چه بر س���ر اهالی بصره بر اثر غرق ش���دن
خواه���د آمد؟ و ويح و وي���ل يعنى چه؟ فرمود  :اينها دو در هس���تند ،ویح در رحمت و ويل در
عذاب.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اى پس���ر جارود ! فتنه هاى بزرگى به وقوع خواهد پیوس���ت ،یکی از آنها آن اس���ت که گروهی
خواهند بود که یکديگر را مى كشند ،و نيز فتنه اى که در پی آن خانه ها ويران می شود ،اموال
به غارت مى رود ،مردها كشته مى شوند و زنان اسير شده ،ذبح می گردند .واى که تا چه اندازه
سرگذشت آن زنان عجیب است !
از ديگ���ر فتنه ها آن اس���ت كه دجال اکبر در آن منزل می کند .او يك چش���م اس���ت ،چش���م
راستش كور و چشم ديگرش گویا خون آلود است و از سرخی چونان لخته ی خونی می نماید.
حدقه ی چشمش چنان از كاسه باال زده كه گويى دانه انگورى است که روى آب آمده باشد.
از اهالى بصره ،به تعداد ش���هداى أبلة از او پيروى مى كنند .انجيل هایش���ان را بر سينه دارند،
برخى كشته شده و بعضى مى گريزند .پس از آن زمين لرزه ای است ،سپس پرتاب ،به دنبال
آن ف���رو رفت���ن زمی���ن و در پی آن مس���خ خواهد بود .آنگاه گرس���نگى و قحطی ش���ديدی پيش
مى آيد و بعد از آن مرگ سرخ كه همان غرق شدن است ،خواهد بود.
اى منذر ! براى بصره س���ه نام دیگر در ُز ُبر ّاول آمده اس���ت كه كس���ى ج���ز عالمان از آن آ گاه
نیست؛ خريبه ،تدمر و مؤتفكه.
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اى منذر ! قس���م به کس���ى كه دانه را شكافت و انس���ان را آفريد ،اگر بخواهم مى توانم يک به
يک خراب شدن مناطق را برایتان بگويم که تا قیامت ،چه زمانى ويران مى شوند و چه هنگام
آباد .نزد من در این باره دانش فراوانی است ،اگر بپرسيد ،مرا بدان آ گاه خواهید یافت و هیچ
اشتباهی در آن نخواهم داشت.
در ای���ن هن���گام مردى برخاس���ت و گفت :ی���ا امیرالمؤمنی���ن ! اهل جماعت و اه���ل تفرقه و
پيروان س���نت و بدعت کیانند؟ امام؟ع؟ فرمودند :دقت کن ،حال که از من پرس���ىدی بفهم
و پ���س از م���ن از احدى نپ���رس .اهل جماع���ت منم و پي���روان من اند ،هرچند اندک باش���ند.
این مطلب ،حق و به امر خدا و رسول اوست.
اما اهل تفرقه و اختالف ،مخالفان من و مخالفان پيروان من هستند ،هرچند بسيار باشند.
پيروان س���نت ،كس���انى هستند كه به آنچه خدا و رسول سنت قرار داده اند عمل مى كنند،
نه آنان که به رأی و خواست خود رفتار می کنند ،هر چند تعدادشان زیاد باشد».

1

ای ��ن خطبه مرس ��ل اس ��ت و نمى توان بدان اس ��تدالل نمود ،مگر بخش نخس ��ت آن ت ��ا جایی که
می فرماید:

«همانن���د س���ينه ی پرنده ای بر روی دريا ،از ش���هرتان چيزى بجز کنگره هاى مس���جد ديده
نمى شود» چرا که تاریخ نگارانی مانند ابن ابی الحدید و ابن منظور ،آن را نقل کرده اند.
نکت ��ه ای در اینج ��ا الزم ب ��ه ذک ��ر اس ��ت :آن قس ��متى از روای ��ت كه س ��خن از دجال به می ��ان آورده
مبه ��م اس ��ت ،چ ��ون ممك ��ن اس ��ت مقص ��ود از آن ،ش���ورش زنگي ��ان باش ��د ك ��ه رخ داده اس���ت،
و اوصاف ��ی ک ��ه امام؟ع؟ در آغ ��از خطبه برای دج ��ال بیان می فرماین ��د بر آن منطبق اس ��ت ،آنجا که
می فرمایند:

«آنان سیاه پوست ،بد بو و بسيار شرور هستند و غنیمت شان اندک است .خوشا به حال
كس���ى كه آنانرابکش���دو یابهدس���تآنان کش���تهش���ود».
 .8در روایات ما آغاز شورش دجال از شهر بلخ در کشور افغانستان است.
در بصائر الدرجات  141/روایت می کند که مردی از اهالی بلخ نزد امام باقر؟ع؟ آمد ،حضرت به
 .1از همان منبع در بحار االنوار  15/3و 253/32
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او فرمودند« :ای خراس���انی ! فالن منطقه را می شناسی؟ پاسخ داد :آری ،فرمودند :آیا فالن دره
که در آن منطقه قرار دارد و چنان اوصافی دارد را می شناسی؟ آن شخص گفت :آری ،ایشان
فرمودند  :دجال از آنجا خارج می گردد».
کم ��ال الدی ��ن  250/ 1در حدیث ��ی طوالن ��ی از رس ��ول خدا؟ص؟ از خداوند متعال روای���ت می کند:

«مردی از فرزندان امام حس���ین؟ع؟ خارج می ش���ود .دجال از س���مت مش���رق از سیستان قیام
می کند ،و سفیانی ظهور خواهد کرد».

1

معنای این حدیث آن است که حرکت دجال از مناطق آن دیار آغاز می شود.
 .9در روايات ما كس ��ى كه دجال را مى كشد حضرت مهدى؟جع؟ است ،و حضرت عيسى؟ع؟
ايشان را در اين راه يار ى مى رساند.

در كم ��ال الدي ��ن  335/2از مفض ��ل از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کن ��د که فرمودن���د« :خداوند
تب���ارک و تعال���ی چه���ارده ه���زار س���ال قب���ل از آفرين���ش مخلوق���ات ،چه���ارده ن���ور را آفريد كه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ارواح ما بودند.
پرس���يدند :اى فرزند رسول خدا ! اين چهارده نفر چه كسانى هستند؟ فرمود  :محمد ،على،
فاطمه ،حسن ،حسين و امامان از نسل حسين .آخرينشان قائم است كه پس از غيبت قيام
کرده ،دجال را مى كشد و زمين را از هر ستم و بيدادى پاك مى نماید».

2

الکامل فی الس ��قیفة اثر عماد الدین طب ��ری  643/از امام زین العابدین؟ع؟ روایت می کند« :حق
تعالی حلم و علم و ش���جاعت و س���خاوت به ما داد ،و محبت بر دل مؤمنان نهاد ،و رس���ول و
طیار در بهش���ت و دو س���بط این امت و مهدی که دجال را
وصی او و سیدالش���هداء و جعفر ِ
بکشد از ماست».

3

 .10در روایات ما حضرت مسیح؟ع؟ امام مهدی؟جع؟ را در مقابل دجال یاری می نماید.
ش ��یخ ص ��دوق؟حر؟ در امال ��ی  224/از حماد و او از عبداهلل بن س ��لیمان که کتاب های آس���مانی را

خوان ��ده بود ،چنین نق ��ل می کند« :در انجیل خوان���ده ام [ که خداوند می فرماید ] :ای عیس���ی !
 .1المحتضر  ،141/بحار االنوار  189/ 26و  .190/ 52در  68/ 51آن را از کمال الدین نقل می نماید.
 .2و نيز اثبات الهداة  517/1و بحار االنوار 23/15
 .3این کتاب فارسی است و به قرن هفتم مربوط می شود ،لذا عین عبارات ایشان را آوردیم .م
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ّ
نس���بت به امر من جد ّیت ورز و در آن سس���تی ننما و [  گفتار مرا  ] بشنو و اطاعت کن .ای پسر

پیشوایان گمراهی

آن بانوی پاکیزه ،پا کدامن و دوش���یزه ! تو بدون پدر به دنیا آمدی و من تو را به عنوان نش���انه ای
ّ
ّ
ب���رای جهانی���ان آفریدم ،پس تنها مرا بپرس���ت و فقط بر من توکل کن .کت���اب [ خدا ] را با جد

ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

و جهد بگیر و آن را برای اهالی س���وریه به زبان س���ریانی تفس���یر کن ،به تمام کس���انی که نزد تو
هس���تند برس���ان که من خداوندگار پایدار و به دور از زوال هس���تم .پیامبر مرا که اهل ام القری
[ مک���ه ] و صاحب ش���تر ،زره ،تاج [ عمامه ] ،نعلین و عصا اس���ت تصدی���ق نمایید ،همو که
چشمانش درشت و زیبا ،جبینش گشاده ،دو گونه اش برجسته ،بینی اش کشیده و در وسط
آن برآمدگی است ،دندان هایش با فاصله ...دارای نسلی اندک است ،نسل او تنها از دختری
مبارک است که برای آن دختر خانه ای در بهشت خواهد بود که درآن نه سر و صدا است و نه
خستگی و رنج .هم چنان که زکریا کفالت مادرت را عهده دار شد ،آن پیامبر نیز در آخرالزمان

1

کفال���ت آن دختر مبارک را بر عهده خواه���د گرفت .آن دختر دو جوجه [ فرزند ] دارد که هر دو
به شهادت می رسند.
س���خن آن پیامبر قرآن و دین او اس�ل�ام است و من سالم هستم ،طوبی برای آنکه دوران او را
دریابد و گفتار او را بشنود.
مسیح به درگاه خداوند عرضه داشت :پروردگارا ! طوبی چیست؟
خ���دا در پاس���خ او فرمود :درختی اس���ت در بهش���ت که من خ���ود آن را کاش���ته ام ،بر تمامی
بهش���ت س���ایه می افکند ،ریش���ه ی آن از رضوان و آب آن از چشمه ی تس���نیم است ،خنکای
آن چش���مه خن���کای کافور اس���ت و طعم آن طعم زنجبیل ،هر کس از آن بنوش���د تا ابد تش���نه
نخواهد شد.
مسیح گفت  :خدایا ! مرا از آن بنوشان .
خداوند فرمود :ای عیسی ! نوشیدن از آن چشمه بر بشر حرام است تا هنگامی که آن پیامبر
از آن بیاشامد ،و آشامیدن از آن بر امت ها حرام است تا زمانی که امت او از آن بنوشند.
ای عیس���ی ! م���ن ت���و را به س���وی خود ب���اال می ب���رم ،و در آخرالزمان ت���و را فرو خواهم فرس���تاد
 .1آخرالزمان امری نسبی است.
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ت���ا از ام���ت او ش���گفتی ها ببینی و آن���ان را در مقابل دجال ی���اری نمایی .ت���و را در هنگام نماز
فرو می فرستم تا با آنها نماز بگزاری .آنان امتی هستند که مورد رحمت خواهند بود».
 .11در روایات ما س ��خن از اس ��تمرار حیات پس از دجال اس ��ت که ّردی بر نظر کس���انی است که
1

می پندارن ��د يأج ��وج و مأج ��وج پس از وى خواهند آم ��د و در پی آن زندگی پاي���ان مى پذيرد و قيامت
برپا مى شود !

در كافی  260/5از س ��یابه روایت می کند كه مردى از امام صادق؟ع؟ پرس ��يد« :فدايت ش���وم ،از
گروهى می شنوم كه مى گويند كشاورزى مكروه است.
ام���ام؟ع؟ فرمودند :زراع���ت كني���د و بكاري���د .ب���ه خ���دا س���وگند ،مردم���ان كارى حاللت���ر و
پاکت���ر از آن انجام نداده اند .به خدا قس���م پس از خروج دجال نيز كش���اورزى و کاش���ت نخل
خواهد بود».

2

 .12برخ ��ی روای ��ات ما با روایات فراوان س ��نیان _ که دج ��ال را از عالئم قیامت قلم���داد می کند _
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

موافق ��ت دارد ،ولیکن بعضی س ��ند های آن با اس ��ناد نامقبول س ��نی ها نزد ما مطابق���ت دارد و لذا در
صحت آن روایات و نیز در ترتیبی که درباره ی عالئم قیامت در آنها آمده ،دچار مشکل می شویم.
یک ��ی از آن روای ��ات آن اس ��ت ک ��ه در غیبت ش ��یخ طوس ��ی 267 /از حضرت امی���ر؟ع؟ آمده که
رسول خدا؟ص؟ فرمودند:

«ده رخ���داد پی���ش از قیام���ت حتمی اس���ت؛ خروج س���فیانی ،دج���ال ،دود ،داب���ة االرض،
خروج قائم ،طلوع خورش���ید از مغرب ،فرود آمدن مس���یح ،فرو رفتن زمین در مشرق ،فرو رفتن
زمین در جزیرة العرب ،و خروج آتش���ی از س���رزمین عدن که مردم را به س���مت محش���ر س���وق
می دهد».
منافق در تشیع بر شیعیان را ،از ضرر دجال بیشتر می شمارد.
 .13روایات اهل بیت؟مهع؟ ضرر
ِ

صفات الشیعة شیخ صدوق  14/از امام رضا؟ع؟ روایت می کند« :در میان کسانی که ادعای
 .1و نیز کمال الدین 159/ 1
 .2و نیز من ال یحضره الفقيه  ،250/3تهذيب االحکام  ،384/6وس���ائل الش���یعة  ،193/13الغايات ش���یخ جعفر بن
احمد قمی  ،88/و به نقل از آن در بحار 68/103
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ّ
مودت ما اهل بیت را دارند ،افرادی هس���تند که فتنه ی آنان برای ش���یعیان ،از فتنه ی دجال

پیشوایان گمراهی

سخت تر است !

ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

[ راوی حدی���ث ،حس���ن ب���ن علی خ���زاز می گوی���د ] :عرضه داش���تم :ای فرزند رس���ول خدا !
به خاطر چه چیزی؟
فرمودند :به خاطر دوستی دشمنان ما و دشمنی دوستان ما ! وقتی چنین شود حق و باطل
به هم آمیخته و امر مشتبه می گردد و لذا مؤمن از منافق شناخته نمی شود».
در احادیث ،دروغ پردازان به عنوان کس ��انی که عرصه را برای پیروان دجال مهیا می کنند ،معرفی
شده اند.

کتاب س ��لیم  405/از امیرالمؤمنین؟ع؟ از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت می کند« :برای دینتان از س���ه
کس بر حذر باش���ید؛ از کس���ی که ق���رآن را قرائت می کن���د ،اما همين كه نش���اط و ّ
خرمى آن بر
چهره اش دیده شد ،شمشير به روى برادر مسلمانش كشيده و او رابه شرک ّمتهم می نماید.
عرضه داش���تم :یا رس���ول اهلل ! کدام یک از آن دو به ش���رک س���زاوارتر اس���ت؟ فرمودند :آنكه
تهمت زده است.
[ دومی���ن نفر ] کس���ی ک���ه رخداده���ای روزگار او را [ به بازی گرفت���ه ] ،خوار گردان���د و هر امر
دروغین���ی ك���ه جلوه کن���د او دنباله ی آن را گرفته ،بیش���تر گس���تراند ،اگر دج���ال را دریابد از او
پیروی خواهد کرد.
[ س���ومین ش���خص ] کس���ی اس���ت كه خدای عزوجل به او قدرتی داده ،ل���ذا می پندارد که
فرم���ان بردارى از او اطاعت از خداس���ت ،و س���رپيچى از او س���رپيچى از فرم���ان خدا .این در
حالی اس���ت که او دروغ می گوید چرا که هیچ اطاعتی نسبت به مخلوقی در معصیت خالق
نیس���ت ،کس���ی که س���رپیچی خدا می کند هیچ حق فرمان برداری ندارد ،اطاعت تنها برای
خدا ،پیامبرش و صاحبان امر _ همان کسانی که خدا با خود و پیامبرش قرین کرده و فرموده:
أَ
َ َ أَ ُ َّ ُ َ َ أُ ل� أ نْ ُ
ُ
ْ
� ِط ي�عوا اهلل و� ِط ي�عوا الرسول و�و ِ ي ال�مر ِم�كم ،اى كس ��انى كه ايمان آوردهايد ! خدا را اطاعت كنيد و
پيامبر و اولياى امر خود را [ نيز ] اطاعت كنيد _ است ،زیرا خدا تنها از آن جهت فرمان به اطاعت
از رس���ول خدا؟ص؟ داده اس���ت که معصوم و پاک اس���ت و به معصیت خدا فرمان نمی دهد،
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و نی���ز تنه���ا از ای���ن بابت دس���تور داده از صاحبان امر اطاعت ش���ود ،که معص���وم و پا کند و به
معصیت خدا امر نمی کنند».
ابن حم ��اد نی ��ز پ ��اره ای از آن را در الفت ��ن  520/ 2آورده اس ��ت ،او چنی ��ن روایت می کن���د« :مردی
اس���ت که رخداد ه���ای روزگار او را [ به بازی گرفته ] ،خوار گرداند و ه���ر امر دروغینی که جلوه
کند و پایان پذیرد دنباله ی آن را گرفته ،بیش���تر می گس���تراند ،اگر دج���ال را دریابد از او پیروی
خواهد نمود».
 .14در احادیث ما آمده اس ��ت که بدترین مردمان پیش ��وایان گمراهی اند و آنان دوازده نفرند ،شش
تن از پیشینیان و شش تن از پسینیان ،و یکی از آنان دجال است.

خصال  457/از ابو ذر از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت می کند« :بدترین اولین و آخرین دوازده نفرند:
ش���ش تن از اولین و ش���ش تن از آخرین ،س���پس شش نفر نخس���تین را نام بردند :فرزند آدم كه
برادرش را كشت ،فرعون ،هامان ،قارون ،سامرى و دجال ،كه نامش در پیشینیان است ،اما
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در زمره پسینیان خروج مى كند»...
كت ��اب س ��ليم ب ��ن قي ��س؟حر؟  161/از حض ��رت امی ��ر؟ع؟ روای ��ت می کن ��د« :در حالی که ش���ما
[ سلمان ،ابوذر ،زبیر و مقداد ] شاهد بودید ،از رسول خدا؟ص؟ درباره ی آنان [ دوازده نفر که در
تابوتی در آتش اند ،شش نفر از اولین و شش نفر از آخرین ] پرسيدم و ایشان در پاسخ فرمودند:
اما پیش���ینیان :فرزند آدم كه برادرش را كش���ت ،فرعون فرعون ها ،كسى كه با ابراهيم درباره ی
پروردگارش س���تیزه کرد ،دو مرد از بنى اس���رائيل كه كتاب خود را تحريف و ّ
سنت هايش���ان را
دگرگون كردند ،يكى از آنان مردمان را يهودى كرد و ديگرى مردمان را به کیش نصاری در آورد،
ششمین آنان هم ابليس است ،و دجال از جمله آخرین مى باشد »....

46

ن
ن� ش
د�ال
گر� ي�هود � ب
س� ت� ب�ه ج
 .1دجال ،مهدی موعود یهود:

من ��اوى در فيض القدير  718/3از بس ��طامى چنین نقل می کند« :دجال ،مهدى يهود اس���ت و
آن���ان انتظار وی را می کش���ند ،چنان كه مؤمن���ان منتظر مهدى هس���تند ! وى از كعب األحبار
روای���ت می کند که دجال مردى اس���ت کور ،با قدی بلند و س���ينه ای په���ن .او ادعای خدايى
می کند .كوهى از نان و كوهى از انواع ميوه ها را به همراه دارد .اصحاب عیش و خوش گذرانی
همه در نزد او بر طبل ها زده ،به کار ساز و آواز و نواختن تار و طنبور مشغولند .هر كسى صدای
او را بش���نود ،از وى دنباله روى مى كند ،مگر آن كس���ى كه خدا حفظ كند.
وى مى گوي���د :از نش���انه هاى خ���روج دج���ال ،وزي���دن ب���ادى مانند ب���اد قوم عاد و ش���نيدن
فري���ادی مهيب اس���ت .اين اتفاق زمانی مى افتد ك���ه امر به معروف و نهى از منكر ترك ش���ود،
زن���ا و خونري���زى زياد گردد ،و عالمان به س���تمگران متمایل ش���ده ،نزد پادش���اهان آمد و ش���د
داشته باشند.
دجال از س���مت مش���رق و از روس���تایى به نام دس���ر ابادين و از ش���هر هوازن و شهر اصفهان
س���وار بر االغی خروج می کند ،با دس���ت خود اب���ر را می گیرد ،و تا برآمدگ���ی روی پایش در دریا
ف���رو می رود .مردم بس���يارى زير گوش االغش پناه مى گيرند .او چه���ل روز روى زمين مى ماند.
س���پس خورش���يد در يك روز ،س���رخ گون ،روز دیگر به رنگ زرد ،و س���ومین روز به رنگ س���ياه
طلوع مى كند.
آنگاه مهدى و لش���کر او به دجال مى رس���ند ،او ازیاران دجال س���ى هزار نفر را مى كش���د که
در پی آن دجال شکس���ت می خورد ،س���پس عيسى به زمين فرود مى آيد ،در حالی كه عمامه
س���بزى بر س���ر دارد و شمش���يرى به میان بس���ته اس���ت ،بر روی اسبش نشس���ته و دشنه اى در
دست دارد ،پس به سوى دجال مى آيد و بر او ضربه مى زند و از پای در می آورد».
 .2یهودیان دجال را پادشاه آخرالزمان نامیدند !
ْ
َ
َ
الدرالمنث ��ور  353/ 5می نویس ��د« :اب���ن من���ذر از ابن جریح درباره ی ای���ن آی���ه :ل خَ�ل قُ� ّ
الس َم َو ِت
ا�
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َ أَ ْ ض أَ ْ َ ُ ْ خَ ْ ق نّ َ
ً
وال�ر ِ� �ك ب�ر ِم ن� �ل ِ�
ال� ِاس ،1قطعا آفرينش آسمان ها و زمين بزرگتر [ و شكوهمندتر ] از آفرينش

مردم اس ��ت ،روایت کرده اس���ت :یهودیان می گویند :در آخرالزمان پادشاهی از میان ما خواهد
آمد که دریا تا دو زانوی اوس���ت و ابر نزدیک س���رش ،پرنده را در میان آس���مان و زمین می گیرد،
کوهی از نان و چشمه ای با خود به همراه دارد .پس این آیه نازل شد».
سید ابن طاووس در اقبال االعمال  319/ 2جریان مناظره و گفتگوی پیامبر؟ص؟ با علمای نجران

را نقل کرده ،می نویس ��د« :یکی از آنان که حارثه نام داش���ت ،مسلمان شد و به نجرانیان گفت:
ای قوم ! ش���ما را بر حذر می دارم از اینکه یهودیانی را که پیش از ش���ما بودند اس���وه و الگو قرار
دهید ،آنان به دو مس���یح هش���دار داده ش���دند :مس���یح هدایت و مس���یح ضاللت ،و برای هر
کدام نش���انه و عالمتی قرار داده ش���د .آنها مس���یح هدایت را انکار کرده ،تکذیب نمودند وبه
مس���یح ضاللت که دجال بود ایمان آوردند و انتظارش را می کشیدند ،در فتنه غوطه خوردند
و بر تازه مولود آن سوار شدند .پیش از آن نیز کتاب خدا را پشت سرشان انداختند ،و پیامبران
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

او و بندگان���ی را که بر پا دارندگان عدالت بودند کش���تند ،پ���س خداوند عزوجل پس از آنکه بر
آن���ان اتم���ام حجت کرد ،بصیرت را از آنها س���لب نم���ود و این به خاطر اعمال خ���ود آنان بود.
و ب���ه جه���ت ظلم و جوری که روا می داش���تند پادش���اهی را از آنان گرفت و ب���ه ذلت و خواری
دچارشان کرد».
در ای ��ن روایت آمده اس ��ت که ب ��زرگ آنها که عاقب نام داش ��ت گفتار حارثه را ان���کار نکرد ،بلکه
ً
صرفا نس ��بت به تطبیق مسیح هدایت بر رس ��ول خدا؟ص؟ اعتراض کرد .معنای این سخن آن است
که عاقب به بشارتی نبوی که نزد آنان نسبت به پیامبر و دجالی وجود داشته ،اذعان داشته است و
ّ
خواهد آمد که آنان مسیح؟ع؟ را مشیح [ کسی که چیزی را لمس می کند ] و مجدف [ کسی که داد
و فریاد می کند ] نامیدند و مقصودشان آن است که او _ پناه بر خدا _ مسیح ضاللت و دجال است.

طبری در تاریخ  12/ 1می نویسد« :مسیحیان یونانی چنین پنداشتند که يهودیان سال هاى
م���ا بین تاريخ خود و تاریخ مس���یحیان را كاس���تهاند تا پيامبرى عيس���ى بن مري���م؟ع؟ را انکار
كنن���د ،زيرا صفت و وقت مبعث وى در تورات مش���خص بوده اس���ت .آن���ان گفتند :هنوز آن
 .1سوره ی غافر 57/
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وقتی که در تورات برای آمدن عيساى موصوف به آن اوصاف معین شده ،نرسیده است .آنها
چنی���ن می انگارند که منتظر خروج و دوران او هس���تند .به پندار من كس���ى که آنان انتظارش
را می کش���ند و ادعا می کنند که صفت وى در تورات هس���ت ،همان دجال اس���ت كه پيامبر
خدا؟ص؟ براى امت خويش وصف كرده و فرموده اس���ت که غالب پيروان او يهودیان اند و اگر
او عبداهلل بن صياد باشد ،از نسل يهود است».
 .3آن دجال ��ی ک ��ه انبی ��ای اله ��ی؟مهع؟ مردم ��ان را در ب ��اره ی او هش ��دار داده ان ��د ش ��خصی مذموم
اس ��ت .ای ��ن در حالی اس ��ت ک ��ه یهودی ��ان در ب ��اره اش تعص ��ب ورزیدند ،چرا ک ��ه اعتقاد داش���تند
او پادش ��اهی یه ��ودی اس ��ت و خ ��دا وی را مانن ��د حیوان ��ی وحش ��ی ب ��رای خ ��وردن دش ��منانش
خواهد فرستاد !
یهودی ��ان به واس ��طه ی آن دس ��ته از صحابه ک ��ه تحت تأثیر خود داش ��تند ترس و بی ��م از دجال را
در می ��ان مس ��لمانان نش ��ر دادند ،تا اینک ��ه خاخام کعب االحبار از راه رس ��ید و دس ��تگاه خالفت او
را مرجع دینی مس ��لمانان قرار داد ،او هم به نش ��ر اس ��رائیلیات و گس ��ترانیدن عقیده ی یهود در مورد
دجال پرداخت ،گرچه می کوش ��ید باور آنان را با چهره ای دیگر اظهار نماید تا مبادا حقیقت او برای
مسلمانان آشکار گردد ،از این رو به تناقض گویی دچار شد !
 .4کعب االحبار می پندارد دجال ش ��یطانی اس ��ت که در جزیره ای در قید و بند می باشد و بعد ها
آزاد خواهد شد.

ابن حم ��اد در الفت ��ن  541/ 2از کالعی رفیق کعب االحبار نقل می کند« :دجال انس���ان نیس���ت
بلکه ش���یطانی اس���ت که در جزیره ای در هفتاد حلقه زنجیر بسته شده است ،معلوم نیست
که چه کس���ی او را در قید و بند کرده اس���ت ،آیا س���لیمان بوده یا ش���خصی دیگر؟ چون وقت
ظهورش فرا رسد ،خدا در هر سالی یک حلقه از او باز خواهد کرد ،وقتی ظهور کند ماده االغی
ک���ه فاصل���ه بین دو گوش آن چهل ذراع به ذراع خداوند اس���ت ،نزد او خواهد آمد که این برای
س���واری تیز رو مقدار یک فرس���خ است ،پس بر پش���ت آن منبری از مس قرار داده ،روی آن می
نش���یند ،قبائل جن با او بیعت می کنند ،گنج های زمین را برای او خارج می نمایند و مردم را
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به خاطر او می کشند».

1

 .5یهودیان از همان زمان پیامبر؟ص؟ ترس و بیم از دجال را نشر دادند.

در مناقب ابن شهر آشوب  129/ 1آمده است« :عربی بیابانی نزد رسول خدا؟ص؟ آمد و گفت:
ای پیامب���ر خدا ! به ما خبر رس���یده که مس���یح _ یعنی دجال _ برای م���ردم و در حالی که همه
در معرض نابودی هس���تند ،نان و آبگوش���ت می آورد ،آیا نظر ش���ما این است که زهد ورزم و از
خ���وردن آن بپرهی���زم؟ آن حضرت خندیدند و فرمودند :خداوند با هر آنچه [ س���ایر ] مؤمنین را
بدان بی نیاز گرداند ،تو را نیز بی نیاز خواهد کرد».
الفت ��ن  581/ 2روایت ��ی را از ابو عمرو ش ��یبانی می آورد ک ��ه هیثمی در مجمع الزوائ���د  338/ 7آن را

توثیق می کند ،وی می گوید« :با حذیفه در مس���جد نشسته بودم که عربی بیابانی شتابان آمد و
مقابل او ایستاد و پرسید :آیا دجال خروج کرده است؟ حذیفه گفت :من از غیر دجال بیشتر
می هراسم تا از او ،دجال چیست؟ فتنه ی او تنها چهل روز خواهد بود»...

2

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نگارن ��ده :ببینی ��د ک ��ه تبلیغات یهود در ب ��اره ی دجال حتی به عرب های بیابانی رس���یده اس���ت
و گذش ��ت ک ��ه آن م ��رد ع ��رب بیابان ��ی او را تنها با نام مس ��یح نام ب ��رد ،آن گونه که از یهودی���ان و یا از
صحاب ��ه ای ک ��ه تحت تأثیر آنان قرار گرفته بودند ش ��نیده بود .معنای این مطلب یکی آن اس���ت که
یهود در گس ��ترش فرهنگ رعب و وحش ��ت از دجال ،چنان به مقصود خود نائل شده بودند که این
فرهنگ حتی به اعراب بیابان هم رسیده بود ،و دیگر آنکه صحابه ای که تحت تأثیر یهودیان بودند
آرام ��ش دادن ه ��ای پیامبر؟ص؟ را کتمان نمودند و فرهنگ ترس ��انیدنی را که از یه���ود فرا گرفته بودند،
گسترش می دادند !
اب ��ن ابی ش ��یبه در المصنف  649/ 8جریانی را آورده که باعث تعجب اس���ت ،وی می نویس���د:

«عایش���ه می گوید :رس���ول خدا؟ص؟ نزد من آمد در حالی که من گریه می کردم ،پس فرمود :چرا
گریه می کنی؟ پاسخ دادم :ای پیامبر خدا ! به یاد دجال افتادم .فرمود :گریه نکن ،زیرا اگر در
زمانی که من زنده ام خارج شود ،من ّ
شر او را از شما باز خواهم داشت ،و اگر بمیرم پروردگارتان
 .1و نیز فتح الباری 277/13
 .2مشابه آن در المصنف ابن ابی شیبه 653/ 8
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پیشوایان گمراهی

یک چشم نیست.

دج ـ ــال

ب���ه هم���راه دجال یهودیان اصفهان خ���روج خواهند کرد .او خواهد آمد ت���ا اینکه به حومه ی
مدینه برسد و در آن روزگار ،مدینه هفت در و بر هر دری دو فرشته خواهد داشت ،پس مردمان
ُ
شرور مدینه نزد او می روند ،او خواهد رفت تا آنکه به لد [ منطقه ای در نزدیکی بیت المقدس ]
برسد ،در این هنگام عیسی بن مریم فرود آمده ،او را می کشد و در زمین چهل سال یا نزدیک
به آن ،به عنوان پیشوا و دادگری عدل گستر ،زندگی خواهد کرد».

1

گریه ی عایش ��ه دلیل بر آن اس ��ت که وی نیز تحت تأثیر س ��خنان یهود قرار داشته و آنها را تصدیق
می نموده اس ��ت و ل ��ذا پیامبر؟ص؟ او را آرامش دادند .البته او با وجود ای ��ن ،باز هم مردمان را از دجال
می ترسانید !

ضحاک در اآلحاد و المثانی  208 / 6نقل می کند که «عایش���ه و حفصه ،س���وده را در حالی که
خود را آراس���ته بود مش���اهده کردند ،به او گفتند :دجال خارج ش���د و سوده را ترس فرا گرفت.
وی زن���ی بلن���د قامت بود و [ تا این را ش���نید ] به خیمه ای که برای ذخیره س���ازی هیزم تعبیه
شده بود رفت ،حفصه می گوید :ما خندیدیم ،پس پیامبر خدا؟ص؟ در حالی که سوده به خود
می لرزید ،وارد [ خیمه ] شدند ،ایشان فرمود :چه چیزی برایت پیش آمده؟ او در پاسخ گفت:
ای رس���ول خدا ! دجال خارج ش���ده است؟ ایش���ان فرمود  :نه ،ولیکن خارج می شود ،و دست
س���وده را گرفته [ ،از خیمه ] بیرون بردند و با آس���تین لباسش���ان از چهره و پوشش او ،آثار دود و
تار عنکبوت را زدودند».

2

 .6یهودیان در حجة الوداع نیز مسلمانان را از دجال می هراسانند !

بخ ��اری در صحی ��ح  125/ 5از عبداهلل ابن عم ��ر روایت می کند« :در حجة ال���وداع در حالی که
پیامبر؟ص؟ در میان ما بود مشغول صحبت بودیم و نمی دانستیم که حجة الوداع چیست ! آن
حضرت حمد و ثنای الهی را به جای آوردند ،سپس سخن از مسیح دجال به میان آوردند و
پیرامون آن مطالب بسیاری فرمودند ،و این چنین ادامه دادند:
 .1نظیر آن در مسند احمد 75/ 6
 .2و نیز ر.ک به السیرة النبویة ابن کثیر 644/ 4
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خداون���د هی���چ پیامبری را مبعوث نکرد ،مگ���ر آنکه امتش را از دجال بر حذر داش���ت ،نوح
و پیامب���ران پ���س از وی امت خود را از او بر حذر داش���تند .او در میان ش���ما خروج می کند ،هر
چه درباره ی او برایتان پوش���یده باشد این مطلب پوش���یده نیست که پروردگارتان یک چشم
نیس���ت _ و این را س���ه بار گفتند _ ،در حالی که چش���م راس���ت دجال کور است و به انگوری
می ماند که بر روی آب آمده باشد.
بدانید ،خداوند بر ش���ما [ برای همیش���ه ،ریختن ] خون و [ تصرف در ] مال یکدیگر را حرام
ک���رده اس���ت ،آن چنان ک���ه [ ریختن خون و تصرف در مال ] در این روز ،در این س���رزمین و در
این ماه حرام است.آیا رساندم؟
گفتن���د :آری ،فرم���ود :خدایا ! ت���و گواه باش _ و این عبارت را س���ه مرتبه فرمودن���د _ [ و ادامه
دادند ] :وای بر شما _ و یا بدا به حالتان [ تردید از راوی است ] _ ،مراقب باشید که پس از من
به کفر باز نگردید که برخی گردن برخی دیگر را بزنند».

1

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

معن ��ای ای ��ن مطلب آن اس ��ت ک ��ه احادیث پیرام ��ون دجال در حجة ال ��وداع یعن���ی نزدیک وفات
پیامبر؟ص؟ منتش ��ر بوده اس ��ت ،و چه بس ��ا آن عرب های بیابانی در همین برهه خدمت آن حضرت
می رسیدند ،و شاید به هراس افتادن سوده توسط عایشه و حفصه نیز در این برهه بوده است ،و نیز

گفت ��ار برخ ��ی صحابه ،مانند کالم عبداهلل بن حرث بن ج ��زء ،وی می گوید« :ما هیچ ترس و بیم و
لرزه ای را در مدینه احس���اس نمی کردیم ،مگر آنکه می پنداش���تیم همان دجال اس���ت ،این به
خاطر آن بود که رسول خدا؟ص؟ برای ما از او سخن می گفت و [ دوران ] ما را به دوران او نزدیک
قلمداد می کرد».

2

بر این اس ��اس هیچ اس ��تبعادی ندارد که انتش ��ار قرب خروج دجال ،از ابزاری باش���د که یهودیان
و طلق ��اء ،در دو م ��اه پایان ��ی زندگان ��ی پیامب ��ر؟ص؟ و ب ��ا ه ��دف س ��یطره ب ��ر حکومت پس از ایش���ان
به کار بسته اند.
 .7یهودیان حضرت مس ��یح؟ع؟ را دجال نامیدند و راویان وابس ��ته به دس���تگاه سلطه نیز از آنها
 .1مشابه آن در مسند احمد  ،135/ 2مجمع الزوائد  _ 338/ 7وی آن را صحیح می شمارد _ المعجم الکبیر ،275/12
مسند ابو یعلی  435/ 9و تاریخ مدینة دمشق 324/ 45
 .2مجمع الزوائد 336/ 7
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پی ��روی کردن ��د ! آنان ب ��رای این مطل ��ب چنین تعلی ��ل آوردند که یکی از چش ��مان او نابینا اس���ت و
دیگری به خون آغش ��ته ،چنان که س ��رخ می نماید 1.راویان وابس ��ته حتی این نشانه را به پیامبر؟ص؟
نسبت دادند !
این در حالی اس ��ت که اهل بیت؟مهع؟ او را ،تنها دجال نامیدند و هرگز نام مس ��یح را بر او ننهادند.
لذا سنت صحیح نبوی را باید نزد اهل بیت ایشان یافت نه دیگران.
َ
 .8منابع یهودیان و مسیحیان از دجال به عنوان شخصی منتظر یاد می کنند.
یکی از اموری که گفتار اس ��قف اعظم نجرانیان ،همو که اس�ل�ام آورد [ و کالم او پیشتر گذشت ]
را تأیید می کند ،آن اس ��ت که پیامبران یهود آنان را به دو مس ��یح بش ��ارت داده اند ،مسیح هدایت و
ّ
مسیح گمراهی و آن دو به مشیح موعود و مجدف وصف شده اند ،و از دجال به پیامبر دروغ پردازی
که عرصه را برای پیامبر وحشی آماده می کند ،تعبیر شده است !

در کت ��اب مق ��دس چاپ مجمع الکنائس الش ��رقیة  126/آمده اس ��ت« :در س���فر اش���عیای نبی
چنین نوشته :این منم که پیامبرم را پیش از تو می فرستم تا راه را برای تو آماده سازد».
در همان کتاب  818/ذیل عنوان «پیامبر دروغ پرداز ،وحش���ی را خدمت می کند» آمده اس���ت:

«و حی���وان وحش���ی دیگ���ری را دی���دم که خارج از زمین بود و دو ش���اخ ش���بیه به ش���اخ های
گوس���فند داش���ت و چونان اژدها س���خن می گفت .و آن وحش دیگر تمامی اختیارات وحش
اول را در حض���ور او دارد .زمی���ن و اه���ل آن ب���رای وحش اول به س���جود در می آین���د ،همو که از
بیم���اری مهلکش بهب���ودی یافت .او امور خ���ارق العاده ی عظیمی را با خ���ود دارد ،در مقابل
دیدگان مردم آتشی از آسمان بر زمین می فرستد ،و با آن امور خارق العاده که می بایست تنها
در حضور وحش اظهار نماید ،مردمان را گمراه خواهد کرد».
در حاش ��یه همان کتاب  818/آمده اس ��ت« :این وحش دوم که در خدمت وحش اول است،
پیامبر کذاب نامیده می ش���ود (ر.ک به رؤ  13 / 16و 20 / 19و  .)10 / 20این پیامبر دروغ پرداز
پیامبران کذاب و مسیحان دجال که در انجیل متی  11/ 24و  24خبر آمدن آنان آمده است،
را به یاد مردم می آورد تا عالمت و بشارتی نسبت به بازگشت مشیح حقیقی باشد».
 .1ر.ک به الفتن 518/ 2
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در انجیل متی از کتاب مقدس  115/آمده که پیالتس حاکم به کاهنان گفت « :من با یسوع که
به او مس���یح گفته می ش���ود چه کنم؟ همه پاس���خ دادند :او باید به دار آویخته شود ! پیالتس
گفت :چه کار بدی انجام داده است؟ کاهنان یک صدا فریاد برآوردند :او باید به دار آویخته
ش���ود  .هنگام���ی که پیالتس دانس���ت س���خنانش هی���چ فایده ای ن���دارد ،دس���تانش را با آب
در حض���ور هم���گان شس���ت و گفت :من از ریختن این خون بری هس���تم ،ش���ما خ���ود دانید،
کاهنان همه در جواب گفتند :خون او به پای ما و فرزندان ماست ! پس باراباس [ مجرمی که
یهودیان خواس���تار آزادی او بودند ] را آزاد کرد ،اما یس���وع را تازیانه زد و او را برای به دار آویختن
تسلیم نمود».
در پاورقی آن آمده اس ��ت« :این فریاد یهودیان ریش���ه هایی در عهد قدیم نیز دارد ( 2صم / 1
 16 - 13و  29 / 3وار  55 / 51و لو  .)28 / 23پس یهودیان در مقابل خود یک دو راهی دینی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دارند که فراتر از رویکردی سیاس���ی می طلبد؛ آنان یا بایس���ت بپذیرند که یس���وع همان مشیح
ّ
موعود است ،و یا اینکه او مجدف بوده و لذا باید خواهان مرگ او باشند».
ش ��ارحان غربی کتاب مقدس اعتقاد به مس ��یح دجال را این گونه تفس ��یر نموده اند که از ظلم و
فش ��ار یهود نش ��أت گرفته اس ��ت .در مقدمه ی کتاب مقدس چاپ مجمع الکنائس الش���رقیة 19 /

آمده است:

«این امر در باور یهودیان روز به روز رس���وخ بیش���تری می یافت که خداوند نس���بت به خنثی
ک���ردن خطر وجود بت پرس���تان در س���رزمین مقدس ،هرگ���ز درنگ نخواهد نم���ود ،و عدالت را
دوب���اره بر پا داش���ته ،امتیازات یهود را باز خواهد گرداند ،چ���را که ملکوت خود را بر روی زمین
چنان می گستراند که چشم ها را به تعجب وا می دارد .این مداخله [ ی خداوند ] منعی برای
ش���دائد و نا آرامی ها بوده ،و دوران جدیدی خالی از ّ
شر و گناه را خواهد آغازید ،و در نهایت،
این فزونی مصائب و پیش���امد های ناگوار _ که هال کت دشمنان خدا را به دنبال دارد _ است
که فرا رسیدن آن دوران را خبر می دهد...
ای���ن باور هاس���ت ک���ه موج���ب ش���کل گی���ری چنی���ن نظرات���ی ب���رای یهودی���ان متأخ���ر در
ام���ور مرب���وط ب���ه زمان ه���ای اخی���ر ش���ده اس���ت ...در آن دوران مش���یح نصی���ب زی���ادی در
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تمام���ی آراء ن���دارد ،چ���را ک���ه مؤلف���ان اس���فار هنگام���ی که درب���اره ی او س���خن می گوین���د ،از
اینک���ه او را مش���یحی دنی���وی ک���ه یهوه او را مس���ح نم���وده و ی���ا به عبارت���ی دیگر پادش���اهی از
نس���ل داود ک���ه اقدامات���ی سیاس���ی و لش���کری انجام می ده���د ،تا به ی���اری خداوند س���رزمین
را آزاد س���ازد و موجب���ات ش���کوفایی آن را فراه���م آورد ببینن���د ،خ���ودداری می کنن���د».
نگارن ��ده :این تحلیل از ِآن روش ��نفکران غربی اس ��ت ،ولیکن نظر صحیح همان اس ��ت که پیش
از این گذش ��ت .پیامبران یهود ،آنان را پس از مس ��یح به دو مسیح بش ��ارت داده اند :مسیح هدایت
و مس ��یح گمراهی ،مس ��یح هدایت حضرت عیسی؟ع؟ است که با کش ��یدن دست شفا می دهد،
و مس ��یح گمراه ��ی همان دجال موعود اس ��ت که آخرین پیش ��وای ضاللت ب ��وده و در مقابل مهدی
موعود؟جع؟ قیام خواهد کرد.
و ا گ ��ر بش ��ارت آن ��ان به بع ��د از زم ��ان حضرت عیس ��ی؟ع؟ بازگ ��ردد ،مقص ��ود از مس ��یح هدایت
رسول خدا؟ص؟ خواهد بود ،زیرا ایشان نیز به مانند مسیح با کشیدن دست شفا می دهند.

خ ف
و� ئ
لا� ت� ،ن
تق
اسرا� ی� یل� ت
د�ال ن��ز د ت
کا� ن
ا� !
دس�گاه �
اع��اد ب�ه ج
 .1احادیث س ��نیان پیرامون دجال در عین فراوانی دارای تضاد ها و تناقض هاس ��ت ،جالب آنکه
احادیث این موضوع ،ب ��ه کعب االحبار ،عمر
تمام آنها نزد ایش ��ان صحیح اس ��ت ! عمده ی اص ��ول
ِ
بن خطاب و تمیم داری بازگش ��ت می کند ! اهل س ��نت از آنجا که این روایات بر اساس مبانی شان
صحیح اس ��ت ،آنها را با تمام خرافات و تناقضاتش پذیرفته اند ،و بدین صورت بدعت نزد آنان به
دین تبدیل شد ،و آنها آن را به اسالم و پیامبر؟ص؟ نسبت دادند !
کعب االحب ��ار به آنان گفت :دج ��ال در یکی از جزایر یمن محبوس اس ��ت ،تمیم داری گفت :در
جزیره ای در بحر متوس ��ط ،عمر هم گفت :او در مدینه متولد شده و وی او را دیده است .اهل سنت
همه را تصدیق کردند !
 .2آن ��ان ب ��ا رس ��ول خدا؟ص؟ مخالفت نمودن ��د و دجال را خطرناکت ��ر از پیش ��وایان ضاللت عنوان
کردند ! این در حالی اس ��ت که خود ،با اسنادی صحیح روایت می کنند که رهبران گمراهی خطری
بی ��ش از دجال دارند ،و س ��خن حذیف ��ه به آن مرد عرب بیابانی _ که ش ��تابان آم ��د و درباره ی دجال
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پرسید و او در پاسخ گفت :دجال چیست؟ ! فتنه ی او تنها چهل روز است _ پیش از این گذشت.
لیکن آنان اصرار دارند بر این که دجال خطرناکترین فتنه هاست !

با این وجود ابن حماد در الفتن  518/ 2از هش ��ام بن عامر روایت می کند« :از پیامبر؟ص؟ ش���نیدم
ک���ه می فرمود :در فاصل���ه ی میان آفرینش آدم ت���ا قیامت ،امری مهمتر از دج���ال خواهد بود».
ابن س ��عد در الطبقات الکبری  26/ 7از همو نقل می کند« :ش���ما مردم به جای اینکه سراغ من
آیید ،نزد گروهی از اصحاب رس���ول خدا؟ص؟ می روید که بیش از من همنش���ینی آن حضرت
نکردند ،و مانند من س���خنان ایشان را به خاطر نس���پاردند ،من از ایشان شنیدم که می فرمود:
در فاصله ی میان آفرینش آدم تا قیامت ،فتنه ای عظیمتر از دجال خواهد بود».

1

بنگر ی ��د ک ��ه راوی این حدیث هش ��ام بن عامر چس ��ان راویان را ب ��ه خاطر آنکه او را ت���رک کرده و از
او روایت نمی کنند س ��رزنش می کند و مدعی اس ��ت که خود ،از دیگر راویان که مردم به سراغش���ان
می روند و آنان را بر او برتری می دهند روایات را بهتر در خاطر دارد .او خود صحابی کم س���ن و س���الی
فـرهـنـــــــگ
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احــــادیـــث
؟جع؟
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بوده و در خط بنی امیه سیر می کرده ،و لذا به ترویج احادیث آنان می پرداخته است ،و همین امر در
اینکه مردمان او را ترک نموده ،احادیث سایرین را بر او ترجیح دهند ،کفایت می کند.

الفتن  517/ 2از ابو امامه ی باهلی نقل می کند« :رسول خدا؟ص؟ برای ما خطبه ای خواند و اکثر
آن را به هشدار پیرامون دجال اختصاص داد ،پاره ای از آن خطبه چنین بود :ای مردم ! هیچ
فتنه ای در زمین باالتر از فتنه ی دجال نیست و خدای تعالی هیچ پیامبری را مبعوث نکرد،
مگ���ر آنکه امتش را از او بر حذر داش���ت ،و من آخرین پیامبر و ش���ما آخرین امت ها هس���تید،
دج���ال بدون تردید در میان ش���ما خروج خواهد کرد .حال اگر در حالی که من در میان ش���ما
هس���تم قیام کند ،من به جای هر مسلمانی به احتجاج با او خواهم پرداخت ،ولیکن اگر پس
از من خارج ش���ود ،هر کسی خود چنین وظیفه ای دارد و خداوند جانشین من بر هر مسلمانی
اس���ت .هر کس از شما که او را مش���اهده نمود آب دهان بر صورتش بیندازد و آیه های آغازین
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه المصن���ف ابن ابی ش���یبه  ،648/ 8مس���ند احمد  ،19/ 4صحیح مس���لم  ،207/ 8مس���ند ابو یعلی
 126/ 3و المعج���م الکبی���ر .174/ 22حاک���م در المس���تدرک  528 / 4روایت را به مانند ابن ابی ش���یبه نقل و آن را بنابر
ش���رط بخ���اری تصحیح می کند .الفردوس  340/ 4مانند روایت ابن حم���اد را می آورد ،و الجامع الصغیر  489/ 2آن را از
احمد و مسلم نقل و تصحیح می نماید.
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سوره ی کهف را قرائت کند».
 .3عالمان وابس ��ته به دس ��تگاه س ��لطه با قصد تقرب به درگاه خداوند( !) در ترویج ترس و بیمی
دینی( !) با یکدیگر مس ��ابقه گذاردند .و در میان آنان ،این بخاری و مس ��لم هستند که گوی سبقت
را ربودند !

مس ��لم در صحیح ��ش  197/ 8از نواس بن س ��معان م ��ی آورد« :یک روز صبح رس���ول خدا؟ص؟
دج���ال را ی���اد نم���وده و او را حقیر و دوران او را نزدیک دانس���تند ،چنان که ما پنداش���تیم او در
جانب نخل هاس���ت ،زمانی که [ بار دیگر ] خدمت ایش���ان رسیدیم ،این [ ترس و اضطراب ]
را در ما مش���اهده ک���رد و فرمود :چه چیزی برایتان پیش آمده اس���ت؟ گفتیم :ای پیامبر خدا !
صبح هنگامی شما دجال را یاد کردید و شأن او را حقیر و دوران او را نزدیک دانستید ،چنان
که ما پنداشتیم او در جانب نخل هاست !
ایش���ان فرمودند :من برای شما از غیر دجال بیشتر می هراس���م ،اگر دجال زمانی خارج شود
که من در میان شما هستم خود به جای شما با او به احتجاج خواهم پرداخت ،اما اگر در نبود
من خروج کند هر کس���ی خود چنین وظیفه ای دارد ،و خداوند جانش���ین من بر هر مس���لمانی
اس���ت .دجال جوانی اس���ت با موهای ّ
مجعد و چش���م بر آمده ،من او را به عبد العزی بن قطن
تشبیه می کنم ،هر کس از شما او را درک کرد آیات آغازین سوره ی کهف را بر او بخواند.
او از دره ای بین ش���ام و عراق خارج خواهد ش���د و اطراف خود را مملو از ّ
ش���ر و فساد خواهد
کرد ،پس ای بندگان خدا ! [ سستی نکنید و ] ثابت قدم باشید.
عرضه داشتیم :ای رسول خدا ! چه مدت در زمین درنگ می کند؟ فرمودند  :چهل روز ،یک
روز آن به مانند یک سال ،یک روز آن به مانند یک ماه ،یک روز آن به مانند یک هفته و سایر
روز های آن همچون روز های شماست.
گفتیم :ای پیامبر خدا ! آیا در آن روزی که به سالی می ماند ادای نماز یک روز برای ما کافی
اس���ت؟ فرمودن���د :نه ،بلکه ب���رای آن روز زمان بندی کنید [ ش���ارحان صحیح مس���لم چنین
تفسیر کرده اند که آن روز را به مانند سایر ایام تقسیم بندی کنید ،به این ترتیب که هرگاه پس
از نم���از صب���ح ،آن مقدار زمانی که در روز ه���ای معمولی باید بگذرد تا وقت نماز ظهر برس���د،
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س���پری ش���د نماز ظهر را به جای آورید و همچنین اس���ت نماز عصر و مغرب و عش���اء ،سپس
دوباره زمان بندی می ش���ود ت���ا نماز صبح ،و همچنان ادامه می یابد ت���ا اینکه در این یک روز
نماز های یک سال خوانده شود.] 1
عرض کردیم :ای رس���ول خدا ! س���رعت او در زمین چگونه است؟ فرمودند :مانند بارانی که
در پی آن باد روانه باش���د ،او به س���راغ مردم می آید و آنان را دعوت می کند ،آنها نیز به او ایمان
آورده ،اجابت می کنند .پس او آسمان را امر می کند و آن هم می بارد و زمین را فرمان می دهد
و آن ه���م می روی���د ،و چ���ار پایان آنها در آخ���ر روز نزد صاحبان خود ب���از می گردند در حالی که
بیشترین شیر ،بزرگ ترین پستان و کشیده ترین لگن را دارند.
آن���گاه به س���راغ گروهی دیگر رفته ،آن���ان را دعوت می کند ولی آنان گفت���ار او را نمی پذیرند،
او ه���م از ن���زد آنها باز می گ���ردد ،آنان صبح می کنن���د در حالی که به قحطی دچار ش���ده اند و
هی���چ ی���ک از اموالش���ان برایش���ان باق���ی نمانده اس���ت ،دج���ال از کن���ار ویران���ه ای می گذرد و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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ب���دان می گوی���د :گنج هایت را بی���رون آر ،پس گنج ها مانن���د ملکه های زنبور عس���ل در پی او
خواهن���د آمد .س���پس جوانی را فرا خوانده ،او را با شمش���یر چنان ضرب���ه ای می زند که دو نیم
می کن���د ،و تنها به اندازه ی پرتاب تیری به س���مت هدف در میان دو قس���مت بدن او فاصله
می ماند 2.سپس آن جوان را می خواند و او در حالی که خندان است و چهره اش می درخشد
به سوی او می آید !
در ای���ن هن���گام خداوند مس���یح را مبعوث می کند و او کنار مناره ی س���فیدی که در ش���رق
دمش���ق ق���رار دارد در حالی ک���ه دو جامه ی زرد رنگ در بر دارد ،و دو کف دس���تش را بر بال دو
فرش���ته گذاش���ته فرود می آید ،هنگامی که س���رش را پایین می برد قطرات عرق و وقتی س���رش
را ب���اال می گی���رد ،دانه هایی چون گوهر فرو می ری���زد ،هر کافری رایحه ی نفس او را استش���مام
کند خواهد مرد ،تا هر جایی که چش���م او ببیند نفس او خواهد رفت ،او در جستجوی دجال
 .1شرح صحیح مسلم نووی 66/ 18
 .2برخ���ی ش���ارحان مقص���ود از این جمله را چنین بیان می کند که در بین دو قس���مت ب���دن او چنین فاصله ای خواهد
گذارد تا جای تردیدی در مرگ او برای کس���ی باقی نماند ،هم چنان که س���احران و ش���عبده بازان انجام می دهند ،ر.ک به
تحفة االحوذی  .416/ 6م
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ُ
خواهد رفت تا آنکه او را کنار باب لد یافته ،به هال کت می رساند.
آنگاه گروهی نزد مس���یح خواهند آمد که خدا آنان را از ّ
ش���ر دجال در امان داش���ته است ،او
دست بر صورت هایشان می کشد [ تا غم و اندوهی که به جهت مواجهه با دجال بدان دچار
شدند ،زائل شود ] و با آنان درباره ی درجاتشان در بهشت سخن می گوید.
در ای���ن هن���گام خداوند به عیس���ی وحی می کند که من بندگان���ی را آفریدم که هیچ کس را
ی���ارای نبرد با آنان نیس���ت ،پس [ دیگر ] بندگان���م را در پناه کوه ط���ور در آور ،و خداوند یأجوج
و مأج���وج را ک���ه از هر پش���ته ای بتازند ،می فرس���تد ،گروه نخس���تین آنان ب���ه دریاچه ی طبریه
می رس���ند و هر چه در آن اس���ت می آشامند ،ما بقی آنها که به آن دریاچه می رسند می گویند:
زمانی در اینجا آب بوده است.
حضرت عیس���ی و مردمی که با او هس���تند [ ،در کوه طور ] چنان در محاصره قرار می گیرند
که [ از ش���دت قحطی ] س���ر گاو نزد آنها از صد س���که طالیی که امروز نزد یکی از ش���ما باشد،
محبوبتر است.
آنگاه پیامبر خدا عیسی و اطرافیانش به درگاه خدا به دعا و تضرع می پردازند که در پی آن
خداون���د کرم ها را بر گردن یأجوج و مأجوج می فرس���تد و آنان همانن���د مردن یک نفر ،همه به
روی زمی���ن می افتند .در این هنگام عیس���ی و همراهانش [ از ط���ور ] پایین می آیند ولیکن در
زمی���ن موضعی ب���ه اندازه یک وجب نمی یابند ،مگر آنکه بوی بد و نامطبوع آنها آن را فرا گرفته
است .پس عیسی و یاران به درگاه خدا به التجا می پردازند و خداوند هم پرندگانی که گردن
آنها در بزرگی و طول مانند گردن ش���تران اس���ت گس���یل می کند که آنها را حمل می کنند و هر
جایی که خدا بخواهد می اندازند.
آن���گاه خ���دا بارانی را فرو می فرس���تد که بر هم���ه ی خانه های گل���ی یا مویی خواه���د بارید،
پ���س زمی���ن را شس���ت و ش���و داده ،مانند آیین���ه ق���رار می دهد ،اینجاس���ت که ب���ه زمین گفته
می ش���ود :می���وه ات را برویان و برکت���ت را بازگردان ،پس آن روز آن م���ردم از درخت انار خورده،
در سایه ی پوست آن خواهند آرامید ،در قسمتی از [ گوشت ] یک شتر چنان برکتی خواهد بود
که ش���تری که نزدیک به وضع حمل اس���ت ،جماعت بسیاری را کفایت می کند و یک گاوی
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ک���ه نزدیک به وضع حمل اس���ت قبیله ای را ،و گوس���فندی چنین ،تع���دادی از مردم را کافی
خواهد بود.
در حالی که آنان در چنین شرائطی قرار دارند ،خداوند بادی خوشبو را می فرستد که آنها را
در آغوش یکدیگر فرا گرفته ،روح تمامی مؤمنان و مس���لمانان را قبض خواهد نمود ،ولی َبدان
باقی می مانند و مانند االغ ها در فس���اد و فتنه غوطه خورده ،قیامت بر آنان واقع خواهد شد».
مس ��لم دیگر باره آن را در  199/ 8روایت کرده ،می افزاید« :سپس یأجوج و مأجوج در زمین سیر
می کنند تا آنکه به جبل الخمر که نام کوهی اس���ت در بیت المقدس برس���ند ،پس می گویند:
کس���انی را که در زمین بودند نابود کردیم ،حال بیایید کس���انی را که در آسمانند از بین ببریم و
تیر هایش���ان را به سوی آس���مان رها می کنند ،آنگاه خداوند تیر هایشان را در حالی که به خون
آغشته ،بر خود آنها باز می گرداند».

1

کسی که در احادیث خبره و آ گاه باشد می داند چنین احادیثی از اسرائیلیات است و راوی بادیه
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نشین آن ،این حدیث را _ به مانند اکثر روایاتی که در این باب دارند _ با خیاالت خود در هم آمیخته
است ،ولیکن این روایات نزد اهل سنت از باال ترین درجات صحت برخوردار می باشد !

ب ��ه ای ��ن عب ��ارت پیامب ��ر؟ص؟ در روایت مس ��لم «از امر دیگ���ری غیر از دجال برای ش���ما بیش���تر
می هراس���م» دقت کنید و ببینید که چگونه در میان دروغ ها و بزرگ س ��ازی هایی که پیرامون دجال
صورت گرفته گم شده است !
 .4آن ��ان ب ��رای دجال معجزات و امور خ ��ارق العاده ای قرار دادند که پیروان بنی امیه زمینه س���از آن
بودند !

در مجموع فتاوی ابن تیمیه  118/ 35آمده اس ��ت« :رسول خدا؟ص؟فرمود :قیامت بر پا نخواهد
شد تا آنکه سی دجال دروغ پرداز که باور همه شان این است که فرستاده ی خدا هستند ،در
میان شما آشکار شوند .باالترین فتنه را در بین آنها دجال بزرگ دارد ،همو که عیسی بن مریم
او را به قتل خواهد رساند .خداوند از آدم تا قیامت باالتر از فتنه ی او را نیافریده است.
 .1و نیز ر.ک به س���نن ابن ماجه  ،1356/ 2س���نن ابو داود 117/ 4مختصرا ،البدء و التاریخ  ،193/ 2المعجم الکبیر 8
 ،171/المس���تدرک _ 492/ 4آن را بنابر ش���رط ش���یخین صحیح می ش���مارد و در 530/قس���مت آغازین آن را بنابر شرط
مسلم صحیح می شمارد _ و سنن ترمذی  _ 510/ 4وی آن را حدیثی حسن قلمداد می کند _.
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خدا مسلمانان را فرمان داده که در نماز هایشان از فتنه ی دجال به او پناه برند ! این مطلب
ثاب���ت اس���ت که او به آس���مان فرمان بارش می ده���د و آن هم می بارد و به زمی���ن فرمان رویش
می دهد و آن هم چنین می کند ! دجال مردی مؤمن را می کش���د س���پس به او می گوید :برخیز،
و او بر می خیزد و در اینجا دجال می گوید :من پروردگار تو هس���تم ،آن مرد در پاس���خ می گوید:
دروغ گفتی ،بلکه تو آن یک چش���م کذابی هس���تی که پیامبر؟ص؟ ما را از آن خبر داده است ،و
به خدا س���وگند آ گاهی و ش���ناختم نس���بت به تو باال رفت ،دجال دوباره او را می کشد [ و زنده
می کن���د ] و چ���ون می خواه���د او را برای بار س���وم به قتل برس���اند ،خدا قدرت ای���ن کار را به او
نمی دهد! ».
ابن تیمیه فتنه ی دجال را باالتر از فتنه پیشوایان ضاللت قرار داده است و بر احادیث صحیحی
ک ��ه صراح ��ت در این دارند که فتن ��ه ی آنان باال ت ��ر و خطرناکتر از فتنه ی دجال اس ��ت ،خط بطالن
می کش ��د ! هم چنان که جزم دارد خدا ب ��ه دجال معجزه و والیت تکوینی می دهد و به واس ��طه ی آن
قدرت می یابد که آس ��مان را فرمان بارش ده ��د و زمین را فرمان رویش ،آن دو نیز اطاعت می کنند ،و
مرده را امر می کند و او هم زنده می گردد ! این ها قدرت هایی است که ابن تیمیه نسبت به پیامبر؟ص؟
و خاندان ایشان؟مهع؟ نمی پذیرد ،حال آیا دجال از آنها قدرت بیشتری دارد و افضل است؟ !

الفتن  536/ 2از حذیفه از رسول خدا؟ص؟ چنین روایت می کند« :چشم راست دجال کور است
و مو های او بس���یار ،او به همراه خود بهش���تی دارد و آتش���ی ،آتش او بهش���ت اس���ت و بهش���ت
او آتش...
به واس���طه عبداهلل بن عمر چنین روایت می کند :یکی از چشمان دجال کور است و دیگری
ب���ه خون آغش���ته چنان که س���رخ می نماید ،وقتی که او س���یر می کند دو کوه با خ���ود به همراه
دارد ،کوه���ی از نهر ه���ا و میوه ها و کوهی از دود و آتش ،هم چنان که تار مویی را دو نیم می کند
خورشید را دو نیم می کند ،و پرنده را در هوا می گیرد».
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در ای ��ن نقل ��ی ک ��ه آن را حدی ��ث می پندارن ��د( !) دس ��ت های یه ��ود را مش ��اهده می کنی ��م .یکی
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه مس���ند احم���د  324/ 5و  ،397/صحیح مس���لم در  ،195/ 8س���نن ابو داود  ،116/ 4س���نن ابن ماجه
 ،1353/ 2حلی���ة االولی���اء  157/ 5و  235/ 9و مصابیح الس���نة بغ���وی  498/ 3و  _ 507وی برخی را صحیح و برخی
را حسن یاد می کند _.
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از معج ��زات پیامب ��ر؟ص؟ آن بوده که ایش ��ان ب ��ه درگاه خداوند متع ��ال دعا کردند و او م���اه را به عنوان
نش ��انه ای ب ��رای مش ��رکین ،ب ��رای آن حضرت دو نی ��م کرد ،ح ��ال یهودیان ب ��رای دج���ال چنین ادعا
می کنند که خورش ��ید را مانند تار مویی که دو نیم شود ،به دو قسمت مساوی تبدیل خواهد نمود !
ابن ابی شیبه در المصنف  657/ 8از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل می کند:

«دج���ال ت���ا زانو های���ش در دریا ها فرو م���ی رود ،اب���ر را با دس���تش می گیرد ،از خورش���ید زودتر
به مغرب می رس���د ،در پیش���انی او ش���اخی اس���ت ک���ه از آن مار های���ی را می گیرد [ و ب���ا آنها با
دش���منانش می جنگد ] ،او تمام بدنش را س�ل�اح پوش���انده اس���ت و [ پیامبر؟ص؟ یک به یک
اس���لحه و ] حتی شمش���یر و نیزه و درق را هم نام بردند ،راوی [ که حس���ن ن���ام دارد ] گوید  :از
ایشان پرسیدم که درق چیست؟ فرمود :سپر» ...
هم ��ان  « :648/همانا من نس���بت به آنچه دجال به هم���راه دارد از خود او آ گاهترم ،او با خود
دو نهر جاری دارد که یکی آبی س���فید دیده می ش���ود و دیگری آتش���ی فروزان ،اگر کس���ی آن را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

یافت به سوی نهری که آن را آتش می بیند برود و چشمش را ببندد سپس سر به زیر آورده از آن
بیاشامد که آبی خنک است.
دج���ال چش���می نابینا دارد ک���ه بر آن گوش���تی غلیظ روییده و تمام آن را پوش���انده اس���ت،
در میان دو چشم او لفظ کافر نوشته شده است که هر مؤمنی ،چه آشنا با نوشتن و چه ناآشنا،
آن را می خواند».
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عبدال ��رزاق در المصن ��ف  391/ 11از اس ��ماء بنت یز ی ��د که زنی از انصار و دوس���ت فاطمه بنت

قی ��س اس ��ت _ که خواهد آمد _ روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ در خانه ی م���ن بود که دجال را
یاد کرد و فرمود :دجال س���ه س���ال در پیش رو دارد ،در سال اول آسمان یک سوم باران و زمین
یک س���وم گیاهانش ،در س���ال دوم دو سوم آن و در سومین سال تمام آن را باز می دارد ،و تمام
چارپایان ُسم دار و دارای دندان هال ک می شوند.
 .1این حدیث را احمد در  ،386/ 5طبرانی در األحادیث الطوال  125/و المعجم الکبیر  ،146/ 8الدرالمنثور 210/ 4
و  252و حاک���م در المس���تدرک  491 / 4آورده ان���د _ وی آن را صحیح می ش���مارد و با عبارتی افس���انه ای تر نیز آن را نقل
می کند _.
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از کس���انی که س���خت ترین امتحان را دارند ،آن اس���ت ک���ه دجال نزد عرب���ی بیابانی رفته،
می گوید :آیا اگر شترت را برایت زنده کنم خواهی پذیرفت که من پروردگار توام؟ و او می گوید:
آری ،پس شیطان به صورت شتر او در می آید در حالی که بهترین پستان و بلند ترین کوهان
را دارد .او ب���ه ن���زد مردی که پدر و برادرش مرده اند رفته ،می گوید :آی���ا اگر پدر و برادرت را زنده
کنم خواهی پذیرفت که من پروردگار توام؟ و او پاسخ مثبت می دهد ،آنگاه شیطان خود را به
صورت پدر و برادر او درمی آورد.
اسماء می گوید :در این هنگام آن حضرت برای کاری از خانه بیرون رفت ،سپس در حالی
که جماعت حاضر همه به سبب گفته های ایشان در غم و اندوه به سر می بردند ،بازگشت و
دو طرف در را گرفته ،فرمود :ای اسماء ! چه شده است؟ عرضه داشتم :ای رسول خدا ! با ذکر
دجال دل های ما را از جا کندید .ایشان فرمود :اگر در زمان حیات من خروج کند ،خود با او
به احتجاج خواهم پرداخت ،و اگر من در میان شما نباشم ،پروردگار من پس از من ،جانشین
من بر هر مؤمنی است.
اسماء گفت :ای رسول خدا ! ما آرد هایمان را خمیر می کنیم ولی آن را نمی پزیم تا آنکه گرسنه
ش���ویم ،مؤمنین آن روز چه خواهند کرد؟ فرمود :هم چنان که اهل آس���مان را تسبیح و تقدیس
[ به عنوان غذا ] کفایت می کند ،آنان نیز چنین خواهند بود».

1

 .5بخاری احادیث بسیاری پیرامون دجال نقل می کند.

او در  105/ 4از پیامب ��ر؟ص؟ روای ��ت می کن ��د« :دج���ال به هم���راه خود مانند بهش���ت و دوزخ را
می آورد و آن را که بهشت می گوید ،دوزخ است».

در  143/از آن حضرت نقل می کند« :هنگامی که دجال قیام کند به همراه خود آب و آتش���ی
دارد ،آن را ک���ه م���ردم آت���ش می بینند آبی خنک اس���ت و آن را که آب خنک می بینند آتش���ی
س���وزان اس���ت ! هر کس���ی آن را درک ک���رد خ���ود را در آنچه آتش می بین���د بیندازد ،ک���ه گوارا و
خنک است».
در  101/ 8چنین می آورد« :آتش او آب خنک ،و آب او آتش است».
 .1و نیز الفتن  527/ 2و مسند احمد 455/ 6
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در  159/ 7 ،202/ 1و 161و  103/ 8از عایش ��ه روایت می کند« :پیامبر؟ص؟ در نمازش از دجال
به خدا پناه می برد و می گفت :خدایا ! من به تو از عذاب قبر و فتنه ی مسیح دجال و فتنه ی
زندگی و مرگ پناه می برم».

1

 .6بخاری خود در احادیث دجال دچار تناقض گویی شده است ،بلکه فراتر آنکه رسول خدا؟ص؟
را به تناقض گویی متهم نموده است !

در  103/ 8به واس ��طه ی انس روایت می کند« :دجال به طرف مدینه می آید ولیکن فرش���تگان
را مشغول نگهبانی آن می بیند .نه دجال و نه طاعون نمی توانند به مدینه نزدیک شوند».
در  223/ 2و  108/ 8نی ��ز ،از آن حض ��رت چنی ��ن م ��ی آورد« :ترس و رعب از مس���یح دجال وارد
مدینه نمی گردد ،در آن روز مدینه هفت در دارد و بر هر دری دو فرشته است».
وی ،این را از یک سو و از سویی دیگر نقیض آن را میآورد.

وی در  101 / 8از پیامب ��ر؟ص؟ روای ��ت می کند« :دجال می آید تا آنکه در ناحیه ای از مدینه وارد
فـرهـنـــــــگ
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احــــادیـــث
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می شود و تمام کافران و منافقان به سوی او می روند».
در  103/ 8روایت می کند« :دجال در بعضی از شوره زار های مدینه وارد می شود ،پس مردی
که در آن روز بهترین مردم _ یا از بهترین آنان _ اس���ت به نزد او آمده ،می گوید :گواهی می دهم
که تو آن دجالی هس���تی که رس���ول خدا؟ص؟ درباره اش برای ما س���خن گفته است .پس دجال
[ به مردم ] می گوید :اگر این شخص را بکشم سپس زنده گردانم ،باز هم درباره ی من تردیدی
خواهید داشت؟ آنان هم می گویند :نه ،او هم آن مرد را می کشد و زنده می کند».
با این حس ��اب حرمت ورود به مدینه بر دجال چنان خواهد بود که او وارد حومه ی آن می ش���ود و
ّ
اهالی آن از او می گریزند ،منافقان مدینه به نزد او می آیند ،او بر مؤمنین تسلط می یابد و مردی صالح
از آنان را می کشد ،در این صورت دیگر چه چیزی برای حفظ کردن مدینه باقی می ماند؟ !
فراتر آنکه طیالسی از محجن از پیامبر؟ص؟ نقل می کند که تمام اهل مدینه می گریزند !

وی در مس ��ند خ ��ود  183/م ��ی آورد« :ب���دا به ح���ال آن ش���هر در روزی که اهال���ی آن ،آن را ترک
 .1مش���ابه آن را در  103 /2از ابو هریره و در  223/ 5از انس نقل می کند و در  158/ 7روایت می کند که س���عد از فتنه ی
دنیا _ یعنی فتنه ی دجال _ به خدا پناه می برد.
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می کنند در حالی که در باالترین ش���رایط آبادانی اس���ت .دجال به سمت آن می آید ولی بر هر
دری از آن فرشته ای با شمشیری آخته می بیند ،لذا وارد آن نمی شود».

1

بخ ��اری در  101/ 8از عبداهلل بن عمر روایت می کند که پیامب ��ر؟ص؟ گفتار او وپدرش را در این باره
که دجال به دنیا آمده ،تصدیق می کند ،و حضرت خود او را در کنار کعبه دیده است ،آن حضرت

می گوی ��د« :در حال���ی که به طواف کعبه مش���غول بودم مردی گندمگون ب���ا مو هایی نرم و انبوه
که از س���ر او آب می چکید _ و یا می ریخت _ را دیدم ،پرس���یدم :او کیس���ت؟ گفتند :عیس���ی
ب���ن مریم ،آن���گاه رفتم و یکباره مردی درش���ت هیکل ،س���رخ ،با مو هایی ّ
مجعد و یک چش���م
دیدم ،گویا چشم او مانند انگوری که بر روی آب افتاده بود ،آنان گفتند :این دجال است ! و
شبیه ترین مردم به او ابن قطن مردی از خزاعه است».

2

 .7نزد ما تمامی احادیث اهل سنت پیرامون دجال مردود است و آنان نیز بایست آنها را رد کنند،
زیرا خود صحیح می دانند که فتنه ی پیش ��وایان گمراهی س ��خت ترین فتنه هاست ! از سویی عقل
ای ��ن مطلب را که خداوند عزوجل به دش ��منش دج ��ال همانند پیامبران؟مهع؟ معج ��زه و قدرت زنده
نمودن مردگان را عطا کند ،محال می داند.
 .8س ��نیان حدیث صحیحی را که با سخن اهل بیت؟مهع؟ موافقت دارد ،نقل می کنند ولیکن در
عمل با آن مخالفت می نمایند !
بخ ��اری در صحیح خ ��ود  101/ 8از مغیرة بن ش ��عبه نقل می کند که از رس ��ول خدا؟ص؟ درباره ی

دج ��ال پرس ��ید و آن حض ��رت فرمودند« :چه چی���زی از او به تو آس���یب می رس���اند؟ گفتم :مردم
می گویند :او به همراه خود کوهی از نان وچشمه ای دارد ! ایشان فرمودند :او نزد خدا بی ارزشتر
از آن است».

3

ای ��ن حدی ��ث تمام ��ی ب ��زرگ س ��ازی های بخ ��اری و دیگ ��ران پیرام ��ون دج ��ال را تکذی ��ب ک���رده،
و انگش ��ت اته ��ام را ب ��ر روی آن دس ��ته از صحاب ��ه ک ��ه تح ��ت تأثی ��ر یه ��ود بودن ��د و در ب ��اره ی دجال
 .1مشابه آن در المصنف ابن ابی شیبه  ،140/ 15مسند احمد  338/ 4و المستدرک حاکم 427/ 4
 .2در  126/ 5 ،58/ 7و  72/ 8آن را مسیح دجال می نامد.
 .3و نی���ز مس���ند احم���د  ،252/ 4الفت���ن ابن حم���اد  ،552/ 2المصن���ف اب���ن اب���ی ش���یبه  647/ 8و صحیح مس���لم
 177/ 6و 200 / 8

پیشوایان گمراهی

دج ـ ــال

ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

65

افس ��انه ها در می ��ان مس ��لمانان رواج داده ،ب ��ه س ��نت پیامب ��ر؟ص؟ پش ��ت پ ��ا زدن���د ،ق���رار می دهد.
و ب ��ا امث ��ال این روایت می توان عل ��ت اینکه آن حضرت صحاب ��ه ای را که تحت تأثی���ر یهود بودند،
ّ
متهوک [ سرگردان ] نامید دانست ،یعنی جز اندکی از آنها ما بقی به یهودی گری پرداختند !
ِ
 .9آنچه مایه ی تعجب اس ��ت آن اس ��ت که بزرگان اهل س ��نت از دیرباز تا عصر حاضر ،این رعب
و وحش ��ت دینی یهودی را با قصد قربت( !) در میان مس ��لمین رواج می دهند و به نش���ر و گس���ترش
ام ��ور خ ��ارق العاده برای دج ��ال می پردازند ،از جمله اینکه پوس ��ت او چنان باد می کند که مس���یر را
پر می کند ،طول االغ او هفتاد ذراع به ذراع خداوند اس ��ت ،با خود بهش ��ت و دوزخ و کوهی از نان و
آبگوشت دارد و ....و عموم اهل سنت هم این امور را تصدیق می کنند .عالمان آنان [ که به نشر این
مطالب می پردازند ] آرامش دادن های رس ��ول خدا؟ص؟ و س ��خنانی که از ایش ��ان در تکذیب این امور
رسیده است را کتمان می کنند !
 .10ت ��رس و بی ��م مس ��لمانان از دجال تا بدان جا رس ��یده اس ��ت ،ک ��ه برخی آن را بر مغ���ول تطبیق
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نموده اند !

س ��نیان از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت کرده اند ک ��ه فرمود« :دجال با هش���تاد هزار نفر در خوزس���تان
و کرم���ان ف���رود می آید .صورت های آنان به س���پر هایی می ماند که آهنگر ب���ر آن ضربه می زند،
جامه هایی که تمام بدن را می پوشاند در بر ،و کفش هایی از مو برپا دارند».

1

دو وصف ��ی که در این روایت آمده اس ��ت ،یکی آن که صورت های آنان به س���پر هایی می ماند که
آهنگر بر آن ضربه می زند ،و دوم آن که کفش هایی از مو بر پا دارند ،تنها در اوصاف مغول آمده است.
 .11اهل س ��نت ط ��ول عمر دجال را پذیرفتند ،ولیکن نس ��بت به ط ��ول عمر حضرت مهدی؟جع؟

اعتراض دارند !
ش ��یخ صدوق؟حر؟ در کمال الدین  528/ 2گزارش عبداهلل ابن عمر درباره ی دجال را آورده اس���ت،

اب ��ن عمر در آن چنی ��ن می پندارد« :رس���ول خدا؟ص؟ صبح هنگامی با اصحاب نم���از را به جای
آوردن���د و بعد با آنان تا درخانه ای در مدین���ه آمده و در را کوبیدند ،زنی بیرون آمد و گفت :ای
 .1و نیز ر.ک به الفتن  597/ 2و مس���ند احمد  ،337/ 2المصنف ابن ابی ش���یبه  ،654/ 8مسند ابو یعلی ،380/ 10
الفتن ابن کثیر  143/ 1و  144و مجمع الزوائد 345/ 7
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ابوالقاس���م ! چه می خواه���ی؟ آن حضرت فرمودند :ای م���ادر عبداهلل ! به من اج���ازه بده تا نزد
عب���داهلل بروم ،او گفت :ای ابوالقاس���م ! ب���ا عبداهلل چه کار داری؟ به خدا قس���م او عقلش را از
دست داده و لباسش را آلوده می کند ،مرا نیز به امری عظیم وادار می کند ! ایشان فرمودند :اجازه
بده تا نزد او بروم ،آن زن گفت :بر عهده ی ش���ما؟ حضرت فرمودند :آری ،آنگاه اجازه ی ورود
داد و رس���ول خدا؟ص؟ داخل شدند .آن پسر در میان ردایی ،با خود زمزمه می کرد ،مادر گفت:
س���ا کت شو و بنشین ،این محمد است که نزد تو آمده ،او هم آرام نشست .حضرت فرمودند:
این زن چه می خواهد؟ خدا او را لعنت کند ،اگر مرا وا می گذاش���ت به ش���ما خبر می دادم که
آیا این پسر همان است؟
س���پس به آن پس���ر فرم���ود :چه می بینی؟ گف���ت :حق ،باطل و س���ریری ب���ر روی آب ،فرمود:
گواه���ی ب���ده ک���ه خدایی جز اهلل نیس���ت و من رس���ول اویم ،آن پس���ر گفت :بلکه ش���ما گواهی
بده که خدایی جز اهلل نیس���ت و من رس���ول اویم ،خدا ش���ما را در این امر شایس���ته تر از من قرار
نداده است !
روز دوم ه���م پ���س از آنکه با اصحاب نماز صب���ح را به جای آوردند با آنان برخاس���ته ،به در
آن خان���ه رفتن���د و در را کوبیدند ...مادر گفت :س���اکت ب���اش و [ از فراز درخ���ت ] پایین بیا،
چرا که این محمد اس���ت که نزد تو آمده ،و او هم آرام ش���د ،آنگاه حضرت گفتند :این زن چه
می خواهد؟ خدا او را لعنت کند ،اگر مرا وا می گذاش���ت به ش���ما خبر می دادم که آیا این پسر
همان است؟
چ���ون روز س���وم فرا رس���ید ایش���ان ب���ا اصح���اب نماز صب���ح را بر پ���ا داش���تند و بعد ب���ا آنان
برخاس���تند ...پ���س فرمودند :م���ن برای تو چیزی را پنه���ان کرده ام ،آن چیس���ت؟ او در جواب
گفت :دود ،دود [ مقصود سوره ی دخان است که آیاتی از آن در آن روز بر پیامبر؟ص؟ نازل شده
بود ] ،حضرت فرمودند :دور شو ،تو هرگز از اجلت فراتر نرفته و به آرزویت نخواهی رسید ،تو جز
به آنچه برایت مقدر است دست نخواهی یافت.
در ای���ن هنگام به اصحاب فرم���ود :ای مردم ! خداوند هیچ پیامبری را نفرس���تاد ،مگر آنکه
قوم خود را از دجال بر حذر داش���ته اس���ت ،خ���دا دجال را تا امروز تأخیر انداخته اس���ت ،پس
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اگر چیزی از امر وی برایتان مش���تبه ش���د [ بدانید که ] پروردگارتان یک چش���م نیست .دجال
ب���ر االغ���ی که فاصل���ه ی میان دو گ���وش آن به اندازه ی یک میل اس���ت خارج می ش���ود ،او در
حالی خروج می کند که بهش���تی ،دوزخی و کوهی از نان و چشمه ای را با خود به همراه دارد،
بیش���ترین پیروان او را یهودیان ،زنان و اعراب تش���کیل می دهند .او در تمامی آفاق زمین _ به
جز مکه و دو حومه ی آن و مدینه و دو حومه ی آن _ وارد می شود».
پیشتر رد ما بر مضمون این گزارش گذشت.
غرض ما از نقل این حدیث آن اس ��ت که بدانید اهل س ��نت به دجال و طول عمر وی معتقدند،
در حال ��ی که طول عم ��ر امام زمان؟جع؟ را انکار می کنند ! ش ��یخ صدوق؟حر؟ پ���س از نقل این روایت
می فرماید:

«کس���انی که عناد می ورزند و به تکذیب [ حقایق ] می پردازن���د این روایت را پذیرفته ،آن را
درب���اره ی دجال ،غیبت وی ،طول م���دت درنگ و خروج او در آخرالزمان نقل می کنند ،حال
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آنکه امام قائم؟جع؟ ،غیبت طوالنی و ظهور ایشان را که در آن ،عدل و داد را در زمین آن گونه
که از ظلم و جور پر ش���ده است فراگیر می سازد ،بر نمی تابند ،و این با وجود تصریحاتی است
ک���ه رس���ول خدا؟ص؟ و امام���ان؟مهع؟ درباره ی نام و نس���ب آن حضرت ،غیب���ت و طوالنی بودن
دوران آن ،داش���ته اند .آنان با این کار در صدد خاموش ک���ردن نور خداوند عزوجل و نیز باطل
نم���ودن امر ولی خدا هس���تند ،در حال���ی که خداوند ابا کرده مگر آن که ن���ور خود را تمام کند،
گرچه کافران را خوش نیاید .آنان در راس���تای باطل ساختن امر حضرت حجت؟جع؟ بیشتر
چنین استدالل نموده و گویند :ما این اخباری را که شما در مورد مهدی دارید نه می شناسیم
و نه روایت می کنیم .این همان س���خن ملحدان ،براهمه ،یهودیان ،مس���یحیان و مجوس���یان
اس���ت که نبوت پیامبر؟ص؟ را انکار نموده ،می گویند :هیچ یک از معجزات و دالئلی که برای
صدق ادعای نبوت پیامبرتان می آورید را نه می شناس���یم و نه روایت می کنیم ،و لذا به عدم
صح���ت ادعای او معتقدیم .حال اگر دلیل س���نیان ما را ملزم س���ازد ،دلی���ل این طوائف _ که
تعدادشان از سنیان بیشتر است _ نیز باید برای سنیان الزام آور باشد !
دیگر از سخنان سنی ها آن است که گویند :در عقول ما نمی گنجد که شخصی در زمان ما
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چن���ان عم���ر کند که از عمر هم عصران خود فراتر رود ،حال آنکه امام ش���ما بر طبق پندارتان از
عمر هم عصران خود فراتر رفته است.
ما هم در پاسخ آنها می گوییم :آیا شما تصدیق می کنید که دجال در غیبت می تواند عمری
فراتر از عمر اهل زمان داش���ته باش���د و ابلیس نیز چنین اس���ت(؟) ولیکن با وجود تصریحاتی
ک���ه درب���اره ی قائم آل محمد؟ص؟ ،غیبت ،طول عمر و ظهور ایش���ان برای بر پا داش���تن امر خدا
رس���یده است _ و روایاتی را که در این باره وارد شده در این کتاب آورده ام _ آن را نمی پذیرید !
عالوه بر آنکه به طریق صحیح از رس���ول خدا؟ص؟ رس���یده که فرمودند :ه���ر آنچه در امت های
گذش���ته واقع ش���ده ،در این امت نیز خواهد بود ،هم چنان که دو تای کفش و دو پر تیر در برابر
یکدیگر هس���تند .در پیامبران گذش���ته و حجت های الهی کس���انی بوده ان���د که عمر طوالنی
داش���ته اند ،ن���وح نبی؟ع؟ دو هزار و پانصد س���ال زندگ���ی کرد و خدا در قرآن [ تنها ] س���خن از
آن ب���ه می���ان آورده که او در میان قوم خود نهصد و پنجاه س���ال درنگ کرد ،1در حدیثی که آن
را با س���ندش در این کتاب نقل نمودم ،آمده اس���ت که در قائم؟جع؟ سنتی از نوح است که
طوالنی بودن عمر وی می باشد ،حال چگونه است که سنیان امر [ غیبت ] امام زمان؟جع؟
را نمی پذیرن���د ول���ی ب���ا امور مش���ابه آن _ که ن���زد عقل هیچ اش���کالی ندارد _ چنی���ن برخوردی
ندارند؟ بلکه بایس���ت به این امور اذعان نمود ،چرا که از طریق رسول خدا؟ص؟ رسیده است،
و اعتقاد به قائم؟جع؟ نیز چنین است.
مقتضای کدام عقل اس���ت که اصحاب کهف می توانند س���یصد و نه س���ال در غارش���ان
درن���گ کنند ،آیا تصدی���ق و پذیرش این مطلب از غیر طریق اخبار بوده اس���ت؟ پس چرا امر
حضرت مهدی؟جع؟ را که آن نیز از طریق اخبار رسیده ،تصدیق نمی نمایند؟ !
آن���ان چگونه اخبار وهب بن منب���ه و کعب االحبار را در اموری محال تصدیق می کنند ،در
حالی که هیچ یک از آنها را نه می توان به رس���ول خدا؟ص؟ نسبت داد و نه عقل روا می شمارد،
ولیکن آنچه را که از پیامبر؟ص؟ و امامان؟مهع؟ پیرامون حضرت مهدی؟جع؟ ،غیبت و ظهور
ایش���ان _ که پ���س از تردید اکثر مردم و بازگش���ت آنه���ا از اعتقاد به آن حضرت واقع می ش���ود _
 .1سوره ی عنکبوت 14/
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رس���یده و اخب���ار و آث���ار صحیح بر آن دالل���ت دارد نمی پذیرن���د؟ ! آیا این امر غیر از پافش���اری
بر انکار حق است؟
این���ان چ���را نمی گوین���د :اگر چه در این عصر و زمان کس���ی که بتواند عمری طوالنی داش���ته
باش���د وجود ندارد ،اما باید به عنوان تصدیق گفتار صاحب ش���ریعت؟ص؟ ،سنت پیشینیان
در عم���ر طوالنی در مش���هورترین اجناس جاری گردد و هیچ جنس���ی از قائم؟جع؟ مش���هورتر
نیست ،زیرا در شرق و غرب عالم برزبان کسانی که به ایشان اعتقاد دارند و نیز آنان که انکار
می نمایند ،یاد می شود.
هرگاه غیبت امام دوازدهم؟جع؟ با وجود روایات صحیحی که از رسول خدا؟ص؟ درباره ی
آن رسیده است صحیح نباشد ،نبوت ایشان نیز باطل خواهد بود ،چرا که در این صورت آن
حضرت خبر از غیبت کس���ی داده اند که غائب نش���ده اس���ت ،و اگر دروغ ایشان ثابت شود،
پیامبر نبوده است !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چگونه است که سنیان رسول خدا؟ص؟ را در آنچه در مورد عمار فرموده است« :گروه ستمکار
او را می کشند» ،و درمورد امیرالمؤمنین؟ع؟« :مو های صورتش با خون سرش رنگین می شود»،
و درباره ی امام حس���ن؟ع؟« :با س���م کش���ته می شود» ،و در مورد امام حس���ین؟ع؟« :با شمشیر
به ش���هادت می رس���د» تصدیق می کنن���د ،ولی آن حض���رت را در آنچه پیرام���ون قائم؟جع؟،
غیبت ،و تعیین او به نام و نسب ،فرموده است تصدیق نمی نمایند؟ !
البته که رس���ول خدا؟ص؟ در تمامی س���خنان صادق است و در تمامی حاالت به حق رفتار
می نماید و ایمان هیچ بنده ای صحیح نخواهد بود ،مگر آن زمانی که در دل نسبت به حکم
آن حضرت هیچ ناراحتی نیافته ،در تمامی امور تس���لیم ایش���ان باش���د و شک و تردیدی در او
َ َ
راه نیابد ،این اس�ل�ام اس���ت همان اس�ل�امی که عبارت است از تسلیم و انقیاد َو َم نْ� يَ� بْ� ت� ِ�غ �غ يْ� َر
آ
َْ
ً فَ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ
اس ِر ي� ن�َ ،1و هر كه غیر از اسالم ،دينى [ ديگر ] جويد،
إال�سلام ِد ي� ن�ا �ل ْن� ي� ق� ب�ل ِم ن�ه وه َو ِ�ف ي� ال� ِخ� َر ِ�ة ِم َن� ال خ� ِ
هرگز از وى پذيرفته نشود ،و وى در آخرت از زيانكاران است.

از ش���گفت انگیزترین امور آن است که مخالفین ما روایت می کنند :عیسی بن مریم؟ع؟ از
 .1سوره ی آل عمران 85/
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سرزمین کربال عبور کرد و آهوانی را دید که در آنجا گرد آمده بودند ،آن آهوان گریان به سوی او
آمدند و مس���یح و حواریون نشس���تند و به گریه مشغول شدند ،حواریون که علت گریه مسیح
را نمی دانس���تند ،گفتند :ای روح و کلمه ی خداوند ! چ���را گریه می کنید؟ فرمود :آیا می دانید
اینجا چه س���رزمینی اس���ت؟ آنها پاس���خ منفی دادند ،او فرمود :این زمینی است که جوجه ی
رس���ول خدا احمد و آن زن آزاده ی طاهره بتول که ش���بیه مادر من اس���ت ،در آن کش���ته و دفن
می ش���ود ،این زمین از مشک خوشبوتر اس���ت ،چرا که خاک آن جوجه ی شهید است و البته
ک���ه خاک پیامبران و فرزندان آنها چنین اس���ت ،این آهوان با من تکل���م می کنند و می گویند:
ما در این س���رزمین از ش���وق تربت آن جوجه ی ش���هید و مبارک به َچرا مشغولیم ،اینان چنین
اعتقاد دارند که در این زمین در امنیت هستند ،آنگاه از پشکل آنها برداشت و بوئید و گفت:
خدایا این ها را باقی دار تا پدرش آن را ببوید و موجب تسلی و آرامش او گردد .آن پشکل ها نیز
تا زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ باقی ماند و ایشان آن را بوییدند و گریستند و زمانی که گذرشان به
کربال افتاد این ماجرا را تعریف کردند.
س���نیان می پذیرند که پشکل این آهوان بیش از پانصد س���ال باقی بماند و باران ها و باد ها
و گذش���ت روز ه���ا و س���ال ها آن را دگرگ���ون نکن���د ،ول���ی نمی پذیرن���د که قائ���م آل محمد؟ص؟
باقی می ماند تا آنکه با شمشیر قیام کرده ،دشمنان خدای عزوجل را به هال کت رساند و دین
خ���دا را اظهار نماید .و این با وجود احادیثی اس���ت ک���ه از پیامبر و ائمه؟مهع؟ با تصریح به نام،
غیبت دراز مدت و جریان یافتن سنت پیشینیان در طول عمر در آن حضرت رسیده
نسب،
ِ
است ! آیا این چیزی جز عناد ورزیدن و انکار حق است؟»
در غیبت ش ��یخ طوس ��ی  113/آمده اس ��ت« :ناقالن حدیث روایت کرده اند که دجال موجود
اس���ت و در عصر نب���وی هم بوده اس���ت و ت���ا زمانی که خ���روج می کند باقی خواه���د ماند ،و او
دش���من خداس���ت .اگر به خاطر مصلحتی جایز باشد که دش���من خدا چنین عمر کند ،پس
چگونه برای ولی خدا جایز نباشد؟ ! همانا این امر از عناد ناشی شده است».
نگارن ��ده  :پی ��روان مذاهب به دج ��ال اعتقاد دارند ،بعض ��ی از آنان به دجال عم ��ر معتقدند و او را
ابن صی ��اد می دانند چ ��را که عمر و فرزندانش ب ��ر احادیث پیرامون آن که [ نزد آنها ] صحیح اس���ت،
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قسم خورده اند !
برخ ��ی ه ��م دجال تمی ��م داری را که جاس ��وس وی در جز ی ��ره ،او را از آن خبر داد ب���اور دارند ،زیرا
احادی ��ث او نی ��ز [ ب ��ر اس ��اس مبانی آنها ] صحیح اس ��ت .برخ ��ی دیگر نی ��ز به دج���ال کعب االحبار
اعتقاد دارند.
تمامی آنان چنین معتقد هس ��تند که دجال زنده و پوش ��یده از چشم هاس ��ت و خداوند بر اساس
عقیده ی عمر صد ها س ��ال ،و بر اس ��اس باور تمیم داری و کعب هزاران س ��ال به او عمر داده اس���ت،
ل ��ذا روا نیس ��ت آنها نس ��بت ب ��ه اعتقاد به اینک ��ه امام مهدی؟جع؟ زن ��ده اس ��ت و روزی می خورد تا
آنک ��ه خداون ��د متعال به ایش ��ان اذن دهد که ظهور کرده و اس�ل�ام را اظهار نماید ،ب���ر ما خرده گیرند.
چگونه است که عمر دراز مدت برای دشمنان خدا ممکن است ،ولی برای اولیای او ناممکن؟ !
و آیا روایات تمیم و کعب و امثال آنها از روایات اهل بیت پیامبر؟ص؟ بیشتر اطمینان آور است؟ !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

م� با�ع ن
د�ال در ن
س� ی� ن
احاد ی� ث� پ� ی� ن
ا� ب�ه چ� ن�د ج�لد می رسد !
رامو� ج
 .1مس ��لمین اتفاق نظر دارند که رسول خدا؟ص؟از س ��ه موضوع سخن گفتند؛ ایشان به دوازده امام
پ ��س از خ ��ود بش ��ارت داده اند ،از رهبران گمراهی پس از خود بر حذر داش ��ته اند و نس���بت به دجال
هشدار داده اند.
هنگامی که به منابع دس ��تگاه سلطه مراجعه می کنیم ،چنین می یابیم که در چند موضع سخن
در ب ��اره ی امام ��ان دوازده گان ��ه به میان رفته اس ��ت .مردم در عرف ��ات در اثنای س���خنرانی پیامبر؟ص؟
صدایشان را باال بردند و لذا نفهمیدند که این دوازده تن کیانند !
همین حادثه زمانی که رسول خدا؟ص؟ در مدینه درباره ی امامان دوازده گانه سخن می گفتند برای
راویان رخ داد ،از این رو اس ��امی ائمه در میان همهمه گم ش ��د ،راوی در این رابطه از عمر پرس���ید و او
گفت :تمامی آنان از قریش اند ،آنها همه از قریش اند !
تعیین پیشوایان ضاللت و زمان آنها توسط آن حضرت نیز با سرنوشتی مشابه مواجه شد ! گرچه
برخ ��ی روایات از تیررس آنان به دور مانده اس ��ت ،در میان آنها بعضی م ��روان و فرزندانش را نام برده
است و بعضی دیگر بر این داللت دارد که آنها بالفاصله پس از پیامبرند.
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بنابراین نباید امامان دوازده گانه ی هدایت را تعیین کرد ،چرا که اس ��امی آنها از بین رفته اس���ت و
نیز نمی توان رهبران دوازده گانه ی ضاللت را مشخص نمود ،زیرا اسامی آنان نیز به چنین سرنوشتی
دچار شده است ! ! !
در مقابل هیچ یک از احادیث پیرامون دجال از میان نرفته است و بازار آن رونق دارد ،این احادیث
در دار الخالفه نگهداری می شود و توسط راویان آن به عرضه گذارده شده و به چند جلد می رسد !
بنابر آنچه گذش ��ت می توان فهمید که دس ��تگاه خالفت قریش نش ��ر و ترو ی ��ج احادیث دجال _
حتی اگر دروغین باش ��د _ و نیز منع از احادیث پیرامون امامان هدایت و رهبران گمراهی را _ هر چند
صحیح باشد _ هدفمند دنبال می کرده است.
 .2در روایات دستگاه خالفت قریش ،دو پیامبر با عنوان وزیر در خدمت دجال هستند !

طیالس ��ی در مسند خود  150/با سندی صحیح ( !) از س ��فینه روایت می کند« :رسول خدا؟ص؟
ب���رای ما س���خن راند و فرمود :هیچ پیامبری نب���وده مگر آنکه امتش را از دجال بر حذر داش���ته
اس���ت ،تا آنج���ا که فرمودند :دج���ال به م���ردم می گوید :آیا من پروردگار ش���ما نیس���تم که زنده
می کنم و می میرانم؟
به همراه او دو تن از پیامبران هستند که من نام خود و پدرانشان را می دانم ،اگر می خواستم
آنها را نام می بردم ،یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ او قرار دارند ،دجال می گوید:
آیا من پروردگار ش���ما نیس���تم که زنده می کنم و می میرانم؟ یکی از آن دو پاسخ می دهد :دروغ
گفت���ی ،ولی هی���چ یک از مردم غی���ر از آن پیامبر دیگر صدای او را نمی ش���نود ،اما پیامبر دیگر
می گوید :راست گفتی ،و مردم صدای او را می شنوند و این خود فتنه ای خواهد بود».

1

پ ��س به این ن ��وآوری راویان دس ��تگاه خالفت و احادیث صحی ��ح ( !) آنان توج ��ه کنید و ببینید
ک ��ه می پندارن ��د خداوند دو پیامبر را در خدمت دجال ق���رار می دهد و صدای آنکه دجال را تکذیب
می کن ��د مخف ��ی م ��ی دارد ،پیامبر دیگ ��ر هم خیانت نم ��وده ،به پ ��روردگارش کفر م ��ی ورزد و دجال را
تصدیق می کند ! اینان در افترا بس ��تن بر خداوند متعال و توهین به رس ��والن و پیامبران؟مهع؟ به تقلید
یهود گردن نهاده اند.
 .1و نیز ر.ک به المصنف ابن ابی شیبه  ،651/ 8مسند احمد  221/ 5و المعجم الکبیر  84/ 7و دیگران.
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 .3اهل س ��نت چنی ��ن گم ��ان می کنن ��د که دجال ب ��ه خداوند ش ��بیه اس ��ت و لذا مس���لمانان در
تش ��خیص او دچار مش ��کل می ش ��وند ! از این رو پیامبر؟ص؟ به آنان چنین نشانه داده که دجال یک
چشم است تا آنان بتوانند او را از خدا تشخیص دهند ،چرا که خداوند یک چشم نیست بلکه هر
دو چشم او سالم می باشد !

عبدال ��رزاق در المصن ��ف  390/ 11از عبداهلل بن عم ��ر از رس ��ول خدا؟ص؟ نق���ل می کن���د« :هی���چ
پیامبری نیس���ت مگر آنکه قوم خود را از دجال بر حذر داش���ته است ،نوح [ هم ] قوم خود را از
او برحذر داشت .ولیکن من درباره ی او سخنی می گویم که هیچ پیامبری به قوم خود نگفته
است ،شما می دانید که او یک چشم است ولی خدا یک چشم نیست» !

1

کس ��انی ک ��ه پ ��س از این ��ان آمدن ��د ای ��ن روای ��ت را ب ��ا ده ه ��ا نق ��ل ک ��ه اکث ��ر آنه���ا از عبداهلل بن عمر
است ،آوردند.

2

 .4سنیان چنین می پندارند که دجال معجزاتی از جمله زنده کردن مردگان دارد !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

عبدالرزاق در المصنف  393/ 11از ابو سعید خدری از رسول خدا؟ص؟ می آورد« :بر دجال حرام
اس���ت که در راه ه���ای مدینه داخل ش���ود ،در آن روز مردی که بهترین _ و ی���ا از بهترین _ مردم
اس���ت نزد او رفته می گوید :گواهی می دهم تو آن دجالی هس���تی که رسول خدا؟ص؟ درباره اش
برای ما س���خن گفته اس���ت .دجال [ به مردم ] می گوید :آیا اگر این ش���خص را بکش���م و آنگاه
زنده کنم ،درباره ی من هم چنان تردید خواهید داش���ت؟ پاس���خ می دهند :نه ،او هم آن مرد
را می کش���د س���پس زنده می گرداند ،آن مرد پس از آنکه زنده می ش���ود می گوید :به خدا قس���م
آ گاهی و شناختی که اکنون نسبت به تو دارم پیشتر نداشتم .دجال در صدد کشتن دوباره ی
ّ
او بر می آید ،ولی بر او مسلط نمی گردد.
معمر گوید :به من خبر رس���یده که دجال بر حلق او قطعه ای مس قرار می دهد ،و کس���ی که
 .1و نیز الفتن  ،518/ 2مس���ند طیالس���ی  73/و المصنف ابن ابی ش���یبه  .646/ 8عالوه بر آن در المصنف 647/ 8
چنین آمده است  :چشم راست او کور است  ....و از هر قومی گروهی از او پیروی می کنند و او را با زبان خودشان ،خدا
می خوانند !
 .2ر.ک به صحیح بخاری  ،163/ 4مس���لم  ،193/ 8س���نن ابو داود  ،116/ 4س���نن ترمذی  ،345/ 3مسند ابو یعلی 2
 78/و  ،368/ 5حلیة األولیاء  ،334/ 4مصابیح السنة  497/ 3و تاریخ بغداد  193/ 7و ...
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دجال او را می کشد و زنده می گرداند ،خضر است».

1

صحیح مس ��لم  20/ 8آن را با تفاوتی اندک نس ��بت به عبدالرزاق آورده و در قس ��متی از آن چنین

آمده است« :پس به فرمان دجال او را با ّاره از فرق سر تا پا دو نیم می کنند .او بین دو نیمه ی آن
بدن راه می رود و می گوید :بایست ،و او بر می خیزد .آنگاه می گوید :آیا به من ایمان می آوری؟
او پاسخ می دهد [ :با این کار ] تنها شناختم نسبت به تو بیشتر شد .پس دجال می گوید :ای
مردم ! پس از من با هیچ کس چنین رفتاری نخواهد ش���د و در صدد ذبح نمودن آن ش���خص
ب���ر می آید .پس قطعه مس���ی [ ّبران ] را بین گ���ردن و ترقوه ی او قرار می ده���د ،ولی نمی تواند به
مقصود خود برسد ،لذا دست و پای او را می گیرد و پرتاب می کند.
م���ردم گم���ان می کنند ک���ه او را به جهنم انداخ���ت ،حال آن که او در بهش���ت افتاد .در این
هنگام رسول خدا؟ص؟ فرمودند  :این شخص باالترین گواهی را نزد رب العالمین دارد».
باید از کسانی که بر اعتقاد ما _ به اینکه خداوند به عترت معصوم؟مهع؟ معجزه داده است _ خرده
می گیرن ��د و در مقاب ��ل چنین می پندارند که خدا به دش ��منان خود مانند دجال و جنیان و س ��احران
معج ��زه می دهدّ ،
تعجب نمود ،آنان با این کار نبوت ها را از اس ��اس باطل می کنند ،چرا که دلیل آن
معجزه است که تصدیق و تأییدی از جانب خداوند برای پیامبران می باشد.
 .5آن ��ان ده ه ��ا روای ��ت در ب ��اره ی دج ��ال نق ��ل می کنن ��د ،از جمل ��ه آنک ��ه او از یهودیان مش ��رق یا
اصفهان است.

طبرانی در المعجم الکبیر  155/ 18از عمران بن حصین از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :دجال
از جانب اصفهان شورش می کند».

2

در المعجم الصغیر  260/ 1از ابو برده روایت می کند که رس ��ول خدا؟ص؟ دجال را یاد کرد و فرمود:

«او از اینجا ،نه بلکه از اینجا می آید ،و با دست به سمت مشرق اشاره نمود».
حاکم در المس ��تدرک  528/ 4به واس ��طه ی ابو هریره از آن حضرت چنین نقل می کند و صحیح

می ش ��مارد« :دج���ال از اینجا ،ی���ا از اینجا ،و یا از اینجا ،بلکه از اینج���ا خروج می کند .ابوهریره
 .1و نیز الفتن  ،546/ 2مسند احمد  36/ 3و صحیح بخاری 76/ 9
 .2مجمع الزوائد  339/ 7آن را از المعجم االوسط نقل می کند.

پیشوایان گمراهی

دج ـ ــال

ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

75

می گوید :مقصود ایشان مشرق است».
الفت ��ن  532/ 2و صفحات ��ی پس از آن از ابوبکر روایتی را بدون ذکر س ��ند نق ��ل می کند که دجال از
سمت مشرق و از سرزمینی که آن را خراسان گویند خروج می کند ،ولی ابن ابی شیبه آن را با سند در

المصنف  654/ 8آورده و می نویسد« :ابوبکر پرسید :آیا در عراق سرزمینی به نام خراسان وجود
دارد؟ در جواب گفتند :بلی ،او گفت :دجال از آن خارج می شود».

1

در تهذیب تاریخ دمش ��ق 195/ 1می نویسد« :ابن منده از عبداهلل بن معتمر روایت می کند که
گفت :دجال به طور علنی فعالیت می کند .او از مشرق می آید ،به سوی خود دعوت می کند
و گروهی بدو می گروند ،او با گروهی از مردم می جنگد و بر آنان چیره می شود ،اینچنین ادامه
می یابد تا آنکه وارد کوفه شده بر کوفیان نیز غالب می شود».
عبدال ��رزاق در المصن ��ف  396 / 11از کعب االحب ��ار روای ��ت می کن ��د« :دجال از ع���راق خروج
می نماید».

2

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابن حماد در الفتن  530/ 2از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :دجال از ّ
دره ای میان شام و عراق خارج
می شود ».و در النهایة  73/ 2آن را از هروی می آورد.
و پیشتر حدیثی از اهل بیت؟مهع؟ گذشت که وی از بلخ در افغانستان خروج می کند.
 .6در احادیث آنان و نیز در روایات ما آمده است که پیروان دجال یهودیانند.

روایت صحیح مس ��لم  207/ 8گذش ��ت که «هفتاد هزار نفر از یهود اصفهان ،که جامه هایی
ک���ه تم���ام ب���دن را می پوش���اند دربردارن���د ،از او دنبال���ه روی خواهند نم���ود ».و خواه���د آمد که
کعب االحبار اتباع وی را از عرب می داند !

در مس ��ند احمد  224/ 3آمده است« :دجال از منطقه یهودی نشین اصفهان شورش می کند
و هفتاد هزار تن از یهودیان که تاج برسردارند ،او را همراهی خواهند نمود».

3

 .1و نیز ر.ک به مس���ند احمد  ،4/ 1س���نن ابن ماجه  ،1353/ 2ترمذی ،345/ 3مس���تدرک  ،527/ 4مصابیح بغوی
 ،508/ 3سیوطی در الدرالمنثور  354/ 5می نویسد :این روایت را ابن ابی شیبه ،احمد و ابن ماجه آورده اند و ترمذی
هم آن را نقل کرده ،صحیح می شمارد.
 .2همو در  395/و ابن ابی شیبه در 656/ 8این مطلب را از ابن عمرو می آورند.
 .3مسند ابو یعلی  ،317/ 6المعجم االوسط  156/ 5و مجمع الزوائد  _ 338/ 7هیثمی آن را صحیح می شمارد _.
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و ده ه ��ا بلک ��ه صد ه ��ا روای ��ت دیگ ��ر ک ��ه عل ��ی رغ ��م وج ��ود تناقض ��ات ،مناب ��ع س ��نیان ماالمال
از آن است.

در کم ��ال الدین  528/نیز از عبداهلل بن عمر نقل می کند« :اکثر اتباع دجال یهود ،زنان و اعراب
هستند».

ن
ق� ن
ت ف
هرما� ن
د�ال
ا� سه گا�ه در �حر�ی � ج
بارزتر ی ��ن ش ��خصیت هایی که ب ��رای روایات پیرامون دجال زمینه س ��ازی کردند و آنه ��ا را در میان
مس ��لمانان ترویج دادن ��د ،عمر بن خطاب ،تمیم داری و کعب االحبار هس ��تند که ب ��ر دجال و امور
خارق العاده ی وی اتفاق نظر دارند ،اگر چه در تعیین شخص او با یکدیگر اختالف دارند.
ً
نظر عمر آن اس ��ت که دجال عبداهلل بن صیاد اس ��ت که در عهد وی متولد ش ��ده و ظاهرا یهودی
و مادرش از خزرج و از بس ��تگان س ��عد بن عباده بوده اس ��ت ،این در حالی است که تمیم داری او را
ش ��خصی بلند قامت ،عریض و درش ��ت هیکل می داند و معتقد اس ��ت که وی در جزیره ای در بحر
متوس ��ط در غل و زنجیر اس ��ت ،کعب االحبار هم بر این باور اس ��ت که دجال شیطانی است که در
جزیره ای از جزائر یمن در بند می باشد.
اهل س ��نت هر س ��ه را تصدیق ک ��رده بر آنند تا بی ��ن دجال های متناقض آنان جم ��ع کنند و از آنان
یکی بس ��ازند ! ولیکن باالترین تأثیر را عمر داش ��ته اس ��ت ،چ ��را که وی عالوه بر گس ��ترانیدن اعتقاد
ّ
به دجال ،به تمیم و کعب میدانی داد تا در حد توان اسرائیلیاتشان را منتشر کنند و یکی از آنها هم
عقیده شان درباره ی دجال است.
عالمان س ��نی در میان دجال عمر ،دجال تمیم و دجال کعب دچار حیرت و سرگردانی شده اند،
زیرا روایاتشان در عین اینکه همه صحیح است ( !) در کلیات و جزئیات دچار تناقض است.
ّ
تحی ��ر دیگ ��ر آن ��ان در احادی ��ث کعب االحب ��ار و جماع ��ت اوس ��ت ،که خ ��روج دج ��ال را به فتح
قسطنطنیه ،مهدی و قیامت مرتبط می دانند و تفاصیل و تناقضات بسیاری دارد.
بزرگان اهل سنت اصل روایات دجال را مورد هیچ گونه نقدی قرار نداده اند ،زیرا تمام آنها نزد آنان
صحیح اس ��ت ( !) به عنوان نمونه ابن حجر که از بزرگان ایش ��ان اس ��ت ،حتی دجال کعب را که در
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یکی از جزائر یمن محبوس می باشد پذیرفته است ،اوهیچ نقدی را متوجه روایت تمیم و جاسوس
خیالی دجال [ که در روایت تمیم اس ��ت ] نمی کند ،و البته در جمع بین آن و دجال عمر به حیرت
افت ��اده اس ��ت ! و بنابر عادت همیش ��گی در ص ��دد بر آمده تا با وجوهی سس ��ت آنه���ا را جمع کرده و
تناقضاتش را بر طرف سازد که در این راستا به بیراهه رفته و به عجز افتاده است.

وی در فتح الباری  277/ 13می نویس ��د« :نعیم بن حماد اس���تاد بخاری در کتاب خود الفتن
احادیث���ی را درب���اره ی دجال و ش���ورش او آورده اس���ت که اگ���ر به آنچه پیش���تر در اواخر کتاب
الفتن گذش���ت ضمیمه شود ،سرگذش���ت کاملی درباره ی دجال خواهد بود .از جمله ،آنچه
ک���ه ابن حم���اد از طری���ق جبیر بن نفیر و ش���ریح ب���ن عبید و عمرو بن اس���ود و کثیر ب���ن مره نقل
می کند که گفتند :دجال انس���ان نیس���ت بلکه شیطانی اس���ت که در بعضی از جزائر یمن به
هفتاد زنجیر بس���ته ش���ده اس���ت ،معلوم نیس���ت چه کس���ی او را در بند کرده است ،سلیمان
نب���ی ی���ا دیگری ،هنگامی که زمان ظهورش فرا برس���د خداوند در هر س���الی یک حلقه از او باز
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می نماید ،پس چون آش���کار ش���ود ماده االغی که فاصله ی میان دو گوشش چهل ذراع است
نزد او می آید و دجال منبری از مس بر پش���ت آن قرار داده ،بر روی آن می نش���یند و قبیله های
ج���ن از او پی���روی نموده ،گنج های زمی���ن را برای او بی���رون خواهند آورد ! اب���ن حجر در ادامه
می نویسد :با چنین اوصافی امکان ندارد که ابن صیاد دجال باشد».
ای ��ن ابن صیادی که ابن حجر [ دجال بودن ] وی را بعید می ش ��مارد ،همان دجال عمر اس���ت که
روایات مربوط به آن نزد سنیان در باالترین درجات صحت است !

او در ادامه می افزاید« :راویانی که این روایات را نقل کرده اند گرچه افراد ثقه ای هستند ،ولی
شاید آن را از برخی کتب اهل کتاب آورده اند .ابو نعیم هم از طریق کعب االحبار نقل می کند
ک���ه دجال از مادری در قوص مصر به دنیا می آید و فاصله میان تولد تا خروج وی س���ی س���ال
اس���ت .خبر وی نه در تورات و نه در انجیل نازل نش���ده بلکه تنها در بعضی از کتب پیامبران
آمده است ...ابن وصیف مورخ نیز می نویسد :دجال از فرزندان شق کاهن مشهور است ،بلکه
او خود ش���ق اس���ت و خداوند او را مهلت داده .مادر دجال زنی از جن است که شیفته ی پدر
او ش���د ،پدر هم از او صاحب این فرزند شد .شیطان برای او کار های عجیبی انجام می داد،
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لذا سلیمان او را گرفت و در جزیره ای از جزائر بحر حبس نمود».
ابن حجر می افزاید« :به خاطر آنکه امر در مورد دجال بس���یار مش���تبه اس���ت بخاری در صدد
ترجی���ح [ در می���ان اخبار ] بر آم���ده و تنها روایت جاب���ر از عمر که درباره ی ابن صیاد اس���ت را
آورده ،و حدی���ث فاطم���ه بنت قیس را که در جریان تمیم می باش���د نقل نکرده اس���ت ،از این
رو برخ���ی چنین پنداش���ته اند که حدیث فاطمه غریب می باش���د و آن را رد ک���رده ،حال آنکه
چنین نیست».
پس از آن ابن حجر به رد روایتی که دجال را اهل مصر عنوان می کرد [ و پیشتر گذشت ] پرداخته و

در  277/ 13می نویسد« :گمانم این است که این خبر نادرست می باشد ،زیرا حدیث صحیح
داللت دارد که هر پیامبری پیش از پیامبر ما ،قوم خود را از دجال بر حذر داش���ته اس���ت .این
مطلب هم که او به آن مدت [ سی سال ] قبل از خروجش به دنیا می آید ،با اینکه او ابن صیاد
است و نیز آنکه در جزیره ای از جزائر بحر در بند می باشد ،تنافی دارد».
سخنان ابن حجر طوالنی است و در آن به دجال تمیم تمایل بیشتری نسبت به دجال عمر نشان

می دهد ! وی تالش کرده تا بین آن دو چنین جمع کند« :نزدیکترین وجهی که می توان بدان بین
حدیث تمیم و ابن صیاد جمع نمود ،آن اس���ت که دجال همان کس���ی است که تمیم او را در
بند دیده ،و ابن صیاد شیطانی است که در آن مدت به صورت دجال آشکار شد تا آن هنگام
که به س���وی اصفهان رفت و با رفیق خود در آنجا پنهان ش���د ،تا آن زمانی که خداوند خروج او
را در آن مقدر داشته فرا رسد».
جمع ��ی که اب ��ن حجر ارائ ��ه داده صحیح نمی باش ��د ،چرا که ابن صی ��اد در مدین ��ه از دنیا رفت،
در حال ��ی ک ��ه دج ��ال تمیم و دج ��ال کعب االحبار در بند هس ��تند و ج ��ز در هنگام خروجش ��ان آزاد
نخواهند شد.
اب ��ن حج ��ر ب ��ا وج ��ود عل ��م و آ گاه ��ی ،در احادی ��ث پیرام ��ون دج ��ال س ��رگردان مان ��ده اس���ت،
پس حال دیگر عالمان آنان چگونه اس ��ت؟ مش ��کلی که بزرگان علمای س ��نی دارند ضعف ذهنی
نیس ��ت ،بلکه در مواد قضایایی اس ��ت که آن را مفروض گرفته اند و دلیل آنان صحت س ��ند است،
و همین امر است که آنها را مجبور به پذیرش متناقضات کرده ،به حشوی گری و نوآوری وا می دارد !
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ق
د�ال ج
روا� داد
ع� ی�ده ای که عمر در�باره ی ج
صحیحترین کتاب سنیان پس از کتاب خدا _ آن گونه که خود ادعا می کنند _ روایت می کند که
عمر قسم می خورده دجال عبداهلل بن صیاد می باشد که از یهودیان مدینه است.

پیش از این گذشت که صحیح بخاری  158/ 8و  133/ 9از جابر نقل می کند« :شنیدم که عمر
نزد رسول خدا؟ص؟ بر این مطلب قسم می خورد و آن حضرت هم آن را انکار نکرد».
�ال ُعم ��ر یعن ��ی ابن صی���اد اق���رار دارند ! ! !
ای ��ن روای ��ت بیانگ ��ر آن اس ��ت ک ��ه پیامب ��ر؟ص؟ ب ��ه دج � ِ
و امری که باعث شگفتی می شود آن است که عمر از آن حضرت درباره ی دجال نپرسید ،بلکه در
حضور ایشان بر رأی و نظر خود سوگند می خورد و حضرت با سکوت خود به باور او اقرار می کنند !
آن ��ان ب ��ر جاب ��ر و اب ��وذر ه ��م دروغ بس ��تند و گفتن ��د ک ��ه ای ��ن دو نی ��ز ب ��ه مانن���د عم���ر قس���م ی���اد
می کردن ��د ،و در ب ��اره ی اب ��وذر پ ��ا را فرات���ر گ ��ذارده گفتن ��د ک ��ه او ده ب ��ار س ��وگند می خ���ورد ! آن���گاه بر
رس ��ول خدا؟ص؟ افترا بس ��تند که اعتقاد ایش ��ان بر این اس ��ت که دجال ابن صیاد می باش���د و ایشان
فـرهـنـــــــگ
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نس ��بت ب ��ه آ گاه ��ی از حقیق ��ت ،گفت���ار و اه ��داف او حر ی ��ص بوده ان ��د و مخف���ی از او ،بار ه���ا برای
تجسس رفته اند !

بخ ��اری در صحیح  113/ 7از س ��الم ب ��ن عبداهلل نقل می کند« :عبداهلل بن عم���ر به او خبر داده:
عم���ر ب���ا رس���ول خدا؟ص؟ در میان جماعت���ی از اصحاب به س���راغ ابن صی���اد رفتن���د و او را در
قلع���ه بن���ی مغاله در حال بازی ب���ا کودکان یافتن���د ،ابن صیاد که آن رو ز      ه���ا نزدیک بلوغ بود،
متوج���ه حض���ور پیامب���ر؟ص؟ نش���د تا آنک���ه آن حضرت با دس���ت بر پش���ت او زدن���د و فرمودند:
آی���ا گواه���ی می ده���ی ک���ه م���ن رس���ول خدایم؟ وی پاس���خ داد :گواه���ی می دهم که تو رس���ول
ب���ی س���وادان هس���تی ،و خود گف���ت :آیا تو ش���هادت می دهی که م���ن رس���ول خدایم؟ پس آن
حضرت او را زدند و فرمودند :به خدا و رسوالن او ایمان دارم.
ب���ه او گفتند :چه می بین���ی؟ وی گفت :راس���تگو و دروغگو به نزد م���ن می آیند .پیامبر؟ص؟
گفتن���د :امر بر تو مش���تبه ش���ده اس���ت .در ادامه فرمودند :م���ن برای تو چی���زی را پنهان کرده ام،
ابن صیاد گفت :آن دود اس���ت .ایشان گفتند :دور ش���و که تو هرگز از آنچه برایت مقدر است،
تجاوز نخواهی نمود !
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عم���ر گفت :ای رس���ول خدا ! آی���ا به من اجازه می دهی���د که گردن او را بزنم؟ ایش���ان گفتند:
ّ
اگ���ر او همان دجال باش���د بر او تس���لط نخواهی یافت ،و اگر او نباش���د ب���رای تو هیچ خیری در
کشتن او نیست».
سالم گوید :از عبداهلل بن عمر شنیدم« :پس از این ماجرا رسول خدا؟ص؟ به همراه ابی بن کعب
انصاری دوباره به سراغ ابن صیاد رفتند ،چون آن حضرت وارد شد خود را در پشت شاخه های
نخل پنهان نمود و می خواس���ت پیش از آنکه او ایش���ان را ببیند چیزی از سخنان او را بشنود،
ابن صیاد در بستر در میان عبایش دراز کشیده و زمزمه می کرد ،مادر ابن صیاد پیامبر؟ص؟ را _
در حالی که خود را در میان شاخه های نخل مخفی می کرد _ مشاهده نمود و به پسرش گفت :
ای صاف  ! _ این نام ابن صیاد است _ این محمد است ،و ابن صیاد از حضور ایشان آ گاه شد.
رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :اگر مادرش او را رها می گذاش���ت ،او [ اس���رار خ���ود را ] فاش می کرد !
سالم گوید :عبداهلل بن عمر گفت :رسول خدا؟ص؟ در میان مردم برخاست و به آنچه شایسته ی
خداس���ت ثنا گفت ،س���پس دجال را یاد نمود و فرمود :من شما را از او بر حذر می دارم و هیچ
پیامبری نبوده مگر آنکه قوم خود را از او بر حذر داشته است ،نوح [ هم ] قومش را درباره ی او
هشدار داده است ،لیکن من در مورد او سخنی می گویم که هیچ پیامبری به قوم خود نگفته
است ،شما می دانید که او یک چشم است و حال آنکه خداوند یک چشم نمی باشد».
عبدال ��رزاق در المصن ��ف  389/ 11ای ��ن مطلب را به س ��ه روایت نقل می کند که در س ��ومین خبر

از امام حس ��ین؟ع؟ ( !) چنین می آورد« :پیامبر؟ص؟ س���وره ی دخان را از ابن صیاد مخفی داشت
و از او درباره ی آن پرس���ید ،وی گفت :دود ،ایش���ان گفتند :دور ش���و که تو هرگز از آنچه برایت
مق���در اس���ت تجاوز نخواهی نمود ،پس چون پش���ت نم���ود پیامبر؟ص؟ پرس���ید :او چه گفت؟
بعضی گفتند :دخ [ دود ] و برخی گفتند :ریح [ باد ] ! حضرت فرمود :من در بین شما هستم
و دچار اختالف شده اید ،پس از من اختالفتان شدیدتر خواهد بود».

1

 .1و نی���ز ر.ک ب���ه الفتن  550/ 2و مس���ند احم���د  148/ 2و  149و  368/ 3که در آن آمده اس���ت ...« :همانا صاحب او
[ کسی که او را می کشد ] عیسی بن مریم است ،و اگر او دجال نباشد تو حق کشتن مردی که با ما معاهده دارد را نداری.
ایشان پیوسته بیم آن داشتند که او دجال باشد».

پیشوایان گمراهی

دج ـ ــال

ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

81

روایت بخاری این مطلب را نیز در بر دارد که خداوند متعال دو دیده ی سالم دارد که به واسطه ی
آن از دجال تمییز داده می شود !
ابوبک ��ره ب ��رادر ز ی ��اد ب ��ن ابیه ه ��م ب ��رای آنکه س ��وگند عم ��ر را تأیید کن ��د به اظه���ار نظ���ر درباره ی
دجال می پردازد.

طیالس ��ی در مس ��ند  116/به واس ��طه ی او از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت می کند« :پدر و مادر دجال
سی سال را بدون فرزند سپری می کنند و پس از آن پسری یک چشم از آنان متولد می شود که
بیشترین زیان و کمترین نفع را دارد ،چشمان او به خواب می رود ولی قلب او نه.
حض���رت پدر او را نیز چنین وصف نمودند :پدر او مردی اس���ت با قدی بلند و اندامی فربه
که گوش���ت بدنش به اضطراب افتاده اس���ت و بینی اش به منقار می ماند .مادر او زنی اس���ت
بلند قد ،درشت هیکل و با سینه هایی بزرگ.
ابوبک���ره در ادام���ه می گوید :ما ش���نیدیم که در مدینه در میان یهودی���ان کودکی به دنیا آمده
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است ،لذا من و زبیر به نزد والدین آن کودک رفتیم و اوصافی را که پیامبر؟ص؟ بیان کرده بودند
در آن دو مش���اهده کردیم ،من به آنان گفتم :آیا برای ش���ما فرزندی به دنیا آمده اس���ت؟ آن دو
در پاس���خ گفتند :ما س���ی سال را بدون فرزند س���پری نمودیم و پس از گذشت آن ،این کودک
برایمان متولد شده است که بیشترین زیان و کمترین نفع را دارد و دیدگانش به خواب می رود
ولی قلب او بیدار است.
ما از نزد آنها بیرون آمدیم که یکباره به آن پس���ر برخوردیم ،او قامتی نحیف داش���ت و در زیر
آفتاب در میان عبایی ،چیزی با خود زمزمه می کرد ،پس سرش را بیرون آورد و گفت :شما چه
گفتید؟ ما گفتیم :آیا شنیدی؟ او گفت :من به خواب می روم ولی قلبم نمی خوابد !»

1

اهل س ��نت پنداشته اند که رسول خدا؟ص؟ قس ��م عمر را تأیید نموده است ،باور آنان چنین است
ک ��ه آن حض ��رت در این مطلب تردید داش ��ته و نیازمن ��د دانش یهودیان بوده اس���ت و از آنجا که عمر
در دروس آنان ش ��رکت می کرده و دانش دجال شناس ��ی را از آنان فرا گرفته اس ��ت ،آن را به پیامبر؟ص؟
 .1و نیز المصنف ابن ابی شیبه  ،652/ 8مسند احمد  49/ 5و  ،51/ 5سنن ترمذی 353/ 3و مصابیح السنة بغوی
 _ 514/ 3وی آن را حدیثی حسن به شمار می آورد _.
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یاد داده و با سوگند تأکید کرده است ،و در پی آن ایشان از قسم خوردن عمر کسب یقین نموده و به
واسطه ی دانش یهود و قسم عمر ،از نزول وحی مستغنی شده است !
عم ��دة الق ��اری  [ 69/ 25پ ��س از آنک ��ه روایتی را که پیش ��تر گذش ��ت و در آن ،عم ��ر از پیامبر؟ص؟
می خواه ��د تا اجازه بدهد گردن ابن صیاد را بزند و ایش ��ان در پاس ��خ او می گو ی ��د :اگر او همان دجال
باشد بر او تسلط نمی یابی ،و اگر او نباشد هیچ خیری در کشتنش نیست ،نقل می کند ] می نویسد:

«اگر کس���ی اش���کال کند که این خبر بر ش���ک و تردید پیامبر؟ص؟ و عدم جزم ایشان نسبت به
دجال بودن ابن صیاد داللت دارد ،در پاسخ گوییم :شک آن حضرت ،ممکن است پیش از
سوگند خوردن عمر بر دجال بودن وی بوده باشد! ».
ای ��ن در حالی اس ��ت که عالمانی ب ��ه مانند ابن حجر که خود را وقف دس ��تگاه خالفت کرده اند،
اعتقادش ��ان بر این اس ��ت که رس ��ول خدا؟ص؟ دجال عمر را تأیی ��د ننموده ،س ��کوت اختیار کردند و
ه ��م چن ��ان در ش ��ک و تردید بودند تا آنکه تمیم داری از راه رس ��ید و به ایش ��ان خب ��ر داد که دجال را
دیده اس ��ت ،ایش ��ان هم از او قدردانی کرده ،مس ��لمانان را فرا خواندند و برای آنان سخنرانی نمودند
و اعتق ��اد ب ��ه دجال را به ایش ��ان آموختن ��د ،از این رو فضیل ��ت و برتری از آن تمیم اس ��ت نه عمر ! ! !
و دیگر نوآوری های تأسف بار آنها.

ش ن ت �أ
ق
ک�د می ن
ف�ر�ز ن� ن
ک� ن�د !
دا� عمر ب�ر ع� ی�ده و ب�اور پ�در�ا� � ی
س ��نن ابی داود  120/ 4از عبداهلل بن عمر نقل می کند که می گفت« :به خدا قس���م تردیدی ندارم
که مسیح دجال همان ابن صیاد است».
در مس ��ند احمد  283/ 6نیز آمده اس ��ت که «عبداهلل بن عمر ابن صائد [ ابن صیاد ] را در یکی
از کوچه های مدینه مشاهده کرد و به او دشنام داد و ناسزا گفت و ابن صائد در پی آن چنان
باد کرد که تمامی راه را بست ! ابن عمر با عصایی که به همراه داشت چنان او را زد که عصا
شکس���ت ! حفص���ه [ چون ب���رادرش را دید ] گفت :ش���ما دو نفر با یکدیگر چ���ه کار دارید ،چه
چی���زی تو را ب���ر آن وا می دارد؟ آیا نش���نیدی که پیامب���ر؟ص؟ فرمود :خروج دج���ال تنها به خاطر
خشم و غضب است؟» !
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مس ��لم در صحی ��ح  194/ 8از نافع چنین نقل می کن ��د« :عبداهلل بن عمر ابن صائد را در یکی از
گذرگاه های مدینه دید و س���خنی گفت که خشم او را برانگیخت ،در پی آن ابن صائد چنان
ب���اد ک���رد که تمام راه را پر کرد ،پ���س از این ماجرا عبداهلل نزد حفصه ک���ه از این برخورد آ گاهی
یافت���ه بود آم���د ،او به برادرش گفت :خداوند تو را رحمت کند ،از ابن صائد چه خواس���تی ،آیا
نمی دانی که پیامبر؟ص؟ فرمود :خروج دجال تنها بر اثر خشم و غضب است» !

1

عبدال ��رزاق در المصن ��ف  396/ 11از ابن عمر روایت می کند« :روزی به ابن صیاد در حالی که
م���ردی یهودی همراه او بود برخوردم و دیدم چش���م او که مانند چش���م ش���تر بی���رون بود بر آمده
است ،گفتم :ای ابن صیاد ! تو را به خدا قسم می دهم ،چه زمانی چشم تو بر آمده است _ و یا
سخنی مشابه این _؟ او در جواب گفت :به خدا قسم نمی دانم ،گفتم :دروغ می گویی ،چشم
تو در سر تو است و نمی دانی؟ او هم با دست چشمش را مسح نمود و سه بار خرناس کشید !
_ در اینجا یهودی پنداش���ت که من با دس���ت بر س���ینه او زده ام ولی من نمی دانس���تم _ من به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابن صیاد گفتم :دور شو که هرگز از آنچه برایت مقدر است تجاوز نخواهی نمود ،او هم گفت:
آری ،قسم به جانم که از آنچه برایم مقدر است تجاوز نخواهم کرد.
ابن عمر می گوید :من این مطلب را برای حفصه گفتم و او گفت :از این مرد اجتناب کن،
زیرا ما روایت می کنیم که دجال به هنگام غضب خارج می شود» !

آ
ص�اد ب� ی��چ اره و پ� ش
سر� عماره �مد !
ع�داهلل ب� ن� ی
لا�ی که ب�ر سر ب
ب� ی
عالمان ��ی ک ��ه خود را وقف دس ��تگاه خالف ��ت کرده اند در ش ��رح حال عبداهلل بن صیاد و پس���رش
عماره دچار تناقض ش ��ده اند ،آنان در پذیرش س ��وگند عمر نسبت به اینکه وی همان دجال است
متحیرند ،برخی از آنان چنین گفتند :گفتار عمر صحیح اس ��ت و ابن صیاد همان دجال می باشد،
اینان به جابر بن عبداهلل انصاری؟حر؟ نس ��بت دادند که وی ش ��هادت می داده ابن صیاد دجال است

و «ابو س���لمه به او گفت :ابن صیاد از دنیا رفته اس���ت( !) و جابر پاسخ داد :اگر چه از دنیا رفته
باشد ،ابو سلمه گفت :ابن صیاد اسالم آورده بود و جابر گفت :اگر چه اسالم آورده باشد» !
 .1و نیز ر.ک به المعجم الکبیر  ،195/ 23الفتن  518 / 2و دیگر کتب.
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منکران گفتند که ابن صیاد اس�ل�ام آورد و در فتح اصفهان ش ��رکت جس ��ت ،ولی مدعیان جواب
دادند که او نزد یهود آنجا غائب ش ��ده اس ��ت ،چرا که رس ��ول خدا؟ص؟ خبر داده اس ��ت دجال از آن

س ��رزمین خ ��روج می کن ��د «و یهودی���ان از او اس���تقبال کرده ،گفتند :این پادش���اه ماس���ت که به
واس���طه ی او بر عرب پیروز خواهیم ش���د ،آنان او را ش���بانه وارد ش���هر کردند و بر طبل ها زدند و
ش���مع ها افروختند ،و پس از آن دیگر خبری از او نش���د».

1

گرچ ��ه آنان خودش ��ان را تکذیب نمودند ،ز ی ��را خواهد آمد که خود روای ��ت می کنند او در واقعه ی
حره در مدینه بوده است !
بعض ��ی دیگ ��ر نیز چنین گفتند :چگون ��ه می توان گفت که ابن صیاد دجال اس ��ت و حال آنکه او
مس ��لمان ش ��د و در فتوحات شرکت نمود و در مدینه در گذش ��ت ،به عالوه آنکه پسر او عماره مورد
توثیق ابن معین ،ابن حبان و دیگران قرار گرفته است !
بیهق ��ی ،ابن حج ��ر ،ذهب ��ی ،ابن تیمیه و ش ��وکانی از خود جرأت نش ��ان داده ،گفتن ��د :ابن صیاد
دجال نبوده و عمر در س ��وگند خود خطا رفته است ،پیامبر؟ص؟ نیز بدان اقرار ننموده اند ،چرا که هم
چنان ش ��ک و تردید داش ��تند ،تا آنکه وحی بر ایش ��ان نازل می ش ��ود و دجال را دجال تمیم داری که
در جزیره ای محبوس اس ��ت ،معرفی می کند و در پی آن ایش ��ان در میان مردم سخنرانی کرده ،آنان را
می آ گاهاند !

اب ��ن حج ��ر در اصاب ��ه  148/ 5می گوید« :صحیحی���ن روایت می کنند که جابر قس���م می خورد
ابن صی���اد همان دجال اس���ت ،و در خب���ر چنین آمده که عمر نزد رس���ول خدا؟ص؟ در این باره
س���وگند یاد می کرده است ...ولیکن اگر او بر دین اسالم از دنیا رفته باشد ،همان گونه که ابن
فتحون بر شرط کتاب االستیعاب گفته [ صحابی عادلی ] خواهد بود».

ذهبی در الکاشف  54/ 2می نویسد« :عمارة بن عبداهلل بن صیاد :او فرزند کسی است که او
را دجال پنداش���تند ،عماره از جابر و سعید بن مسیب روایت می کند و مالک و جماعتی هم
از او روایت می نمایند .او مورد توثیق ابن معین قرار گرفته است».
شوکانی در نیل االوطار  19 - 20/ 8می نویسد « :خطابی می گوید :پیشینیان در مورد ابن صیاد
 .1تهذیب التهذیب ابن حجر .367/ 7
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_ پ���س از آنک���ه بزرگ ش���د _ اختالف کرده اند ،روایت ش���ده که او از گفتار خ���ود توبه نمود و در
مدینه درگذش���ت و هنگامی که خواس���تند بر او نماز بخوانند ،چهره اش را گشودند تا مردمان
او را ببینند و به مردم گفته شد :شاهد باشید !
نووی گفته اس���ت :علماء جریان ابن صیاد را مش���کل و امر او را مش���تبه می دانند ،اما جای
تردیدی نیس���ت که وی یکی از دجال ها می باش���د ! ظاهر آن اس���ت که درباره ی اینکه دجال
کیس���ت هیچ وحیی بر پیامبر؟ص؟ نیامد و تنها اوصاف وی بر ایش���ان وحی شد ،در ابن صیاد
ه���م قرائن���ی وجود داش���ت که ب���ا این احتمال س���ازگار بود ،از ای���ن رو آن حض���رت در این باره
جازم نبودند.
بیهق���ی نی���ز می گوید :احتم���ال آن می رود که پیامب���ر؟ص؟ در مورد ابن صی���اد متوقف بودند،
سپس از ناحیه خدای متعال این امر برای ایشان استوار شد که دجال شخص دیگری است
همان گونه که ماجرای تمیم داری می رس���اند و تمام کس���انی که بر این مطلب جزم دارند که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دجال کسی دیگر است بدان تمسک نموده اند ،و البته طریق آن اصح است».
هم ��و در  20/ 8چنی ��ن می گوید« :حدیثی که از دجال تمیم س���خن می گوید با آنچه بر دجال
بودن ابن صیاد داللت می کند منافات دارد و امکان جمع بین آن دو نیست ،زیرا کسی که در
روزگار نبوی نزدیک به بلوغ بوده و آن حضرت نزد او آمده و از او سؤال می پرسیدند ،نمی تواند
در اواخ���ر دوران آن حضرت مردی بزرگ باش���د ک���ه در جزیره ای از جزائر بح���ر زندانی و در بند
است و درباره ی پیامبر؟ص؟ می پرسد که آیا ظهور نموده است یا نه ،پس سزاوار است که قسم
عمر و جابر را این گونه توجیه کنیم که پیش از اطالع از ماجرای تمیم بوده است».
این در حالی اس���ت که اینان خود از جاب���ر؟حر؟ در همین موضوع و نیز در موضوعات متعدد
دیگ���ر ،ام���وری ضد و نقی���ض روایت نموده اند ،آن���ان از او نقل می کنند که گفت« :نس���بت به
ابن صیاد پیوسته در تردید بودم تا آنکه به خاک سپرده شد1».
ابن تیمی ��ه در فتاوی خ ��ود  283/ 11می نویس ��د« :بعضی از صحابه چنین می پنداش���تند که
ابن صی���اد همان دجال اس���ت ،پیامبر؟ص؟ نیز در مورد او متوقف بودن���د ،تا آنکه پس از مدتی
 .1رسالة الصاهل ابو العالء معری 100 /
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معلوم شد او دجال نیست ،بلکه پیشگو بوده است».
ابن قتیبه در المعارف  272/می گوید« :پدر او [ عماره ] عبداهلل بن صیاد است که درباره اش
گفته شده که دجال است .این به خاطر کار هایی بود که انجام می داد .عبداهلل مسلمان شد
و در کنار مس���لمانان جنگید و در مدینه اقامت نمود و پسرش عماره در دوران خالفت مروان
بن محمد از دنیا رفت».
در الجرح و التعدیل  367/ 6می نویس ��د« :یحیی بن معین گوید :عمارة بن عبداهلل بن صیاد
ثقه اس���ت ،عبدالرحمن برای ما نقل نموده که از پدرم درباره ی عماره پرس���یدم و او در پاسخ
او را صالح الحدیث خواند».
در تهذیب الکمال  249/ 21می نویس ��د« :محمد بن س���عد [ درباره ی عماره ] گفت :وی ثقه
ّ
بود و احادیث کمی را نقل کرد ،مالک بن انس هیچ کسی را در فضل بر او مقدم نمی داشت...
عم���اره در خالف���ت م���روان ب���ن محم���د درگذش���ت .اب���ن حب���ان او را در کت���اب الثق���ات ذکر
کرده است».
در اس ��د الغابة  187/ 3می نویسد« :عبداهلل بن صیاد ...:پدر او از یهودیان بود ،معلوم نیست
که او از چه تیره ای است ،بعضی از مردم او را دجال می دانند .عبداهلل در روزگار رسول خدا؟ص؟
متولد ش���د در حالی که یک چش���م داشت و ختنه بود .از فرزندان او عماره است که از نیکان
مسلمین و اصحاب سعید بن مسیب بود ،مالک و دیگران از او روایت کرده اند».
وی در ادام ��ه س ��وگند عم ��ر را م ��ی آورد و می گوی ��د« :آنچ���ه نزد ما صحیح اس���ت آن اس���ت که
ابن صی���اد دجال نیس���ت ،ب���ه جهت آنچه در این حدیث آمده اس���ت [ ابن اثی���ر حدیثی نقل
می کن���د ک���ه خالصه اش این اس���ت :ابن صیاد با ابو س���عید به حج یا عمره رفتند و س���خن از
گفتار مردم درباره ی او به میان آمد ،ابن صیاد به ابو س���عید گفت :آیا رس���ول خدا؟ص؟ نگفتند
که دجال عقیم اس���ت؟ و حال آنکه من فرزندم را در مدینه به جا گذاش���تم .آیا ایشان نگفتند
که دجال وارد مکه و مدینه نمی شود؟ و آیا من خود اهل مدینه نیستم؟ هم اکنون نیز رهسپار
مکه ام ! ] و نیز به دلیل آنکه او در حالی که مس���لمان بود در مدینه فوت نمود .دلیل دیگر هم
روایت تمیم داری است».
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الطبق ��ات الکبری ،القس ��م المتمم  302/می نویس ��د« :مالک بن انس اح���دی را در فضل بر او
[ عماره ] مقدم نمی کرد ،و از او روایت نقل نموده است ،خود عماره هم از سعید بن مسیب روایت
می کند ،آنان [ عماره و خانواده اش ] خود را بنی اشیهب می دانستند .ابن سعد درباره ی پدر
عماره _ عبداهلل _ می گوید :اوست که به خاطر کار هایی که انجام می داد،گفتند دجال است».
نگارنده :به نظر می رس ��د مادر ابن صائد از خزرج بوده ،پدرش نیز ممکن اس���ت از یهود باشد ،در
مورد بنی اشیهب که وی خود را به آن منتسب می نمود چیزی یافت نشد و چه بسا آنان دایی های
او از خزرج باش ��ند ،پس او به حس ��اب خزرج گذاشته می ش ��ود که رئیس آنها سعد بن عباده است،
همو که دشمن سرسخت عمر بود ،چرا که در مقابل بیعت ابوبکر ایستاد ،لذا عمر او را به شام تبعید
کرد وخالد بن ولید را فرستاد تا او را به قتل برساند !

الطبق ��ات الکب ��ری  503/ 3می نویس ��د« :پیامب���ر؟ص؟ ابن صی���اد را در حال���ی ک���ه نوج���وان و
در نزدیک���ی بل���وغ ب���ود و در قبیله ی بن���ی مغاله ب���ازی می کرد مش���اهده نمود ،آن���ان تیره ای از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بنی عبد نجار هستند».
ولیکن عمر او را یهودی معرفی و به دجال بودن متهم کرد ! در حالی که او مسلمانی مجاهد بود و
در جنگ نهاوند فرماندهی س ��واران را بر عهده داشت ،چنان که طبری در تاریخ  187/ 3می نگارد.
ّ
او همواره از تهمت عمر و فرزندان او _ عبداهلل و حفصه _ و مقلدین آنها فریاد می کرد !

احمد در المس ��ند  79/ 3می نگارد« :ابو س���عید خدری در لش���کر فتح ش���رکت داش���ت ،وی
می گوید :ما در لش���کری _ که عبداهلل بن صیاد هم در آن حضور داش���ت _ از مدینه به س���مت
مش���رق آمدیم ،هیچ کس با او همراه ،همنشین و هم سفره نمی شد و او را دجال می نامیدند !
روزی در منزلگاهی فرود آمده بودم که او مرا دید که نشس���ته ام ،پس آمد ،کنار من نشس���ت و
گفت :ابو سعید ! آیا نمی بینی مردم چه می کنند؟ ! هیچ کسی همراه ،همنشین و هم سفره ی
م���ن نمی ش���ود ،و مرا دجال می خوانن���د ! تو می دانی ک���ه پیامبر؟ص؟ فرمود :دج���ال وارد مدینه
نمی ش���ود ،و ای���ن در حالی اس���ت که من در مدینه ب���ه دنیا آمدم ،و ش���نیدی که آن حضرت
گفتند :برای دجال فرزندی به دنیا نمی آید ،در حالی که من صاحب فرزند هستم ! سوگند به
خدا به خاطر رفتاری که مردم با من دارند در صدد آن بر آمدم که ریسمانی بگیرم و در خلوت
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آن را دور گردنم قرار داده [ ،خود را حلق آویز کنم تا ] خفه ش���وم و از این مردم راحت گردم .به
خدا قسم من دجال نیستم» !
ام ��ا راویان در راس ��تای اثبات صدق عمر ،از زبان ابو س ��عید در این گ ��زارش افزودند که وی گفت:

«ابن صی���اد در پایان س���خنش گفت :به خدا قس���م من محل تولد و مکان دج���ال را می دانم !
ابو سعید ادامه می دهد :او امر را برای من دگرگون جلوه داد».

1

مقصود ابو س ��عید آن اس ��ت که ابن صیاد در ابتدای گفتارش او را فریب داد ،ولی در نهایت اقرار
نمود که دجال است !

ت
م�م داری
د�ال � ی
ج
تمی ��م داری ش ��خصی مس ��یحی و اه ��ل ش ��ام اس ��ت ،او در س ��ال ده ��م هج ��ری یعن ��ی پ ��س از
پی ��روزی رس ��ول خدا؟ص؟ و فراگی ��ر ش ��دن اس�ل�ام در تمام جز ی ��ره ،به هم ��راه گروهی ن ��زد آن حضرت
آمدن ��د .آنه ��ا به تجارت ش ��راب اش ��تغال داش ��تند ،پ ��س خمره های ��ی از ش ��راب را به عن ��وان هدیه
خدم ��ت ایش ��ان آوردند ،آن حض ��رت نپذیرف ��ت زیرا خداون ��د حرام نم ��وده اس ��ت ،در اینجا تمیم
گف ��ت :اینه ��ا را بگیر ی ��د و از قیم ��ت آن به ��ره ببر ی ��د ،ایش ��ان در پاس ��خ فرمودن ��د :قیم ��ت آن نی���ز
حرام است.

ً
ً
تمیم در مدینه سکنی گزید و بعدا در درگاه عمر که فرهنگ اهل کتاب ،مخصوصا داستان های

آنها _ که تمیم به خوبی از پس آن بر می آمد _ موجب ش���گفتی او می ش ��دّ ،
تقرب یافت ! وی از عمر
درخواس ��ت نمود تا به او اجازه دهد داس ��تان های اهل کتاب را در مس ��جد بگوید ،ولی عمر گفت:

«پیامبر؟ص؟ از فرهنگ داستان س���رایان نهی نموده اس���ت و من هراس آن دارم که خدا تو را در
زیر گام های آنان قرار دهد».
مقصود عمر آن اس ��ت که هنگامی که تو در مس ��جد داستان بگویی ،من از غضب مسلمین بر تو
می هراسم !
ولیکن تمیم از نرمش و سهل انگاری عمر بهره جست و به مطلوب خود دست یافت ،هم چنان که
 .1صحیح مسلم . 190/ 8
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در تاریخ المدینة  9/ 1آمده اس ��ت ،لذا عمر نامه ای رس ��می نوش ��ت و به او اجازه داد تا در مس���جد
پیامبر؟ص؟ به داستان سرایی بپردازد !
او خود او در جلسه سخنرانی تمیم حضور یافت .او گفته که می خواسته از تمیم درباره ی مطلبی
که در آن جلسه از او شنیده است سؤال کند ،ولی او را احترام کرد و نپسندید گفتارش را قطع نماید !
عمر روز جمعه را برای تمیم انتخاب کرد ،س ��پس ش ��نبه را بدان افزود و نتیجه آن جالب از آب در
آمد :کشیش و تاجر شراب ،مسیحی سابق و آن گونه که خود گوید مسلمان کنونی .برای مسلمین
در مس ��جد پیامبرشان؟ص؟ در روز شنبه داس ��تان های یهودیان و مسیحیان را می گوید ! این در حالی
است که عمر نقل هر گونه حدیثی از رسول خدا؟ص؟ را با تهدید به تازیانه و زندان ،ممنوع کرده بود !

در مسند احمد  449/ 3آمده است« :در دوران رسول خدا؟ص؟ و نیز روزگار ابوبکر داستان سرایی
نمی ش���د ،نخس���تین کس���ی که بدان پرداخت تمیم داری بود ،وی از عمر اج���ازه گرفت تا در
حالی که ایستاده است برای مردم داستان سرایی کند و عمر به او اجازه داد».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

عم ��ر بن ش ��به در تاریخ المدین ��ة  11/ 1می گوید« :س���پس عثمان به خالفت رس���ید ،تمیم از
او درخواس���ت ک���رد تا [ بر عرص���ه ی فعالیت او ] بیفزاید ،وی هم جای���گاه دیگری به او داد که
در پی آن تمیم در طول هفته سه بار به سخنرانی می پرداخت».
بدین س ��ان تمیم واعظ و س ��خنران رسمی مس ��لمانان شد و عمر او را بس ��یار احترام می کرد و خیر
المؤمنی ��ن م ��ی نامید ،از ای ��ن رو برای او کرامات و معجزات س ��اختند ،از جمله آنک���ه گفتند :روزی
آتشفشانی در مدینه فوران کرد ،عمر نزد تمیم آمد و از او خواهش کرد تا آن را خاموش کند ،تمیم هم
با وی آمد و با دست دهانه ی آتشفشان را جمع کرده آن را به سمت راهی در میان کوه ها سوق داد و
در پی آن دوید تا آنکه آتش پنهان شد !

بیهقی در دالئل النبوة  80/ 6می نویسد« :فصلی در بیان کراماتی که برای تمیم داری آشکار
ش���د ...معاویة بن حرمل گوید :وارد مدینه ش���دم و س���ه روز بدون غذا در مسجد ماندم ،پس
از آن ب���ه ن���زد عم���ر آمده گفتم :یا امیرالمؤمنی���ن ! توبه کاری پیش از آنکه بر او دس���ت یابی [ با
پای خویش آمده اس���ت ] ،او گفت :که هس���تی؟ پاس���خ دادم :معاویة ب���ن حرمل [ وی داماد
مس���یلمه ی کذاب اس���ت که در جریان ادعای نبوت ،او را همراهی نموده اس���ت ] ،او گفت:
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نزد خیر المؤمنین برو.
سیره ی تمیم داری چنان بود که پس از نماز با دست به سمت راست و چپ خود می زد و
دو م���رد را گرفته ،با خود می برد [ و میهمان می کرد ] ،من در کنار او نماز خواندم و پس از نماز
با دست زد و دست مرا گرفت و برد ،پس غذایی برایم آوردند و من هم بسیار خوردم ،گرچه از
شدت گرسنگی سیر نشدم !
روزی در منطقه ی حره آتشی شعله گرفت ،عمر نزد تمیم آمد و گفت :به سراغ این آتش برو،
تمی���م گفت :ای امیرالمؤمنین ! مگر من کیس���تم؟ مگر من کیس���تم؟ و عمر آن قدر اصرار کرد
که تمیم با او برخاس���ت و من هم به دنبال آنها رفتم ،آنان به س���وی آتش رفتند و تمیم آن را با
دستش جمع می نمود تا آنکه آتش در راهی کوهستانی داخل شد و تمیم هم در پی آن رفت.
پس عمر گفت :کس���ی که دیده مانند کس���ی که ندیده نیس���ت ،و این را س���ه بار تکرار کرد».
این تمیم داری اس ��ت که پنداشتند رسول خدا؟ص؟ اعتقاد به دجال را از او گرفته است ! تمیم آن
را از داستان دجال یهودی برگرفته ،تغییر داده و ادعا کرده که او را در جزیره ای در بحر در حالی که در
بند است مشاهده کرده است ! او رسول خدا؟ص؟ را از آن با خبر نمود و آن حضرت هم به سرعت بر
منبر رفت و در میان مسلمانان سخنرانی و قصه ی تمیم را برایشان تعریف نمود و آن را یکی از اجزاء
اس�ل�ام و اعتقادات آن قرار داد ! مسلمین هم به ترویج آن در مهمترین مصادر پرداختند ،این جریان
به نام حدیث جساسه شناخته می شود.
از قدیمی تر ی ��ن کس ��انی ک ��ه آن را روای ��ت کرده ابن ابی ش ��یبه اس ��ت ،وی در المصنف 154/15

آن را از مش ��هورترین راو ی ��ان ای ��ن داس ��تان ک ��ه فاطمه دخت ��ر قیس فهر ی ��ه خواهر ضح ��اک بن قیس

چاپلوس معاویه اس ��ت ،نقل می کند ،او می گوید« :روزی رس���ول خدا؟ص؟ نماز ظهر را به جا آورده
پ���س از آن ب���ر منبر رفتند ،مردم از ای���ن کار تعجب کردند ،برخی از آنان ایس���تاده و بعضی هم
نشس���ته بودند ،ایش���ان پی���ش از آن روز تنها در روز جمع���ه بر منبر می رفتند ،پس با دس���ت به
مردم اش���اره نمودند که بنش���ینید ،س���پس گفتند :به خدا قس���م ایس���تادن من بابت امری که
برایتان نفعی به دنبال داشته باشد نیست ،نه برای ترغیب نمودن است و نه برای ترسانیدن.
مطلب آن است که تمیم داری نزد من آمد و خبری آورد که به خاطر ّ
مسرت و روشنی چشمی
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که برایم در پی داش���ت مرا از خواب نیم روز باز داش���ت ،پس���ر عمو های او در میان دریا دچار
باد های س���ختی شدند که آنان را واداشت تا به جزیره ای که نمی شناختند پناه برند ،آنان در
میان قایق های کوچک نشس���تند و باال رفتند که ناگهان با چیزی س���یاه و پرمو که مژه هایی
دراز داش���ت مواجه ش���دند ،پرسیدند :تو کیستی؟ او گفت :من جساسه ام ،گفتند :به ما خبر
بده ،او گفت :من نه به ش���ما خبری می دهم و نه از ش���ما درباره ی چیزی می پرس���م ،ولی این
دیر چش���م شما را گرفته است ،بدانجا بروید که در آنجا مردی است مشتاق آ گاهانیدن شما
و کسب اطالع از شما.
آنها هم به دیر آمدند و یکباره با پیرمردی پرمو برخورد کردند که سخت در میان غل و زنجیر
به بند کش���یده ش���ده بود ،او به آنان گفت :از کجا آمده اید؟ گفتند :از ش���ام ،پرسید :عرب ها
چه کردند؟ پاسخ دادند :ما قومی از آنهاییم ،گفت :این مردی که در میان شما خارج شد چه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کرد؟ گفتند :کار نیک ،گروهی با او به دشمنی پرداختند ولی خدا او را بر آنها غالب گردانید،
ّ
امروز آنان همه متحدند و پروردگار و دینش���ان یکی است ،او گفت :این برای آنها بهتر است،
و اف���زود :چش���مه ی زغر چه ش���د؟ گفتند :مردم محص���والت خود را از آن آبی���اری کرده و برای
آشامیدن از آن استفاده می نمایند.
او پرس���ید :آن درخت نخلی که بین عمان و بیس���ان [ شهری در اردن ] بود چه شد؟ پاسخ
گفتند :هر ساله از میوه ی آن اطعام می شود ،گفت :چه بر سر دریاچه ی طبریه آمد؟ گفتند :از
فراوانی ،آب از دو طرف آن روان است .پس سه بار نفس عمیق کشید و گفت :اگر از این بند
رهای���ی می یافتم هیچ زمینی را وا نمی نهادم مگر آنکه با همین دو قدم بر آنجا گام می نهادم،
مگر مدینه که مرا هیچ سلطه ای بر آن نیست.
در ای���ن هنگام رس���ول خدا؟ص؟ گفتند :ش���ادمانی من در اینج���ا به نهایت رس���ید( !) اینجا
مدینه اس���ت ،سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست هیچ گذرگاه تنگ یا وسیعی
در مدینه نیست ،مگر آنکه تا روز قیامت فرشته ای با شمشیری آخته بر آن قرار دارد».

1

 .1و نی���ز ر.ک ب���ه مس���ند احمد  ،416/ 6س���نن ابن ماجه  1354/ 2و س���نن اب���و داود  ،118/ 4ترمذی  ،355/ 3مس���ند
ابو یعلی  119/ 4و ...
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ولیک ��ن مس ��لم در صحیح  203/ 8در جریان جساس ��ه و دج ��ال تمیم بیش از حد قلم فرس���ایی
ک ��رده و آن را ب ��ا چن ��د روایت آورده اس ��ت که ش ��اید طوالنی تر ی ��ن آن در  204/ 8و از قهرمان داس���تان

فاطم ��ه دخت ��ر قی ��س باش ��د ،وی گوی ��د« :هنگامی که دوران عده ی من س���پری ش���د ،ش���نیدم
من���ادی پیامبر؟ص؟ ندا کرد :نماز جماعت ،پس به مس���جد رفتم و با آن حضرت نماز گزاردم،
ایش���ان بعد از نماز بر منبر نشس���تند در حالی که می خندیدند ،س���پس گفتند :هر کس���ی در
محل نماز خود باش���د ،و بعد از آن گفتند :آیا می دانید چرا ش���ما را گ���رد آوردم؟ مردم گفتند:
خدا و رسولش داناترند.
ایشان گفتند :به خدا قسم نه برای ترغیب نمودن است و نه بابت بیم دادن ،بلکه به خاطر
آن اس���ت که تمیم داری که مردی بود بر آیین مس���یح و آمد و بیعت نمود و مسلمان شد برای
من جریانی را تعریف کرد که با آنچه برایتان از مس���یح دجال می گفتم موافقت دارد ! او به من
گفت که به همراه س���ی تن از طوایف لخم و جذام در کش���تی نشست و آنان به مدت یک ماه
در میان دریا گرفتار امواج بودند ،پس از آن به جزیره ای که در مغرب خورشید قرار داشت پناه
بردن���د و لذا در قایق های کوچک نشس���تند تا آنکه داخل جزیره ش���دند ،در آنجا جنبنده ای
ب���ه آن���ان برخورد کرد چنان پرمو ،که جلو و پش���ت او قاب���ل تمییز نبود ،آنان گفتن���د :وای بر تو،
کیس���تی؟ او در پاس���خ گفت :من جساس���ه ام .پرسیدند :جساسه چیس���ت؟ گفت :ای قوم !
به نزد این مردی که در این دیر است بروید که او مشتاق خبر شماست.
تمیم گوید :وقتی از او نام مردی را شنیدیم ترسیدیم که مبادا این جساسه یک شیطان باشد
پس به سرعت رفتیم تا آنکه وارد دیر شدیم ،در آنجا با انسانی مواجه شدیم که بزرگتر از او ندیده
بودیم و کس���ی که به مانند او سخت در بند باشد مشاهده نکرده بودیم ! دستان او به گردنش
بسته شده بود و بین زانو تا استخوان روی پای او در آهن بود ! به او گفتیم :وای بر تو ،کیستی؟
پاس���خ داد :درب���اره ی من آ گاه ش���دید ،از خودتان خب���ر دهید که کیس���تید؟ گفتیم :مردمانی
عرب هس���تیم که در کش���تی نشستیم ولی در دریا با طوفانی روبرو شدیم که یک ماه گرفتار آن
بودیم ،پس از آن هم به جزیره ی تو پناهنده ش���ده در قایق ها نشس���تیم ،در جزیره جنبنده ای
به ما برخورد چنان پرمو ،که جلو و پش���ت او قابل تمییز نبود ،به او گفتیم :وای بر تو ،کیس���تی؟
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و او پاس���خ داد :من جساس���ه ام ،گفتیم :جساسه چیست؟ گفت :به نزد این مردی که در دیر
است بروید که مشتاق خبر شماست ،و ما با سرعت نزد تو آمدیم و از آن موجود هراسان بودیم
و ایمن نبودیم که یک شیطان باشد !
پس آن شخص پرسید :به من از نخل بیسان خبر بدهید ،گفتیم :از چه چیز آن می پرسی؟
گفت :از نخل آن ،آیا میوه می دهد؟ پاس���خ دادیم :آری ،او گفت :نزدیک است که دیگر میوه
نده���د ،و اف���زود :از دریاچه ی طبریه چه خبر دارید؟ گفتیم :از چه چیز آن می پرس���ی؟ گفت:
آیا آب دارد؟ پاس���خ دادیم :آب بسیاری دارد ،او گفت :نزدیک است که آب آن خشک شود،
گف���ت :از چش���مه ی زغ���ر خبر دهید ،گفتی���م :از چه چیز آن می پرس���ی؟ گفت :آی���ا در آن آبی
هس���ت و آیا اهالی آنجا در کش���اورزی از آن بهره می برند؟ پاسخ دادیم :آری ،آب فراوانی دارد
و اهال���ی آنج���ا در کش���اورزی از آن بهره می برند ،گفت :به من از پیامب���ر درس نخواندگان خبر
دهید ،چه کرده است؟ گفتیم :از مکه خارج و سا کن مدینه شده است ،پرسید :آیا عرب ها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به جنگ با او پرداختند؟ پاسخ مثبت دادیم ،گفت :او با ایشان چه کرد؟ و ما به او خبر دادیم
ک���ه آن حضرت بر عرب هایی که پیرامون ایش���ان بودند غالب آمد و آن���ان به اطاعت او گردن
نهادند ،او گفت :آیا چنین ش���د؟ ! گفتیم :آری ،گفت :برای آنها بهتر اس���ت که از او اطاعت
نمایند [ ،حال ] من از خودم به ش���ما خبر می دهم ،من مس���یحم( !) و نزدیک است که به من
اج���ازه ی خروج داده ش���ود و در پی آن خروج کرده در زمین س���یر کنم و در مدت چهل ش���ب
هی���چ ناحی���ه ای را وا ننهم مگر آنکه در آن فرود آیم ،مگر مکه و طیب���ه [ مدینه ] که بر من حرام
است و هرگاه بخواهم در یکی از آن دو وارد شوم فرشته ای با شمشیری آخته به سوی من آمده
مرا باز می دارد ،و بر هر راهی از آن مالئکه ای هستند که از آن محافظت می نمایند.
[ در این هنگام ] پیامبر؟ص؟ در حالی که با چوب دس���تی خود بر منبر می زدند گفتند :این
طیبه اس���ت ،این طیبه اس���ت ،این طیبه اس���ت ،آیا این را به ش���ما گفته بودم؟ مردم گفتند:
آری ،ایش���ان گفتند :س���خن تمیم که با آنچه برایتان از دجال و مکه و مدینه می گفتم مطابق
اس���ت( !) خوش���ایند من قرار گرف���ت ،بدانید که او در دریای ش���ام یا یمن اس���ت ،نه ،بلکه از
سمت مشرق می آید ،از سمت مشرق ،از سمت مشرق.

94

من [ فاطمه بنت قیس ] این حدیث را از رسول خدا؟ص؟ به خاطر سپردم».

ً
نگارنده :آ گاهی از دروغین بودن و تناقضات این داستان به دقت و تأمل زیادی نیاز ندارد ،ظاهرا

پردازن ��ده ی آن خ ��ود بنت قیس دروغ پرداز بوده اس ��ت و به حق باید گف ��ت :دروغگو حافظه ندارد !
یکی از امور س ��ؤال بر انگیز آن اس ��ت که در بعضی از اخبار آمده که تمیم در کشتی بوده است ،ولی
در برخی چنین آمده که او در کشتی حضور نداشته است ! در بعضی آمده که آنان به مدت یک ماه
گرفت ��ار ام ��واج دریا بودند ،حال آنکه در برخی دیگر چنین آمده که آنان س ��یر می کردند تا آنکه جزیره
ای نمایان ش ��د و برای خرید نان رفتند ! 1این جزیره در بعضی از اخبار در س ��احل فلسطین 2قرار دارد
و در برخی دیگر در مغرب ! و در بعضی از آنها آمده که پیامبر؟ص؟ در مکان آن متحیر بودند و...
از س ��ویی دیگر بعضی روایات ،جساس ��ه را جنبنده ای معرفی می کن ��د و حال آنکه بعضی دیگر
او را یک زن می داند ! 3دجال هم که یا انس ��انی اس ��ت درش ��ت هیکل و یا شیطانی که در دیر جزیره
در بند است.

د�ال خ� خ
ب الاح�ار
ا�ام کع� ب
ج
یهودی ��ان ت�ل�اش بس ��یاری نمودن ��د تا ب ��ر فرهن ��گ اصح ��اب رس ��ول خدا؟ص؟ تأثیرگذار باش���ند،
ت ��ا جای ��ی ک ��ه ت ��ورات را ب ��ه ز ب ��ان عر ب ��ی ترجمه نم ��وده و عم ��ر ب ��ن خط ��اب را عه ��ده دار آن کردند
ک ��ه ب ��ه پیامب ��ر؟ص؟ بقبوالن ��د ت ��ا ت ��ورات را ب ��ه عن ��وان کتابی ب ��رای مس ��لمانان ،م ��ورد اعتم ��اد خود

قرار دهد ! اما پیامبر غضبناک شده فرمودند« :قسم به آن کسی که جان محمد در دست اوست،
اگر موسی در میان شما می بود و شما از او پیروی می کردید ،و مرا وامی نهادید ،بی شک گمراه
می شدید».
در المصن ��ف عبدال ��رزاق  113/ 6آم ��ده اس ��ت« :پس رنگ چه���ره ی پیامبر؟ص؟ عوض ش���د !
عب���داهلل ب���ن ثابت گوید :به عم���ر گفتم :خدا عقلت را مس���خ نماید( !) آی���ا نمی بینی چهره ی
 .1سنن ابو داود 321/ 2
 .2مسند احمد 374/ 6
 .3سنن ابو داود 321/ 2
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رسول خدا؟ص؟ چگونه شد»؟ !

1

یهودی ��ان در مدین ��ه دو مدرس ��ه داش ��تند :یک ��ی م ��دراس ب ��ود ک ��ه در آن ت ��ورات تدریس می ش���د
و دیگ ��ری مش ��نا ک ��ه مح ��ل تدر ی ��س تلم ��ود ب ��ود و بعض ��ی از اصح ��اب پیامب���ر؟ص؟ ک���ه بارزتر ی���ن
آنه ��ا عم ��ر ب ��ود ،ه ��ر ش ��نبه ن ��زد آن ��ان حاض ��ر می ش ��دند ! عم ��ر از آن حض ��رت خواس���ت تا ب���ه آنها
اج ��ازه ده ��د ک ��ه احادیث یهودی ��ان را بنویس ��ند ،ولی ایش ��ان از ای ��ن مطلب نه���ی نم���وده فرمودند:
آنه ��ا چگونه ش ��ما را هدای ��ت نمایند ح ��ال آنکه خود را گم ��راه کرده ان ��د ! ولیکن آنها ه���م چنان در
درس های یهودیان حضور می یافتند ! و لذا پیامبر؟ص؟ س ��خنرانی نمودند و مس���لمانان را از کسانی
که از یهود تأثیر می پذیرند _ و خود ایشان آنها را ّ
متهوکین نامیدند _ بر حذر داشت !

2

معنای این مطلب آن است که اسرائیلیات از همان زمان رسول خدا؟ص؟ انتشار یافت و هنگامی
که کعب االحبار در زمان عمر از راه رس ��ید ،دریافت که اس ��رائیلیات در دجال جمع است و لذا آن را
دگرگ ��ون کرد ،یهودی بودن دجال را انکار نمود و چنین جلوه داد که دجال عرب و اهل عراق اس���ت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و بر هراس مسلمین از او افزود .عالوه بر آن با خبر دادن از فتح قسطنطنیه آنان را بیم داد ،چرا که در
پی آن خروج دجال و قیامت است ! ! !
او هم چنین فتح قسطنطنیه را بر دستان یهود بنی اسحاق قرار داد و نه به دست مسلمانان !
ام ��ری که موجب ش ��گفتی می ش ��ود آن اس ��ت که کعب ای ��ن مطالب را از رس���ول خدا؟ص؟ روایت
می کند و حال آنکه ایش ��ان را ندیده اس���ت ! ولیکن ش ��اگردان کعب یعنی ابو هریره ،عبداهلل بن عمر،
عبداهلل بن عمرو عاص و دیگران سخنان او را حدیث قرار دادند !

ش ش
ب الاح�ار ش� ش
عر�ی ج�لوه می دهد !
کع� ب
ور� ج
د�ال را �ور�ی ب
س ��نیان از ان ��س روایت می کنند که دجال یهودی اس ��ت ،در مس ��ند احم ��د  224/ 3از انس نقل

می کند« :پیامبر؟ص؟ فرمودند :دجال از منطقه ی یهودی نش���ین اصفهان قیام می کند و هفتاد
هزار تن از یهودیان که بر س���ر تاج دارند ،همراه او خواهند بود ».صحیح مس���لم  207/ 8می آورد:
 .1و نیز ر.ک به فتح الباری 438/ 13
 .2الدرالمنثور  3/ 4و نیز ر.ک به تدوین القرآن 417/
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«از یه���ود اصفهان هفت���اد هزار نفر از دجال تبعی���ت می کنند ،آنان جامه های���ی دربردارند که
تمام بدن را می پوشاند ».با این وجود ،کعب دجال را عربی خالص جلوه داد !

در مصنف ابن ابی شیبه  671/ 8از کعب آمده است« :گویا می بینم که در صف مقدم لشکر
دجال یک چش���م ،شش���صد هزار نفر از اعراب هستند که جامه هایی س���بز و گشاد دربردارند
ِ
که تمام بدن را می پوش���اند ».در الکنی بخاری  65/آمده اس ��ت« :چهل هزار تن از اعراب اصیل
از دجال پیروی می کنند».

1

کار دیگر کعب آن اس ��ت که دجال را اهل عراق نش ��ان داد ،زیرا عراق خوش ��ایند وی نبود و علت
ای ��ن ام ��ر آن بود که قبائل یمنی آنجا از فریب کاری او آ گاه بودن ��د ،عبدالرزاق در المصنف 396/ 11

از کع ��ب م ��ی آورد« :دجال از عراق قیام می کند ».و در  251/نقل می کند« :عمر بر آن ش���د که در
عراق س���کونت کند ،ولی کعب بدو گفت :این کار را نکن چرا که دجال ،جنیان عصیانگر،
نه قس���مت از ده قسمت سحر و هر درد س���ختی که از پای در می آورد _ مقصود او اهواء است
_ در آنجاست».

2

کعب االحب ��ار ب ��رای بنی تمیم احترام بس ��یاری قائل ش ��ده اس ��ت ،او بنابر نقل اآلح ��اد و المثانی

 372/ 2به ابن فاتک تمیمی گوید« :سخت ترین قبائل عرب در مقابل دجال ،قوم تو هستند».
در نتیج ��ه کعب االحب ��ار با این کار ،با تمی ��م داری و عمر به مخالفت پرداخته اس ��ت ،زیرا آن دو
می گویند دجال به دنیا آمده و زندگی می کند تا آنکه خروج نماید !
هم چنان که حدیث نبوی مش ��هور نزد س ��نیان را که متضمن آن اس ��ت که دجال از یهود اصفهان
می باش ��د ،رد کرده است ! او می پندارد که دجال اهل مصر است و غرض آن بوده که وی را یهودی و
شبیه به موسی؟ع؟ قرار دهد ،زیرا نزد یهودیان موسی مهدی منتظر است !

در فت ��ح الب ��اری  277/ 13می نویس ��د« :اب���و نعیم به واس���طه ی کعب االحبار روای���ت کرده که
دجال در ش���هر قوص در س���رزمین مصر به دنیا می آید ،او گفته است :بین زمان تولد تا قیام او
سی سال است».
 .1و نیز ر.ک به الجرح و التعدیل رازی  430/ 9از ابن عمرو و نیز المصنف عبدالرزاق 393/ 11
 .2و نیز الدرالمنثور 393/ 5
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ف
کا�ر ت
کع� یا� ن
اس� !
ما� ن� ی�اورد
د�ال
ب
هر کس ب�ه ج
در فرائد الس ��مطین  334/ 2می نویس ��د« :جاب���ر بن عبداهلل روایت می کند که رس���ول خدا؟ص؟
فرمود :هر کس قیام مهدی را انکار کند ،به آنچه بر محمد نازل گش���ته کافر ش���ده اس���ت ،و هر
کس فرود آمدن عیس���ی را انکار نماید ،کافر ش���ده است ،و هر کس خروج دجال را انکار کند،
کافر شده است».

1

مقصود از این دجال ،دجال کعب االحبار اس ��ت ،و چه بسا بدعتی که او درباره ی دجال آورده از
ً
ناحیه عقالء مس ��لمانان با انکار مواجه ش ��ده و برخی علنا به انکار آن پرداخته و یا با اهل بیت؟مهع؟
موافقت کرده اند ،لذا او و ش ��اگردانش این حدیث را س ��اخته و دجال او را با حضرت مهدی؟جع؟

ّ
ارتباط داده اند [ و از مس ��لم بودن قیام حضرت مهدی؟جع؟ سوء استفاده کرده اند تا دجال کعب را
ّ
نیز مسلم جلوه دهند ] !
و ا گ ��ر از ب ��اب ج ��دال صح ��ت ای ��ن حدی ��ث را بپذیر ی ��م بای ��د کف ��ر در آن را ب���ه معن���ای
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

لغ ��وی ک ��ه عبارتس ��ت از پوش ��اندن ح ��ق بدانی ��م ،ن ��ه ب ��ه معن ��ای اصطالح���ی آن ک���ه موج���ب
خروج از دین می شود.

ت
م� ن
ا��اد ن�مود
ب الاح�ار ی
ار� ب�اطی که کع� ب
د�ال و مهدی ی ج
ا� ج
آ
ت
ن
و�ه اسلام کرد !
م�
را
�
�
و �ض ر�به ی
ج
کعب االحب ��ار بش ��ارت نبوی درباره ی حض ��رت مهدی؟جع؟ و فرود آمدن مس���یح؟ع؟ را دریافت
ک ��رده و آنه ��ا را با بدعت های یهود آمیخت ،به عالوه در راس ��تای مصالح رومی���ان ،دروغ هایی بدان
افزود که مس ��لمین را از فتح قس ��طنطنیه باز می داشت ! او چنین پنداش ��ت که دجال بدون فاصله
پس از فتح قسطنطنیه خروج می کند ،حضرت مهدی؟جع؟ کشته می شود ،کعبه منهدم می گردد
و مکه ویران شده و تا ابد کسی در آن سکونت نخواهد نمود !
راویان وابس ��ته به دس ��تگاه خالفت ه ��م بدعت های او را پذیرفته ،آنه ��ا را احادیثی نبوی قلمداد
کردن ��د و در مهمتر ی ��ن مناب ��ع خود گ ��رد آوری نمودند و به اعتقادی تبدیل ش ��د که عل���ی رغم آن که
 .1و نیز الروض االنف  431/ 2و ّرد ابن خلدون  347/و ...
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رسوایی آن فریاد می کند ،بدان ایمان می آورند !

ابن حم ��اد در الفت ��ن  457/ 2از کعب نقل می کند« :اهل آس���مان و زمی���ن و پرندگان ،بر مهدی
منص���ور درود می فرس���تند ،او نبرد خود را با اهل روم آغازمی کند وجنگ هایش بیس���ت س���ال
ب���ه ط���ول می انجام���د ،س���پس در بزرگترین نب���رد ،او و دو هزار ت���ن از همراهانش ک���ه همه امیر
و صاحب پرچم هس���تند به شهادت می رسند که مسلمانان پس از مصیبت رسول خدا؟ص؟
به مصیبتی عظیمتر از آن دچار نشده اند».
همو در  393/ 1از کعب می آورد« :به من خبر رسیده که مهدی چهارده سال در بیت المقدس
درنگ خواهد کرد ،س���پس می میرد و بعد از او ش���ریف الذکر که از قوم ّتبع است و بدو منصور
گفته می ش���ود ،به مدت بیس���ت و یک س���ال در بیت المقدس خواهد بود ،در پانزده سال آن
عدالت و در س���ه سال آن ستم حکم خواهد کرد ،سه سال دیگر نیز محرومیت از اموال است
و هیچ کس درهمی نخواهد پرداخت».
زرندی ش ��افعی در معارج الوصول  198/می نویس ��د« :از کعب نقل ش���ده که مهدی می میرد و
ّ
پس از او مردی از اهل بیتش متولی امر مردم خواهد شد که هم خیر دارد و هم شر و بدی ،ولی
ّ
ش���ر او از خیرش بیش���تر اس���ت ،او مردم را به غضب آورده و پس از یکپارچگی آنها را به افتراق
می کشاند ،دوران او کوتاه است و مردی از اهل بیتش بر او شوریده ،او را به قتل خواهد رساند.
پ���س از قتل او جنگی ش���دید در میان مردم درمی گیرد .دوران او نیز کوت���اه بوده و خواهد مرد،
پس از او مردی از قبیله ی مضر ،از سمت مشرق بر مردم حا کم شده ،آنان را به کفر کشانده و
از دین به در خواهد برد !»
ببینی ��م ک ��ه چگون ��ه کعب االحب ��ار قل ��ب اعتق ��اد اس�ل�ام و بش ��ارت نب ��وی نس ��بت ب ��ه دول���ت
ع ��دل اله ��ی و پای ��ان یافت ��ن ظل ��م و س ��تم را ه ��دف ق ��رار داده و آن را ب ��ه ب ��ازی گرفت ��ه اس ��ت ،و ب���ه
خ ��دای متع ��ال که وع ��ده ی پای ��ان یافتن ظل ��م و جور را داده اس ��ت نس ��بت داده ک ��ه مهدی؟جع؟

کشته می شود و ظلم باز می گردد ! و چگونه است که عبداهلل بن عمر ،عبداهلل بن عمرو عاص ،زهری،
وه ��ب ب ��ن منبه و دیگران افکار کعب را پذیرفتند و به گس ��ترش آن همت گماردند و نپرس ��یدند که
کعب به جز از آموخته های یهود ،از کجا به علم غیب دست یافته است؟ !
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ط� ی�ه را ف� ت�ح خ� ن
�قسط� ن
ن
کع� می پ� ن�دارد ی�هود ی� ن
واه�د کرد !
ا�
ب
از ام ��ور عجیب ��ی ک ��ه مس ��لم در صحی ��ح  187/ 8از ابو هر ی ��ره نق ��ل می کن���د این مطلب اس���ت:

«رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :آیا نام ش���هری را شنیده اید که یک س���وی آن در خشکی و یک سوی
دیگر آن در دریا باش���د؟ پاس���خ دادند :آری ،ای رس���ول خدا ! فرمود :قیامت به پا نخواهد شد
تا آنکه هفتاد هزار تن از بنی اس���حاق برای جنگ بدان س���و بش���تابند ،و وقتی بدان س���رزمین
می رس���ند فرود می آیند ولی نه با س�ل�احی به جن���گ می پردازند و نه تی���ری پرتاب می کنند،
بلک���ه می گوین���د :ال إله إال اهلل و اهلل اکبر ،و یکی از دو طرف آن س���رزمین س���قوط می کند _ ثور
[ ک���ه این مطلب را با یک واس���طه از ابو هریره نقل می کند ] می گوی���د :به خاطر دارم که گفت
آن طرف���ی که در دریاس���ت _ آنان دوب���اره می گویند :ال إل���ه إال اهلل واهلل اکب���ر ،و طرف دیگر آن
س���قوط می کند ،برای بار س���وم این جمله را تکرار می کنند که راه برای آنان باز می شود و وارد
ش���ده به جمع آوری غنائم می پردازند ،در حالی که مش���غول تقسیم غنائم هستند شخصی
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می آی���د و در میان آنان فریاد می کند :دجال خروج کرده اس���ت و آنه���ا همه چیز را وانهاده باز
می گردن���د».

1

نگارن ��ده :کعب االحبار ش ��نیده که امام مهدی؟جع؟ ش ��هری را در مغرب با تکبی���ر فتح می کند،
برخی راویان هم گفتند که آن ش ��هر قسطنطنیه اس ��ت ،مسلمانان هم برای فتح آن مهیا می شدند،
پس کعب فتح آن را به قوم خود نسبت داد.
وی این مطلب را به ابو هریره آموخت ،او هم آن را حدیثی نبوی جلوه داد که خواهد آمد.

 .1و نی���ز المس���تدرک  ،476/ 4مصابی���ح الس���نة بغ���وی  _ 482/ 3وی آن را صحی���ح ش���مرده اس���ت _ ،جامع االصول
 75/ 11و التذکرة قرطبی  .707/نووی در شرح صحیح مسلم  43/ 18گوید :قاضی گوید :در تمام نسخ صحیح مسلم
بنی اسحاق آمده است ،برخی گویند :آنچه معروف و محفوظ است بنی اسماعیل است که متن و سیاق حدیث بر آن
داللت دارد ،چرا که مراد آن حضرت [ از جنگاوران ] عرب اند و آن شهر هم قسطنطنیه می باشد [ که پیامبر؟ص؟ مژده ی
فتح آن را به مسلمانان داده است ].
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ن
ن
مسلما� ن
هراسا�د،
د�ال می
ب الاح�ار
کع� ب
ا� را ا�ز ج
ط� ی�ه را ف� ت�ح ن
�قسط� ن
ن
ک� ن�د !
اگر
در جل ��د س ��وم جواهر التاریخ آوردیم که امام زین العابدین و ام ��ام باقر؟امهع؟ افترای کعب االحبار را
نس ��بت به اینکه صخره ی بیت المقدس که قبله ی یهودیان اس ��ت از کعبه برتر اس ��ت ،رد کردند،
و در جل ��د دوم در فص ��ل کس ��انی ک ��ه به دس ��ت معاویه کش ��ته ش ��دند ،آوردیم که رش ��ید هجری و
محمد بن ابی حذیفه ،کعب و پیشگوئی های او را به تمسخر گرفتند !

1

کعب ،دجال را زمینه ای مناس ��ب برای دروغ های خ���ود یافت ،لذا آنچه را در ذهنش در باب او
ساخته و پرداخته بود ،در افکار مسلمانان کاشت و به آنان قبوالند که این امت در زمانی نزدیک
به انتها می رس ��د ! او عمر را نیز قانع کرد که اس�ل�ام به پایان می رس ��د ،کعبه منهدم می ش ��ود ،مکه
ویران ش ��ده و تا ابد آباد نخواهد گردید ! و البته هذیان س ��رایی های کعب توس ��ط ش ��ا گردانش به
احادیثی نبوی تبدیل ش ��د !

ابن حماد در الفتن  529/ 2می نویسد« :کعب االحبار گوید :قسطنطنیه را فتح می کنند ،پس
از آن خبر قیام دجال به آنها می رس���د ،آنها هم رهس���پار شام می شوند ولی می فهمند او خروج
نکرده است ،و پس از درنگی کوتاه خروج می نماید».
همو در  522/ 2از کعب می نویس ��د« :در حالی که مش���غول تقس���یم غنائم هس���تند خبر قیام
دج���ال ب���ه آنها می رس���د و حال آنکه این خبر دروغ اس���ت ،پ���س هر آنچ���ه می توانید غنیمت
بردارید ،زیرا شما شش سال سپری خواهید نمود و او در هفتمین سال خروج خواهد کرد».
و در  147/از کعب می آورد« :دجال قیام نمی کند تا آنکه قسطنطنیه فتح گردد».
حاکم در المستدرک  462/ 4از کعب نقل می کند« :جزیره ایمن از خرابی است تا آنکه ارمینیه
[ ارمنستان ] ویران شود ،مصر ایمن از ویرانی است تا آنکه جزیره خراب گردد ،کوفه نیز ایمن
اس���ت ت���ا آنکه مصر وی���ران گردد ،و جنگ واقع نخواهد ش���د ت���ا زمانی که کوفه خراب ش���ود،
و ش���هر کف���ر [ قس���طنطنیه ] پیش از جنگ فتح نمی ش���ود و دج���ال هم پیش از فت���ح آن قیام
 .1ر.ک به تدوین القرآن 429/
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نخواهد کرد».
الفتن  548/ 2از عبداهلل بن عمر روایت می کند« :مردم پنج جنگ خواهند داشت؛ دو مورد آنها
گذشته و سه مورد دیگر در این امت است؛ جنگ ترک ها ،نبرد رومیان و جنگ دجال که پس
از آن جنگی نخواهد بود».
همو در  161/ 2از کعب« :در حالی که آنها مش���غول تقس���یم غنائم هستند خبر خروج دجال
می رسد .پس هر آنچه در دست دارند رها می کنند و به بیت المقدس می آیند .پس [ عیسی ]
پشت سر کسی که عهده دار امور مسلمین است نماز می گزارد.
س���پس خداوند به عیس���ی بن مریم وحی می کند که به س���مت یأجوج و مأجوج برود و بعد
از آن ب���ه بیت المقدس باز می گردد .آنگاه زمین زکات خود را آن چنان که در ابتدای دنیا بود
بیرون می دهد ،پس از آن هفت س���ال می گذرد و در پی آن خدا بادی را می فرس���تد که ارواح
مؤمنین را قبض می کند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

الفت ��ن  499/ 2از کع ��ب نق ��ل می کن ��د« :باالترین نبرد ،ویرانی قس���طنطنیه و قی���ام دجال ،در
هفت ماه است و یا هر قدر که خدا بخواهد».
نظر کعب _ با تبدیل هفت ماه به هفت سال _ به برخی از صحابه هم سرایت نمود ! الفتن 469/ 2

از بشیر بن عبداهلل بن یسار چنین می آورد« :عبداهلل بن بسر مازنی که از صحابه ی رسول خدا؟ص؟
بود ،گوش مرا گرفت و گفت :ای فرزند برادر ! ش���اید تو فتح قس���طنطنیه را درک کنی ،پس اگر
چنین ش���د مبادا غنیمتت را رها کنی ،زیرا بین فتح آن تا خروج دجال هفت س���ال اس���ت».
فراتر آنکه س ��خن کعب به حدیثی نبوی تبدیل ش ��د ! و س ��نیان گمان کردند که پیامبر؟ص؟ گفته
است« :باالترین نبرد ،فتح قسطنطنیه و قیام دجال در هفت ماه است! ».

1

مس ��ند احم ��د  189/ 4از عبداهلل بن بس ��ر از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت می کن ��د« :بین جنگ و فتح
مدینه شش سال است و مسیح دجال در سال هفتم قیام می کند».

2

ابن سهل بلخی در البدء و التاریخ  185/ 2می نویسد« :عالمان گفته اند :بین فتح قسطنطنیه
 .1و نیز سنن ترمذی  346/ 3و المستدرک 426/ 4
 .2التاریخ الکبیر  431/ 8و س���نن ابن ماجه  .1370/ 2س���یوطی در الدرالمنثور  59/ 6می نویس���د  :احمد ،ابو داود ،ابن
ماجه ،ابو یعلی ،نعیم بن حماد ،طبرانی ،بیهقی و ضیاء مقدسی در المختارة آن را نقل کرده اند.
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و ش���ورش دجال هفت سال اس���ت ،پس در حالی که آنها در چنین حالتی [ تقسیم دینار ها ]
هس���تند کس���ی می آید و فریاد می کند که دجال در خانه هایتان است و آنان هر چه در دست
دارند رها می کنند و به سوی او می شتابند».
یک ��ی دیگر از این خرافات آن اس ��ت که مس ��لم در صحیح خ ��ود  176/ 8از ابو هر ی ��ره می آورد که

رس ��ول خدا؟ص؟ گفتند« :قیامت به پا نخواهد ش���د مگر آن زمان که لش���کریان روم در اعماق یا
دابق 1فرود آیند .در پی آن لشکری از مدینه که در آن روزگار از بهترین های اهل زمین هستند
به س���وی آنان می روند ،پس چون صف می کش���ند رومیان گویند :ما را با کس���انی که برخی از
ما را اس���یر کردند ،رها بگذارید تا با آنها بجنگیم ،مس���لمانان در پاس���خ می گویند :نه ،به خدا
س���وگند ش���ما را با برادرانمان رها نخواهیم کرد ،پس میان آنان جنگی در می گیرد و یک س���وم
مس���لمانان پ���ا به فرار می گذارن���د که خداوند تا ابد توب���ه ی آنها را نخواهد پذیرفت ،یک س���وم
هم کش���ته می ش���وند که برترین ش���هیدان نزد خدایند ،و یک س���وم آخر فاتح اند و تا ابد فتنه و
اختالفی در میان آنها در نخواهد گرفت ،آنان قسطنطنیه را فتح می کنند و زمانی که مشغول
تقس���یم غنائم هستند و شمشیر هایش���ان را بر درختان زیتون آویخته اند ،شیطان در میان آنها
فریاد می کند که مس���یح [ دجال ] به س���راغ خانواده هایتان رفته اس���ت [ .به دنبال این فریاد ]
آنها از آن سرزمین خارج می شوند و حال آنکه این خبر دروغ است.
وقت���ی به ش���ام می رس���ند در حالی که خود را آم���اده جنگ می کنند و مش���غول صف آرایی
هس���تند ،او قیام می کند .یکباره نماز به پا می ش���ود و عیس���ی بن مریم؟ع؟ فرود آمده ،امامت
نماز را بر عهده می گیرد .زمانی که دش���من خ���دا او را می بیند هم چنان که نمک در آب ذوب
می ش���ود ،ذوب می گ���ردد ،اگ���ر او را رها کند ،آن قدر ذوب می ش���ود که هال ک گ���ردد ،ولیکن
خدا او را به دس���ت عیس���ی به قتل خواهد رس���اند و خونش را بر دش���نه ی وی به مردم نش���ان
خواهد داد».

2

بدی ��ن صورت دروغ ه ��ای کعب االحبار به احادیثی نبوی و صحیح مبدل ش ��د ک ��ه مصادر مورد
 .1دو منطقه در شام و در نزدیکی حلب
 .2ابن حبان در صحیح  ،286/ 8حاکم در المستدرک  _ 482/ 4وی آن را بنابر شرط مسلم صحیح شمرده _ و بغوی
در مصابیح السنة  _ 480/ 3او هم آن را صحیح قلمداد کرده است _ .
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اعتماد( !) آنها را نقل نمودند .ببینیم که چگونه یهودیان ،راویان سر  س ��پرده ی دس���تگاه خالفت را
نادان فرض نمودند و برای خدمت به توطئه هایشان ،از آنها استفاده کردند؟ ! و چگونه حکومت ها
تا به امروز بدعت های آنها را پذیرفته اند؟ ! ما کسی را نمی یابیم که از خود بپرسد :قسطنطنیه فتح
ش ��ده و هفت س ��ال ،بلکه هفتاد سال ،و بلکه صدها س ��ال از آن گذشته است ،پس دجال کعب،
مهدی او و قیامتی که از آن سخن می گفت ،کجا شدند؟ !

کع� در ت��أ ��د درو�غ ها� ش� ش�گرد ها�ی خ
م� ت� ف
ل� ش
دا� ت� !
ی
یی
ب
ی
در الفائ ��ق زمخش ��ری  185/ 2آم ��ده اس ��ت ک ��ه کعب به اب ��و عثمان نه ��دی گفت« :آیا نزد ش���ما
کوهی که بر بصره اش���راف داش���ته باشد و بدان سنام گویند ،وجود دارد؟ وی پاسخ داد :آری،
او گفت :آیا در کنار آن ،چش���مه ای بس���یار خاک آلود قرار دارد؟ او گفت :بلی ،کعب گفت:
آن چشمه اولین آب از آب های عرب است که دجال وارد آن می گردد» !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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در نهایت این سخن کعب به به حدیثی نبوی تبدیل شد !

2

کع�ب الاح�ار ف
گ� ت�ار رسول خ�دا؟ص؟ را ن�می پ��ذ ی�رد
ب
ف
ت
ع� ت� می ن
روا� ت
و پ� ی� ن
ک� ن�د !
دس�گاه خ�لا� ت� ا�ز او � ب� ی
پیش ��تر به نقل بخاری گذش ��ت ک ��ه مغیره ب ��ه پیامبر؟ص؟ گفت« :م���ردم می پندارن���د که دجال
خوردن���ی و آش���امیدنی با خود به همراه دارد ،و آن حضرت پاس���خ دادن���د :او نزد خدا خوارتر از
آن است».
ولیکن کعب روی داستان های یهود تأکید می کند ،مسلمانان هم او را درباره ی کوه نان خرد شده
در آبگوشت تصدیق می نمایند !

لس ��ان العرب  328/ 8می نویس ��د [« :به کوه بلند ماتع گویند که ] مثال آن سخن کعب است
که دجال با خود کوهی بلند دارد که با نان خرد شده در آبگوشت مخلوط است! ».

3

 .1حلیة االولیاء  13/ 6و نیز ر.ک به الفتن 325/ 2
 .2الفتن 149/
 .3و نیز غریب الحدیث ابن قتیبه  271/1و النهایة ابن اثیر 293/ 4
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کعب االحبار آن کوه را کوهی بلند و مرتفع قرار داده اس���ت ،که در حقیقت نانی اس ��ت خرد ش���ده
در آبگوش ��ت ،بلن ��د و مرتف ��ع ،و برای تمام ��ی قبائل عرب کافی اس ��ت ! و این کوه به ن ��ام پدر کعب
می باشد ،چرا که او کعب بن ماتع است !

اهل �� ت�؟مهع؟ غ
کع� را رد می ن
ک� ن�د !
درو� پ�ردا�ز ی های
ب
بی
مناب ��ع م ��ا ب ��ا قاطعی ��ت بی ��ان می کنند ک ��ه ظهور ام ��ام مه ��دی؟جع؟ مرحل ��ه و دوران ��ی جدید در
زندگ ��ی م ��ردم ب ��ر روی ای ��ن ک ��ره ی خاکی اس ��ت و حیات ت ��ا روز قیام ��ت در پرت ��و آن اس ��تمرار دارد،
ل ��ذا ظل ��م ت ��ا اب ��د ب ��از نخواه ��د گش ��ت .در روایات م ��ا چنی ��ن آمده ک ��ه آن حض ��رت م ��دت زمانی
طوالن ��ی ب ��ه تع ��داد س ��ال های اصح ��اب که ��ف حکوم ��ت می کنن ��د ،و پ ��س از ایش ��ان پیامبر؟ص؟
و امامان باز می گردند و حکومت می نمایند.
سلس ��له ی وقای ��ع اینچنی ��ن اس ��ت؛ ظه ��ور ام ��ام مه ��دی؟جع؟ ،ف ��رود آم ��دن مس ��یح؟ع؟،
خ ��روج دج ��ال در

عص ��رآن دو و م ��رگ او ،وف ��ات مس ��یح و اس ��تمرارحکومت ام ��ام مه ��دی؟جع؟

و امت ��داد دولت عدل الهی پس از ایش ��ان تا روز قیامت .پس قیام دج ��ال بعد از ظهور آن حضرت و
نزول مسیح است.
ای ��ن در حالی اس ��ت که منابع اهل س ��نت باور ه ��ای یهودی ��ان را _ که می پندارند وقتی مس ��لمین
قس ��طنطنیه را فت ��ح نماین ��د و بر رومیان پیروز گردند ،حضرت مهدی؟ع؟ کش ��ته می ش ��ود و دجال
خروج می کند ،سپس مسیح؟ع؟ فرود می آید ،بعد از آن یأجوج و مأجوج ظهور می کنند و پس از آن
قیامت به پا می ش ��ود _ به رسمیت ش ��ناخته است ! آنان این وقایع عظیم را که با فاصله از یکدیگر
رخ می دهند ،پش ��ت س ��ر هم قرار دادند و همه را در هفت ماه ویا هفت سال گنجاندند ،سپس آن را
احادیثی نبوی قلمداد کردند !
سؤالی که به ذهن می آید درباره ی جبهه ی مشکوکی است که کعب االحبار در مورد قسطنطنیه
اتخاذ نموده و با مصالح رومیان موافقت دارد !
پس از آنکه لش ��کر روم در ش ��ام شکس ��ت خورد و مس ��لمین به قصد فتح قس ��طنطنیه بدان س���و
رفتند ،کعب گفت :در پی فتح آن سرزمین ،دجال قیام می کند ،مهدی مسلمانان کشته می شود،
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قیامت بر پا شده و عالم به پایان می رسد !

ابن ابی ش ��یبه در المصن ��ف  650/ 8از معاذ بن جبل روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ گفتند:
آبادان���ی بیت المق���دس ویران���ی مدینه را در پ���ی دارد و ویرانی مدینه بروز جن���گ را ،با بروز آن
جنگ ،قسطنطنیه فتح می شود و فتح آن قیام دجال را به دنبال دارد !
س���پس با دس���ت بر ران یا ش���انه ی کس���ی که این حدیث را برای���ش گفتند زدن���د و افزودند:
این مطلب حق اس���ت هم چنان که تو اینجا هس���تی _ و یا هم چنان که تو اینجا نشس���ته ای _،
و مقصود ایشان معاذ است! ».

1

نگارنده :اگر روایت س ��نیان از ابو عبیده و معاذ صحیح باش ��د ،بر آن داللت دارد که این دو نیز از
جمل ��ه ّ
متهوکین و ش ��اگردان خاخام های یه ��ود بوده اند ،و احادیثی را که م ��ردم را از دجال به هراس
می انداخت ،از آنها فرا گرفته بودند !

س ��نن اب ��ن ماجه  1370/ 2از عمرو بن ع ��وف از پیامبر؟ص؟ می آورد« :قیامت به پا نخواهد ش���د،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مگ���ر آنکه نزدیکترین مرزبانان مس���لمانان در بوالء باش���ند ،س���پس فرمود :یا عل���ی ! یا علی ! یا
علی ! و ایش���ان گفتند :پدر و مادرم فدای شما ،رسول خدا؟ص؟ گفتند :شما و کسانی که بعد
از شما خواهند بود ،با بنی االصفر [ رومیان ] نبرد خواهید کرد تا آنکه بهترین های اسالم یعنی
اهل حجاز که در راه خدا از س���رزنش هیچ مالمت گری نمی هراسند ،به سوی آنان بروند ،آنها
قس���طنطنیه را ب���ا تس���بیح و تکبیر فتح می کنند و به غنائمی دس���ت می یابند ک���ه مانند آن را
دس���ت نیافته بودند و حتی س���پر ها را تقسیم می کنند ،یکباره شخصی آمده گوید :مسیح در
س���رزمین های ش���ما قیام کرده است ،آ گاه باشید که این خبر دروغ است ،پس هم کسانی که
از غنائم برداشته اند پشیمانند و هم کسانی که آن را رها کرده اند».

2

الفت ��ن  55/ 1از عم ��ران بن حصین از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :چه���ار فتنه به وقوع خواهد
پیوس���ت ،در نخس���تین آنه���ا ریختن خون م���ردم را حالل می ش���مارند ،در دوم���ی خون و مال
مردم حالل ش���مرده می شود ،در سومین آنها خون و مال و ناموس حالل به حساب می آید ،و
 .1مسند احمد 232/ 5و  245و سنن ابی داود  .110/ 4و نیز ر.ک به المستدرک  420/ 4و الدرالمنثور 60/ 6
 .2و نیز المستدرک 483/ 4
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چهارمین آنها دجال است».
و در  555/ 2می نویسد« :دجال در فتنه ی چهارم شورش و چهل سال درنگ خواهد نمود».
همو در  517/ 2از کعب می آورد« :گفته می ش���د که س���گ قیامت ،دجال اس���ت».
معنای این س ��خن آن اس ��ت که قیام دجال مالزم برپایی قیامت اس ��ت ،هم چنان که سگ مالزم
صاحب خود می باشد ! باید گفت که کعب این تعبیر را از تلمود گرفته است ،چرا که هم چنان که
ابن حجر می گوید گزارش های پیرامون دجال در تورات نیامده است.
ش ��گردی ک ��ه کعب االحب ��ار ب ��ه کار بس ��ته آن اس ��ت ک ��ه ب ��رای جل ��ب رضای ��ت مس ��لمین( !)
تصو ی ��رش از دج ��ال را ب ��ا ان ��دک تفاوتی نس ��بت ب ��ه تصو ی ��ر یهود ارائ ��ه کرده اس ��ت .ق ��وم او یهود،
دج ��ال را ب ��ر پیامب ��ر خ ��دا حض ��رت مس ��یح؟ع؟ تطبی���ق می کنن ��د ،ول ��ی کع ��ب ای ��ن تطبی���ق را
حذف نموده است.
از س ��ویی ظه ��ور مهدی ،نزول مس ��یح و جن ��گ آنها با دجال را ب ��دان افزوده اس ��ت .در عین حال
مهدی و دجالی که ترس ��یم می کند ،با مفاهیمی یهودی توأم است ،مثل آنکه می گوید دجال عرب
اس ��ت ،مهدی به هدف خود دس ��ت نمی یابد و به دس ��ت رومیان به قتل می رس ��د و کعبه منهدم و
مکه ویران می شود !
در نهایت گوییم که یک محقق به آس ��انی می تواند به احادیث کعب خرده گیرد ،و همین کافی
اس ��ت که می بینیم س ��خنان وی به احادیثی نبوی مبدل ش ��د ،با وجود آنکه کعب ،آن حضرت را
ندیده اس ��ت ! و گفتیم که عمر و پس از وی عثمان و معاویه چه تقدیس ��ی از او می کردند ،و او بین
مدینه و شام و مصر و قسطنطنیه در حرکت بود.
راویان وابس ��ته به دس ��تگاه خالفت نیز چنان او را بزرگ داش ��تند که به وی اجازه می داد هر آنچه
بخواهد بگوید ،و ش ��اگردان او مانن ��د ابو هریره ،عبداهلل بن عمرو ع ��اص ،عبداهلل بن عمر ،عبداهلل بن
س�ل�ام ،وه ��ب ب ��ن منبه و دیگران ،آن س ��خنان را ب ��ه حدیث تبدی ��ل می کردند و به رس ��ول خدا؟ص؟
نسبت می دادند !
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د�ال !
درو� پغ �ردا�ز نا� پ� ی� ش� ا�ز ج

سنیان روای��ت کرده اند ک��ه پیش از دج��ال س��ی و ی��ا هفتاد دروغ پ� ��رداز خواهند ب��ود و روای��ت
سی تن نزد آنان صحیح است .در روایات ما نیز آمده است که در این امت دوازده پیشوای هدایت
و دوازده پیشوای ضاللت و سی دروغ پ��رداز خواهند بود .و البته مقصود آن است که دجال ها و
دروغ پردازان پیش از دجال اصلی که از شخصیت ها و رؤوس هستند این تعدادند و گر نه بیش از
این ها هستند ،که از جمله ی آنها ،تعدادی از راویان احادیث پیرامون دجال هستند !

عبدالرزاق در المصنف  392/ 11از ابی بکره چنین نقل می کند« :مردم پیش از آنکه پیامبر؟ص؟
درباره ی مسیلمه سخنی بگویند ،در مورد او زیاد صحبت می کردند ،پس روزی آن حضرت
برای س���خنرانی ایس���تادند و فرمودند :این دجالی که پیرامون او بس���یار سخن گفتید ،یکی از
سی دروغ پردازی است که پیش از مسیح [ دجال ] می آیند.
هیچ س���رزمینی نیست مگر آنکه رعب از او در آن وارد می شود ،مگر مدینه که بر هر راهی از
آن دو فرشته هستند و رعب و وحشت از او را ،از آن دفع می کنند».

1

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نگارنده :نکته ای که ش ��ایان تأمل است ،آن اس ��ت که راویان بر زبان رسول خدا؟ص؟ ،از دجال به
مسیح تعبیر می کنند و این ،اسلوب و روش کعب االحبار و دیگر یهودیان است.

اب ��ن اب ��ی ش ��یبه در المصن ��ف  665/ 8از عبید بن عمیر لیث ��ی چنین می آورد« :رس���ول خدا؟ص؟
فرمودند :قیامت بر پا نخواهد ش���د ،مگر آنکه سی تن دروغ پرداز که خود را پیامبر می پندارند،
ظهور کنند».

2

گزارش های اهل س ��نت پیرامون دجال فراتر از یک جلد کتاب اس ��ت ،و از همین دس���ت روایاتی
است که در این کتاب از نظر گذشت و بلکه نارواتر !

 .1ابن حم���اد در الفت���ن  ،551/ 2احم���د در مس���ند  ،41/ 5بخ���اری در صحی���ح  ،75/ 9اب���ن حب���ان در صحی���ح
 225/ 8و حاک���م در المس���تدرک  541/ 4آن را نق���ل کرده ان���د ،و هیثم���ی در مجم���ع الزوائ���د  332/ 7آن را حدیث���ی
صحیح می شمارد.
 .2مش���ابه آن در مس���ند احم���د 113 ،95/ 2و117و236و ،312صحی���ح بخ���اری  243/ 4و  ،74/ 9صحی���ح مس���لم
 .189/ 8در المصن���ف اب���ن ابی ش���یبه  655/ 8از انس چنین می آورد « :پیش از دجال ،هفتاد و ش���ش دجال خواهند
بود .و نیز ر.ک به مجمع الزوائد .333/ 7
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�أ
ض �أ
رامو� دا�ب�ة
خ� تا�مه ای پ� ی� ن
و� و م ج� ج
الار� و ی� ج� ج
و�
راویان سرس ��پرده ی دستگاه خالفت احادیث دجال را با احادیث امام مهدی؟جع؟ و نشانه های
قیام ��ت خلط نمودند و همه را یکدس ��ت قرار دادند ! آنان با آیه ی داب ��ة االرض و یأجوج که در قرآن
آمده است نیز چنین کردند و زمان آن دو را نیز هنگام ظهور حضرت مهدی و مسیح انگاشتند.
بلک ��ه آن ��ان روای ��ت کردن ��د که حضرت عیس ��ی؟ع؟ پ ��س از نب ��رد با دج ��ال به جنگ ب ��ا یأجوج
و مأج ��وج می پ ��ردازد ! و ای ��ن در حال ��ی اس ��ت ک ��ه داب ��ة االرض ب ��ه دوران رجع ��ت و بع ��د از ظه���ور
حض ��رت مه ��دی؟ع؟ مربوط می ش ��ود و یأجوج و مأجوج ه ��م در نزدیکی قیام ��ت خواهند بود .این
چنی ��ن تصوراتی در ب ��اره ی آینده ،از اس ��رائیلیات کعب االحبار و هم پیاله های او ناش ��ی می ش���ود !

الار� که �ا مردم خ
آ��ه ی دا�ب�ة
ض
س� ن� می گو�ید !
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نَّ َ ٰ تُ ْ ُ ْ َ ْ ݧ ݑٰ ݩَ ٰ تُ ْ ُ ُّ َ ُّ ٓ
َ َ ّٰ ۖ ݦ َّ َ َ َ ْ ْ
ّ ُ ݨْ
� ٨٠
الص ّم الد ٰعا َء ِا ذ ٰ�ݢ ݢا َوݠل ْوا ݨمد ِب� ٖ ݪ ݣر ݬݔى نَ ݤ
على الل ِ ٭ه ِا ن�ك على ال َح قّ ِ� ال ُم ٖب� ی� ِن� ِ ٧٩ا�ك لا �س ِمع الموٮى ولا �س ِمع
ݩ َ
َو ٰٓما َاںݧ ݐْ تَ� ب� ٰها ِدی ْال ُع ْمی َع نْ� ضَ� ٰلا َلݠٮݑِ ݠه ݩۖ ْ ݦ ݦ ٭مݦ ِا نْ� تُ� ْس ِم ُع ِال ّ ݨݠٰ ݦ ݦا َم نݨْ� ݩُیݦ� ݘݨْݩو ِم نُ� ب� ٰݘـا ٰ�یا ِت� ن� ٰا فَ� ݧ ݩُه ݨْم ُم ݨْس ِل ُم نَ
و� ِ ٨١اَوݣ ݐ ٰ ݢݣد ݢا َو ق� َع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
ٓ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ً
ْ
ُ
ݧ
ّ
ُ
َ
ݨ
الں ٰا َس ٰ
كا ݧںݐوا ب� ٰݘـا ٰ�یا ِت� ن� ٰا ٰلا ی ݧ�ُ ِقو� ݩ ݐں نَ
ْال قَ� ْو ُل َع َل ْ ی�ه ْم ا خ� ݧݨ ݡَر جݧ ْ� ن� ٰا ل ݧݩݠهُ ݧ ݨْم ٰدا ّب� ة� ِم نَ� الا ݧ ݨْر ِ ض� ت�ك ِل ُم ݩُه ْم ا نَّ� ݐݨ ݩݦ
و� َ ٨٢و َیݦ� ݨْو َم
ِ
ِ
ُ
ّ
َ
َ
َ
ݩ
ݧ
َ تّ ݧ ݩ ݧ ݩ ٰٓ ذ ٰ ٰٓ ݨ ݧ ُ ق ٰ َ َ َ
ُ
ݧ
َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
�ذ
ݩ
ّ
ݧ
ك�ذَّ ْ ݦ� ݧ ݑُݩٮ ْم � ٰݘـا ٰ�یا�یت
ُ
ݧ
ݨ
ف
ٰ
ٰ
ٰ
ݩ
ْ
ݩ
ً
ْ
ف
ة
ّ
نَ� ݧ ݨْح ݒݩُس ݩُر ِم نݨْ� كل ام ٍ� � ݧ ݨو ݓ ݪحا ِم ّم نݨ� یُ�ك ِ ݪ ُ� ب�ݘـا�یا ِت� ن�ا �هم ی�و �ز ع نَ
و�  ٨٣ح�ى ِا ݢ� ݢا ج�اءوا �ال ا
ب ِ
ب ِب ٖ
ِ
ٰ ْ ً َ ّ ݦ ٰ ذ ٰ ُ ݧݩ ݐݨْ ݧ ݩݑُ ْ تَ ْ َ ُ
َ
َ
ْ
َ ُ
َ
َ
َ َ ق ݧ َ قَ ْ ُ َ ْ ْ ٰ �ظَ ݧ ُ ف ݧ ݩُ ݨْ ٰ َ نݨْ قُ
َ
نَ 1
َوݠل ݩْم ݧ ݑٮ ٖح ی� ُ ݨݦطوا بِ�ها ِعلما اما�ݢ ݢا كںٮم �عمل ن
و�  ٨٤و و�ع ال�ول عل ی� ِهم بِ�ما لموا �هم لا ی�� ِط�و� ٨٥
�تر آنچه را كه آن���ان دربارهاش اخت�ل�اف دارند حكايت
بى گم ��ان ،اي ��ن قرآن بر فرزندان اس ��رائيل بيش � ِ
مى كند .و به راستى كه آن ،رهنمود و رحمتى براى مؤمنان است .در حقيقت پروردگار تو طبق حكم
ً
ّ
خ ��ود ،ميان آنان داورى مى كند ،و اوس ��ت شكس ��ت ناپذير دانا .پس بر خدا ت���وكل كن كه تو واقعا بر
ّ
ّ
حق آش ��كارى .البته تو مردگان را ش ��نوا نمى گردانى ،و اين ندا را به ناشنوایان _ چون پشت بگردانند
_ نمى توانى بش ��نوانى .و راهبر كوران [ و بازگرداننده ی آنان ] از گمراهىش���ان نيس���تى .تو جز كسانى
را كه به نش ��انههاى ما ايمان می آورند و مس ��لمانند ،نمى توانى بش���نوانى .و چون قول [ عذاب ] بر
 .1سوره ی نمل 76 - 85/
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ايش ��ان واج ��ب گردد ،ج ��ان داری را از زمين براى آنان بيرون مى آوريم كه با ايش���ان س���خن گويد كه:
م ��ردم ب ��ه نش ��انههاى ما يقين نمی کردن���د .و آن روز كه از ه���ر ّامتى ،گروهى از كس���انى را كه آيات ما
را تكذيب كردهاند محش ��ور مى گردانيم ،پس آنان نگاه داش���ته مى ش���وند .تا چون [ همه ی كافران ]
بيايند [ ،خدا ] مى فرمايد :آيا نش ��انههاى مرا به دروغ گرفتيد و حال آنكه از نظر علم ،بدانها احاطه
حكم [ عذاب ] بر آنان
نداش ��تيد؟ آيا [ در طول حيات ] چه مى كرديد؟ و به [ كيفر ] آنكه س���تم كردندِ ،
واجب گردد ،در نتيجه ايشان َدم برنيارند».

مخاطب این آیات یهودیان و نیز گمراهان معاند هس ��تند ،همان کس ��انی که قصد کردند حقایق
هس ��تی را نبینند و نش ��نوند ،پ ��س خداوند آنها را مردگان نامی ��د ! و پیامبر؟ص؟ را فرم���ان داد تا از آنان
ص ��رف نظ ��ر نمای ��د ،زیرا آنان هم چن ��ان بر آن حال ��ت باقی خواهند مان ��د تا آنکه عذاب فرا رس���د و
خداوند جان داری را از زمین برایشان خارج نماید که با ایشان سخن می گوید.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آی ��ه ی ش ��ریفه زمان ای ��ن واقع ��ه را معین نکرده اس ��ت ،پس ممکن اس ��ت نزدیک قیامت باش���د،
َ َْ ََ
هم چنان که می تواند هزاران سال پیش از آن باشد .عبارت َ«و ق� َع ال ق� ْو ُل عل ْ ي� ِه ْم» نیز جز در این مورد در
َ
َ قَّ قَ
ال� ْول» آمده است ،خداوند می فرماید«َ :ول ِك نْ�
قرآن به کار نرفته است ،و برای قیامت عبارت «ح�
َ
َ
ْ
َ
ّ
أ
ََ ْ َ َْ ََ
َ قَّ ْ قَ ْ ُ نّ ْ أ َ َ َّ
َ
َ َ
ْ
ك ثَ�ره ْم» ،2ق َ«� َ
ال ال ذ ِ ي�� نَ� َح قّ� عل ْ ي� ِه ُم ال ق� ْو ُل».3
لامل� نّ� جَ�ه ن� َم»« ،1ل ق�د َح قّ� ال ق� ْو ُل على �
ح� ال�ول ِم ِ� ي�
ِِ
لف ��ظ «وق ��ع» نی ��ز در ق ��رآن در معن ��ای ن ��زول ع ��ذاب4و ن ��زول ع ��ذاب دنیوی 5ب���ه کار رفته اس���ت،
ای ��ن مطل ��ب آنچ ��ه را ک ��ه در روای ��ات م ��ا آم ��ده اس ��ت ک ��ه داب ��ة االرض در رجع���ت می باش���د،
تأیید می کند.
رجع ��ت مرحل ��ه ای از حیات دنیوی اس ��ت که با ظه ��ور حضرت مهدی؟جع؟ آغاز می ش���ود و در
آن پیامب ��ر؟ص؟ و امام ��ان و تع ��دادی از پیامبران به دنیا باز می گردند و برخی مدتی کوتاه در آن به س���ر
می برن ��د و برخ ��ی دیگ ��ر برای مدت ��ی در آن حکوم ��ت می کنند .آی ��ه ای که پس از آی���ه ی دابة االرض
 .1سوره ی سجده 13/
 .2سوره ی یس 7/
 .3سوره ی قصص 63/
 .4سوره ی اعراف  71/و 134
 .5سوره ی یونس 51/
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عام قیامت حش ��ری خواهد بود
اس ��ت ،بر رجعت دال ل ��ت دارد و تصریح می کند که پیش از حش ��ر ُ ِ
َ ّ
ُ أَ َ
نَ ُ
َ
آ َ
که به گروه هایی اختصاص دارد ،می فرماید«َ :و يَ� ْو َم � ْح�ش ُر ِم نْ� ك ِ ّل � ّم ٍ ة� ف� ْو ج ً�ا ِم ّم نْ� يُ�ك�ذِ بُ� ِب�� يَ� ِتا� ن�ا
فَ� ُه ْم ُ�و �زَ ُع نَ
و�».
ي
َ
أ
َ
َ
َ
َ
در تفسیر قمی  198/ 1آمده است« :امام باقر؟ع؟ درباره ی این آیه � :نَّ� َ
اهلل ق� ِاد ٌر على � نْ� يُ� ن��زّ ِ َل
ِإ
آ ً
� َي� ة� ،1...بى ترديد ،خدا قادر است كه پديدهاى شگرف فرو فرستد ،فرمودند :خداوند در آخرالزمان

آیاتی را به شما نشان خواهد داد ،از جمله ی آنها دابه ای [ جان داری ] در زمین ،دجال ،فرود
آمدن عیسی بن مریم و طلوع خورشید از مغرب آن است».
عب ��ارت آخرالزم ��ان حا ک ��ی از مرحل ��ه ای مدی ��د از حی ��ات اس ��ت ک ��ه ب ��ا بعثت رس ��ول اکرم؟ص؟
آغ ��از می ش ��ود و ت ��ا پای ��ان دنی ��ا امت ��داد می یاب ��د .نکت ��ه ای ک ��ه ش ��ایان ذک ��ر اس ��ت آن اس ��ت ک���ه
ترتیب ��ی ک ��ه در ای ��ن روای ��ت آم ��ده بی ��ان راوی اس ��ت ،چ ��را که ائم ��ه؟مهع؟ تصر ی ��ح نموده ان ��د ظهور
امام مهدی؟جع؟ پیش از دجال و دابة االرض است.
مرح ��وم کلین ��ی در کاف ��ی  197/ 1و صف ��ار در بصائ ��ر الدرج ��ات  199/از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روای���ت

می کنن ��د ک ��ه امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ در حدیث ��ی طوالن ��ی فرمودن ��د« :ب���ه م���ن ش���ش فضیل���ت عط���ا
ش���ده اس���ت :عل���م ب���ه مرگ ه���ا و بالی���ا ،عل���م ب���ه وصیت ه���ا [ ی انبیاء ]،علم به نس���ب ها،
فیصله ی میان حق و باطل ،من صاحب بازگش���ت ها و دولت حا کم بر تمام دولت هایم،من
صاحب عصا و میسم .و جان داری هستم که با مردم سخن می گوید».

2

این حدیث با صراحت 3بیان می کند که امیرالمؤمنین؟ع؟ هنگامی که به همراه رس ��ول خدا؟ص؟
به دنیا باز می گردد ،هم صاحب دابه اس ��ت ،یعنی خداوند آن را مطیع فرمان ایش ��ان قرار می دهد و
آن دابه با مردم سخن می گوید ،و هم صاحب عصا ،و چه بسا عصای موسی؟ع؟ باشد و در روایت
آمده که عصای موسی عصای آدم؟ع؟ بوده است ،و این نشانه ای از نشانه های خداوند در رجعت
است ،و نیز صاحب میسم که ابزاری است که بر پیشانی بعضی کفار نشانه می گذارد .معنای این
مطلب آن اس ��ت که کس ��انی که در دولت حض ��رت مهدی؟جع؟ امید اصالحش ��ان نمی رود ،گروه
 .1سوره ی انعام 37/
 .2و نیز مختصر بصائر الدرجات  ،41/االیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة  372/و بحار االنوار 101/ 53
 .3البته بنابر اینکه دابة را به کسر بخوانیم ،نه به رفع .م
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گروه می شوند تا مردم آنها را بشناسند و از آنان بر حذر باشند ،زیرا میسم با دابة االرض که نشانه ای
برای معاندان یهودی و امثال آنان اس ��ت ،هماهنگ می باشد و شاید این عالمت گذاری برای گروه
خاصی از آنها باشد.
روایاتی که از اهل بیت؟مهع؟ رسیده صریح در این است که دابة االرض یکی از نشانه های رجعت
ْ
َْ َْ ً َُ َ َ ُ
َ
است نه قیامت ،خدای متعال می فرماید  :يَ� ْو َم يَ� أ��ت� بَ� ْع�ضُ آ� يَ� ِت
ا� َر ِّب�ك لا يَ� ن� ف� ُع ن� ف�سا ِإ� ي� َم نا�ها ل ْم ت�ك نْ�
ِي
ً
آ َ نَ تْ ْن قَ ْ ُ أَ ْ َ َ َ تْ
ف
َ ن َ خَ ْ 1
�م�� ِم� � ب�ل �و كس ب�� ِ� ي� ِإ� ي�م ِا�ها � ي�را  ،روزى ك���ه پ���ارهاى از نش���انههاى پروردگارت [ پديد ]
آيد ،كس ��ى كه پیش ��تر ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ،ايمان آوردنش
سود نمى بخشد.

مختص ��ر بصائر الدرج ��ات  210/از زید ش ��حام روایت می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ در مورد این
ْ أَ ْ َ َّ
ْ أَ ْ نَ ُ َن ْ َ �ذَ
َ َ نُ �ذ قَ ّنَ ُ ْ َن ْ َ �ذَ
ً
ك بَ� ِر ل َعل ُه ْم يَ� ْر ِج� ُع َن
و� ،2و قطعا غير از آن عذاب
ا� ال�
ا� ال�د�ى دو� الع بِ
آیه :ول� ِ ي���هم ِم� الع بِ
بزرگت ��ر ،از ع ��ذاب نزدی ��ک و کمتر به آنان مى چش���انيم ،اميد ك���ه آنها [ به حق ] بازگردن���د ،فرمودند:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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همانا عذاب نزدیک دابه و دجال است».

3

دا�ب�ة
ض
م� با�ع ن
الار� در ن
س� ی� ن
ا�
اس ��رائیلیات ،در منابع پیروان دس ��تگاه خالفت به وفور یافت می ش ��ود و اصول افسانه سرایی در
عموم احادیث آنان پیرامون دجال ،دابة االرض و یأجوج و مأجوج مشترک است !
نخس ��تین ام ��ری که ب ��دان برمی خوریم آن اس ��ت که آنان داب ��ة االرض را به این آیه رب���ط داده اند،
ْ
َ
َْ َْ ً َُ َ َ ُ آ َ ْ
َ
خدای متعال می فرماید :يَ� ْو َم يَ� أ��ت� بَ� ْع�ضُ آ� يَ� ِت
ا� َر ِبّ�ك لا يَ� ن� ف� ُع ن� ف�سا ِإ� ي� َم نا�ها ل ْم ت�ك نْ� � َم ن� ت� ِم نْ� ق� بْ� ُل
ِي
َ َ ً
ْ
َأ َ
� ْو ك َس بَ� ت� ِ�ف ي� ِإ� ي� َم ِنا�ها خ� يْ�را ،اب ��ن اب ��ی ش ��یبه در المصن ��ف  178/ 15از ابو هریره از رس���ول خدا؟ص؟

نق ��ل می کند« :س���ه امر اس���ت که چون رخ دهد ایمان آوردن کس���ی که پیش���تر ،ایم���ان نیاورده
است ،برایش سودی ندارد :طلوع خورشید از مغرب آن ،دجال و دابه».

4

 .1سوره ی انعام 158/
 .2سوره ی سجده 21/
 .3و نیز مجمع البیان  ،332/ 4تأویل اآلیات  ،444/ 2االیقاظ من الهجعة  386/و بحار االنوار 114/ 53
 .4مانند آن در مسند احمد  ،445/ 2صحیح مسلم  ،138/ 1مسند ابو عوانه  ،107/ 1تفسیر طبری  76/ 8و  ...آمده
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المعج ��م الکبیر  214/ 9از عبداهلل بن عمر چنین نقل می کند« :توبه ،مادامی که یکی از س���ه امر
رخ نداده ،بر کس���ی که خواهان آن باش���د عرضه می شود؛ مادامی که خورشید از مغرب طلوع
ننموده ،یا دابة االرض و یا یأجوج و مأجوج خروج نکرده اند».
در توبه هم چنان باز خواهد
این در حالی است که خود ،موافق اهل بیت؟مهع؟ روایت کرده اند که ِ
مان ��د ،و آن را صحی ��ح ش ��مرده اند ،ولیک ��ن خاطرخواهی آنان نس ��بت به احادی ��ث کعب االحبار و
شاگردان او ،باعث شده از آن رویگردان شوند ! حاکم در المستدرک  485/ 4در وصف دابة االرض

چنین روایت می کند« :سپس دجال خارج شده و مؤمن به خود حالت کسانی که زکام هستند
در
را می گی���رد ،و ای���ن به گوش کافر و منافق س���رایت کرده و مانند ش���یئی پخته خواهد بود ،و ِ
توبه باز اس���ت ،سپس خورش���ید از مغرب خود بیرون می آید .این حدیث بنابر شرط شیخین
صحیح است ولی آن دو آن را نیاورده اند».

ا� آ� ن�ها در�باره ی دا�ب�ة
م�ال�غ ه ها و ئ
ض
اسرا� ی� یل� ت
الار�
ب
 .1کیفیت خروج دابه:
طبران ��ی در المعج ��م االوس ��ط  98/ 1از عبداهلل بن عم���رو ع ��اص از رس ��ول خدا؟ص؟ نق ��ل می کند:

«هنگامی که خورش���ید از مغرب خود طلوع کند ،ابلیس به سجده افتاده می گوید :خدایا مرا
فرشتگان خشن و سختگیر گرد او جمع شده
فرمان ده تا بر هرکه تو بخواهی سجده کنم ،پس
ِ
گویند :ای آقای آنها [ شیاطین ] ! این التماس چیست؟ وی پاسخ می دهد :من از پروردگارم
درخواست کردم که مرا تا وقت معلوم مهلت دهد و اکنون آن زمان است .سپس دابة االرض
از شکافی در کوه صفا بیرون می آید ،پس اولین گامی که بر زمین می گذارد در انطا کیه است،
آنگاه به سراغ ابلیس آمده بر او سیلی می زند».

1

این در حالی اس ��ت که ابن کثیر در تفس ��یر  202/ 2می گوید« :این حدیث جدا غریب اس���ت
و س���ند آن ضعی���ف می باش���د و ش���اید عبداهلل بن عم���رو ع���اص ،آن را از دو بار ش���تری که در
است ،ترمذی هم در سنن خود  264/ 5آن را حدیثی صحیح می شمارد.
 .1و نیز مجمع الزوائد  8/ 8و الدرالمنثور 62/ 3
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جنگ یرموک به دس���ت آورده نقل کرده باش���د .نس���بت دادن آن به پیامبر نیز درست نیست،
و خدا آ گاهتر است».
نگارنده :این گفتار ابن کثیر موجب می شود تا در تمام روایات عبداهلل بن عمرو عاص شک کنیم،
ز ی ��را او ی ��ک یا دو بار ش ��تر کتاب داش ��ته که در فتح ش ��ام عایدش ش ��ده و از آن برای م���ردم می گفته
اس ��ت ! مهمت ��ر آنکه ابن کثیر می گوید عبداهلل بن عمرو عاص در نس ��بت دادن آنچ���ه که از بار آن دو
شتر به دست آورده به پیامبر؟ص؟ ،افترا می زده است ! و البته این شک و تردید ،به عبداهلل بن عمر که
ً
افکاری مش ��ابه عبداهلل بن عمرو عاص دارد نیز س ��رایت می کند ،مخصوصا وقتی در سند روایت نام
عبداهلل بدون ذکر نام پدر می آید ،نام آن دو با یکدیگر خلط می شود !

.2آنان گمان کردند دابة االرض به مردم یورش می برد !
طیالسی در مسند  144/از طلحه چنین می آورد« :رسول خدا؟ص؟ دابه را یاد کرد و فرمود :او سه
بار خارج می شود ،یک بار در دورترین نقطه ی بیابان است که خبری از او به مکه نمی رسد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پس زمانی طوالنی مخفی می ش���ود و برای بار دوم خروج می کند که خبرش به صحرا نش���ینان
ترین مس���اجد نزد خ���دا و بهترین و
و نی���ز مک���ه می رس���د ،آن���گاه در حالی که م���ردم در محترم ِ
گرامی تری���ن آنها _ یعنی مس���جد الحرام _ هس���تند ،ناگه���ان آن جان دار در می���ان رکن و مقام
بانگی بلند می زند.
آن���گاه خاک از س���ر خود می افش���اند و مردم جدا ج���دا و با هم از او می گریزن���د .تنها گروهی
از مؤمن���ان هس���تند ک���ه باق���ی می مانن���د و می دانن���د ک���ه نمی توانن���د در براب���ر خواس���ت خدا
بایس���تند .سپس او به سراغ آنان آمده چهره های آنان را روشن می کند ،چنان که مانند ستاره
تابناک بدرخشد.
آن���گاه در زمی���ن حرکت می کند ،نه کس���ی می تواند به او برس���د و نه کس���ی قادر اس���ت از او
گریخت���ه ،رهای���ی یابد .برخی برای خالصی از دس���ت او ب���ه نماز پناه می برد ولی او از پش���ت
آم���ده می گوی���د :فالنی ! اکنون نماز می خوانی ! پس آن ش���خص به نماز می ش���تابد ،او هم در
چه���ره اش نش���انی می گذارد و م���ی رود .در آن حال ،مردم از اموال یکدیگر اس���تفاده کرده و در
ش���هر ها در کنار هم با دوس���تی زندگی می کنند و مؤمنان و کافران از هم ش���ناخته می شوند تا
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بدانج���ا ک���ه مؤمن به کافر می گوی���د :ای کافر ! حق مرا ادا کن و کافر هم ب���ه مؤمن می گوید :ای
مؤمن ! حق مرا بپرداز».

1

طبری در تفس ��یر خود  19/ 20چنین می نویس ��د« :دابه از کوه صفا خارج می ش���ود ،نخس���تین
قس���مت بدن او که نمایان می ش���ود ،سر اوست که می درخش���د .او دارای کرک و پر است .نه
کسی می تواند به او برسد و نه کسی قادر است از او بگریزد».

2

الدرالمنثور  116/ 5چنین می نویسد« :دابه گردنی بلند دارد ،اهل مشرق و مغرب او را می بینند.
او چه���ره ای چ���ون انس���ان و منق���اری چون پرن���ده و کرک و پر دارد ،عصای موس���ی و انگش���تر
س���لیمان با اوس���ت ،با صدایی بلند فریاد می کند :مردم به نش���انه های م���ا یقین نمی کردند.
در این هنگام رسول خدا؟ص؟ گریستند ،برخی گفتند :ای رسول خدا ! پس از آن چه می شود؟
فرمود :سختی و فساد ،سپس تا قیامت سرسبزی و خرمی خواهد بود».
در زه ��ر الفردوس  64/ 4از پیامبر؟ص؟ روایت می کند«َ :م َثل امت من و دابهَ ،م َثل مکانی اس���ت
بلند با دیوارهای افراشته و در های بسته که تمام درندگان در آن افکنده شده اند .سپس شیری
را می آورند و در میان آنها می اندازند ،پس آن حیوانات می گریزند و از هر طرف ش���کافی برای
پناه بردن می جویند.
امت من نیز هنگام خروج دابه اینچنین است که هر کس بخواهد از آن بگریزد ،در مقابلش
آشکار می شود ،پروردگار ما به او قدرتی بزرگ داده است».

 .3آنان برای دابه اوصافی خرافی ساخته اند !
الفتن  665/ 2از شعبی« :دابة االرض کرک دارد و سر او به آسمان می رسد».

3

الدرالمنثور  116/ 5از همو« :دابة االرض کرک دارد و با آس���مان س���خن می گوید .ابن عباس
هم گوید :دابه ،کرک و پر دارد و رنگ های تمام جنبندگان در او هست».
التبیان  119/ 8از عبداهلل بن عمر« :دابه خارج می ش���ود و س���ر او به ابر ها می رس���د ،لذا تمامی
 .1الفتن  666/ 2با قدری تفاوت ،و نیز ر.ک به المصنف ابن ابی شیبه 618/ 8
 .2و نیز المعجم الکبیر  193/ 3و المس���تدرک  _ 484/ 4وی آن را صحیح می ش���مارد و روایتی مش���ابه آن را با س���ندی
دیگر نقل می کند و آن را بنابر شرط بخاری و مسلم صحیح می داند_.
 .3و نیز ر.ک به تفسیر طبری  11/ 20و تفسیر رازی 217/ 24
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مخلوقات او رامشاهده می کنند».
در تفس ��یر ابن کثیر  388/ 3از ابو الزبیر چنین آمده اس ��ت« :س���ر دابه س���ر گاو ،چش���مش چش���م
خوک ،گوش���ش گوش فیل ،شاخش ش���اخ گوزن ،گردنش گردن شتر مرغ ،سینه اش سینه ی
شیر ،رنگش رنگ پلنگ ،کفلش کفل گربه ،دمش دم قوچ و پا هایش پا های شتر است و میان
هر دو مفصل آن دوازده ذراع است !
او خ���ارج می ش���ود در حالی که عصای موس���ی و انگش���تر س���لیمان را به هم���راه دارد ،هیچ
مؤمنی باقی نخواهد ماند ،مگر آنکه با عصای موس���ی در چهره ی او نقطه ای سفید می گذارد
که تمام صورت او را فرا می گیرد ،و هیچ کافری باقی نمی ماند ،مگر آنکه با انگش���تر س���لیمان
نقطه ای سیاه در صورتش می گذارد که تمام صورتش را فرا می گیرد.
ابو هریره می گوید :بین دو شاخ دابه ،فاصله ی یک فرسخ راه انسان سواره است».
س ��نن الدان ��ی  104/حدیثی طوالنی از حذیفه می آورد که در قس ��متی از آن آمده اس���ت« :گفتم:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ای رس���ول خدا ! دابه چیست؟ ایش���ان گفتند :او دارای کرک و پر است ،استخوان او شصت
میل است ،نه کسی قادر است به او برسد و نه کسی می تواند از او بگریزد ،بر چهره ی مؤمنان
و کافران نش���انه می گذارد ،در چهره ی مؤمن چیزی چون س���تاره ی درخشان می گذارد و میان
دو چش���مش می نویسد که او مؤمن است ،بر چهره ی کافر هم نقطه ای سیاه می نهد و بین دو
چشمش می نویسد کافر است».
بخ ��اری در التار ی ��خ الکبیر  316/ 3از ابو هر ی ��ره چنین می آورد« :پیامب���ر؟ص؟ گفتند :دابه خارج
می شود و سه بار فریاد می کند».
هیثم ��ی در مجمع الزوائد  6/ 8از احمد چنین می نویس ��د« :دابه خارج می ش���ود و بر پیش���انی
مردم نشانه می گذارد ،پس آنان در میان شما عمر هایی طوالنی می کنند.
چنان می ش���ود که شخصی ش���تری می خرد و به او می گویند :از چه کسی خریدی؟ او هم
پاسخ می دهد :از یکی از کسانی که بر بینی اش نشانه گذارده شده است».
ای ��ن روای ��ت داللت دارد که تنها گروهی از مردم اند که بر پیشانی ش ��ان عالمت گذارده می ش���ود،
و تصریح سنیان را نسبت به این که همه را شامل است ،رد می کند.

116

 .4بر رس���ول خدا؟ص؟ دروغ بسته ،گفتند که ایشان مکان خروج دابه را برای بریده ی
اسلمی مشخص کرده است.
احمد در مسند  357/ 5از بریده روایت می کند« :پیامبر؟ص؟ مرا به نقطه ای در صحرای نزدیک
مکه بردند ،زمینی خش���ک به چش���م خورد که اطراف آن پر از ماس���ه ب���ود ،آن حضرت فرمود:
دابه از اینجا بیرون می آید [ ،پس بدانجا نگاه کردم و دیدم ] به اندازه ی فاصله ی دو انگشت
ابهام و سبابه ،در یک وجب است! ».

1

ولیک ��ن عبداهلل بن عم ��رو ع ��اص ،هم ��ان ک ��ه صاح���ب آن دو ب ��ار ش ��تر اس ��ت ،ب ��ر ای ��ن ب���اور
اس ��ت ک ��ه داب ��ه از صف ��ا خ ��ارج می ش ��ود ،طب ��ری در تفس ��یر خ ��ود  10/ 20از او نق ��ل می کن���د:

«اگر بخواهم این دو کفش را به پا می کنم و همین طوری که نشسته ام گامی بر نمی دارم تا آنکه بر
سنگ هایی که دابه از میان آنها بیرون می آید پا بگذارم ،گویا او را می بینم که در پی سواره هایی
از حاجیان بیرون آمده اس���ت .من هیچ حجی را به جا نیاوردم ،مگر آنکه بیم آن داش���تم که
به دنبال ما در آید! ».

ابن حم ��اد در الفت ��ن  662/ 2و ما بع ��د آن از عطاء نق���ل می کند« :عبداهلل بن عم���رو عاص را که
خان���ه اش نزدی���ک صفا ب���ود دیدم ،او در حالی که ایس���تاده بود پای خود را برداش���ت و گفت:
اگ���ر بخواه���م پای���م را [ ب���ر زمین ] نمی گ���ذارم مگ���ر آنکه ب���ر مکانی ق���رار می دهم که داب���ه از آن
خارج می شود».
س ��پس وی م ��کان خروج داب ��ه را کمی از صفا دور کرد و پنداش ��ت ک ��ه از دره ی اجیاد [ منطقه ای
نزدیک صفا ] بیرون می آید !
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ه ��م ردی ��ف او عبداهلل بن عم ��ر ه ��م در اینک ��ه داب ��ه از صف ��ا خ ��ارج می ش ��ود ب ��ا او موافق ��ت کرده
اس ��ت ،ول ��ی می گو ی ��د دابه ب ��ا مردم تکل ��م نمی کند ! بلک ��ه در حج بر آن ��ان مهر می زن ��د و مأموریت
خ ��ود را ب ��ه پای ��ان می رس ��اند ،پ ��س پ ��ای خ ��ود را از مک���ه ب ��ر م ��ی دارد و اولی ��ن ق ��دم را در انطاکی���ه
 .1و نی���ز س���نن اب���ن ماج���ه  .1352/ 2س���یوطی در الدرالمنث���ور  117/ 5می ن���گارد :بخ���اری در تاریخ خود ،اب���ن ماجه و
ابن مردویه آن را روایت کرده اند.
 .2الفتن و نیز المصنف ابن ابی شیبه  ،619/ 8ابو هریره هم در این مطلب با عبداهلل بن عمرو موافقت کرده است ،ر.ک
به الدرالمنثور 117/ 5
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گذاشته می رود !
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ابو یعلی در مسند  67/ 10از ابن عمر نقل می کند« :آیا مکانی را که به فرموده ی رسول خدا؟ص؟
داب���ه از آن بی���رون می آی���د ب���ه ش���ما نش���ان ندهم؟ س���پس با عص���ای خود ب���ر ش���کافی که در
کوه صفا بود زد».
به جهت این خرافه پردازی هاس ��ت که به هیچ یک از روایات اهل س ��نت درباره ی دابه ،دجال و
یأجوج و مأجوج نمی توان اعتماد نمود.
عجی ��ب آن اس ��ت که روایات آنها در این جریانات ،از حجم بیش ��تری نس���بت ب���ه امور حیاتی و
سرنوشت سازی که خون های مسلمانان در آن ریخته شد برخوردار است ،به عنوان نمونه می توان
به ماجرای حکمرانی پس از پیامبر ؟ص؟ اشاره کرد.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

الار� ف
ر� ام�ر؟ع؟ را دا�ب�ة
ض
روا� ت�ی که ح�ض
معر�ی می ن
ک�د
ت ی
ی
نآ
ن
ن
ش
و � ی��ز گ�ز ار�ی در ا�کار ��
در الدرالمنثور  117/ 5می نویسد« :ابن ابی حاتم از نزال بن سبره نقل می کند که به حضرت
امیر؟ع؟ گفتند :بعضی از مردم گمان می کنند که ش���ما دابة االرض هستید ،ایشان در پاسخ
گفتند :به خدا سوگند که دابة االرض کرک و پر دارد ولی من ندارم ،او ُسم دارد ولی من ندارم،
او سه بار به میدان اسبی تیز رو می رود در حالی که هنوز دو سوم بدنش خارج نشده است».
مقصود نزال بن س ��بره که تمایالتش به س ��مت عثمان اس ��ت ،آن است که بعضی از شیعیان در
زمان امیرالمؤمنین؟ع؟ ایشان را دابة االرض موعود می دانستند و او از آن حضرت در این باره پرسید
و ایشان انکار نمودند و دابه را آن گونه که راویان وابسته به دستگاه خالفت وصف می کردند معرفی
نمودند ،و طول آن را بیش از میدانی که اس ��بی تند رو می پیماید تا خس ��ته ش���ود یعنی بیش از پنج
کیلومتر دانستند !
مناب ��ع م ��ا روایت کرده ان ��د که معاو ی ��ه از اصبغ بن نباته همان س ��ؤال ابن س���بره را پرس���ید ،اصبغ

می گوید« :معاویه به من گفت :ش���ما ش���یعیان می پندارید که علی دابة االرض است؟ گفتم:
 .1الفتن 667/ 2
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مگر فقط ما می گوییم؟ یهودیان نیز بر این باورند !

دج ـ ــال

آنگاه معاویه در پی رأس الجالوت [ بزرگ یهود ] فرس���تاد ،و [ وقتی آمد ] به او گفت :ش���ما
نزد خود درباره ی دابة االرض چیزی یافته اید؟ او جواب داد :بلی ،معاویه گفت :چه چیزی؟
پاسخ داد :مردی است ،گفت :آیا نامش را می دانی؟ او گفت :آری ،ایلیا نام دارد.
معاویه به من رو کرد و گفت :وای بر تو ای اصبغ ! چقدر ایلیا به علی نزدیک است !»
َ
َ
در تفس ��یر قمی  130/ 2آمده اس ��ت« :و اما درباره ی ای���ن آی���ه :إَو ذَ�ا َو قَ� َع ْال قَ� ْو ُل َع َل ْ ي�ه ْم أ� خْ� َر جْ� ن َ�ا ل ُهمْ
ِ
ِ
َ َّ ةً نَ أ ض تُ َ ّ ُ ُ ْ أَ نَّ ّن َ
َ
ال� َ
ك نُا�وا ب� آ� يَ� ِتا� ن َ�ا لا يُ� ِقو� ُن� نَ
و� ،پدرم از ابن ابی عمیر از ابو بصیر از
اس
دا ب�� ِم� ال�ر� �ك ِلمهم ��
ِ
1

ام���ام ص���ادق؟ع؟ روایت می کند :رس���ول خدا؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ رس���یدند در حالی که
ایش���ان در مسجد ماسه هایی را جمع کرده و زیر سر خود قرار داده ،به خواب رفته بودند ،پس
با پا آن حضرت را تکان دادند و فرمودند :برخیز ای دابه ی خدا !
م���ردی از اصحاب گفت :ای رس���ول خدا ! آیا برخی از ما برخ���ی دیگر را چنین می نامد؟ آن
حض���رت فرمودند :نه ،به خدا قس���م ،این نام مخصوص اوس���ت ،او همان دابه ای اس���ت که
ذَ َ قَ َ ْ قَ ْ ُ َ َ ْ ْ أَ خْ َ ْ ن َ َ ُ ْ َ َّ ةً نَ أ ض ُ َ ّ ُ أَ َ
ر� ت�ك ِل ُمه ْم � ّن�
خداون���د در کتاب���ش می فرمای���دِ :إَو�ا و�ع ال�ول عل ي� ِهم ��ر ج��ا لهم دا ب�� ِم� ال�
نّ َ
َ
ك نُا�وا ب� آ� يَ� ِتا� ن َ�ا لا يُ� ِقو� نُ� نَ
و� ،سپس فرمودند :یا علی ! چون آخرالزمان فرا رسد ،خدا تو را در
ال� َاس
ِ
بهترین صورت بیرون خواهد آورد و تو با خود میس���م خواهی داش���ت و دشمنانت را با آن داغ
خواهی گذارد.
در ای���ن هن���گام مردی به امام ص���ادق؟ع؟ گفت :مردم می گویند :این داب���ه مردم را مجروح
ّ
می کن���د ،2آن حض���رت فرمودند :خداون���د آنان را در جهنم مجروح س���ازد ،آن دابه با آنها تکلم
ْ
می کند 3و از کالم است [ نه کلم ].
نَ ُ
ُ أُ َ َ ً َ
دلیل این که این امر در رجعت خواهد بود این آیه استَ :و يَ� ْو َم � ْح�ش ُر ِم نْ� ك ِ ّل � ّم ٍ ة� ف� ْو ج�ا ِم ّم نْ�
ُ َ �ذّ ُ آ ت ن َ فَ ُ ْ ُ �زَ ُ َ َ تَّ ذَ َ ُ ق َ َ أَ َ َّ ُ آ
َ تُ
َ ْ ً أَ َ َ ُ ْ ُ
ي�ك ِ ب� ِب�� ي� ِا��ا �هم ي�و ع ن
ال �ك�ذ بْ� ت� ْم ِب�� ي� ِا�ت ي� َول ْم � ِح ي� ُطوا ِب�ها ِعلما � ّم ذا�ا ك ن� ت� ْم
و�  .ح�ى ِإ��ا ج�اءوا �
تَ� ْع َم ُل نَ
و� ؟ ! مراد از آیات ،امیرالمؤمنین و ائمه؟مهع؟ هستند.
 .1مختصر بصائر الدرجات  208/و تأویل اآلیات 404/ 1
 .2یعنی آن را ثالثی مجرد می خوانند که به معنای مجروح نمودن است.
 .3ثالثی مزید
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ُ أُ َ َ ً
نَ ُ
آن م���رد گفت :س���نیان بر این باورن���د که این آیهَ :و يَ� ْو َم � ْح�ش ُر ِم نْ� ك ِ ّل � ّم ٍ ة� ف� ْو ج�ا مربوط به روز

قیامت اس���ت ،امام ؟ع؟ فرمودند :آیا خداوند [ در قیامت ] گروهی از مردم را محش���ور می کند
و بقی���ه را وا می گ���ذارد؟ اینچنین نیس���ت ،بلکه درباره ی رجعت اس���ت ،آی���ه ای که مربوط به
َ ً
َ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ
اه ْم فل ْم نغ ِاد ْر ِم ْن ُه ْم أ َحدا ،1و ما آنان را گرد می آوریم و
قیامت می باش���د ،این اس���ت :وحش���رن
هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم».

2

نگارنده :احتمال آن می رود که اصل روایت «صاحب» دابه ی خدا باش ��د و لفظ صاحب که در
روایت کافی و بصائر الدرجات آمده است ،از آن افتاده باشد.
ّ
آنچه در روایات مس ��لم اس ��ت آن اس ��ت که حضرت علی؟ع؟ صاحب دابه اس���ت ،دابه ای که
�ت آن حض ��رت در کن ��ار پیامب ��ر؟ص؟ ،بی ��رون می آی ��د ،و ش ��اید بت ��وان گف���ت ک���ه اصل این
در رجع � ِ

مطل ��ب ک ��ه ایش ��ان دابة االرض اس ��ت ،از ای ��ن فرمایش آن حضرت آمده باش���د ک���ه «من صاحب
عص���ا و میس���م و داب���ه ای هس���تم ک���ه ب���ا م���ردم تکل���م می کن���د» و مر ب ��وط ب���ه رجع���ت اس���ت،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و چه بس ��ا ش ��بهه از اینجا ناش ��ی ش ��ده که دابه را به حرکت ضمه قرائت و آن را به صاحب عطف
کرده اند ،در حالی که مکسور است و عطف بر میسم و عصا.

3

�أ
ن ي�أ
آ� ی� ت
و� وم ج� ج
رامو� � ج� ج
و�
ا� پ� ی�
خداى متعال درباره ماجرای ذو القرنين مى فرمايد:
َ
َ
َ
ُ
َّ
ً
َ
َ
َ َ َ
ُ َ أَ ْ
ُ َ
ُ
ن
َ
َ َ ََ
« ث� ّم � ت� َب� َع َس بَ� ب�اَ 89ح�تّى ِإ� ذ�ا َب�ل�غ َم ْط ِل َع ال�ش ْم ِس َو جَ�دها ت� ْطل ُع على ق� ْو ٍم ل ْم � ج ْ� َع ْل له ْم ِم نْ� د ِنو�ها
َ
َ
ْ ً
َّ َّ
َ
َ �ذَ َ َ قَ ْ أ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ ً ُ َ أ ْ َ َ َ َ ً َ َّ ذَ َ َ َ َ
د ْ� ِن� َو جَ�د ِم نْ�
ِس ت�را 90ك ِلك و�د �حط ن�ا ِب�ما لد ي� ِه خ� ب�را 91ث� ّم � ت� ب�ع س ب� ب�ا 92ح�تى ِإ��ا ب�ل�غ ب� ي ْ� نَ� الس ي
أ
َ َْ َ َ أ
ُ ن َ قَ ْ ً َ َ ُ َ َ فْ قَ ُ َ َ ً َ ُ
ُ فْ ُ نَ ف أ ض َ َ
و� ي���ه ن
لا�كاد ن
ر� ف�ه ْل
و� ق� ْولا 93ق�الوا يَ�ا ذ�ا ال ق� ْر ن� ي ْ� ِن� ِإ� نّ� ي�� ج� جو� َوم� ج� جو� م� ِسدو� ِ� ي� ال�
د ِو� ِهما �وما ي
 .1سوره ی کهف 47/
 .2مختص���ر البصائ���ر  42/و بحار االنوار  ،52/ 53و نیز ر.ک به تأویل اآلیات  ،407/ 1االیقاظ من الهجعة 257/و 342
و بحار االنوار 243/ 39
ّ
 .3برخی گویندّ :
دب یدب در کتب لغت ،به معنای مطلق راه رفتن بر زمین است ،ابن فارس در معجم المقاییس ذیل
ّ
دب می نویس���د :حرک���ت بر زمین و خفیفتر از مش���ی ،و هر آنچه بر زمین راه رود دابه ن���ام دارد .خلیل بن احمد ذیل همان
دب القوم ّ
ماده می نگاردّ :
یدبون دبیبا ،یعنی قوم به آرامی راه رفتند.
از این رو می توان گفت دابه اختصاصی به حیوانات ندارد ،و برای انسان نیز به کار می رود .م
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ُ أَ
َ
َّ
َ َ أَ ُ
نَ� ْ� َع ُل َل َك خَ� ْر� ًا َع َلى أ� نْ� تَ� ْ� َع َل َ� ْ� نَ� ن َ�ا َو َ� ْ� نَ� ُه ْم َس ّد ًا 94ق َ� َ
ال َما َمك ِ�نّى ِف� ي� ِه َر ِب�ّى خ� يْ� ٌر ف�� ِع ي� ن�و ِ�نى بِ� ق� َو ٍ�ة � جْ� َع ْل
بي
ج بي
ج
ج
َ تَّ ذَ َ َ َ ْ َ َّ َ فَ ْ ق َ َ نْ فُ خُ َ تَّ ذَ َ َ َ ُ ن َ ً
َ ْ نَ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً آ تُ ن �زُ َ َ َْ
ب� ي��كم و ب� ي� ن�هم ردما�� 95و ِ�ى ب�ر الح ِد ي� ِد ح�ى ِإ��ا ساوى ب� ي� ن� الصد� ي� ِن� �ال ا���وا ح�ى ِإ��ا ج�عله �ارا
ق َ َ آ تُ ن أُ فْ غْ َ َ ْ ق ْ ً فَ َ ْ َ ُ أَ ْ َ �ظْ َ ُ ُ َ َ ْ تَ َ ُ َ ُ نَ قْ ً ق َ َ َ
ٌ
ال َه�ذ ا َر ْح َم ة� ِم نْ� َر ب�ّى
�ال ��و ِ�ى �� ِر� عل ي� ِه ِ�طرا� 96ما اسطاعوا � ن� ي� هر وه وما اس�طاعوا له �� ب�ا� 97
ِ
ف َ ذَ َ َ َ ْ ُ َ ّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ نَ َ ْ ُ َ ّ َ قّ ً َ تَ َ ْ ن َ َ ْ ضَ ُ ْ َ ْ َ ئ �ذ َ ُ ُ ف َ ْ �ض َ نُ ف �خَ ف ُّ
ور
� ِإ��ا ج�اء وعد ر ِب�ى ج�عله دكاء وكا� وعد ر ِب�ى ح�ا 98و�رك�ا ب�ع�هم ي�وم ِ� ٍ ي�م جو� ِ� ي� ب�ع ٍ و� ِ� ِ� ي� الص ِ
َ ً
فَ َ َ ْ ن َ ُ ْ َ ْ ً َ َ ْ َ َ َ َّ
�ذ ْ َ
99وع َر ض� ن�ا ج�ه ن� َم يَ� ْو َم ِئ� ٍ ِللك ِفا� ِر ي� نَ� ع ْر�ضا1،100س���پس راه���ى [ ديگ���ر ] را دنبال كرد .تا
� ج�مع�اهم �ج معا
برآمدن خورشيد رسيد .آن [ خورشيد ] را [ چنين ] يافت كه بر قومى طلوع مى كرد
آنگاه كه به جايگاه
ِ
ً
كه براى ايش ��ان در برابر آن پوشش ��ى قرار نداده بوديم .اين چنين [ مى رفت ] ،و قطعا به خبرى كه
پيش او بود احاطه داش ��تيم .باز راهى را دنبال نمود .تا وقتى به ميان آن دو ّ
س���د رس���يد ،در برابر آن
دو [ ّ
سد ] ،طايفهاى را يافت كه نمى توانستند هيچ زبانى را بفهمند .گفتند :اى ذو القرنين ! يأجوج
و مأجوج س ��خت در زمين فس ��اد مى كنند ،آيا [ ممكن اس���ت ] مالی در اختيار تو قرار دهيم تا ميان ما
ّ
و آنان س � ّ�دى قرار دهى؟ گف ��ت :آنچه پروردگارم به من در آن تمكن داده [ ،از كمك مالی ش���ما ] بهتر
اس ��ت .مرا با نيرويى [ انس ��انى ] يارى كنيد [ تا ] ميان ش���ما و آنها ّ
سدى اس���توار قرار دهم .براى من
قطعات آهن بياوريد ،تا آنگاه كه ميان دو كوه برابر شد ،گفت :بدميد ،تا وقتى كه آن [ قطعات ] را آتش
گردانيد ،گفت :مس گداخته برايم بياوريد تا روى آن بريزم [ .در نتيجه ،اقوام وحش���ى ] نتوانستند از
آن [ مانع ] باال روند و نتوانس ��تند آن را س ��وراخ كنند .گفت :اين رحمتى از جانب پروردگار من اس���ت،
و [ لی ] چون وعده ی پروردگارم فرا رس ��د ،آن [ س � ّ�د ] را درهم كوبد ،و وعده ی پروردگارم حق است.
و در آن روز آن ��ان را ره ��ا مى كنيم تا موج آس ��ا بعض ��ى با برخى درآميزند و [ همين ك���ه ] در صور دميده
ش ��ود ،همه ی آنها را گرد خواهيم آورد .و آن روز ،جهنم را آش���كارا به كافران بنماييم».

ذو القرني ��ن؟حر؟ _ ك ��ه خداون ��د او را ب ��راى وظيف ��ه اى جهان ��ى برانگيخ ��ت _ با ابزار خود به س���مت
مش ��رق خورش ��يد رفت .او به منطقه ای رس ��ید که در آن قومى بودند كه تابش س ��وزنده ی خورش���يد
را تحم ��ل مى كردند و ش ��اید همان یأجوج و مأج ��وج بودند و ذوالقرنین كار ى ب ��راى آنها انجام نداد.
آن ��گاه ب ��ا امکانات خ ��داداد ،به منطقه ای بين دو كوه رس ��يد و قوم ��ى را ديد ك ��ه از هجوم يأجوج
و مأج ��وج ،ش ��كايت داش ��تند .وى براى حمايت از آنها ،س ��دى س ��اخت كه به نام خودش [ س���د
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ذو القرنين ] ش ��ناخته مى شود .پس يأجوج نتوانستند س ��وراخى در آن ايجاد كنند يا از آن باال روند.
ّ
ذو القرنين خبر داد كه اين سد رحمتی برای آن قوم است و تا نزديكی های قيامت باقى خواهد ماند،
اما خداوند در نزدیکی های قيامت آن را درهم مى كوبد.
خداوند درباره بعثت پيامبران؟مهع؟ مى فرمايد:
َ
َََ
نَّ َ �ذ أُ َّ تُ ُ ْ أُ َّ ةً َ َ �ةً َ أَ ن َ َ ُّ ُ
ُ ٌ َ َ
أ ُ
ك ْم ف َ� ْاع بُ� ُد ِن
احد و��ا ر ب�
و�َ 92و ت� ق� ّط ُعوا � ْم َره ْم بَ� ْي� نَ� ُه ْم ك ّل ِإ�ل يْ� ن�ا
ِ«إ�� ه ِ ِه �م�كم �م� و ِ
َ
َ
َ
ُ ْ
نّ ُ َ
َ ُ ن فَ َ نْ َ ْ َ ْ نَ ّ َ َ ت ُ ْ
ك ِتا� ُب� نَ
و�َ 94و َح َر ٌام
ا� َوه َو ُم�ؤ ِم نٌ� ف�لا ك ف� َر نَا� ِل َس ْع يِ� ِه ِإَو�ا له
ر جِا�عو�� 93م� ي�عمل ِم� الصا ِلح ِ
َ َ َ أَ ْ َ ْ َ َ أَ
أ
أ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
اها ��نَّ ُه ْم لا يَ� ْر ِج� ُع ن
و�َ 95ح�ّتى ِإ� ذ�ا ف� ِت� َح ت� ي�� ج� جو� َوم� ج� جو� َوه ْم ِم نْ� ك ِ ّل َحد بٍ�
على ق� ْر َي� ٍ ة� �هلك ن�
ََْ
َّ
َ نْ ُ َ َ ْق تَ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ قُّ ف َ َذ َ ش َ خ ٌ َأ
َ َ َ ْ ُ َّ
َ َ
ي�� ِسل ن
ا� َص ة� � بْ� َص ُار ال ذ ِ ي�� نَ� ك ف� ُر وا يَ�ا َو ْي�ل ن�ا ق�د ك ن�ا ِ�ف ي� �غ ف�ل ٍة�
و�96وا��ر ب� الوعد الح� � ِإ��ا ِه ي� � ِ
َ �ذَ
ُ َّ َ
ِم ْن� ه ا بَ� ْل ك ن�ا �ظ ِال ِم ي� نَ� ،1 97اين اس���ت امت ش���ما كه امتى يگانه اس���ت ،و منم پروردگار ش���ما،
پ ��س مرا بپرس ��تيد .و [ لی ] دينش ��ان را مي���ان خود پاره پاره كردند ،همه به س���وى م���ا بازمى گردند.
پ ��س ه ��ر كه كار هاى شايس ��ته انج ��ام دهد و مؤمن باش���د ،براى ت�ل�اش او ناسپاس���ى نخواهد بود،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و مايي ��م ك ��ه به س ��ود او ثبت مى كني ��م .و بر [ مردم ] ش���هرى كه آن را ه�ل�اک كرده ايم ،بازگشتش���ان
[ به دنيا ] حرام اس ��ت .تا وقتى كه يأجوج و مأجوج [ راهش���ان ] گش���وده ش���ود و آنها از هر پش���تهاى
بتازن ��د ،و وع ��ده ی ح ��ق نزديک گ ��ردد ،ناگهان ديدگان كس���انى كه كف���ر ورزيدهاند خيره مى ش���ود
[ و مى گويند ] :اى واى بر ما كه از اين [ روز ] در غفلت بوديم ،بلكه ستمگر بوديم».

خداوند پيامبران را فرس ��تاد و به مردم دس ��تور داد به راهنمایی آنان رهنمون ش���وند و امت واحدى
باش ��ند ،ام ��ا آنها نزاع و اختالف ك ��رده ،راه گناه و تفرقه را در پيش گرفتند .آنه���ا نزد خدا باز خواهند
گشت و مجازات خواهند شد.
سپس خداوند از تمدن های ستم پیشه و شهر هایی كه آنها را به جهت ظلم مردمش ویران نمود،
سخن مى گويد و مى فرمايد كه بازگشت به دنيا بر آنان حرام است.
مفس ��ران در معناى ای ��ن رجوع حرام ،متحير مانده ان ��د ،برخى گفته اند :به اين معناس���ت كه آنها
نمى توانند به دنيا بازگردند تا س ��عی و تالش ��ی که پاداش الهی را به دنبال می داشت و اعمالی که از
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آنان مقبول درگاه حق قرار می گرفت ،ولی در دنیا از ایشان فوت شده است را جبران نمایند.

1

اما اين تفسير شامل تمام كسانى است كه مى ميرند و معنا ندارد که آن را به کسانی که به عذاب
هال ک شده اند اختصاص دهیم.
تفس ��ير صحی ��ح ای ��ن آیه را ن ��زد اهل بيت؟مهع؟ باید جس ��ت ،آن ��ان فرموده اند ك ��ه در زمان رجعت
بازگشت آنهاحرام است و آيه ربطی به قیامت ندارد.

در تفس ��ير قمى  75/2به س ��ند صحيح از امام صادق و امام باقر؟امهع؟ آمده اس ��ت« :هر شهرى كه
خداوند اهالی آن را با عذاب هال ک كند ،در زمان رجعت باز نخواهند گشت».
عل ��ی ب ��ن ابراهیم قمى؟حر؟ در ادامه می فرمای ��د« :اين آيه از بزرگترين داليل رجعت اس���ت ،چرا
كه هيچ مس���لمانى منكر آن نيست كه همه ی مردم ،چه آنان که [ به عذاب ] هال ک شده اند
و چه سایرین ،در قيامت رجوع می کنند».
آيه ی بعد ،از سرنوشت دنيا تا زمانی كه يأجوج و مأجوج راهشان گشوده شود و با شتاب در زمين
می روند س ��خن می گوید .آن زمان نزديک قيامت اس ��ت كه وعده ّ
حق خداوند می باش ��د.این آيه در
مورد اينكه اینان از طرف س ��د مى آيند يا از جاى ديگر ،و يا اينكه آیا با كس ��ى وارد جنگ مى ش���وند،
سخنى نمى گويد.
در اينجا نكاتى در رابطه با آنان ذکر می کنیم:
ً
 .1يأج ��وج و مأج ��وج ،ظاه ��را در ج ��اى ديگرى غير از ك ��ره ی زمين باش ��ند و آيه به آن اش ��اره دارد:
َّ
ُ َ أَ ْ
ً َ َّ َ َ َ ْ
« ث� ّم � ت� َب� َع َس بَ� ب�ا ح�تى ِإ� ذ�ا َب�ل�غ َمط ِل َع ال�ش ْم ِس» و ش ��ايد اي ��ن اس ��باب و اب ��زار ،وس ��ايلی فضاي ��ى باش���ند
و خاستگاه خورشيد كه ذو القرنين بدانجا رسيده ،در غير كره ی خاكى باشد !
 .2در روایات آمده كه يأجوج از بنى آدم؟ع؟ نيستند.

در كافی  220/8از امیرالمؤمنین؟ع؟ چنین نقل می کند« :بنى آدم هفتاد جنس هستند .مردم
فرزندان آدم هستند ،به جز يأجوج و مأجوج».
ام ��ا كع ��ب االحبار باز هم خود را دخال ��ت داده ،می گوید« :آنان طائفه ای نادر از نس���ل آدم اند.
روزى آدم محتلم و نطفه اش با خاک مخلوط شد ،خدا از آن آب و خاک ،يأجوج و مأجوج را
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آفريد .پس اينان تنها از جهت پدر به ما آدميان متصل اند».

1

 .3در احادی ��ث اهل بيت؟مهع؟ هيچ س ��خنی از جنگ مس ��لمانان يا ديگران ب���ا يأجوج و مأجوج
نیس ��ت ،ام ��ا مناب ��ع س ��نیان پ ��ر از جنگ ه ��اى خيالی اس ��ت که ب ��ه رهبرى عيس���ى ب���ن مريم؟ع؟
با آنان در می گیرد.
 .4امي ��ر المؤمنین؟ع؟ مغول را وصف و جنگ آنها با امت را بیان كرده اند ،ولی آنها را به يأجوج يا
قيامت ،ربط نداده اند ،اما منابع پيروان دستگاه خالفت ،یأجوج را بر مغول منطبق کرده اند ! این در
حالی اس ��ت كه اكنون مغوالن از بين رفته اند ولی هنوز قيامت بر پانش ��ده است ،از اينجا دروغ بودن
چنين پندار ى روشن می شود !

در مس ��ند احمد  271/5آمده است« :رسول خدا؟ص؟ در حالی كه انگشتش را به سبب نيش
عقرب بس���ته بود ،س���خنرانی کرد و فرمود :ش���ما مى گوييد ديگر دش���منى باقى نمانده است،
ولیکن پيوس���ته در جنگ با خص���م خواهيد بود تا آنکه يأجوج و مأج���وج بيايند .صورت آنها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پهن ،چشمانش���ان ريز و مو  هایش���ان زرد است ،از هر پش���ته ای بتازند .صورت های آنها مانند
سپر هایی است که از کوفتن پتک صاف شده است! ».

2

 .5پي ��روان مکت ��ب خالفت روایت کرده اند که پيامب ��ر؟ص؟ از نزدیک بودن هال كت عرب و خروج
يأجوج خبر داده اند ،اما از اهل بيت؟مهع؟ در اين باره سخنی نرسیده است.

در صحيح بخار ى  88/8آمده اس ��ت« :پيامبر؟ص؟ از خواب برخاس���ت در حالی كه صورتش
برافروخته بود و می فرمود :ال إله إال اهلل ،واى بر عرب از ّ
شرى كه نزديک شده است .سد يأجوج
و مأجوج بدين اندازه باز ش���د _ و س���فیان [ که راوی حدیث اس���ت ] انگشت سبابه یا خنصر
[ انگشت کوچک ] را در انتهای انگشت ابهام گذاشت [ ،با این کار سوراخی کوچک ایجاد
می ش���ود و او بدین وس���یله نش���ان داد که پیامبر؟ص؟ س���وراخ آن س���د را چقدر نش���ان دادند ] _
ب���ه ایش���ان گفتن���د :آی���ا در حالی ک���ه خوب���ان در میان ما هس���تند ،ه�ل�ا ک می ش���ویم؟ فرمود:
 .1شرح نووی بر مسلم  98/3و فتح البار ى 94/13
 .2و نیز الفائق  ،204/2الفتن ابن كثير  ،183/2تفسير وى  ،205/3مجمع الزوائد  6/8از احمد و طبرانى ،الدرالمنثور
 326/4و...
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پیشوایان گمراهی

زمانی که خباثت زیاد گردد ،آری».

دج ـ ــال

همو در  109/ 4و  176آن را از ام حبیبه دختر ابو سفیان نقل می کند و گویا بر قتل عثمان منطبق
می داند ،از سویی دیگر آن را از ابو هریره نقل و بر جوانان قریش که هال ک این امت به دستشان است
تطبیق می کند !

�أ
ن ي�أ
ن ن
ن
م�ال�غ ت
و� وم ج� ج
رامو� � ج� ج
و�
اهل س� ت� پ� ی�
ا�
�مو�ه ها�يى ا�ز ب
روايات س ��نیان درباره ی يأجوج ومأجوج از حجم باالیی برخوردار اس ��ت و البته بیش ��تر آن چنان
پوچ و نامربوط است که خود ،زبان به دروغین بودنش می گشاید ،با این حال بنابر شرط یک شیخ
[ عالم ] ،يا شيخين [ بخار ى و مسلم ] و یا بیشتر صحيح است !
ای ��ن در حال ��ی اس ��ت ک ��ه در قضاي ��اى سرنوشت س ��از ى مانن ��د خالف ��ت و آين ��ده ی ام���ت،
یک دهم اين مطالب یافت نمى شود !

افزون بر آنچه پیشتر از صحيح بخار ى گذشت ،در  167/4می آورد« :مردى به پيامبر؟ص؟ گفت:
ّ
س���د یأجوج را ديده اس���ت و آن را برای حضرت وصف نمود ،و گفت که آن س���د مانند ردايى
خط دار بود ،پيامبر؟ص؟ هم او را تصديق كرد! ».
صحی ��ح بخار ى  108/4بابی را تحت عنوان «باب قصة يأجوج و مأجوج» و نيز در 104/8بابى
تحت عنوان «باب يأجوج ومأجوج» باز كرده است.

1

احمد در مس ��ند  510/2از ابو هريره روايت مى كند كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود« :يأجوج و مأجوج
َ
هر روز سد را می کنند و این کار تا زمانی كه آفتاب می تابد ادامه دارد .سپس كسى كه عهده دار
سرپرستی آنهاست مى گويد :برويد ،فردا دوباره حفر می كنيد .وقتى فردا برمى گردند ،مى بينند
که سد در نهایت سختى است .هنگامى كه مدتشان پایان پذیرد و خداوند بخواهد آنان را به
َ
س���وی مردم گسیل دارد [ ،وضع چنان می ش���ود که ] آنها مى كنند تا زمانى كه تابش خورشيد
را مى بينن���د ،پس آن ش���خص می گويد :برگرديد که إن ش���اء اهلل ف���ردا خواهید کند .پس وقتى
َ
[ فردا ] برگردند ،مى بينند بر همان وضعى است كه آن را رها كرده بودند .آنان دوباره مى كنند
 .1و نیز ر.ک به  175/6 ،241/5و 196/7
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و [ چون کندن س���د به پایان می رس���د ] به مردم هجوم برده و آب ها را خش���ک مى كنند .مردم
از آنه���ا به دژ هاىش���ان پناه می برن���د .يأجوج و مأجوج تير هاى خود را به س���وى آس���مان پرتاب
مى كنند و آن تیر ها چنان بر می گردد که گویا به خون آغشته است.
آنها مى گويند :بر اهل زمین چیره ش���دیم و بر آس���مانيان پيروز گش���تيم .آنگاه خدا در پشت
گردنشان ِكرمى می فرستد و بدین وسیله آنها را نابود می کند.
در این هنگام رس���ول خدا؟ص؟ گفتند :س���وگند به کس���ى كه جان محمد در دست اوست،
جنبندگان زمين از گوش���ت و خون آنان فربه مى ش���وند! ».

1

طب ��رى در تفس ��یرش  71/ 17روایتی طوالنی از کعب االحبار می آورد و در آن آمده اس���ت« :چنان
حفر می کنند که کس���انی که در نزدیکی [ منطقه ی ] آنها هس���تند ،صداى كوبيدن تبرشان را
مى ش���نوند .وقتى ش���ب فرا می رس���د ،مى گويند فردا برمى گرديم و [ چنان حف���ر می کنیم که ]
خارج شویم .پس خداوند سد را به همان شكلی كه بوده برمى گرداند و چون فردا باز می گردند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می بینند خدا آن را به حالت سابق بر گردانده است.
پس مى كنند به طوری که کس���انی که در نزدیکی آنها هس���تند ،صداى كوبيدن تبرش���ان را
مى ش���نوند .وقتى شب ش���د ،خدا بر زبان مردى از آنان جارى مى كند که بگوید :فردا می آییم
و إن شاء اهلل خارج مى شويم.
آنان فردا مى آيند و مى بينند سد همان طوريست كه رها كرده بودند .پس حفر مى كنند و بیرون
می روند .گروه نخست آنها از درياچه مى گذرند و آب آن را مى نوشند ،آنگاه دسته دوم مى گذرند
و ِگل درياچه را مى ليسند ،سپس گروه سوم مى گذرند و مى گويند :اينجا زمانی آب بوده است !
مردم از آنها می گریزند و هیچ چیزی توان ایستادگی در مقابل آنان را ندارد .عيسى بن مريم
آنه���ا را نفرین مى كند و مى گوي���د :خدايا ! در برابر اینان توان و قدرتى نداريم ،پس هر طوری كه
مى خواهى ّ
شر آنها را از سر ما كوتاه كن.
ّ
آنگاه خداوند نوعی ِكرم را بر آنان مسلط می نماید که گردنشان را خرد می کند و پرندگانى را
می فرستد که با منقارشان آنها را مى گيرند و به دريا مى اندازند .خداوند چشمه اى را كه بدان
 .1مشابه آن در سنن ابن ماجه  1364/2و ترمذی  _ 313/5وی آن را حدیثی حسن می شمارد _ .
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حيات گوين���د [ فرو ] می فرس���تد و زمين را از آنان پ���ا ک مى كند و بر آن گی���اه مى روياند ،بدان
اندازه كه از يک انار ،خانواده اى سير شوند !
پس مردم در همین اوضاع به س���ر می برند که یکباره فريادى مى ش���نوند كه ذو الس���ويقتين
به دنبال حضرت عيس���ى است .ایشان هم در طلیعه ی لشكرى با هفتصد يا بين هفتصد تا
هشتصد نفر مى آید .در میان راه ،خدا بادى يمنى و خوشبو مى فرستد و روح مؤمنان را قبض
مى كند ،و عده اى اراذل از مردم باقى مى مانند كه مانند چارپايان آميزش مى كنند.
َم َثل قيامت َمثل مردى است كه بر گرد اسبش مى گردد و منتظر وضع حمل آن است.
اگر كسى پس از این گفته ی من ،چيزى بگويد يا مطلبى بر آن بيفزايد ،دروغ گفته است! ».

1

در س ��نن الدانى  104/به نقل از حذيفه آمده است كه رس ��ول خدا؟ص؟ در حديثى طوالنى فرمود:

«هنگامی که زمان خروج يأجوج و مأجوج فرا رس���د ،خدای عزوجل به عيس���ى وحى مى كند:
بندگانم را در طور سينا پناه ده .حذيفه می گوید :عرض کردم :اى رسول خدا ! يأجوج و مأجوج
چیس���ت؟ فرمود :يأجوج يك امت و مأجوج امتى ديگر اس���ت و هر امت ،چهار صد هزار نفر
مى باش���د .مردى از آنها نمى ميرد مگر پس از آنکه پیرامون خود هزار چشم [ پانصد نفر ] ببیند
كه همگى از نسل او هستند.
پرسيدم :اى رسول خدا ! يأجوج و مأجوج را برای ما وصف کنید ! گفتند :آنان سه دسته اند؛
برخى مانند درختان بلند صنوبرند ،گروهى ديگر عرض و طولش���ان برابر است ،صد و بيست
ذراع در صد و بيس���ت ذراع که آهن هم در برابر اينان كارگر نيس���ت .دس���ته ی س���وم هم چنان
هس���تند ک���ه یک گوش خود را زير انداز قرار می دهند و ديگ���رى را به جای لحاف بر روی خود
مى كشند !
حذيف���ه مى گوي���د :رس���ول خدا؟ص؟ اف���زود :برخ���ى از آنان در ش���ام هس���تند و دنبال���ه ی آنها
در خراس���ان ک���ه نهر ه���ای مش���رق را مى نوش���ند تا خش���ک ش���ود ،س���پس وارد بيت المقدس
 .1مش���ابه آن در مس���تدرک حاك���م  _ 488/4وی بناب���ر ش���رط ش���يخين آن را صحي���ح دانس���ته اس���ت _ ،س���یوطی در
الدرالمنثور  250/4مى گويد :احمد و ترمذى آن را آورده اند ،عالوه بر آنکه ترمذی آن را حدیثی حسن دانسته است .هم
چنين ابن ماجه ،ابن حبان و حاكم _ كه صحيح شمرده _ و ابن مردويه و بيهقى به نقل از ابو هریره آن را روایت کرده اند.
همو در  252/مى نویسد :عبدالرزاق ،عبد بن حميد ،ابن منذر و ابن ابى حاتم به نقل از كعب آن را آورده اند.
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مى گردند ،در حالی كه عيس���ى و مسلمانان در كوه طور هستند .عيسى لشكرى را مى فرستد
ك���ه بر بيت المقدس مش���رف مى ش���وند ،اما نزد وى برگش���ته و خب���ر مى دهند ك���ه آنها آن قدر
[ در گستره ی زمین ] زيادند كه زمين ديده نمى شود !
عيس���ى دس���تانش را ب���ه ط���رف آس���مان بلن���د مى كن���د و مؤمن���ان ني���ز چني���ن مى كنن���د،
او ب���ه درگاه خ���دای عزوج���ل دع���ا می کن���د و مؤمنی���ن آمی���ن می گوین���د .آن���گاه خداون���د
نوع���ی ِك���رم را ب���ه س���وی آنه���ا مى فرس���تد ک���ه وارد بينى ش���ان ش���ده و چن���ان م���ی رود ک���ه در
مغ���ز س���ر داخ���ل می گ���ردد و [ بدی���ن وس���یله ] آن���ان ب���ه هال ک���ت می رس���ند .آن���گاه خداون���د
چه���ل روز باران���ی ش���دید ف���رو می فرس���تد و [ اجس���اد ] آن���ان را در دري���ا غ���رق مى كن���د ،و
عيس���ى _ در حال���ی ک���ه مؤمن���ان او را همراه���ی می کنن���د _ ب���ه بيت المق���دس بازمى گ���ردد».

1

ب ��ه تصریح قرآن ،يأجوج و مأجوج از نش ��انه هاى قيامت هس ��تند و ربطى ب���ه عالمات ظهور امام
مه ��دى؟جع؟ ي ��ا نزول حضرت عيس ��ى؟جع؟ ندارند ،و چه بس ��ا مي ��ان آنها صدها و يا هزاران س���ال
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فاصله باشد.
دابة االرض هم نشانه اى است برای اتمام حجت با يهودیان و امثال آنها يعنى کسانی که حقائق
را تکذی ��ب می کنند .او در زمان رجعت پيامبر؟ص؟ و امي ��ر المؤمنین؟ع؟ خواهد آمد و امام علی؟ع؟
صاحب آن خواهد بود.

 .1و نی���ز الف���ردوس  ،441/5تهذي���ب ابن عس���اكر  196/1و مجمع الزوائد  6/8از المعجم االوس���ط طبران���ى .الدرالمنثور
 155/4از اب���ن مردوي���ه و در  250/از ابن حم���اد و اب���ن مردوی���ه .هم���و در  250/می ن���گارد :ای���ن روایت را اب���ن ابی حاتم،
ابن مردویه ،ابن عدی ،ابن عساکر و ابن نجار از حذیفه نقل نموده اند.
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فصل سوم

ث�ا ب� ت� ق�دما�ن
گروهی که تا ظهور حضرت مهدى؟جع؟
ثابت قدم میمانند.

ق
�غ ر�ي ب� ن
ا� و گروه ث�ا ب� ت� �دم ت�ا ظ�هور امام مهدى

؟جع؟

مناب ��ع اهل س ��نت از پيامبر؟ص؟ روایت می کنند :اس�ل�ام با غربت آغاز ش ��د و غريبان���ه باز خواهد
گشت و گروهى از امت ،بر حق استوار می مانند و تا روز قيامت ،تكذيب كسانى كه آنان را دروغگو
مى شمارند ،آسیبی به ايشان نخواهد زد.
البته در برخى روايات «تا زمان خروج دجال» ،در بعضى ديگر «تا زمانی که امر خداوند فرا رسد»،
در برخی «تا نزول عيسى بن مريم؟ع؟» و يا «تا ظهور امام مهدى؟جع؟» آمده است.
معاويه ّ
توجه خاصى به اين احاديث داشت و اوصافی را بر این غریبان افزود تا آنها را بر اهالی شام
تطبيق کند ! راويان وابسته به دربار وى نیز احادیثی ساختند که تصريح می كند اين گروه ،شاميان
هستند و پيشوايشان معاويه است !
در عصر حاضر هم گروه «اخوان المس ��لمين» س ��عى داشتند تا احاديث غریبان را بر جنبش خود
منطب ��ق نماین ��د ،دلیل آنها بر این ادعا آن ب ��ود که آنان طایفه ای از امت هس ��تند و بر حق ثبات قدم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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دارند و به اسالم دعوت می کنند !
فلس ��طينىان ه ��م كوش ��يدند ك ��ه ای���ن احادي ��ث را ب ��ر خ ��ود انطب ��اق دهن ��د ،آن���ان ب���ه بعضی از
روای ��ات ک ��ه گ ��روه پی ��روز را در بیت المق ��دس و حوال ��ی آن می دان ��د و یا برخ ��ی دیگر از اخب���ار که از
نبرد گروه پیروز س ��خن می گوید تمس ��ک کردند ،پس غریبان کس ��انی هس ��تند که در برابر اس���رائیل
مقاومت می کنند !
ً
نهایت ��ا وهابی ��ان هم ت�ل�اش کردند ت���ا این رواي ��ات را بر خودش ��ان تطبيق دهند ،چ���ون احاديث،
ثاب ��ت قدم ��ان ام ��ت را چنين وصف نم ��وده كه طايفه يا دس ��ته اى هس ��تند ،و این کلم���ه بر گروهی
ان ��دک دال ل ��ت دارد و اينه ��ا ه ��م گروه اندکی هس ��تند ! آنان در س ��ال هاى اخير س���عى کردن���د تا گروه
طالب ��ان را ب ��ا س ��وء اس ��تفاده از اي ��ن احادي ��ث بس ��يج كنن ��د و در ای ��ن راس ��تا کتاب ه���ا و مقاالت���ی
نوش ��تند و چنی ��ن جل ��وه دادن ��د ك ��ه اين ��ان هم ��ان گروهی هس ��تند ک ��ه پیامب���ر؟ص؟ وص���ف نموده
و مورد نصرت الهی هستند !
ام ��ا در روای ��ات ش ��يعى فرمایش ��ات پيامبر؟ص؟ نيمه كاره رها نش ��ده اس ��ت ،بلكه ایش���ان آن گروه
غريب را که س ��تمديدگانى هس ��تند که بر حق ثابتند و با حجت و دلیل ب ��ر مخالفان فائق می آیند،
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ن ��ام برده اس ��ت و بیان نم ��وده که آنها امام ��ان از عترت و شيعيان ایش ��ان هس ��تند ،همانان که امت

را درباره ش ��ان وصیت ک ��رد و فرمود« :من در ميان ش���ما دو امر گران بها مى گ���ذارم :كتاب خدا و
عترتم ،كتاب خدا ریسمانى است که از آسمان تا زمين کشیده شده است ،و عترتم اهل بيتم
هس���تند .خداون���د لطيف و آ گاه به م���ن خبر داده كه آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمى ش���وند تا
آنک���ه در كن���ار حوض كوثر نزد م���ن آيند .پس به من نش���ان دهيد که بعد از من ب���ا آنها چگونه
برخورد خواهيد کرد».

1

اینان کس ��انی هس ��تند که پيامبر به امامت ربانیش ��ان بش ��ارت داده اس ��ت و در کنار آن ،فرموده
که امت به آنها س ��تم خواهد نمود ،تكذيبش ��ان خواهد کرد و آنها را به ش ��هادت خواهد رس ��اند .اما
ای ��ن تكذيب و دش ��منی _ که تا زمان ظهور مهدی موعود؟جع؟ و فراگیر ش ��دن ع ��دل و داد در جهان
هم چنان که پر از ستم و جور شده است ادامه دارد _ آسیبی به ایشان نخواهد رساند.
در المعج ��م الكبي ��ر طبران ��ى  213/2ب ��ه نقل از جابر بن س ��مره آمده اس ��ت كه پيامب ��ر؟ص؟ فرمود:

«اين امت ،دوازده ّقيم و رهبر خواهد داش���ت كه هر كس���ى از یاری آنان دریغ ورزد ،ضررى به
آنها نخواهد رسانید».
هم ��و در  265/2از وی چنی ��ن نق ��ل می کن ��د« :ش���نيدم رس���ول خدا؟ص؟ در حال���ی كه ب���ر منبر
س���خنرانی می کرد ،فرمود :دوازده ّقيم از قريش خواهند بود كه دش���منى دش���منان ،ضررى به
آنها نمى رساند».
در مجم ��ع الزوائ ��د  191/5درباره ی این حدیث می نویس ��د« :ب���زار ،آن را تنها از جابر بن س���مره
رواي���ت می کن���د و می افزاید :پ���س از اين فرماي���ش ،پيامبر به خانه اش بازگش���ت .من خدمت
ایش���ان آم���دم و گفتم :بع���د از آن چه خواهد ش���د؟ فرمود :فتنه و آش���وب [ .هیثم���ی در ادامه
می نویسد ] :راويان آن ثقه هستند».
ما بر این باوریم که راويان سرسپرده ی خالفت قريش ،ويژگى ها و صفات «ثابت قدمان غريب»
را از احادي ��ث انداخته ان ��د و حت ��ی قرائن ��ى را ك ��ه بر آن ��ان داللت مى كن ��د ،حذف کرده ان ��د .اينک
مجموعه اى از احاديث آنها را نقل مى كنيم:
 .1مسند احمد 17/3
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نشانه های ظهور
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احاد ي� ث� ن
رم�د ي�ا ن
ا� در�باره ی گروه ظ� ف� ن
س� ی� ن
م�صور
نخس ��ت احاديث ��ى را مى آوريم كه اي ��ن گروه را گروه پیروز وصف كرده اس ��ت ،اما بي���ان نكرده كه
علت پيروز ى آنان چیست ،حجت و برهان يا نبرد و پیکار ،لذا ممکن است به هریک تفسیر شود.

در مس ��ند طيالس ��ى  9/ب ��ه نق ��ل از س ��ليمان ب ��ن ربي ��ع ع ��دوى آمده اس ��ت« :ب���ه عم���ر گفتيم:
عبداهلل بن عم���رو چني���ن و چنان برايم���ان گفت .عمر گف���ت :وی بهتر می دان���د چه مى گويد
و اين س���خن را س���ه ب���ار تكرار كرد .پ���س بانگ نماز جماعت س���ردادند و مردم جمع ش���دند.
عمر هم س���خنرانی کرد و گفت :از رس���ول خدا؟ص؟ شنیدم :پيوسته گروهى از امتم بر حق اند،
تا آنکه امر الهی فرا رسد».
س ��نن س ��عيد بن منصور  144/2ای ��ن روایت را ب ��ا اندکی تفاوت از ثوبان آورده اس���ت« :پیوس���ته
گروه���ی از امت���م در راه ح���ق چي���ره مى ش���وند و اگ���ر كس���ى ياريش���ان نكن���د ،زيان���ى ب���ه آنه���ا
نخواهد رسانید».

1

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مس ��لم در صحی ��ح خود  54/ 6از عقبة بن عامر آورده اس ��ت كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرم���ود« :همواره
گروهى از امتم به فرمان خدا جهاد مى كنند و بر دشمنانش���ان چیره مى ش���وند .کس���انی که با
ایش���ان مخالفت نمایند ،ضررى به آنها نمى رس���انند ،آنان بر همین حالت اند تا آنکه قیامت
فرا رسد.
عبداهلل بن عم���رو عاص [ ک���ه در مجلس حاضر بود ] گفت :آرى ،س���پس خداوند نس���يمى
مى فرس���تد كه بويش چون مش���ک اس���ت و مانند حرير نرم و لطيف نوازش مى دهد .هر كسى
را كه مثقالی ايمان در دل داشته باشد ،قبض روح مى كند .پس از آنان ،مردم شرور مى مانند
كه قیامت بر آنان برپا مى شود».
مالحظ ��ه مى ش ��ود كه عبداهلل بن عمرو س ��خنی از نبرد و جه ��اد نمی گوید و امر اله���ی را به قیامت
تفسیر می کند .این همان ایده و باوری است که استاد او کعب االحبار دارد و چنین نتیجه می دهد
که قیامت چند سالی پس از فتح قسطنطنیه است !
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه مس���ند احم���د  ،321/ 2صحی���ح بخ���اری  ،252/ 4صحی���ح مس���لم  ،1523/ 3الجواهر الحس���ان 2
،279/المسند الجامع  14/ 14و صحیح ابن حبان 294/ 8
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مسند احمد  278/ 5از ثوبان آورده که پيامبر؟ص؟ فرمود« :قيامت برپا نمى شود مگر آنكه گروهى
از امتم به مش���ركان بپيوندند و گروهى بت پرس���ت ش���وند ! س���ى دروغگو در امتم خواهند بود
ك���ه هر يک مى پندارد پيامبر اس���ت ،اما من خاتم النبيين هس���تم و پ���س از من هیچ پيامبری
نخواهد بود .هم چنين پیوسته گروهى از امتم در راه حق پيروزند و مخالفان نمى توانند زيانى
به آنها برسانند ،تا آنکه امر خدا فرا رسد».

1

اين احاديث بیانگر آن اس ��ت که ثابت قدمان تا زمان «فرا رس ��يدن امر خدا» یعنی ظهور حضرت
مهدی؟جع؟ خواهند بود نه اینکه غایت آن قيامت باش ��د .هم چنين از جهاد آنان س ��خنی به میان
نیاورده است.

ا� می ن
روا� تا�ی که خ
س� ن� ا�ز ج�هاد و پ� ی�رو�ز ی آ� ن� ن
را�د
ی
در س ��نن س ��عید بن منصور  145/2از محمد بن كع ��ب آمده كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود« :همواره
دس���ته اى از امتم خواهند بود كه در راه حق پيروزند و به کس���انی که با آنها مخالفت می کنند
اهميتى نمى دهند ،تا زمانى كه مسيح دجال خروج كند که با او به جنگ خواهند پرداخت».
در مس ��ند احم ��د  434/4از مطرف آمده اس ��ت كه عم ��ران بن حصین گفت« :ب���دان كه همواره
گروهی از مس���لمانان خواهند بود كه در راه حق جهاد كرده ،بر مخالفش���ان پيروز مى شوند ،تا
آنكه با دجال نبرد كنند».
الطبق ��ات الکب ��ری  167/2از پيامب ��ر ا ک ��رم؟ص؟ م ��ی آورد« :دس���ته اى از امت���م در راه حق جهاد
مى كنند تا آنکه دجال خروج كند».
در التهذيب ابن عس ��اكر  65/1آمده اس ��ت« :وقتى اهل شام از بين روند ،هیچ خيرى در امتم
باقى نخواهد ماند .گروهى از امتم پيوسته در راه حق پيروزند ،تا آنکه با دجال بجنگند».
مسند احمد  345/3از جابر نقل می کند که پيامبر؟ص؟ فرمود« :پیوسته گروهى از امتم در راه حق
نبرد می کنند و تا روز قيامت پيروز خواهند بود ،و وقتى عيسى بن مريم [ از آسمان ] فرود آيد،
 .1و نیز سنن ابو داود  302/ 2و التذكرة قرطبى 638/2
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فرمانده ی ایش���ان به او مى گويد :بيا [ به امامت بایس���ت و ] برايمان نم���از بگزار ،مى گويد :نه،
برخى از شما بر ديگران ،امير و رهبر است ،این به خاطر آن است که خدا مى خواهد اين امت
را گرامى بدارد».

1

ت
ت
ط� ی� ق� یا� ن� احاد ي� ث� ب�ر خ�ود و اهل ش�ام !
اه�مام معاو�يه ب�ه � ب
مس ��ند احمد  97/4و  101به نقل از عمير بن هانى آورده اس ��ت« :ش���نيدم که معاويه باالى منبر
گفت :رس���ول خدا؟ص؟ فرم���ود :اگر خداوند خير كس���ى را بخواهد ،او را در دي���ن فقيه مى كند.
گروهى از اين امت ،پيوسته بر امر خدا استوارند و مخالفان نمى توانند ضررى به آنها برسانند،
تا آنکه امر خداوند _ در حالی که آنها بر مردمان پیروزند _ فرا رسد.
در روايت ديگر آمده است که مالك بن يخامر سكسكى برخاست و گفت :اى امير مؤمنان !
از معاذ بن جبل شنیدم که مى گفت :آن گروه پيروز اهل شام هستند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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پس معاويه با صداى بلند گفت :اين مالك اس���ت كه می گوید از معاذ ش���نيده اس���ت كه
آنان اهالی شام اند! ».
طبران ��ى در المعج ��م الکبی ��ر  165/ 5و س ��عيد بن منص ��ور در س ��نن  369/2از ابو عبداهلل ش���امى

آورده ان ��د« :ش���نيدم که معاوي���ه در س���خنرانى اش مى گفت :اى اهل ش���ام ! انصارى _ ش���عبه
می گوید :منظور معاویه ،زید بن ارقم اس���ت _ به من گفت كه رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :پیوس���ته
مردمانی از امتم در راه حق نبرد می کنند تا آنکه امر [ خدا ] فرا رس���د .اى اهل ش���ام ! اميدوارم
که شما آنها باشيد! ».

2

اين روايات ،همه از معاويه مى باش ��د و در برخى آمده که آنها را باالى منبر مى گفته اس���ت ! هدف
او ،م ��دح خ ��ود و اهال ��ی ش ��ام در برابر اهال ��ی عراق و حج ��از بود كه جبه ��ه ی مخالفان او را تش���کیل
می دادند ،و همین مطلب در سقوط آنها از درجه ی اعتبار کافی است.
 .1و نیز ر.ک به همان کتاب  ،384/ 3صحیح مسلم ،137/ 1مسند ابو یعلی  ،59/ 4جامع المسانید و السنن 26/ 25
و سنن الدانی .43/
 .2و ني���ز ر.ک به صحيح بخار ى  ،167/9صحیح مس���لم  ،1524/3التاريخ الکبیر بخ���ار ى  ،327/7علل دار قطنى
 61/7و مسند الشاميين جماز 144 ،133 ،131 ،129 ،118 ،103 ،101 ،96 ،135 ،109/1 :و 149
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گ�ز ش
ار� تا�ی درو�غ ی� ن� و ت�حر�ي ف� ش�ده در ت
س�ا ي� ش� معاو�يه و اهل ش�ام

پیشوایان گمراهی
دجـــــال

طیالس ��ی در مس ��ند خود  145/از معاوية بن قره از پدرش نقل می کند كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود:

«وقتى اهل شام تباه شوند ،ديگر خيرى ميان شما نيست .همواره گروهى از امتم خواهند بود
كه [ ّ
توس���ط خدا ] يارى مى شوند و هر كس���ى از یاریشان دریغ كند ضررى به آنها نخواهد زد،
تا قيامت برپا شود».
اين حديث را س ��عید بن منصور ،احمد ،ابن ماجه 1و ديگران همگى از ابی قره از رس ��ول خدا؟ص؟
آورده اند ،ولی اثری از اهل شام در آن نیست .اين بدان معناست كه آن قسمت براى منافع و مصالح
بنى اميه ،به حديث افزوده شده است که آن را از درجه ی اعتبار ساقط می کند.

مسند احمد  429/4از عمران بن حصين آورده است كه رسول خدا؟ص؟ فرمود« :پيوسته گروهى
از امتم بر حق هس���تند و بر كس���انى كه با آن���ان مخالفت كنند ،پيروز می ش���وند تا امر خداوند
تبارك و تعالی فرا رسد و عيسى بن مريم؟ع؟ از آسمان فرود آيد».
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ابن عساکر در التهذيب  56/1می نویسد« :ابو عمرو مى گويد :اين حديث را براى قتاده گفتم،
او گفت :من آنها را جز اهل شام نمی دانم! ».
بعدها تفسير قتاده ،در حلیة االولیاء به حديثی نبوى تبدیل شد !

حلية االولياء  307/9از ابو هريره از پيامبر؟ص؟ می آورد« :گروهى از امتم بر امر خدا استوار خواهند
بود و مخالفان نمى توانند زيانى به آنها برسانند .آنها با دشمنان خود مى جنگند و هرگاه جنگى
تمام ش���ود ،نبرد ب���ا قومى ديگر آغاز مى ش���ود .خداوند اقوامى را باال مى برد و ب���ر ديگران برترى
مى دهد ،تا قيامت بر ایش���ان فرا رس���د .سپس رسول خدا؟ص؟ افزود :آنها اهالی شام هستند! ».
مس ��ند الش ��اميين طبرانى  56/1مش ��ابه آن را از جرش���ى آورده اس ��ت ،در پاره ای از آن آمده است:
«اسب ها تا روز قیامت پر از خیر و برکتند و خانه و سراى مؤمنان در سرزمین شام است! ».
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بدین ترتیب روش ��ن می ش ��ود كه راویان ،نام اهل ش ��ام را از زبان پيامبر؟ص؟ به حديث افزوده اند !
 .1سنن سعيد بن منصور  ،145/2مسند احمد  ،436/3سنن ابن ماجه 54/1
 .2و نیز التاريخ الکبیر بخار ى .451/5
 .3و نی���ز ر.ک ب���ه مس���ند الش���اميين جم���از  ،191/1المعج���م الكبي���ر  ،61/7س���نن اب���ن ماج���ه  1369/2و المس���تدرک
 _ ،548/ 4حاکم آن را بنابر شرط بخار ى ،صحيح دانسته است _.
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ماجرای ابدال شام نیز در فصل اصحاب امام مهدی؟جع؟ خواهد آمد.

ن آ
ا� �� ت� ق
گ�ز ش
الم�دس و ن
ن
ار� تا�ی در ت
م� ق
رامو� � ن�
اط� پ� ي�
س�ا ي� ش�
ساك� ن ب ي
مس ��ند احم ��د  269/5از ابى امامه از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :پيوس���ته گروهى از امتم در
راه دين پيروزند و بر دشمنانش���ان چيره مى ش���وند .مخالفان نمى توانند زيانى به آنها برسانند.
هم چنين مش���كالت و ناماليماتى كه به آنان مى رس���د ،ضررى برايشان ندارد .اينان بر همين
حالند تا زمانى كه امر خدا فرا رس���د.
پرسيدند :اى رسول خدا ! آنان كجايند؟ فرمود :در بيت المقدس و مناطق پيرامون آن».
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مس ��ند ابو يعلی  302/11از ابو هريره از پيامبر؟ص؟ چنین روايت كرده اس ��ت« :همواره گروهى از
امت���م بر دروازه هاى دمش���ق و پيرامون آن ديار ،و نیز بر دروازه ه���اى بيت المقدس واطراف آنجا
مى جنگند .کس���انی که از یاریش���ان دریغ ورزند ،زيان���ى به آنها نمى رس���انند .آنان در راه حق
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پيروزند ،تا آنکه قيامت برپا شود».
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التهذي ��ب اب ��ن عس ��اكر  55/1از تاريخ داريا آورده اس ��ت« :در عبارتى ديگر چنین آمده اس���ت:
پيوسته گروهى از امتم كنار دروازه هاى بيت المقدس و حوالی آن ،و نيز بر دروازه هاى انطاكيه
و اط���راف آن ،و در كن���ار دروازه دمش���ق و حوال���ی آن ،و نیز بر دروازه هاى طالق���ان و پيرامون آن
خواهن���د جنگید .آنه���ا در راه حق پيروزند و به كس���انى كه از نصرت و یاريش���ان دریغ ورزند،
اهميت���ی نمى دهند .تا اينكه خدا گنج خ���ود را از طالقان بيرون آورد و دينش را زنده گرداند،
چنان كه پيشتر آن را میرانده بود».
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مش ��ارق االش ��واق  407/1چنی ��ن می نویس ��د« :هم���واره گروه���ى از امت���م كن���ار دروازه ه���اى
بيت المقدس و اطرافش ،بر دروازه هاى انطاكيه و پيرامونش ،كنار دروازه هاى دمشق و حوالی
 .1مشابه آن در تهذيب اآلثار ،مسند عمر .823/2
 .2مشابه آن در عقد الدرر  122/و پاره ای در .283
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آن ديار ،و نیز بر دروازه هاى طالقان و اطراف آن می جنگند.
آنها در راه حق پيروزند و كسانى كه از نصرت و یاريشان دریغ ورزند ،ضرری به آنها نخواهند
رسانید ،تا آنکه خدا گنج خود را از طالقان بيرون آورد و دينش را بدان زنده گرداند».
نگارن ��ده :جب ��ال طالقان از سلس ��له جبال البرز در ايران اس ��ت و مقص ��ود از آن در احاديث ،ايران
اس ��ت ك ��ه به بالد مش ��رق يا خراس ��ان و يا جب ��ال طالقان ش ��ناخته می ش ��ود چنان ك ��ه خواهد آمد.
همان اش ��كالی كه در انطباق گروه ظفرمند بر اهالی ش ��ام گذشت ،در مورد اهالی طالقان هم وارد
�ارس این روایات خواس ��ته اند تا بدین واس ��طه ،مناطق و ح ��کام خود را
اس ��ت و راو ي ��ان اموى و يا ف � ِ
بستایند !
البته احاديث صحيحى درباره ی ياران حضرت مهدى؟جع؟ از اهل مش ��رق رسیده است که این
اشكال بر آنها وارد نيست.
در فصل هاى بعد خواهد آمد كه ایرانیان در احادیث س ��نیان بسیار ستوده شده اند ،تعجبی هم
ندارد ،زیرا اين فارس ها بودند كه مذاهب س ��نى ها را پايه ريزى كردند و مآخذ اصلی حديث و فقه
و تفسير را برايشان نگاشتند !

درو� پغ� ردا�ز ى هاى ي�هود در ب� تر�رى ن
م� ق
اط� ش�ام !
يهوديان و اتباعش ��ان روایاتی اغراق آميز در س ��تايش شام و فلسطين و برترى آنها بر حجاز و عراق،
و نیز برترى بيت المقدس بر مكه و افضلیت صخره ی آن بر كعبه جعل کردند !
معاويه و بنى اميه نیز زمینه را برای نش ��ر آنها فراهم کردند ،لذا منابع پیروان دس ��تگاه خالفت پر از
آنهاست ،توده ی مسلمانان نیز آنها را جزئى از دين خود پنداشتند ،چرا که حکومت ها برای بعضى
از آن روايات ،سندی صحیح ساختند !
 .1كعب االحبار در میان مردم ش ��ایع کرد که بعثت پیامبر؟ص؟ در حجاز اس ��ت ولیکن پايتخت و
مرکز حاکمیت ایشان شام است ،نه مدينه و نه عراق !
س ��نن دارم ��ى

4/1

از اب ��و صال ��ح از كع ��ب م ��ی آورد« :در نوش���ته اى چني���ن یافتی���م:

محمد رسول خداس���ت ،تندخو و س���خت دل نيس���ت و در بازار ها فریاد نمی کن���د .بدى را با
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بدى پاس���خ نمى دهد ،بلكه مى بخشد و در مى گذرد ...در مكه زاده شده ،به طيبه [ مدينه ]
مهاجرت مى كند و حكومتش در شام است».
عبارت «حكومتش در ش���ام است» توس ��ط خود كعب اضافه شده است که برخى منابع سنى
نیز بدان تصريح مى كند.

فت ��ح البار ى  450/8مى نویس ��د« :روای���ت کعب عبارتی اف���زون دارد :زادگاه���ش مكه ،محل
هجرتش طيبه و حكومتش در شام است».
این کار یهودی گرانه بابت آن اس ��ت که خالفت ،برای بنی امیه که مورد حمایت یهودیان بودند،
در شام تثبیت گردد و از حجاز و عراق دور شود ،زیرا اهالی این دو سرزمین بر خالف شامیان هواخواه
یهود نبودند.
ب ��ا ای ��ن وجود ،بيش ��تر منابع اهل س ��نت ای ��ن عبارت افزوده ش ��ده را رواي ��ت ك���رده و آن را صحيح
دانسته اند !
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به عالوه راويان وابسته به دربار خلفاء ،يهودى ديگرى به نام «جريجره» را نیز یافتند كه گفته هاى
کعب را تأييد مى كند ،لذا خدا را بر این نعمت شکر کرده و به نقل آن پرداختند !
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بنابراين معلوم مى ش ��ود كه این يهوديان بودند که برنامه ریزی انتقال پایتخت اس�ل�ام به ش���ام را
ب ��ر عه ��ده داش ��تند و آن را جایگزین حجاز و عراق کردند .از اين رو معاويه از عثمان خواس���ت كه به
شام بيايد تا مهمان وى شود و پس از خود ،زمام امور را به او بسپارد ،چنان كه ابوبكر به عمر سپرد !
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 .2كع ��ب االحب ��ار خاخام ��ی يه ��ودى ب ��ود ك ��ه از يمن ب ��ه مدينه آم ��د ،پس عم���ر به اس���تقبال او
رف ��ت و احترام ��ی درخ ��ور پیامب ��ران ب ��ه او گذاش ��ت .وی کع ��ب را مش ��اور فرهنگ���ى خ���ود ق���رار داد
ّ
و در مجالس مقدم می داشت.
کع ��ب بر کیش یهود باقی بود و در حمص س ��کنی گزید ،او به مدين ��ه رفت و آمد مى كرد و مدت
 .1ر.ك به الطبقات الکبری  ،360/1حلية االولياء  ،387/5تفس���ير بغوى  ،205/2الخصائص س���يوطى  ،19/1فيض
القدير  ،768/3دالئل النبوة اصبهانى  ،1332/4تفس���ير ابن كثير  ،383/4الدرالمنثور  ،132/3تاريخ مدینة دمش���ق
 186/1و...
 .2ر.ك به المستدرك  ،622/2تاريخ مدینة دمشق  ،184/1الخصائص سيوطى 23/1
 .3ر.ك به جواهر التاريخ ج 2
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زيادى آنجا مى ماند .چندى بعد اعالن مس ��لمانى كرد ،پس عمر از او خواس ��ت كه در مدينه بماند

و گفت« :چه مانعى دارد كه در مدينه كه محل هجرت رسول خدا و آرامگاه اوست ،سکونت
کنی؟ كعب در پاس���خ گف���ت :در كتاب خدا چنین يافته ام كه ش���ام ،گن���ج خدا روى زمين
است و بهترين بندگانش در آنجا هستند! ».

1

«س���ر زمين ،ش���ام و دو طرف آن اس���ت،
 .3در الفت ��ن ابن حم ��اد  236/1از كعب آمده اس ��ت:
ِ
نه مصر و عراق و نه ذنباء [ ُدم ] _ يعنى حجاز _ ،باز بر آن دم ،فضله می اندازد! ».
نگارنده :اين يهودى خبيث ،حجاز و مصر و عراق را اينچنين نكوهش مى كند ! شگفتا كه راويان
دس ��تگاه خالفت و عالمان مذاهب سنى که از جمله آنان عراقيان و حجازيانند ،این روايت را نقل
کرده و پذیرفته اند !

2

اگرچه در برخی روایات نیز بدین صورت آمده که س � ِ�ر زمین ،ش ��ام اس ��ت ،دو بال آن مصر و عراق
و دم آن حج ��از ،ولیک ��ن نکت ��ه ی ش ��ایان تأمل آن اس ��ت ک ��ه دم وصفی ثاب ��ت برای حج ��از ،عنوان
شده است !

 .4س ��یوطی در الدرالمنثور  136/1به نقل از كعب می نویس ��د« :قيامت برپا نمى ش���ود مگر پس
از آنك���ه بي���ت الحرام را به بيت المقدس برند ،س���پس آن دو به همراه كس���انى ك���ه داخل آنها
هستند ،به بهشت می روند .عرضه و حسابرسى اعمال هم در بيت المقدس خواهد بود! ».

مرح ��وم کلین ��ی در كاف ��ی  239/4از زراره چنی ��ن نق ��ل مى كن ��د« :در كنار امام باقر؟ع؟ نشس���ته
ب���ودم .امام جامه ش���ان را به خود پیچیده بودند و رو به كعبه داش���تند ،آن���گاه فرمودند :بدان،
نگاه به كعبه عبادت است.
در اي���ن هن���گام مردى از قبیله ی بجيله ب���ه نام عاصم بن عمر آم���د و گفت :كعب االحبار
مى گوید :كعبه هر صبح به بيت المقدس سجده مى كند !
امام؟ع؟ از آن مرد پرس���يدند :نظر تو چيس���ت؟ پاسخ داد :کعب راست گفته است ! سخن
درست همان است كه او گفته !
 .1تاريخ مدینة دمشق 122/1
 .2مشابه آن را الدرالمنثور  113/ 3از وهب بن منبه که شاگرد کعب االحبار است ،نقل می کند.
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امام؟ع؟ فرمودند :تو و کعب االحبار هر دو دروغ می گویید و غضبناک ش���دند.
زراره مى گوید :نديده بودم امام به احدى جز همان مرد گفته باشد «دروغ مى گويى» .سپس
افزودند :خداوند در زمین هيچ جايى را نيافريده كه نزد او محبوبتر و گرامی تر از آن باش���د و با
دس���ت به كعبه اش���اره كردند .خداوند به خاطر کعبه ،از روزى كه آس���مان ها و زمين را آفريد،
در كتابش ماه هايى را حرام اعالم كرد كه سه ماه آن _ شوال ،ذی القعدة و ذی الحجة _ برای
حج و در پی هم اند و يك ماه آن _ رجب _ برای عمره است».
 .5تاريخ دمش ��ق  152/1به نقل از كعب آورده اس ��ت« :هر آب گوارايى كه نوشيده مى شود ،از
زي���ر اين صخره [ بيت المقدس ] بیرون مى آيد ،حتى چش���مه اى كه در دارين [ منطقه ای در
نزدیکی غزه ] است! ».

1

 .6سنیان كتاب هايى نگاشته اند كه مملو از احاديث مدح شام و قدس است !
عجلون ��ى در كش ��ف الخفاء  2/2احاديثى را در برترى ش ��ام آورده اس ��ت ،ولی هي���چ يک را توثيق
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نمی کند !
 .7س ��يوطى در الدرالمنث ��ور  111/3در فضیل ��ت ش ��ام ،از كع ��ب االحبار و ش���ا گردانش ،رواياتی
عجي ��ب از مناب ��ع حدیث ��ی متع ��ددی آورده ك ��ه برخ ��ى ب ��ه حدي ��ث نب ��وى تبدی���ل ش���ده اس���ت !
از جمله به نقل از كعب آورده است:

«_ در تورات نوش���ته ش���ده اس���ت :سرزمين ش���ام ،گنج خداوند روى زمين اس���ت و بهترین
بندگان خداوند در آنجا هستند !
_ محبوبترین س���رزمین ها نزد خدا شام است ،محبوبترین قسمت شام قدس و محبوبترین
قسمت آن کوه نابلس ،روزی بر مردم فرا می رسد که با ریسمان آن را در میان خود تقسیم می کنند !
_ من در کتاب خدا چنین یافته ام که ویرانی زمین ،چهل سال پیش از ویرانی شام است !
_ وهب بن منبه نیز گوید :من در کتاب ها سخن از شام را مکرر دیده ام ،چنان که گویا خدا
جز بدانجا نیازی ندارد !
 .1تفسير قرطبى  ،305/11تفسیر ابى السعود  5/6و السيرة الحلبية 82/2
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_ عبداهلل بن عمر هم می گوید :ابلیس وارد عراق ش���د و به مقصود خود از آنجا رسید ،سپس
وارد ش���ام ش���د ولی او را راندند تا آنکه به بیسان رسید ،پس از آن داخل مصر شد و در آنجا زاد
و ولد کرد و بساط خود را افکند !
سر زمین ،شام است !
_ وهب گویدِ :
_ ابن عمر گوید :پیامبر؟ص؟ فرمود :خدایا ! به ما در شام ما و یمن ما برکت ده ،برخی گفتند:
نجد ما چطور؟ و در نقلی دیگر گفتند :مشرق ما چطور؟ ایشان فرمود :در آنجا زلزله ها
سرزمین ِ
و فتنه ها خواهد بود و ش���اخ شیطان از آنجا بیرون می آید ! ابن عسا کر می افزاید :نه قسمت از
ده قسمت شر در آنجاست !
_ هم���و از پیامب���ر؟ص؟ روایت می کند :خیر ،ده قس���مت اس���ت که نه قس���مت آن در ش���ام و
یکی در س���ائر سرزمین هاس���ت ،و ش���ر نیز ده قسمت اس���ت که یک جزء آن در شام است و نه
جزء دیگر در دیگر س���رزمین ها ! و زمانی که اهل ش���ام تباه گردند ،هیچ خیری در میان ش���ما
نخواهد بود !
_ زید بن ثابت از ایشان می آورد :خوشا به حال شام ! پرسيدند :چرا؟ فرمود :فرشتگان خدا،
بال هايشان را بر اهالی شام گسترده اند .حاكم نیشابوری آن را صحيح شمرده است.
_ مردى گفت :اى رس���ول خدا ! [ منطقه اى براى س���كونت ] برایم اختيار كن ! گفتند :ش���ام
را به تو پیش���نهاد می کنم ،چرا که شهر برگزيده ی خداست و بهترين بندگان او ،آنجا هستند !
اگر كس���ى نخواس���ت بدانج���ا رود ،به نجده برود .خداوند ش���ام و اهل آن را ب���رای من تضمين
كرده اس���ت .عبارت مس���ند احمد چنين اس���ت :ش���ام س���رزمین برگزيده ی خداس���ت ...اگر
نخواستيد ،به يمنتان برويد !
واثلة بن اس���قع چنین روایت می کند :هر كس���ى نخواس���ت ،به يمن خود ب���رود و از آبگير آن
بنوشد ! احمد ،ابو داود ،ابن حبان و حاکم به واسطه ی عبداهلل بن حواله ی ازدی از پیامبر؟ص؟
چنین روایت کرده اند :هر کسی نخواست ،به یمن خود برود و از آبگیر آن بنوشد! ».
این احادیث را که از جمله ی آن مذمت س ��رزمین نجد اس ��ت ،نمی توان پذیرفت ،اگرچه بخاری
روایت کند ،زیرا راویان سرسپرده ی دستگاه خالفت اموی در نقل خودّ ،متهم اند.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال

ثابت قدمــان

فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

141

ش ��يخ محم ��ود ابور ي ��ه از علم ��اى االزه ��ر ،در كتاب خود اض ��واء علی الس ��نة المحمدي���ة ،176/
پ ��س از آنکه از عده اى از علماى س ��نى نق ��ل می کند که به كعب االحبار ،وهب ب���ن منبه و عالمان

يه ��ودى مانند آنه ��ا ایراد می گیرند ،مى نويس ��د« :ب���زرگان اهل تحقی���ق ،بر روايات اي���ن دو كاهن
اي���راد گرفته ان���د ،ام���ا متأس���فانه هنوز كس���انى ميان ما هس���تند كه ب���ه آن دو اعتم���اد دارند و
روایاتش���ان را تصدی���ق می کنن���د و هيچ س���خن انتقاد آمي���زى را درباره ی آنها ب���ر نمی تابند...
براى اينكه ميزان مكر و حيله ی يهودیان آش���کار شود [ ،در اینجا ] در بعد سیاسی مشت آنها
را باز می کنیم :یهودیان در نبرد با اس�ل�ام ،از دو جنبه ضربه وارد می كردند :يكى جنبه دينى و
ديگرى سياسى» ...

م� با�ع ش� ی�عه و ن
ا� و �غ ر� تب� اسلام در ن
احاد ي� ث� �غ ر�ي ب� ن
س�ى
الفت ��ن  78/1از عبداهلل بن عمرو عاص چنین آورده اس ��ت« :محبوبترين ها نزد خداوند ،غريبان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هستند ! پرسيده شد :غريبان کیانند؟ پاسخ داد :كسانى كه براى حفظ دينشان فرار مى كنند
وپيرامون عيسى بن مريم؟ع؟ گرد مى آيند».
التاريخ الکبیر بخار ى  130/4آورده است« :كسانى كه براى حفظ دينشان بسیار فرار مى كنند
و روز قيامت پيرامون عيسى بن مريم گرد مى آيند».
حلي ��ة االولي ��اء « :25/1خداون���د ،كس���انى را كه ب���راى حفظ دينش���ان فرار مى كنن���د ،در روز
قيامت ،با عيسى بن مريم محشور مى كند».
مسند احمد  184/1از سعد بن ابى وقاص« :شنيدم رسول خدا؟ص؟ فرمود :ايمان غريبانه آغاز
ش���د و چنان كه آغاز گشت ،باز خواهد گشت ،پس خوشا به حال غريبان ،هنگامی كه مردم
فاسد شوند .سوگند به آنكه جان ابوالقاسم در دست اوست ،همان گونه كه مار در سوراخش
بر خود می پیچد ،ايمان هم در میان اين دو مسجد [ مكه و مدينه ] جمع مى شود».
همو در  398/1از ابن مس ��عود« :از رس���ول خدا؟ص؟ پرس���يدند :غريبان چه كس���انى هس���تند؟
فرمود :غريبان كسانى هستند كه از قبيله ها مهاجرت مى كنند».
و در  177/2از عبداهلل بن عمرو عاص آمده است که همین سؤال از آن حضرت شد و ایشان پاسخ
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دادند« :مردمانی شايس���ته در ميان مردمى نا اهل و بس���یار .كسانى كه نافرمانى آنها را مى كنند

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
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بيش از كسانى هستند كه از آنان پيروى مى كنند».
و در  73/4از عبدالرحمن بن س ��نه چنین آورده اس ��ت« :آنان ،كسانى هستند كه هنگام فساد
مردم ،به اصالح مى پردازند .س���وگند به کسی كه جانم به دست اوست ،ايمان مانند سيل به
مدينه رو خواهد آورد .قس���م به آنكه جانم به دست اوست ،همان گونه که مار در سوراخش بر
خود می پیچد ،اسالم هم در میان این دو مسجد جمع می شود».

1

المعجم االوسط در  377/ 6از ابن عباس نقل می کند که پیامبر؟ص؟ فرمود« :اسالم غریبانه آغاز
شد و غریبانه باز خواهد گشت ،پس خوشا به حال غریبان.
پیش از قیامت فتنه هایی خواهد بود به مانند پاره های شب تاریک ،شخص شب هنگام
مؤمن است ولی صبح کافر است ،و شخص صبح هنگام مؤمن است ولی شب کافر ،اقوامی
هستند که دین خود را در قبال کاالی دنیا می فروشند».
ترمذی در  129/ 4می نویس ��د« :چنان كه مار در النه اش جمع مى ش���ود ،دين در حجاز جمع
می گردد .دین در حجاز پناه می گیرد ،چنان كه بز كوهى به باالى كوه پناه می برد .دين غريبانه
آغاز گش���ت و غريبانه باز مى گردد .خوش���ا به حال غريبان كه سنتم را _ كه مردم پس از من به
فساد می کشند _ اصالح مى كنند .این حدیثی حسن است».
در منابع شيعى نیز احادیثی درباره ی غربت اسالم روايت شده است.

الجعفريات  192/از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند که پيامبر؟ص؟ فرمودند« :اسالم غريبانه آغاز
شد و غريبانه باز مى گردد ،خوشا به حال غريبان ،پرسيدند :اى رسول خدا ! غريبان كيانند؟
فرمود :كسانى كه وقتى مردم فساد مى كنند ،اصالح مى نمايند .مؤمن ،هیچ وحشت و غربتى
ن���دارد .هر مؤمن���ى كه در غربت بميرد و گريه كنندگانش اندک باش���ند ،فرش���تگان بر او ّ
ترحم
کرده ،خواهند گريس���ت ،وگرنه در قبرش نورى گس���ترده مى ش���ود كه از جايى كه دفن شده تا
زادگاهش خواهد درخشيد».
كمال الدين  200/1سه روايت از امیرالمؤمنین ؟ع؟ آورده و می نویسد« :و هم چنان که پیامبر؟ص؟
 .1و ني���ز ر.ک ب���ه صحی���ح مس���لم  ،90/1س���نن اب���ن ماج���ه  ،1319/2مس���ند ب���زار  ،314/1مش���کل اآلث���ار ،297/ 1
المسند الجامع  155/ 6 ،317/ 12و  ،192/ 14المعجم األوسط  551/ 2و 478/ 5
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فرمودند ،اس�ل�ام در این زمان غريبانه بازگش���ته است ،همانس���ان كه آغاز شده بود ،و با ظهور
ولی و حجت خدا تقویت مى گردد ،چنان كه با ظهور پیامبر خدا؟ص؟ تقویت ش���د.
امامت آن حضرت روشن مى شود ،چنان كه
بدین ترتیب چش���مان منتظران و معتقدان به
ِ
پس از ظهور رس���ول خدا؟ص؟ ،چش���مان کس���انی ک���ه در انتظار ایش���ان بودند و ی���ا درباره ی آن
حض���رت ش���ناخت و آ گاهی داش���تند ،روش���ن ش���د .خداوند عزوج���ل ،وعده های���ی را که به
اوليائ���ش داده ،جام���ه ی عمل می پوش���اند ،دينش را اوج مى بخش���د و ن���ورش را تمام و كامل
می گرداند ،حتى اگر مشركان خوش نداشته باشند».
قاضی نعمان مغربی در شرح االخبار  371/3آورده است كه ابو بصير از امام صادق؟ع؟ خواست

این حديث [ غریبان ] را برايش ش ��رح دهد ،وی مى گويد« :عرضه داش���تم :ای فرزند رس���ول خدا !
فداي���ت ش���وم ،ای���ن حدي���ث را برايم ش���رح دهی���د ،ایش���ان فرمودند :ه���ر امامى از م���ا ،دعوت
جدي���دى مانن���د دعوت رس���ول خدا؟ص؟ آغاز مى كند .مه���دى؟جع؟ نیز چنین اس���ت ،او از نو
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به س���وی خدا دعوت می کند و این هنگامی اس���ت که س���نت ها تغيير يافته ،بدعت ها زياد
ش���ده ،پيش���وايان گمراهى ب���ر مردم چيره می ش���وند و ن���ام و ياد پيش���وايان هداي���ت _ كه خدا
اطاعتشان را بر بندگان واجب كرده و آنها را عهده دار آن نموده که مردم را به سوى او بخوانند و
با نشانه هايش ،آنها را به سوى او راهنمايى كنند _ کهنه می گردد ،و به سبب غلبه ی پيشوايان
ستمگر بر ایشان ،نامشان از ياد رفته و از آنان خبرى نخواهد بود .پس وقتى كه خداوند بخواهد
مهدى آن���ان داده عملی کند [ ،مه���دی ] نیازمند
وع���ده اى را ك���ه به امامان نس���بت به ظه���ور
ِ
ّ
آن اس���ت که آن���ان را مجدد به اس�ل�ام فراخواند ،هم چنان که رس���ول خدا؟ص؟ چنین نمودند».
ارشاد  364/از محمد بن عجالن نقل مى كند که امام صادق؟ع؟ فرمودند« :وقتى قائم؟ع؟ قيام
كند ،مردم را از نو به اسالم فرا مى خواند و آنان را به امری که مندرس و كهنه شده و عموم مردم از
آن گمراه شده اند ،هدایت می کند .از آن رو قائم ،مهدى ناميده شده است كه به امرى كه از آن
گمراه شده اند ،هدايت مى كند و قائم ناميده شده ،چون برای برپا داشتن حق قيام مى كند».

1

نعمانى در غیبت  230/از ابن عطاء مكى چنین نقل می کند« :از یکی از بزرگان فقهاء _ مقصود
 .1و نیز اعالم الور ى  ،431/روضة الواعظين  ،264/2كشف الغمة  254/3و اثبات الهداة  527/3و 555
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امام صادق؟ع؟ اس���ت _ پرسیدم :سيره ی مهدى چگونه است؟ فرمود :مانند رسول خدا؟ص؟
عمل مى كند ،او آنچه را که پیش���تر بوده از میان می برد _ چنان كه رسول خدا؟ص؟ جاهليت را
از بين برد _ و اسالمی جديد را آغاز مى كند».

1

در كاف ��ی  536/1از ابوخديج ��ه روايت مى كند كه از امام صادق؟ع؟ درباره ی قائم پرس ��يدند ،آن

حضرت در پاس ��خ فرمودند« :ما همه ،يكى پس از ديگ���رى ،قائم به امر خداييم ،تا هنگامى كه
صاحب شمشير بيايد .وقتى صاحب شمشير آمد ،امری غير از آنچه بوده است ،مى آورد».

2

نگارنده :مقصود از غربت اسالم ،غربت در مقام اجرا و عمل است كه شیخ صدوق؟حر؟ نیز بدان
تصريح كرده و آن را به ظهور حضرت مهدى؟جع؟ مرتبط دانس ��ته اس ��ت .بزرگان اهل س ��نت سعی
کرده ان ��د ت ��ا حديث را به درگيرى ميان اهل حجاز و ش ��ام ارتباط دهند ،هم ��ان طور كه حديث گروه
پيروز را به سود اهل شام و بنى اميه به كار گرفته اند.
معن ��اى ای ��ن جمل ��ه :ايم ��ان يا عل ��م در مدين ��ه و مك ��ه جمع مى گ ��ردد ،نیز آن اس ��ت ك ��ه آ گاهى
دين ��ى از ام ��ت رخ ��ت ب ��ر می بن ��دد و ای ��ن دو ش ��هر ،در آخرالزم ��ان و ب ��ر دس ��تان ام ��ام مهدی؟جع؟،
مرکز ش ��روع دوباره ی اس�ل�ام خواهند بود ،هم چنان که مرکز شروع اس�ل�ام بر دستان جد ایشان ،خاتم
پیامبران؟ص؟ بودند.

�غ ر�ی ب� ن
ک� نا� ن�د؟
ا� و گروه ی�اری ش�ده ی
در اینج ��ا ب ��ه نکته ای ش ��ایان توجه ،اش ��اره می ش ��ود :عل ��ت اینکه ای ��ن حدیث به ط ��رق متعدد
و توس ��ط راو ی ��ان ز ی ��ادی نقل ش ��ده ،آن اس ��ت ک ��ه عمر بن خط ��اب و معاو ی ��ه در سلس ��له ی راویان
آن داخ ��ل ش ��دند ،ب ��ه ع�ل�اوه آنک ��ه معاو ی ��ه آن را بر خ ��ود و اهل ش ��ام منطبق دانس ��ت ! البته س���وء
اس ��تفاده وی از ای ��ن حدی ��ث ،تنه ��ا نقل ه ��ای مرتب ��ط ب���ا او را تضعی ��ف می کن ��د ولی ب ��ه اصل آن،
که شیعیان از اهل بیت؟مهع؟ روایت می کنند ،ضربه ای نمی زند.
 .1به نقل از همين منبع در اثبات الهداة  539/3و بحار االنوار 352/52
 .2و نی���ز غيبت ش���یخ طوس���ى  ،282/ارش���اد  ،364/كش���ف الغم���ة  ،255/3اثب���ات اله���داة  516 ،488/3و 555
و بحار االنوار  332/52و 338
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ش ��گرد معاویه به ش ��یوه ی عباس ��یان _ که می کوش ��یدند احادی ��ث پرچم های س���یاه را بر جنبش
خود تطبیق دهند _ ش ��باهت دارد .و نیز به تالش برای تطبیق حضرت مهدی؟جع؟ بر مهدی های
دروغین تیمی ،حسنی ،عباسی و فاطمی می ماند .نادرستی کار های آنها نیز آسیبی به اصل جریان
امام مهدی؟جع؟ نمی رساند ،گرچه فهم آنان را در این رابطه دچار مشکل می کند.
تم ��ام ای ��ن تطبیقات باطل اس ��ت ،چ ��ه تطبیق معاویه ای ��ن حدیث را بر اهل ش���ام ،چ���ه تطبیق
عباس ��یان آن را بر اهل خراس ��ان ،چه تطبیق متوکل آن را بر اهل حدیث که خود آن را بنیان نهاد و به
مجس ��مه ی حنابله ش ��ناخته می ش ��وند ،و نیز تطبیق وارثان متوکل یعنی وهابیت که محمد بن
نام ِّ
عبد الوهاب تأس ��یس کرد ،و نه تطبیق اخوان المس ��لمین که حس ��ن البناء بنیان نهاد و نه مقاومت
فلسطین در مقابل اسرائیل و یهود و نه...
عل ��ت ای ��ن امر آن اس ��ت که این حدیث صریح اس ��ت در اینک ��ه این غریبان ،جماعتی هس���تند
ک ��ه در ه ��ر زمان ��ی وجود دارن ��د ،تا آنکه حض ��رت مهدی؟جع؟ ظهور نماید و مس���یح؟ع؟ ف���رود آید،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و نی ��ز صراح ��ت در این دارد ک ��ه آنان در اقلیت هس ��تند و تکذیب کنندگان و دش���منانی دارند .این
اوص ��اف و نی ��ز احادیث ��ی که به تفس ��یر این گ ��روه می پردازن ��د ،جای ش ��کی نمی گذارد ک���ه مقصود
پیامبر؟ص؟ امامان عترت و پیروان آنان هس ��تند ،همان کسانی که آخرینشان حضرت بقیة اهلل؟جع؟

است ،و این مطلب از احادیثی که گذشت روشن شد.

روا ی� ت
ن
اگرا� اسلام
اح�
ا� ي
منابع س ��نیان روايتى را از ابوهريره نقل می کنند كه راوی آن ابو علقمه گمان می کند ابو هریره آن را
به پيامبر؟ص؟ نسبت می دهد.

سنن ابو داود  109/4می نویسد« :ابو علقمه گوید :تا آنجا که می دانم ابو هریره از رسول خدا؟ص؟
روایت می کند :خداوند در رأس هر صد س���ال ،كس���ى را برای امتش برمى انگيزد كه دينش را
احياء كند».

1

 .1و نی���ز المعرف���ة بيهقى  ،137/1تاری���خ بغداد  ،59/2الجامع الصغير  ،282/1المس���ند الجام���ع  843/17و صحيح
بخار ى با شرح كرمانى .72/1

146

حاکم در المس ��تدرک  522/4مى نويس ��د« :مردى اين عبارت را در مجلس قاضى ابو العباس
بن شريح خواند و گفت :اى قاضى ! بشارت باد كه خدا در رأس قرن اول ،عمر بن عبد العزيز
و در رأس قرن دوم ،محمد بن ادريس ش���افعى و در رأس س���ومین قرن ،تو را بر انگیخت».
اگر این روایت صحیح باشد و کسانی غیر از اهل بیت؟مهع؟ را در برگیرد ،باز نمی توان این احیا گران
را ش ��ناخت ،ز ی ��را ادعا های بس ��یاری از س ��وی برخی حاکمان و عالمان ش ��ده که خ ��ود را احیا گران
می دانند ،پیروانشان نیز این ادعا ها را تأکید می کنند !
ع�ل�اوه ب ��ر آنکه حدی ��ث دارای ابهام اس ��ت ،چرا که روش ��ن نیس ��ت این صد س ��ال آی ��ا از مبعث
پیامبر؟ص؟ آغاز می شود ،یا از هجرت و یا از وفات ایشان ،و آیا مقصود از رأس قرن ،سال نخست آن
است یا معنای عرفی آن ،که سال هایی از قرن بعد را نیز شامل می باشد؟
از سویی معنای احیاء دین چیست؟ احیاء نظری است یا عملی؟
آیا زدودن تحریفات اعتقادی و فقهی آن است و یا محو انحرافات عملی و اجرایی آن؟
از طرف ��ی ای ��ن احیا گ ��ر ،آی ��ا از ط ��رف خداون ��د مبعوث می ش ��ود و ب ��ه عل ��م الهی عم ��ل می کند،
و یا اینکه مجتهد در دین است و مردم را به پیروی از آراء خود فرا می خواند؟

ً
آیا او حاکم است و یا قدرت آن را دارد تا احیاگری خود را به اجراء بگذارد ،یا اینکه صرفا مردمان

را بدان دعوت می نماید و نظرات خود را اعالم می کند؟
مودودی ،در ش ��مار احیاگرانی که در رأس هر قرن هس ��تند ،امام مهدی؟جع؟ را احیاگر اس�ل�ام در
عال ��م می ش ��مارد ،ولیکن آن حضرت حس ��اب خاص خ ��ود را دارند و نمی توان ایش ��ان را با دیگران
سنجید.

به نظر می رس ��د که اصل این حديث درباره ی «نقش و تأثير عترت پیامبر؟ص؟ در حفظ اس�ل�ام
و زدودن تحریفات از آن» بوده ،اما دش ��منان با افزودن در روايت ،آن را براى زمامداران خود مصادره
کردند ! قدر متیقن حدیث آن اس ��ت که حضرت مهدی؟جع؟ و پیش از ایشان امامان معصوم؟مهع؟
احیاگران اسالم هستند.
احق ��اق الح ��ق از احمد بن حنبل نق ��ل می کند که تنها احیاگران ،عترت هس ��تند .ش ��اید او این

مطل ��ب را از ای ��ن فرمای ��ش پیامب ��ر؟ص؟ در ب ��اره ی عترت برداش ��ت کرده اس ��ت که «ق���رآن و عترت،
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هرگ���ز از هم جدا نمی ش���وند تا آنکه در کنار حوض نزد من آین���د» ،زیرا این حدیث بر این داللت
می کند که در هر عصری امامی از عترت وجود دارد.
احاديث ما ش ��يعيان صراحت در این دارد که امام مهدى؟جع؟ اس�ل�ام را احيا مى كند و از غربت
بيرون مى آورد.

ش ��یخ ص ��دوق در عيون أخب ��ار الرضا ؟ع؟  200/2از حس ��ن بن جهم روایت می کن���د« :روزى در
مجلس مأمون حاضر ش���دم و على بن موس���ى الرضا؟ع؟ آنجا بودند .فقيهان و متکلمان فرق
مختلف هم حضور داش���تند ...مأمون پرسيد :یا ابا الحسن ! درباره ی رجعت چه مى گويى؟
امام؟ع؟ فرمودند :رجعت حق اس���ت و در امت هاى پيشين نيز رخداده ،قرآن نیز از آن سخن
گفته است .رس���ول خدا؟ص؟ هم فرموده اند :هرچه در امت هاى گذشته بوده ،در این امت نیز
رخ خواهد داد ،هم چنان که دو تای کفش و دو پر تیر در مقابل هم قرار دارند.
رسول خدا؟ص؟ هم چنین می فرماید :هنگامى كه مهدى از فرزندان من خروج كند ،عيسى
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بن مريم؟ع؟ فرود آمده و پش���ت س���ر او نماز مى گزارد .و نيز می فرماید :اس�ل�ام غريبانه آغاز شد
و غريبان���ه نيز باز مى گردد وخوش���ا به حال غريبان .پرس���يدند :اى رس���ول خدا ! پس از آن چه
خواهد شد؟ فرمودند :حق به اهلش بازمى گردد».

1

ف ��رات کوفی در تفس ��ير خ ��ود  44/از خيثمه ی جعف ��ى روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در تفس���ير
ْ
َ
ْ
َ أَ َ
َْ َْ ً َُ َ َ ُ آ َ ْ
َ
آيه ی :يَ� ْو َم يَ� أ��ت� بَ� ْع�ضُ آ� يَ� ِت
ا� َر ِّب�ك لا يَ� ن� ف� ُع ن� ف�سا ِإ� ي� َم نا�ها ل ْم ت�ك نْ� � َم ن� ت� ِم نْ� ق� بْ� ُل � ْو ك َس بَ� ت� ِ�ف ي� ِإ� ي� َم ِنا�ها
ِي
َ ً
ً
خ� يْ�را 2،روزى كه پارهاى از نش ��انههاى پروردگارت می آيد ،كس���ى كه قب�ل�ا ايمان نياورده يا خيرى در
ايمان آوردن خود به دس ��ت نياورده ،ايمان آوردنش س���ود نمی بخشد ،فرمودند :مقصود [ از خیر ]
ّ
مودت و نصرت ماست.
خیثمه گوید :عرض کردم :آیا یاری شما با زبان و دست و قلب [ هر سه ] است؟ حضرت
فرمودن���د :اى خيثم���ه ! يارى ما با زبان ،مانند يارى با شمش���ير اس���ت ،و نصرت ما با دس���ت
[ و شمشیر ] برتر است.
 .1االيقاظ  ،107/حلية االبرار  301/2و بحار االنوار 135/25
 .2سوره ی انعام 158/
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اى خيثمه ! قرآن در س���ه مورد نازل شده اس���ت :یک قسم آن درباره ی ما ،قسم دوم در مورد
دش���منان ما و سومین قس���م هم در خصوص واجبات و احكام اس���ت .آیا اگر آيه اى درباره ی
قومى نازل شود و آن قوم از بین روند ،آيه نيز از بین می رود؟ در این صورت ،چيزى از قرآن باقى
نمى مان���د ! ق���رآن ،از ابتدا تا انته���ا و از انتها تا ابتدا جریان دارد ،مادامی که آس���مان ها و زمین
پا بر جاست ،پس برای هر قومی آیه ای است که آن را تالوت می کنند.
اى خيثمه ! اسالم غريبانه آغاز شد و غريبانه باز مى گردد ،پس خوشا به حال غريبان.
اى خيثمه ! زمانى بر این مردم فرا خواهد رسيد كه خدا را نمى شناسند و نمى دانند توحيد
چيس���ت ،تا آنكه خروج دجال فرا رس���د و عيسى بن مريم از آس���مان فرود آيد و خداوند دجال
را به دس���ت او بكشد ،و مردى از ما اهل بيت براى آنان نماز بگزارد .آیا نمی بینی كه عيسى با
اين كه پيامبر است ،پشت سر ما نماز مى خواند؟ بدان که ما از او برتریم».
نعمانى در غیبت  320/از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :هنگامى كه قائم ما قيام كند ،مردم را
به امری جديد فرا مى خواند ،چنان كه رس���ول خدا؟ص؟ بدان دعوت نمود .اس�ل�ام غريبانه آغاز
شد و غريبانه به مانند ابتدای آن ،بازخواهد گشت ،پس خوشا به حال غريبان».

1

هم ��و در  232/رواي ��ت می کن ��د كه عب ��داهلل بن عط ��اء از امام باقر؟ع؟ پرس ��يد« :وقت���ى قائم قيام
كند ،به چه س���يره اى بين مردم رفتار خواهد کرد؟ حضرت فرمودند :همانند رس���ول خدا؟ص؟
آنچه را که پیشتر بوده از میان مى برد و اسالم جديدى را آغاز مى كند».

2

و در  322/نق ��ل می کن ��د ك ��ه اب ��و بصي ��ر ب ��ه ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ گف ��ت« :درب���اره ی فرمای���ش
اميرالمؤمنين؟ع؟ :اسالم غريبانه آغاز شد و هم چنان كه شروع شده ،باز مى گردد ،پس خوشا
به حال غريبان ،خبر دهید که مقصود چیست؟
ام���ام؟ع؟ فرمودند :اى ابو محمد ! هنگامى كه قائم؟ع؟ قيام كند ،همانند رس���ول خدا؟ص؟
دعوت جديدى را آغاز مى كند».

3

 .1از همین منبع در بحار االنوار 366/52
 .2به نقل از همين منبع ،حلية االبرار  629/2وبحار االنوار 354/52
 .3و نيز بحار االنوار 367/52
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م� ث
عو� ش�دم
اهل� ت� ب
حد ي� ثِ� ب� ي� ن� دو ج� ي
امالی ش ��جرى  277/2از موس ��ى بن جعفر؟امهع؟ از پدرانش از حضرت امیر؟ع؟ روایت می کند كه

رسول خدا؟ص؟ فرمودند« :بين دو جاهليت مبعوث شدم ،كه دومین آنها بدتر از اولی است».
نگارن ��ده :منب ��ع ديگرى براى اي ��ن حديث مهم ،یافت نش ��د .این حديث داللت ب���ر این دارد كه
جاهليت دوم كه پس از پيامبر؟ص؟ واقع مى شود ،از جاهليتى که پیش از ایشان بوده ،بدتر است .ما
هر گونه كه روايت را تفس ��ير كنيم ،جاهليت غربى كنونى نیز ،جزئى از آن اس ��ت .مؤيد اين مطلب،
فرمايش خداست:
َ قَ ْ نَ ف ُ ُ ت ُ َّ َ تَ َ َّ ْ َ تَ َ ُّ َ ْ َ َّ ة أ َ أَ ق ْ َ َّ �ةَ َ آ ت َ َّ َ ا�ةَ َ أَ ْ َ َ َ َ ُ َُ
«و�ر� ِ� ي� ب� ي� ِو�ك ن� ولا � ب�ر ج� ن� � ب�ر ج� ال ج� ِاه ِل ي� ِ� ال�ولى و� ِ�م ن� الصلا و� ِ� ي� ن� ال�ز ك و� ِطع ن� اهلل و رسوله
َ ّ ُ َْ ً
نَّ َ ُ ُ ُ ُ �ذْ َ َ نْ ُ ُ ّ ْ أَ ْ ْ
الر ج� َس �ه َل ال بَ� يْ� تِ� َو يُ�ط ِه َرك ْم ت�ط ِه ي�را  ،1و در خانههايتان قرار گيريد و
ِإ��ما ي� ِر ي�د اهلل ِل ي� ِه ب� ع�كم ِ
مانند روزگار جاهليت قديم زينت هاى خود را آشكار نكنيد و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازید و خدا
و فرس ��تادهاش را فرمان بري ��د .خداوند فقط مى خواهد هر گونه آلودگى را از ش���ما خاندان [ پيامبر ]
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بزدايد و ش ��ما را پاک و پاكيزه گرداند».

ای ��ن آي ��ه به جاهليت دوم اش ��اره دارد و از نش ��انه هايش آن اس ��ت كه زنان به گون���ه اى كه در زمان
جاهليت نخست زینت هایشان را آشکار می کردند ،ظاهر مى شوند !
در اي ��ن آي ��ه بحث هاي ��ى اس ��ت ک ��ه ب ��ه موض ��وع م ��ا مر ب ��وط می ش ��ود ،از جمل���ه آنك���ه ظه���ور
ام ��ام مه ��دى؟جع؟ پس از جاهليت دوم اس ��ت كه ش � ّ�ر و زيان آن برای بش ��ریت ،به مراتب بيش���تر از
جاهليت نخستین است.

 .1سوره ی احزاب 33/
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فصل چهارم

ف
ن
ت
���ه ها
فتنه های پیش بینی شده در امت اسالم

ام� را در�باره ی ف� ت� ن�ه های پ�س ا�ز خ�ود ش
ه�دار می ن
ام�ر؟ص؟ ت
ده�د
پ� ي� ب
وقت ��ى پيامبر؟ص؟ در بس ��تر بيم ��ار ى بودند ،مطال ��ب ارزنده اى را ب ��ه امت عرض���ه كردند كه هيچ
پيامبرى براى امتش نياورده بود .ایش ��ان مى خواس ��تند برای آنها عهدنامه و برنامه ای بنویس���ند که
ضامن هدایت آنان باش ��د و با عمل بدان هرگز گمراه نش ��وند ،و تا قیامت س ��رور س���ایر امم باش���ند.
ام ��ا عم ��ر بن خطاب به مواجهه با آن حضرت برخاس ��ت و مانع آن ش ��د که پیامب���ر؟ص؟ عهد خود را
بنگارند ! طلقاء و آزادشدگان قريش هم كه آن زمان بسیاری از آنها در مدینه حضور داشتند ،سخن
او را تأيي ��د كردن ��د و فرياد زدن ��د :آنچه عمر می گوید ،صحیح اس ��ت ! دوات و كاغ���ذ را به او نزدیک
نکنید ،كتاب خدا ما را بس است.

معن ��ى اين س ��خن آن اس ��ت كه ما س � ّ�نت پيامب ��ر را رد می کنی ��م و نمى خواهيم براى م���ا پيمان و

امان نامه ای در برابر گمراهی بنویسد !
بخ ��اری در ش ��ش ج ��ای صحی ��ح خ ��ود جبه ��ه گی ��ری عم ��ر در قب ��ال رس���ول خدا؟ص؟ را نق���ل
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می کن ��د ! و پی ��روان دس ��تگاه خالف ��ت ت ��ا ب ��ه ام ��روز ،ب ��ه دف ��اع و جان ��ب داری از عم���ر می پردازند !
بدی ��ن ترتیب امت از فرمان پیامبر؟ص؟ س ��رپیچی کرد و به رهبری عمر ،ب ��ه آینده ای ایمن از گمراهی
و فتنه پش ��ت پ ��ا زد ،و این برخورد عجیب ترین رفتاری اس ��ت که امتی با پیامبرش داش���ته اس���ت !

مس ��ند الشامیین  56/ 1از ایشان روایت می کند« :به من وحی شده که از دنیا می روم و مهلتی
ندارم ،و شما پاره پاره _ در حالی که برخی گردن برخی را می زنند _ به دنبال من خواهید آمد».
مقصود از این روایت آن است که در حکومت پس از من طمع می کنید و بر سر آن خواهید جنگید !
ایش ��ان ای ��ن مطل ��ب را از ای ��ن باب ��ت فرمودن ��د ک ��ه برخ ��ی صحاب ��ه در بیم���اری حض���رت اظهار
داش ��ته ب ��ود ک ��ه حض ��رت نمی میرن ��د ،و البت ��ه غرض ��ی در ورای آن نهفت ��ه ب���ود ،او می خواس���ت با
ای ��ن کار از بیع ��ت ب ��ا امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ به عن ��وان خلیف ��ه ی پیامب ��ر؟ص؟ جلوگیری به عم���ل آورد !
طبران ��ى در المعجم الكبير  69/22و مس ��ند الش ��اميين  124/3از واثلة بن اس���قع از رس���ول خدا؟ص؟

روایت می کند« :ش���ما مى پنداريد من آخرين نفر از میان ش���ما هس���تم که می میرم ،حال آنکه
نخس���تين فردى هس���تم كه از ميانتان مى روم .ش���ما پس از من به صورت گروه هایى پاره پاره
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خواهید آمد که برخی ،برخی دیگر را می کشند».

1

نگارن ��ده :راویان وابس ��ته به خالفت در صدد برآمدن���د تا زمان این فتنه ه ��ا را از زمان صحابه دور
کنن ��د ! عل ��ی رغم اینک ��ه پیامبر؟ص؟ خود به آن ��ان خبر دادند که پس از ایش ��ان بر س ��ر حکومت نزاع
می کنن ��د ،و خب ��ر دادند که در قیامت دس ��تور می رس ��د که آنها را به س ��وی آتش برن ��د و جز به تعداد
شترانی که از گله جدا و گم شده اند ،کسی از ایشان نجات نمی یابد _ همان گونه که بخاری نقل
می کند _ ،ولی با این وجود راویان چنین جلوه دادند که این فتنه ها در نزدیکی های قیامت است !

ف
ف
یا� ت
سوء ت
اس� ف�اده راو� ن
دس�گاه خ�لا� ت� ا�ز احاد ی� ث� � ت� ن�ه !
دس ��تگاه خالف ��ت ،ب ��ه تحر ی ��ف و دگرگ ��ون ک ��ردن احادی ��ث فتنه های ��ی ک ��ه رس ��ول ا ک ��رم؟ص؟
در ب ��اره ی آنه ��ا هش ��دار داده بود ،بس ��نده نک ��رد ،و راو ی ��ان آنان اس ��رائیلیات خ ��ود را ب ��دان افزودند،
و آنها را در راستای خدمت رسانی به خالفت به کار گرفتند !
طیالس ��ی در مس ��ند خ ��ود  108/از نعم ��ان ب ��ن بش ��یر و ابن اب ��ی ش ��یبه در المصن ��ف  593/ 8از

شب
ابو موسی آورده اند که رسول خدا؟ص؟ فرمودند« :پیش از قیامت ،فتنه هایی مانند پاره های ِ
تاریک خواهد بود ،ش���خص صبح می کند در حالی که مؤمن اس���ت ولی شب کافر می شود،
و ش���خص ش���ب مؤمن است ولی صبح کافر می گردد .گروه هایی در آن فتنه ها ،نصیب خود
[ از دین ] را به ازای متاع اندکی از دنیا می فروشند».

2

تغییر از ایمان به کفر ،بدان معناس ��ت که والیت حق م ��داران را رها می کنند و به باطل می گروند،
یا آنکه به ضاللت می افتند.
حس ��ن بصری ،در وصف کس ��انی که دچار این فتنه ها ش ��دند و دین خود را فروختند ،می گوید:

«ب���ه خدا قس���م آنان را اش���باحى دیدم بدون عق���ل ،و جس���م هايى بى ِخرد .پروان���گان آتش و
مگس���ان طم���ع ورز ،با دو دره���م مى آمدند و با دو دره���م مى رفتند ،هر يک از آن���ان حاضر بود
دينش را به قيمت بزى بفروشد! ».

3

 .1مجمع الزوائد  306/7راویان آن را توثیق کرده است.
 .2و نیز مسند احمد  303/ 2و  ،372صحیح مسلم  110/ 1و سنن ترمذی 330/ 3
 .3حلیة االولیاء 170/ 10
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او این کالم را در وصف مردمان عوام و پیروان فرومایه گفته اس ��ت ،ولی س ��خنی در وصف رهبران
و پیشوایان گمراهی به میان نیاورده است !
ابو هر ی ��ره در آخ ��ر عمر اعتراف کرد که پیامبر؟ص؟ مس ��لمانان را از فتنه های قریش و کودکان آنان بر
حذر داشت ،و نیز اذعان نمود که خود ،به جهت ترس از قتل ،این روایات را کتمان می کرده است.

1

یکی از مش ��هورترین کس ��انی که به تحریف احادیث فتنه پرداخت ،ابو موس���ی اش���عری اس���ت.
وی در بص ��ره ،در نبرد امیرالمؤمنین؟ع؟ با اهل جمل ،با س ��وء اس ��تفاده از این احادیث ،کوش���ید تا
مس ��لمانان را از ی ��اری ام ��ام؟ع؟ باز دارد .او به این اس ��تدالل کرد که پیامب ��ر؟ص؟ از جنگ نهی کرده
اس ��ت .غ ��رض او ای ��ن بود ک ��ه طلحه و زبیر و عایش ��ه بر بصره و به دنب ��ال آن بر کوفه س���یطره یابند و
حکومت را از حضرت امیر؟ع؟ سلب کنند.

2

حدیث ��ی ک ��ه وی ب ��دان تمس ��ک می کن ��د در مناب ��ع س ��نیان مع ��روف اس ��ت ،احم���د در مس���ند

 416/ 4از وی چنی ��ن روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :پیش از قیامت ،فتنه هایی مانند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ش���ب تاریک خواهد بود ،در آن فتنه ها ش���خص صبح مؤمن اس���ت ولی ش���ب کافر
پاره های ِ
می ش���ود ،و ش���ب مؤمن اس���ت ولی صبح کافر می گردد .در آن فتنه ها کس���ی که بنش���یند از
ایستاده بهتر است ،و ایستاده ازکسی که راه می رود و کسی که راه می رود از کسی که می دود.
پس کمان هایتان را بشکنید ،زه هایتان را پاره کنید و شمشیر هایتان را بر سنگ بزنید ،اگر در
خانه ی یکی از ش���ما وارد ش���وند ،مانند پس���ر خوب آدم [ هابیل ،که کش���ته شد ولی دست به
سمت برادرش نبرد ] باشید».

3

حک ��م به صحت این حدیث توس ��ط س ��نیان ش ��گفت آور اس ��ت ،ز ی ��را هر دو طرف اس���تحقاق
دوزخ خواهن ��د داش ��ت ،ع�ل�اوه ب ��ر آنک ��ه ب ��ا ق ��رآن نیز مخال ��ف اس ��ت ،خ ��دای متع���ال می فرماید:
ْ َ َ ُ َ أَ
َ َ ُ َّ
َ ْ َ ُ ََ أ
َُ َ
ْ ْ
َ َ
« ِإَو نْ� َط ِئا� ف� ت� نِا� ِم نَ� ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� قا� ت� ت�لوا ف�� ْص ِل ُحوا بَ� يْ� ن�ه َما ف� ِإ� نْ� بَ��غ ت� ِإ� ْحداه َما على ال� خ�رى ف� ق� ِتا�لوا ال ِ�ت ي�

 .1ر.ک به صحیح بخاری 88/ 8
 .2ر.ک به جواهر التاریخ ،جلد اول
 .3مش���ابه آن در الفت���ن  ،30/ 1بخ���اری  ،177/ 4س���نن اب���ن ماجه  ،1310/ 2س���نن ابو داود  ،305/ 2مس���تدرک حاکم
 555/ 4و سنن بیهقی  191/ 8آمده است .البانی در ارواء الغلیل  102/ 8آن را صحیح می شمارد.

154

َ ْ َ أَ
َ
ْ ْ أَ ْ
َ
نَّ َ ُ ُ ْ ْ
َُ
تَ� ْ� غ�� َح�تَّى تَ� ف��ئَ � َلى أ� ْ
اهلل ي� ِح ّب� ال ُم ق� ِس ِط ي� نَ�،
اهلل ف� ِإ� نْ� ف� َاء ت� ف�� ْص ِل ُحوا بَ� يْ� ن�ه َما بِ�ال َعد ِل َو� ق� ِس ُطوا ِإ��
ر
م
ِ ِإ
ِ ِ
بِ ي

1

و اگ ��ر دو طائف ��ه از مؤمن ��ان با ه ��م بجنگند ،مي ��ان آن دو را اصالح دهي���د ،و اگر [ باز ] يك���ى از آن دو بر
ديگ ��رى تع � ّ�دى كرد ،با آن [ طائفهاى ] ك ��ه ّ
تعدى مى كند بجنگيد تا به فرمان خ���دا بازگردد .پس اگر
بازگش ��ت ،ميان آنها را به عدالت س ��ازش دهيد و عدالت كنيد ،كه خدا دادگران را دوس���ت مى دارد».

بخاری در  91/8تحت عنوان «فصلی در اینکه فتنه ای به وقوع می پیوندد و کس���ی که در آن
بنش���یند بهتر از کس���ی اس���ت که بایس���تد» همین مضمون را از ابو هریره روایت می کند .او سپس
در «فصلی در اینکه اگر دو مس���لمان با شمش���یر با یکدیگر مواجه شوند» ،داستان حسن بصری

ب ��ا اب ��و بكره _ ب ��رادر زياد بن ابيه _ را آورده اس ��ت .وی مى گويد« :ش���بی از ش���ب های فتنه [ جنگ
جمل ] ،سالحم را برداشتم و خارج شدم ،ابوبکره نزد من آمد و گفت :کجا می خواهی بروی؟
گفتم :می خواهم پس���ر عموی پیامبر؟ص؟ را یاری نمایم .او گفت :رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :هرگاه
دو مسلمان با شمشیر با یکدیگر مواجه شوند ،هر دو اهل آتش اند ! از ایشان پرسیدند [ :علت
اینکه ] قاتل [ اهل آتش اس���ت ] واضح اس���ت ،ولی چرا مقتول؟ حضرت گفتند :او در صدد
کشتن دیگری بود».
ابو سعید خدری و جاریة بن عبداهلل ،سخن ابوبکره را رد کردند ،ولی بخاری در این رابطه خود را

به غفلت زده است ،آن دو گفتند« :خدا ابوبکره را لعنت کند ،هم بد شنید و هم بد پاسخ داد !
رسول خدا؟ص؟ به ابو موسی اشعری چنین فرمود :پس از من فتنه ای خواهد بود که تو اگر در آن
خواب باشی بهتر از آن است که نشسته باشی و اگر نشسته باشی بهتر از آن است که راه بروی».

2

ای ��ن دو ت ��ن ،گواه ��ی دادن ��د ک ��ه اب ��و موس ��ی ای ��ن حدی ��ث را تحر ی ��ف ک ��رده اس ��ت ،عم ��ار نی���ز
ش ��اهد س ��وم آن اس ��ت .طب ��ری در تار ی ��خ  497/ 3نق���ل می کن ��د ک ��ه وقت ��ی امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟،

امام حس ��ن؟ع؟ و عمار را به کوفه فرس ��تاد ،امام مجتبی؟ع؟ به ابو موس ��ی فرمود« :ای ابو موس���ی !
چرا مردم را از [ یاری ] ما باز می داری؟ به خدا س���وگند ما جز اصالح را نمی خواهیم ،و کس���ی
همانند امیرالمؤمنین؟ع؟ هم ازچیزی نمی هراسد !
 .1سوره ی حجرات 9/
 .2الغارات 657/ 2
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ابو موسی در پاسخ گفت :راست گفتی ،پدر و مادرم فدایت ،ولی با شخصی امین مشورت
کردید ،از رس���ول خدا؟ص؟ ش���نیدم که می فرمود :فتنه ای خواهد بود که در آن ،نشس���ته بهتر از
ایستاده است و ایستاده بهتر از راه رونده و راه رونده بهتر از سواره.
در ای���ن هن���گام ،عمار که از این س���خن ناراحت ش���ده بود ،غضب کرد و ایس���تاد و گفت:
ای م���ردم ! پیامب���ر؟ص؟ به ابو موس���ی تنه���ا این را فرمود [ :فتن���ه ای خواهد بود ک���ه ] اگر تو در آن
بنشینی بهتر از آن است که ایستاده باشی».
در تاریخ مدینة دمش ��ق  93/ 32می آورد که عمار با او چنین مواجه ش ��د که تو از زمره ی افراد لیلة

العقبة1هس ��تی که توطئه کردند پیامبر؟ص؟ را به قتل برس ��انند ،وی چنین می نگارد« :ابو موسی آمد
و گفت :مرا با تو چه کار ،آیا برادر تو نیس���تم؟ عمار گفت :نمی دانم ،تنها این را می دانم که از
پیامبر؟ص؟ ش���نیدم که لیلة الجبل تو را لعنت می کرد ! ابو موسی گفت :ایشان برای من طلب
آمرزش کرده است .عمار پاسخ داد :شاهد لعنت بودم ولی طلب آمرزش را ،نه».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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اهل س ��نت این روایت را به خاطر محمد بن علی بن خلف العطار ضعیف می ش���مارند ،ولیکن
خطیب او را توثیق کرده است.
ابو موس ��ی یکی از صحابه اس ��ت و چند تن از صحابه ش ��هادت می دهند که وی یکی از روایات
فتنه را تحریف نموده اس ��ت .حضرت امیر؟ع؟ هم او را از امارت کوفه عزل فرمود و س���امری نامید،
ش ��باهت او به س ��امری آن اس ��ت که ابو موس ��ی می گفت« :ال قتال» یعنی جنگ نکنید ،و س���امری
می گفت« :ال مساس» یعنی به من دست نزنید.
اب ��و موس ��ی ،خ ��ود نی ��ز اعت ��راف می کن ��د ک ��ه پیامب ��ر؟ص؟ او را گم ��راه کنن���ده معرف���ی کردن���د،

مناقب آل ابی طالب؟ع؟  363/ 2از ابن مردویه از س ��وید بن غفله روایت می کند« :با ابو موس���ی در
کن���ار فرات بودی���م ،او گفت :از پیامبر؟ص؟ ش���نیدم که می فرمود :بنی اس���رائیل با هم اختالف
َ
کردند و این اختالف تا آنجا ادامه داش���ت که آنها دو َحکم گمراه که پیروانشان نیز گمراهند،
َ
گماردند ،ش���ما نیز پیوس���ته در اختالفید ت���ا آنجا که دو تن را َحکم ق���رار می دهید که هم خود
 .1ش���بی که تعدادی از منافقان صحابه در صدد کش���تن رس���ول خدا؟ص؟ بر آمدند و خواس���تند وقتی ش���تر ایشان از فراز
گردنه ای که در کوه بود عبور می کند ،آن را رم دهند تا حضرت را به ّدره بیندازند .م
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گمراهند و هم کسانی که از آنها تبعیت می کنند !
س���وید گوی���د :من به ابو موس���ی گفت���م :تو را در پن���اه خدا ق���رار می دهم که مب���ادا یکی از آن
دو باش���ی ! پ���س وی جام���ه اش را در آورد و گفت :از ای���ن کار به درگاه خ���دا دوری می جویم،
هم چنان که جامه ام را از خود دور ساختم».

1

یعقوب ��ی در تار ی ��خ خود  190/ 2پس از آنکه جریانی مش ��ابه را نقل می کند می نویس ��د« :س���وید
گفت :چه بس���یار بال ،که به خاطر س���خن گفتن است .من او را پس از جریان حکمین دیدم و
گفتم :خداوند ،چون امری را اراده کند ،مغلوب نمی گردد! ».
نگارنده :محقق ،نمی تواند به گزارشهایی که امثال ابو موسی درباره ی فتنه نقل می کنند اعتماد
ً
نمای ��د ،ز ی ��را هم چنان که می بینیم آنها این روای ��ات را علنا تحریف کرده ،دگرگ ��ون جلوه می دهند.
آن ��ان قت ��ل عثمان را باالتر ی ��ن فتنه قرار دادند و ب ��رای مطالبه ی خون او ،به نبرد ب ��ا امیرالمؤمنین؟ع؟
و ام ��ت پرداختن ��د .آنچ ��ه در اینج ��ا مقص ��ود ماس ��ت ،فتنه هایی اس ��ت ک ��ه متصل به ظه ��ور امام
عصر؟جع؟ می باش ��د .روایات صراحت در این دارد که فتنه ها تا زمان ظهور آن حضرت ادامه دارد،
و آنها را عالوه بر شیعیان ،سنیان نیز نقل کرده صحیح شمرده اند.

طبران ��ی در المعج ��م الکبی ��ر  51/ 18از ع ��وف ب ��ن مال ��ک روایت می کن ��د« :از رس���ول خدا؟ص؟
پرسیدم :آیا شام فتح می شود؟ فرمود :آری ،نزدیک است و پس از آن فتنه هایی رخ می دهد،
س���پس فتنه ای تاریک به وقوع خواهد پیوس���ت و به دنبال آن ،فتنه ها یکی پس از دیگری رخ
می نماید ،تا آنکه مردی از اهل بیتم که مهدی نام دارد ،قیام کند ،اگر او را درک کردی پیروی
کن و از هدایت یافتگان باش».

ف� ت� ن�ه ی � ن
م� ن� ا�ز ظ�لم و ج�ور ج� بّ� ن
ها�ی و پ�ر ش� ن
ارا�
د� �ز ی
ج
مناب ��ع و

کت ��ب اس�ل�امی در ای ��ن مطل ��ب اتف ��اق دارن ��د ک ��ه مأمور ی ��ت حض ��رت مه ��دى؟جع؟

آن اس ��ت كه زمين را پس از آنکه از ظلم و س ��تم آکنده شده ،از عدل و داد پر كند .این امر ،خود بر آن
داللت دارد که ظهور ایشان پس از فتنه ای فراگير خواهد بود.
 .1و نیز شرح نهج البالغة 507/ 13
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این مطلب که ظلم پهنه ی زمین را فرا می گیرد ،بر اکثر زمان ها انطباق دارد .خداوند می فرماید:
ْ أَ
َ َّ َ ُ َ َّ
َ َ َْ ُ ْ ْ
َّ
َُ
َ
َ ُ ْ َ ْ ُ َن 1
«�ظ ه َر ال ف� َساد ِ�ف ي� ال بَ� ّ ِر َوال بَ� ْح ِر ِب� َما ك َس بَ� ت� � ْي� ِد ي� نال� ِاس ِل يُ��ذِ ي� ق�ه ْم بَ� ْع�ض ال ذ ِ� ي� ع ِملوا لعلهم ي�ر ِج�عو�،
به س ��بب اعمال مردم ،فس ��اد در خش ��كى و دريا آشكار ش���د تا به آنان جزاى بعضی از كار هايشان را
بچشاند ،باشد كه بازگردند».

ولی در زمان ما ،فس ��اد و تباهی در خش ��كى و دريا و حتی هوا آش ��كار ش ��ده و چنان زمين از س���تم
آکنده است كه عرصه ی آن به تنگ آمده است !
اينک نمونه هايى از احاديث شيعه و سنى در این باره:

كم ��ال الدي ��ن  286/1از جاب ��ر آورده اس ��ت كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمودند« :مه���دى از فرزندان من
اس���ت ،ن���ام او نام م���ن و کنیه اش کنیه ی م���ن می باش���د ،او در خلقت و اخالق ش���بیه ترین
مردمان به من اس���ت .او غيبتی خواهد داش���ت كه امت ها در آن ب���ه حیرت و گمراهی دچار
می ش���وند ،س���پس به مانند س���تاره ی درخش���ان می آید و زمين را پر از عدل و داد مى كند ،هم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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چنان كه از ستم و بيداد آ کنده شده است».
همان کتاب  287/1از امير مؤمنان علی؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند« :مهدى از فرزندان
من اس���ت .برای او غيبتی خواهد بود كه امت ها در آن دچار حیرت و گمراهی مى ش���وند .او
ذخيره ی پيامبران؟مهع؟ [ یعنی کتاب ها ،علوم و آثار نبوت ایشان ] را به همراه مى آورد .سپس
زمين را پر از عدل و داد مى كند ،هم چنان كه از ستم و بيداد آ کنده شده است».
مس ��ند احم ��د  37/3از ابو س ��عيد خ ��در ى از پیامبر؟ص؟« :ش���ما را به مهدى بش���ارت مى دهم.
او در زمان اختالف میان مردم و بروز زلزله ها ،در ميان امتم برانگيخته مى ش���ود ،پس زمين را
پر از عدل و داد مى كند ،بعد از آنكه از ستم و جور پر شده است».
هم ��و در  17/ 3چنی ��ن روای ��ت می کن ��د« :قيام���ت برپ���ا نمى ش���ود مگر پ���س از آنكه م���ردى از
اهل بيتم به حکومت برسد که پیشانی اش بلند است و بینی اش برجستگی دارد .او زمين را
پر از عدل مى كند ،هم چنان كه پيش از او ،از ستم پر شده است».

 .1سوره ی روم 41/
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ش ت ن ت ف
اما� ت
اهل ب� ي� ت�؟مهع؟ ن
ا� ا�ز � ت� ن�ه ها
ام� و ك��ى ج��
پیامبر؟ص؟ اهل بیت خود را کش ��تی نجات این امت ،از فتن ��ه و گمراهی معرفی کردند و فرمودند:
َ«م َثل اهل بيتم در میان شما مثل كشتى نوح است که هر كسى بر آن سوار شود ،نجات يافته

و هر كسى سرپيچى كند ،غرق مى شود».
حديث وصیت آن حضرت نسبت به قرآن و عترت نیز نزد همه متواتر است.
شیخ صدوق؟حر؟ در اعتقادات  94/مى نگارد:

«اعتقاد ما درباره ی اهل بيت؟مهع؟ اين اس���ت كه آنها اولوا االمر هس���تند و خدای متعال به
اطاعت و پيروى از آنان دستور داده است .آنان گواهان بر مردم و باب های خداوند هستند.
ایش���ان راه و راهنمای به س���وى خدا ،مخزن دانش الهى ،مترجمان وحى و اركان توحيدند .از
خطا و لغزش معصوم و کس���انی هس���تند که خداوند هر گونه پليدى را از ایش���ان زدوده و آنان
را پ���اک و ّ
مطه���ر قرار داده اس���ت .آنها معج���زات و دالئل صدق امامت دارن���د ،و هم چنان که
ستارگان موجب ايمنى اهل آسمانند ،ایشان موجب ايمنى اهل زمين هستند.
َم َثلش���ان در اي���ن امت ،مثل كش���تى ن���وح و يا باب حطه 1اس���ت .آنان بن���دگان گرامى خدا
هستند كه در سخن بر خدا پيشى نمى گيرند و پيوسته به فرمان او عمل مى كنند».
ایش ��ان در خصال  57/3از رس ��ول خدا؟ص؟ روای ��ت می کند که به حضرت امی ��ر؟ع؟ فرمودند« :یا
على ! َم َثل تو در ميان امتم ،مثل كش���تى نوح اس���ت .هر كس���ى بر آن س���وار شود ،نجات يابد،
و هر كسى که سرباز زند ،غرق گردد».
عي ��ون اخب ��ار الرض ��ا ؟ع؟  30/1مش ��ابه همی ��ن حدی ��ث را م ��ی آورد ،ول ��ی فق ��ره ی آخ ��ر را چنین

نقل می کند« :هر كسى از آن سر باز زند ،به سختی در آتش افکنده مى شود».
كفاية االثر  29/از ابو سعيد خدر ى نقل می کند :شنيدم که رسول خدا؟ص؟ می فرمودند« :اهل بيتم
موجب ايمنى اهل زمينند ،هم چنان كه س���تارگان امان آسمانيانند .از آن حضرت پرسيدند:
اى رسول خدا ! آیا امامان پس از شما از اهل بيت شمايند؟ فرمودند :آرى ،امامان پس از من،
ُ
دوازده نفرند ،که نه نفر [ آنان ] از نس���ل حس���ين هس���تند ،آنها امين و معصومند و مهدى اين
 .1دری که بنی اسرائیل باید از آن وارد می شدند و طلب مغفرت می نمودند.
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امامان ،از ماست.
بدانيد ،آنان اهل بيت و عترت من و از گوشت و خون من هستند ،چرا گروه هایی با رفتارى
كه با آنها دارند ،مرا می آزارند؟ خداوند شفاعت مرا شامل آنها نگرداند».

1

هم ��ه رواي ��ت كرده ان ��د ك ��ه جن ��اب اب ��وذر؟حر؟ حلق ��ه ی كعب ��ه را مى گرف ��ت و ب���راى مس���لمانان
سخن می گفت.

المعج ��م الکبیر  46/ 3از حنش بن معتم ��ر روایت می کند« :ابوذر غفارى را دیدم ،در حالی که
دو طرف در كعبه را گرفته بود و مى گفت :هر كس���ى که مرا مى شناس���د ،مى شناسد اما کسی
که نمى شناس���د ،بداند که من ابوذر غفارى ام .شنيدم رسول خدا؟ص؟ فرمودندَ :م َثل اهل بيتم
در ميان ش���ما ،مثل كشتى نوح در قوم نوح اس���ت ،هر كسى بر آن سوار شود ،نجات يابد و هر
كس که سرباز زند ،هالك گردد ،و نیز مثل باب حطه در میان بنی اسرائيل».

2

آی ��ت اهلل ميالن ��ى در نفح ��ات االزهار  60/1ط ��رق این حدیث را بررس ��ی کرده و صح���ت آن را نزد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

عالمان س ��نی با وجود اختالفات مذاهبشان ،به اثبات رسانده است .و نیز ثابت کرده که ضعیف
شمردن آن ،عناد ورزی و بدون حجت و برهان است.

آی ��ت اهلل صاف ��ی گلپايگان ��ى در ام ��ان االمة من االختالف  171/مى نويس���د« :ش���مار بس���یاری
َ
از ش���خصیت های س���نی ،احادي���ث ام���ان را ب���ا ط���رق ف���راوان و عب���ارات نزدي���ک به ه���م ،از
امیرالمؤمنین؟ع؟ ،انس ،ابو س���عيد خدرى ،جابر ،ابو موسى ،ابن عباس ،سلمة بن اكوع و...
نق���ل کرده ان���د .ابن حجر هیثمی مى گوي���د :هفتمين آيه [ از آياتی ک���ه درباره ی اهل بيت؟مهع؟
َ َ َ َن ُ َ �ذّ
أَ ْ َ
اهلل ِل يُ�ع ِ ب�َ ُه ْم َو��ن ت� ِف� ي� ِه ْم ،تا تو [ ای پیامبر ! ]
نازل شده است ] اين فرمايش خداست :وما كا�
ميان آنان هس ��تى ،خداوند عذابش ��ان نخواهد كرد؛ پيامبر؟ص؟ اشاره کردند كه اين خصوصیت
در اهل بيت ایش���ان نیز یافت می شود و آنها امان اهل زمينند ،همان گونه كه پيامبر؟ص؟ خود
 .1و نیز ر.ک به علل الشرائع  123/1و كمال الدين .205/
 .2و نيز المعجم االوسط  9/ 4و  ،306/ 5المعجم الصغیر  139/ 1و  ،22/ 2المصنف ابن ابى شيبه  ،503/7مجمع
الزوائد  ،168/9ش���واهد التنزيل  ،360/1تاريخ بغداد  .90/12خطیب تبریزی در اال كمال  59/آن را صحيح می ش���مارد
و صالحی شامی در سبل الهدى  11/11می نویسد :سخاوی آن را حدیثی قوی شمرده است.
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موجب امان اهل زمین است .و در این باره احاديث بسيارى رسیده است».
اما ببينيم كه بزرگ مفس ��ر س ��نیان ،فخر راز ى ،چه شگردی به کار بسته تا این حدیث را از معنای
صحیحش دور کند ! وى در تفسيرش  167/27مى گويد:

«اين آيه [ مودت ذوی القربی ] داللت دارد كه دوستى آل رسول؟ص؟ و اصحابش( !) واجب
اس���ت .و اين منزلت و مقام [ لزوم محبت آل و اصحاب ] جز بر رأی ما اهل س���نت ،که میان
محب���ت عت���رت و اصح���اب جمع کردیم ،درس���ت نمی آی���د .از برخى واعظان ش���نیدم که از
پيامبر؟ص؟ چنین نقل مى كردَ :م َثل اهل بيتم ،مثل كش���تى نوح اس���ت که هر كس بر آن س���وار
ش���ود ،نجات مى ياب���د .آن حضرت می گویند :اصحاب���م مانند س���تارگانند ،از هر يک پيروى
كنيد ،هدايت مى شويد.
هم اکنون ،ما در درياى تكليف هستيم و امواج شبهات و شهوات است که برما می تازد و
كس���ى كه در درياست ،به دو چيز نيازمند است :يكى كشتى اى كه عيب و سوراخى نداشته
باش���د و دوم س���تارگان آش���کار و درخش���ان .اگر بر آن كشتى سوار ش���ود و نگاهش به ستارگان
ً
درخش���ان بیفت���د [ و جهت را دریاب���د ] غالبا امید س�ل�امت و رهایی می رود .ما اهل س���نت،
اینچنین هس���تیم .ما بر كش���تى محبت آل محمد سوار شده ایم و چشمان خود را به ستارگان
صحابه دوخته ایم ،لذا از خداوند متعال اميد سالمت و سعادت در دنيا و آخرت را داریم».
می بینی ��م که فخر رازی س ��ند حدیث «اهل بیتم مانند کش���تی نوحن���د» را ،گفته ی یک واعظ

ق ��رار داده اس ��ت ،در حالی که نزد اهل س ��نت ،صحیح اس ��ت ! ام ��ا «اصحابم مانند س���تارگانند»
را ،حدي ��ث نب ��وی صحيحی قلم ��داد مى كند ،به رغم آنك ��ه عالمان بزرگ س ��نی ،حکم به دروغین
ب ��ودن آن کرده ان ��د ! البته که فخر ،خود می دانس ��ته که حدیث س ��فینه ی ن ��وح صحیح و اصحاب
م ��ن مانن ��د س ��تارگانند دروغ اس ��ت ،ول ��ی طریق ��ه ی تعص ��ب و تزو ی ��ر را در پی ��ش گرفت ��ه اس���ت !

اب ��ن ح ��زم در االحكام  810/6مى نویس ��د« :اما رواي���ت اصحابم مانند س���تارگان اند ،از اعتبار
س���اقط اس���ت ».وى سپس سند آن را [ که از جمله راویانش س�ل�ام بن سلیمان است ] ذكر مى كند

و مى افزايد« :س�ل�ام بن س���ليمان احاديث دروغین را روايت مى كند و بدون ترديد اين حديث،
از جمله آنهاست».
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تحفـــ ��ة االحــ ��وذى  125/10می ن ��گارد« :ابوبک���ر ب���زار گوی���د :چني���ن س���خنی از پيــــامب���ر؟ص؟
صحيح نيست».
مطل ��ب دیگ ��ری که جلب توج ��ه می کند ،آن اس ��ت که فخ ��ر راز ى ،اهل بيت؟مهع؟ را كش���تى ای
می داند که س ��واره اش را هدایت نمی کند( !) اما صحابه را ،س ��تارگانى می شمارد که سواران كشتى
را راهنمایی مى كنند !

خت ف
ام� خ
ر� می ن
ا� در ت�عداد ف� ت� ن�ه ها�ی که در یا� ن� ت
لا� روا ي� ت
ده�د !
ا��
ی
اقوال در شمارش فتنه های موعود این امت ،مختلف است .با این حال ،ضرر ى به بحث ما که
درباره ی فتنه ی نهایی و متصل به ظهور حضرت مهدی؟جع؟ است ،نمى رساند.

ا� ا�ز سه ف� ت� ن� خ
ب�ر�خى روا ی� ت
ه س� ن� می گو�ی ن�د
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تاریخ ابن معین  317/ 1از ابو هريره از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :فتنه هایی سخت بر سر شما
خواهد آمد؛ در نخس���تین آنها ،س���نگ های س���یاه داغ می بارد ،دومىن آنها بارش سنگ های
آتشین است ،و سومى تاریکی و ظلمتى است كه تا روز قيامت ادامه مى يابد ،کسانی که در
آنها کشته می شوند مانند کشته های دوران جاهلیتند».
همو در  234/1از كعب روایت می کند« :س���ه فتنه در ش���ام خواهد بود؛ یکی ريختن خون ها،
دیگری قطع َر ِحم ها و غارت اموال ،و سپس فتنه ی كور مغرب».
همان کتاب  57/ 1از کعب« :سه فتنه خواهد بود که به مانند دیروزتان که گذشت [ حتمی
الوقوع ] است؛ فتنه ای در شام ،سپس فتنه ای شرقی که هال کت پادشاهان است ،و به دنبال
آن فتنه ای غربی _ و پرچم های زرد را یاد کرد _ .وی افزود :فتنه ی غربی ،کور است».
ّ
در اکثر عبارات سنگ های سیاه داغ بر سنگ های آتشین مقدم است و آن را بر قتل عثمان تطبیق
کرده اند.
مقص ��ود راوى از فتن ��ه ی غر ب ��ى و پرچم ه ��اى زرد ك ��ه از کع ��ب نق ��ل می کند ،جنب���ش فاطميین
اس ��ت ،چ ��ون آنه ��ا از مغرب جه ��ان اس�ل�ام ،به مص ��ر و نقاط ديگ ��ر روی آوردن���د و به مانن���د انصار
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پرچم ��ی زرد داش ��تند .اي ��ن ام ��ر موج ��ب تردید در این می ش ��ود ك ��ه مب ��ادا روايت را بر ض ��د جنبش
فاطمیین _ که دش ��منان آن ،آن را فتنه ی مغرب می نامند _ به دروغ به کعب نس ��بت داده باش���ند.
در روايتى در التذكره ی قرطبى آمده است که در ميان پرچم هاى امام مهدى؟جع؟ نیز پرچم هاىی
به رنگ زرد وجود دارد ،و بعضی از برادران لبنانی بدان استناد می کنند و آن را بر پرچم های مقاومت
در لبنان تطبیق می دهند.
مالحظ ��ه مى ش ��ود ك ��ه اي ��ن عب ��ارات ،حدي ��ث نيس ��تند ،بلك ��ه گفته ه ��اى كع ��ب ،ابوهري���ره،
حذيف ��ه و دیگ ��ران اس ��ت .مس ��لمانان نی ��ز به س ��خنان صحاب ��ه در ب ��اره ی فتن ��ه اهتمام داش ��تند،
به ويژه س ��خنان حذيفه ،كه معروف بود که مخزن اس ��رار رس ��ول خدا؟ص؟ اس ��ت و اسامی منافقین و
اخبار فتنه ها را نیز می داند.
از ای ��ن رو ای ��ن س ��خنان ،ارزش علم ��ی ندارند ،عالوه ب ��ر آنک ��ه در فتنه های آن دوران ،مورد س���وء
اس ��تفاده ق ��رار گرفته ان ��د ،هم چنان که رویکرد ابو موس ��ی اش ��عری را دیدیم .اين مطلب ب ��ا آنچه که
اب ��ن عس ��اکر در تاریخ مدینة دمش ��ق نق ��ل می کن ��د ،واضح تر می گ ��ردد ،وی در  478/39ب ��ه نقل از

ز ي ��د بن وه ��ب می نویس ��د« :نامه اى از عثمان رس���يد و براى مردم خوانده ش���د ك���ه چنين بود :
الس�ل�ام عليكم ،لش���کر ذى المروة اينج���ا آمدند .از جمله ش���روط صلح با ایش���ان ،آن بود كه
ّ
ّ
ّ
حق هر صاحب حقى ادا ش���ود .پس هر كس���ى حقى از ما طلب دارد ،بش���تابد ،اما اگر كس���ى
ّ
تأخير كرد يا سس���تى نمود ،حقش را صدقه حس���اب کند ،كه خدا صدقه دهندگان را پاداش

می دهد .مردم گفتند :خدايا ! صدقه دادیم.
بع���د از چهل ش���ب ،خبر كش���ته ش���دن عثم���ان به ما رس���يد که ج���زع و اضطراب م���ردم را
در پی داش���ت .پس من به س���راغ دوس���تى كه در کنار او آرامش می یافتم ،رفتم و گفتم :مردم
کاری کردن���د ک���ه خ���ود می بینی ! گروه���ى از ي���اران محمد؟ص؟ در میان ما هس���تند ،م���ا را نزد
آنان ببر.
پ���س نزد ابو موس���ی که حکومت کوفه را بر عهده داش���ت رفتیم .توصي���ه ی او در آن اوضاع،
نهى از دامن زدن به فتنه و امر به نشستن در خانه بود.
از آنجا به خانه ی حذيفه رفتيم اما او را نيافتيم ،به مس���جد آمديم و ديديم پش���ت به س���تون
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مس���جد داده و مردی هم در کنار او بود ،من گفتم :گمان دارم که او کاری دارد و لذا با قدری
فاصله از ایش���ان نشس���تیم ،پس مردی آمد و نزد آنها رفت ،ما نیز برخاستیم و نزد او نشستیم،
حذیفه که انگش���ت ابهام را مى گزيد گفت :فتنه ای به س���راغ ش���ما آمده که سنگ های سیاه
داغ می افکن���د ،س���پس فتن���ه اى ديگ���ر خواهد بود که س���نگ های آتش���ین می پراکن���د ،آنگاه
فتنه ی تاريكی به وقوع خواهد پیوس���ت كه در آن ،آدمى صبح هنگام در مسیر هدايت است
ولی شب ،گمراه می گردد ،و يا شب هنگام در مسیر هدايت است اما صبح ،گمراه می شود،
انسان عاقل نیز سرگردان است و نمى داند گمراه است يا در هدايت به سر می برد !
آ گاه باش���يد كه فتنه ی س���وم ،به دفعات رخ می دهد و از چند راه مى آيد .پس اگر توانستى
در اين وضع بمير و يا کناره گیری کن !
در این هنگام مردى كه نزد حذيفه نشس���ته بود ،گفت :اى ياران محمد ! خدا س���زای ش���ما
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را بدهد ! به خدا س���وگند ،آن قدر امور را بر ما مبهم و مش���تبه کردید که نمى دانيم بنش���ينيم يا
ّ
برخيزيم ! چرا مردم را در روز جرعه [ ایام اعتراض مردم بر ضد عثمان ] از فتنه نهى نكردى؟ !
حذيفه گفت :من ،خود و ابن خضرامه را از آن بازداشتم و اگر او را نهی نمی کردم ،هر آینه از
کسانی می بود که در آن فتنه شرکت می نمودند و گرفتار آن می شدند».
مقص ��ود راوى از فتن ��ه ی نخس ��ت كه در آن س ��نگ ها ی س ��یاه داغ می بارد ،فتن���ه ی قتل عثمان
ّ
اس ��ت ،و م ��راد وی از فتنه ای که در آن س ��نگ های آتش ��ین می ب ��ارد ،جنگ هایی اس���ت که بر ضد
ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟ به راه می اندازند ،و مقصودش از سومین فتنه که به دفعات و از راه های متعدد رخ
می نماید ،فتنه ی بنی امیه می باشد.
ه ��دف راوى آن اس ��ت ك ��ه حذيف ��ه؟حر؟ را مخالف قتل عثم ��ان و جنگ ه ��اى حضرت علی؟ع؟
معرف ��ی كن ��د ! در حال ��ی ک ��ه او والی عثمان ب ��ر مدائن ب ��ود ،و از طرف ��ی وقتى خبر بيعت مس���لمانان
ب ��ا امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ ب ��ه وى رس ��يد ،مس ��رور ش ��د .او ب ��ا اينك ��ه در آن زم ��ان بيم���ار ب���ود ،گف���ت:
ّ
م ��را بردار ی ��د و ب ��ر منبر بگذارید .س ��پس خطب ��ه ای خوان ��د و حقانيت حضرت امیر؟ع؟ نس���بت به
خالف ��ت _ ب ��ر طب ��ق وصيت پيامب ��ر؟ص؟ _ را برای م ��ردم بازگو ک ��رد و همانجا و آش���کارا بیعت خود را
اعالم نمود و مسلمانان را فرمان داد تا با آن حضرت بیعت کنند.
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وی دو پس ��رش را نی ��ز وصی ��ت ک ��رد ت ��ا ب ��ا امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ ،و آزمن ��د ش ��هادت در کنار ایش���ان
باش ��ند ،آن دو نی ��ز ب ��ه این وصی ��ت عمل نمودن ��د و در صفی ��ن و در رکاب آن حضرت به ش ��هادت
رس ��یدند .خ ��ود حذیف ��ه هم پس از چن ��د روز در همان مدائن درگذش ��ت ،در حالی ک ��ه این گزارش
چنی ��ن نش ��ان می دهد که وی در کوفه بوده اس ��ت و این ام ��ر خود از عالئم دروغین بودن آن اس���ت.

الفتن  53/1مش ��ابه همین مضمون را از حذيفه از رس���ول خدا؟ص؟ آورده اس ��ت« :فتنه اى خواهد
بود ،و آنگاه همبس���تگى و اتحاد خواهد ش���د ،باز فتنه ای به وقوع می پیوندد که همبستگى و
اتحاد را در پی دارد ،سپس فتنه اى رخ می نماید كه عقل ها در آن سرگردان مى شود».

ّ
مقصود از فتنه ی نخس ��ت ،قتل عثمان است و مراد از دومین فتنه ،جنگ هایی است که بر ضد

حضرت امیر؟ع؟ برپا می ش ��ود و منظور از سومىن آن ،فتنه ی بنى اميه است ،و این با عقيده خوارج
هماهنگ است.

س� ن� می ن
ا� ا�ز �هار ف� ت� ن�ه خ
ب� خ
را�د
ر�ی روا ی� ت چ
الفت ��ن  54/1از عمران ب ��ن حصين از پيامبر؟ص؟ می آورد« :چهار فتنه خواهد بود؛ در نخس���تین
آنها ،خونريزى مباح مى ش���ود ،در دومین فتنه خون و مال مردم حالل ش���مرده می ش���ود ،و در
سومى خون و مال و ناموس ،و فتنه ی چهارم دجال است».
المعجم الكبير طبرانى  180/18مشابه آن را آورده است ،اما در آن سخنی از فتنه ی چهارم یعنی
دجال نیست ،امری که به دستبرد کعب االحبار در حدیث اشاره دارد !

1

الفت ��ن  53/1از عب ��داهلل از رس ��ول خدا؟ص؟« :در امتم چه���ار فتنه خواهد بود ك���ه در چهارمى،
هال کت و نابودى اس���ت ...در اسالم چهار فتنه به وقوع می پیوندد که چهارمى آنان را تسلیم
دجال مى کند».
الفت ��ن  57/ 1از حذیف ��ه روایت می کند« :س���ه فتنه خواهد بود که چهارمی���ن آنها ،دجال را در
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه المعج���م االوس���ط  ،109/8حلية االولي���اء  ،23/6جمع الجوام���ع  481/1و جامع المس���انيد .434/9
مجم���ع الزوائ���د  308/7آن را از طبرانى نقل می کند ولی به س���بب وجود ابن لهيعه در س���ند ،آن را تضعيف می نماید،
در حالی که شمار ى وى را توثيق كرده اند.
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پی دارد؛ یکی بارش س���نگ های آتشین ،دیگری بارش سنگ های سیاه داغ ،سومی تاریکی
و ظلمت ،و دیگری فتنه ای اس���ت که مانند دریا موج می زند».

1

هم ��و در  67/1از اب ��و هر ي ��ره از پیامب ��ر؟ص؟« :پ���س از من چهار فتنه به س���راغ ش���ما خواهد آمد:
چهارمىن آنها ،فتنه ای کر ،كور و فراگیر است که امت ،در بال مانند پوست ساییده می شوند،
و چن���ان می ش���ود ک���ه مع���روف ،منک���ر و منک���ر ،مع���روف می گ���ردد و قلب هایش���ان می میرد،
هم چنان که بدن هایشان می میرد».
همان55/1از ابوهريرهاز پیامبر؟ص؟«:پساز منچهار فتنهخواهدبود:در فتنه ینخست،خون ها
ریخته مى شود ،در دومىن آنها ،خون و مال مردم حالل شمرده مى شود ،و در سومى خون و مال
و ناموس ایشان ،چهارمين فتنه ،كور و کر است و امتم در آن ،مانند پوست ساییده می شوند».
در  56/1چنین آمده اس ��ت ...« :چهارمين فتنه ،رمیده وس���خت و فراگیر اس���ت و همچون
م���وج دري���ا ،به تالط���م در می آید ،به گونه اى ك���ه هیچ یک از م���ردم ،پناهگاه���ی در مقابل آن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نمی یاب���د .آن فتنه ،بر گرد ش���ام می گ���ردد ،عراق را در بر می گیرد و جزیره را با دس���ت و پایش،
در ه���م می کوبد ،و امت در بال به مانند پوس���ت س���اییده می ش���وند ،آنگاه هی���چ یک از مردم
نمی توان���د بگوید بس اس���ت ،بس اس���ت ،آن را از هی���چ نقطه ای محو نمی کنن���د مگر آنکه از
ناحیه ای دیگر رو می آورد».
ابن حماد در ادامه از ابو هریره نقل می کند که رسول خدا؟ص؟ درباره ی آيه ذیل گفتند:
قُ ْ ُ َ ْ ق َ ُ َ َ أَ ْ َ ْ َ ثَ َ َ ْ ُ ْ َ �ذَ ً ْ فَ ْ ق ُ ْ أَ ْ ْ تَ ْ ت أَ ْ ُ ُ ْ أَ ْ َ ْ َ ُ ْ ش َ ً
«�ل هو ال� ِادر على � ن� ي� ب�ع� عل ي�كم ع ا ب�ا ِم ن� �و ِ�كم �و ِم ن� �ح ِ� �ر ج� ِلكم �و ي�ل بِ�سكم ِ� ي�عا
َ ُ أْ
ْ
�ذ َ ْ
َو ُي� ِ ي� ق� بَ�ع�ض ك ْم بَ�� َس بَ�ع ٍ�ض 2،بگو :او تواناس���ت كه از باالى س���رتان يا از زير پاهايتان عذابى بر شما
بفرس ��تد يا ش ��ما را گروه گروه به هم اندازد [ و دچار تفرقه سازد ] و عذاب بعضی از شما را به بعضی

[ ديگر ] بچش ��اند؛ چهار فتنه به وقوع می پیوندد :در فتنه ی نخس���ت ،ریختن خون روا شمرده
مى ش���ود ،در دومى خون و مال مردم حالل به ش���مار می آید ،و در س���ومین فتنه خون و مال و
ناموس آنان ،چهارمى كور و ظلمانى اس���ت و همچ���ون موج دريا به تالطم در می آید ،و چنان
 .1و نیز حلیة االولیاء 273/ 1
 .2سوره ی انعام 65/
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می گس���ترد که خانه ای از عرب نمی ماند مگر آنکه در آن وارد می ش���ود».
ابن حماد س ��پس می نویس ��د« :ارطاة بن منذر مى گويد :به ما خبر رس���يده كه رسول خدا ؟ص؟
فرم���ود :چهار فتن���ه در امتم رخ خواه���د داد که در آخري���ن آنها امتم گرفت���ار فتنه هایى پياپى
می گ���ردد :در اولىن فتنه ،چنان به امت بال مى رس���د كه مؤمن مى گويد :اين فتنه هال كت من
اس���ت ،ولی برطرف می ش���ود .در فتن���ه ی دوم نیز مؤمن مى گويد :این هال کت من اس���ت ،اما
باز برطرف مى گردد .س���ومی آن اس���ت که ه���رگاه مى گويند به پايان رس���ید ،امتداد می یابد ،و
در فتن���ه ی چه���ارم ب���ه كفر در می آین���د ،و این زمانی اس���ت که امت گاه با اين اس���ت و گاه با
آن ،بدون آنكه پیش���وایی و اتحادى داش���ته باشد .سپس مس���يح خواهد آمد ،آنگاه خورشيد
از مغ���رب خ���ود طلوع مى كن���د .در نزديكی های قيامت ،هفتاد و دو دج���ال خواهند بود كه از
برخى ،تنها یک نفر پيروى مى كند».

1

نگارن ��ده :اي ��ن عب ��ارات چيزى جز خي ��االت و آمال كعب االحب ��ار و امثال وی _ نس ��بت به قرب
ب ��ه پای ��ان رس ��یدن دوران این ام ��ت با خروج دج ��ال پادش ��اه یهودیان _ نيس ��ت ! ولیک ��ن نابخردان،
ّ
اي ��ن بافته ه ��ا را به احاديثی نبوى مبدل کردند ! گواه دروغین بودن آن ،این اس ��ت که دجالی که آنها
وعده داده بودند که به هنگام فتح قسطنطنیه قیام می کند ،هنوز خروج نکرده است !
ش ��اهد دیگ ��ر دروغ ب ��ودن آن ،روايت ��ى اس ��ت ك ��ه الفت ��ن  57/1از عمير ب ��ن هانى آورده اس ��ت كه

رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود« :در فتنه ی احالس ،مردمان مال و خانواده ش���ان را از دس���ت می دهند
و می گریزن���د ،در فتن���ه ی س���راء ،دود آن فتن���ه ،از زیر پای مردى که می پندارد از من اس���ت در
حالی که چنین نیس���ت ،بیرون می آید ،اولیای من تنها پارس���ايان هستند .و سپس مردمان بر
مردی اجتماع می کنند .آنگاه فتنه ای سخت خواهد بود كه هرگاه گویند پایان یافت ،امتداد
می یابد چنان که خانه ای از عرب نمی ماند مگر آنکه در آن وارد می شود .در آن فتنه شخص
می جنگد ولی نمی داند در راه حق می جنگد و یا باطل ،پیوس���ته چنین اس���ت تا آنکه به دو
خیمه [ و گروه ] تقسیم شوند :خيمه ی ايمان كه هیچ نفاقى در آن نيست و خيمه ی نفاق كه
هیچ ايمانى در آن نيست ،وقتى گرد آمدند ،همان روز و يا فردای آن دجال را خواهى ديد».
 .1از همين منبع در جمع الجوامع 481/1
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مقصود راوی از «مردی که می پندارد از من است در حالی که چنین نیست» حضرت امیر؟ع؟

اس ��ت و «کس���ی ک���ه مردمان ب���ر او اجتم���اع می کنن���د» معاویه ،و «فتن���ه ای که ش���خص در آن
می جنگد ولی نمی داند »...فتنه ی ابن زبیر و دیگران.
ه ��دف آنه ��ا از اين روايت آن اس ��ت ك ��ه بگویند جن ��گ حضرت عل ��ی؟ع؟ با شورش���یانی که بر
آن حض ��رت خ ��روج ک ��رده بودند ،فتنه بوده و خ ��ود او مس ��ؤولیت آن را بر عهده دارد ،ب���ه عالوه آنکه
پیامبر؟ص؟ از او بیزاری جسته است ! ! !
لذا آنان چنین می پندارند که بر آن حضرت الزم بود در قبال شورشیان سکوت اختیار کند تا آنها
بتوانند س ��رزمین ها را بگیرند و بر ایش ��ان پیروز شوند ! و این در حالی است که هر کسی که بر ابوبکر،
عمر ،عثمان و معاویه خروج کند ،کافر و شورشی است و در میان مسلمانان تفرقه افکنده است و بر
آنان و نیز مسلمین واجب است که به نبرد با او بپردازند و او را از به فساد کشاندن امت منع کنند !
باع ��ث تأس ��ف اس ��ت ک ��ه این ��ان ،این عب ��ارت «س ��پس فتن ��ه ی س ��راء خواهد ب���ود ک���ه دود آن،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
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؟جع؟
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از ز ی ��ر پ ��ای م ��ردى از اهل بیت ��م ک ��ه می پن ��دارد از م ��ن اس ��ت در حال ��ی ک ��ه چنی���ن نیس���ت ،بیرون
می آی ��د ،اولی ��ای م ��ن تنه ��ا پارس ��ايان هس ��تند» را ک ��ه ب ��رای ایش ��ان محب ��وب جل���وه داده ش���ده،
زیاد روایت کرده اند !

احمد در مس ��ند  133/2از عبداهلل بن عمر چنین روايت كرده است« :نزد رسول خدا؟ص؟ نشسته
بوديم كه از فتنه ها ياد کرد و در این باره مطالب زیادی گفت ،تا آنکه سخن از فتنه ی احالس
به میان آورد .ش���خصی پرس���ید :ای رس���ول خدا ! فتنه ی احالس چیس���ت؟ گفتند :فتنه ای
که در آن مردمان می گریزند و مال و خانواده ش���ان را از دس���ت می دهند .س���پس فتنه ی سراء
رخ می ده���د که فس���اد _ یا دود _ آن از زی���ر پای مردی از اهل بیتم که می پندارد از من اس���ت و
حال آنکه چنین نیس���ت ،بیرون می زند ،اولیای من تنها پارس���ایان هستند .سپس مردمان بر
گ���رد مردی اجتماع می کنند ،آنس���ان که بر جایی متزلزل بنش���ینند .آنگاه فتنه ای س���خت به
وقوع می پیوندد که کس���ی از این امت را رها نمی کند مگ���ر آنکه به او لطمه ای وارد می آورد ،و
هرگاه بگویند پایان یافت ،امتداد می یابد .ش���خص در آن فتنه صبح مؤمن اس���ت ولی شب
هنگام کافر می شود ،و هم چنان ادامه می یابد تا آنکه مردمان به دو خیمه تقسیم شوند :یکی
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خیم���ه ی ایمان اس���ت که هیچ نفاقی در آن نیس���ت و دیگری خیمه ی نفاق اس���ت که هیچ
ایمانی در آن نیست ،زمانی که چنین شد در همان روز و یا فردای آن ،منتظر دجال باشید».

1

در معالم الس ��نن  336/4می نویس ��د« :اضافه ی فتنه به احالس برای آن است که دوام و طول
مدت درنگ آن را برس���اند .زیرا به کسی که خانه نشین است و از آن جدا نمی شود می گویند
ک���ه حلس [ فرش ] خانه اس���ت .حل���س را در خانه می گس���ترند و تا زمانی ک���ه آن را بر ندارند،
از آنجا تکان نمی خورد».
نگارنده :ريشه ی تمام اين افترائات را باید نزد بخاری جست ،وی از عمرو عاص روایت می کند
ً
که رسول خدا؟ص؟ از آل ابی طالب علنا بیزاری جست !

وى در صحي ��ح خ ��ود  73/7از قیس ب ��ن حازم از عمرو ب ��ن عاص چنین نقل مى كند« :ش���نيدم
پيامبر آشكارا و نه مخفيانه فرمود :آل ابی _ .....عمرو بن عباس [ استاد بخاری ] گوید :اینجا
در کتاب محمد بن جعفر [ استاد عمرو بن عباس ] سفید است _ اوليای من نیستند ،اولیای
من تنها خدا و مؤمنان صالحند».
اب ��ن قي ��م ،بنیانگ ��ذار مكت ��ب و مدرس ��ه ی فک ��ری جوز ي ��ه در كتاب ��ش زاد المع ��اد

158/5

س ��عى ك ��رده ت ��ا س ��خن بخ ��ار ى را توجی ��ه کن ��د ،ل ��ذا پنداش ��ته ک ��ه مقص ��ود پیامب ��ر؟ص؟ خان���دان
پدرش هستند !
لیک ��ن ابن حجر عس ��قالنی اعتراف می کند که اص ��ل عبارت بخاری ،آل ابی طالب اس ��ت و در

ص ��دد بر آمده تا آن را به نحوی دیگر توجیه نماید .وی در فتح الباری  352/ 10می گوید« :خطابی
گوید :اینکه پیامبر؟ص؟ می گوید آنان اولیای من نیس���تند ،مقصود ولی از جهت خویشاوندی
و اختص���اص اس���ت نه ولی در دین ،ول���ی ابن تین ترجیح داده که مقصود آنهایی باش���ند که
اسالم نیاوردند و همین رجحان دارد ،زیرا از جمله ی آل ابی طالب ،علی و جعفر هستند که
به خاطر سابقه ،قدمت در اسالم و یاری دین ،از نزدیکترین کسان به پیامبر؟ص؟ می باشند».
وی در ادامه می نویسد« :بعضی در صحت این حدیث اشکال کرده اند ،زیرا برخی از راویان
 .1و نی���ز س���نن اب���ی داود  ،299/2المس���تدرک حاكم  _ 466/4وی روايت را صحيح دانس���ته اس���ت _ ،حلي���ة االولياء
 ،158/5مسند الشاميين  ،401/3علل الحديث ابن ابى حاتم  ،417/2الدرالمنثور  56/6و...
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آن را به نصب ،دشمنی و انحراف از حضرت علی و اهل بیت او ،نسبت داده اند ...اما عمرو
ع���اص ،اگر چه می���ان او و علی ،اختالف بود ،هرگز نمی ت���وان او را ّمتهم نمود [ که دروغ گفته
اس���ت ] ( !) و از س���ویی این حدیث توجیه صحیحی دارد که هیچ گونه نقص و ایرادی را در
مؤمن���ان آل اب���ی طالب به دنبال ندارد ،و آن این اس���ت ک���ه بگوییم م���راد از اینکه اولیای من
نیستند ،آن است که مجموعه ی آل ابی طالب با تمام افراد آن چنین نیستند [ نه اینکه هیچ
یک از آنها ولی من نباشند ] ،به عالوه احتمال آن نیز می رود که مقصود از آل ابی طالب ،خود
ابوطالب باشد( !) و چنین اطالقی جائز است» !

مقصود این ناصبی ها آن اس ��ت که عمرو عاص به دروغ گویی ّمتهم نشود ،نتیجه اش هر چه که

باشد ،باشد !
ابن ابی الحدید نیز در ش ��رح خود  64/ 4تصریح می کند که عبارت ،آل ابی طالب بوده اس���ت.
نبوی بیزاری از حضرت علی و عترت؟مهع؟
آنان از حدیث بخاری مسرور و شادمانند ،گویا اعالن ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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است !
آن ��ان تمن ��ا دارند که پیامب ��ر؟ص؟ از حدیث ثقلی ��ن ،وجوب صلوات ب ��ر آل در کنار ایش���ان و ده ها
حدی ��ث دیگ ��ر که فرم ��ان به اطاعت از آن ��ان می دهد ،باز گ ��ردد و تجدید نظر کند ! بلک���ه فراتر آنکه
تمنای آن دارند که آیاتی از قرآن که درباره ی آنان است ،نسخ گردد !

ابن تيميه در منهاج السنة  76/7می نویسد« :در حديث صحيح است که پيامبر؟ص؟ گفتند:
آل بنى فالن ،اولیای من نيس���تند ،اولیای من تنها خدا و مؤمنان صالح اند .پيامبر بيان كرده
است كه اولیاء او مؤمنان صالحند ،و نيز در حديث ديگر است :اولیای من تنها پرهیزکارانند،
هر زمان و هر کجا كه باشند».

1

ام ��ا خداوند دروغش ��ان را برمال كرده اس ��ت چرا كه حدي ��ث جعلی آنها ،صراح���ت دارد در اینکه
خروج دجال ،چهل سال پس از فتنه ی علی؟ع؟( !) است.
 .1ابن تيميه با اين حديث س���ر و صداى بس���يار ى به راه انداخته اس���ت .وی آن را در الفتاوى  ،543/10دقائق التفس���ير
 ،48/2مجموع الفتاوى  435/27 ،164/11و  227/28و  543و جامع الرسائل  510/آورده است .ابن قيم نیز در جالء
االفه���ام  ،226/اب���ن رجب در جامع العلوم والحك���م  347/و ابن حجر در تغلیق التعلی���ق  86/ 5روش ابن تیمیه را در
پیش گرفته اند.
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ابن حم ��اد در الفت ��ن  686/2ب ��ه نقل از حذيفه آورده اس ��ت« :پس از رس���ول خدا؟ص؟ تا قيامت،
چهار فتنه خواهد بودّ :اولی پنج سال است [ مقصودش خالفت حضرت علی؟ع؟ است كه
پنج سال بود ] ،دومى بيست سال ،سومى نیز بيست سال و چهارمى دجال است».
و دجال ،آن گونه که آنان گمان کردند ،چهل سال پس از خالفت امیرالمؤمنین؟ع؟ آشکار نشد !

وا� کرده ت
ا� پ� ن� ج� ف� ت� ن�ه را ن
ب�ر�خى روا ی� ت
ع� ن
اس�
ابن ابی حاتم در علل الحديث  411/2از عمارة بن عبيد ،بزرگی از جشعم آورده است« :شنيدم
رس���ول خدا؟ص؟ ب���رای ما از پنج فتنه س���خن به میان م���ی آورد که چهار ت���ای آن را می دانم که
گذشته و پنجمین آنها در میان شما اهل شام است.

1

عمارة در ادامه گفت :اگر به پنجمین فتنه برخوردی و توانس���تی که در خانه ات بنش���ینی،
چنین کن ،و اگر هم توانستی سوراخی در زمین پیدا کنی و در آن داخل شوی ،چنین کن».
الفتن  51/1از حزن بن عبد عمرو چنین نقل مى كند« :در غزوه طوانه 2وارد روم شديم و در دشتى
فرود آمديم .من افس���ار چارپايان یارانم را گرفتم و ریس���مان آنها را باز کردم و آنان در پی چیزی
برای خوردن رفتند ،در همین حال بودم که ش���نیدم کس���ی می گوید :الس�ل�ام علیک و رحمة
اهلل و برکاته ،برگشتم و مردی را دیدم که جامه هایی سفید در بر داشت ،گفتم :السالم علیک
و رحم���ة اهلل و برکات���ه ،او گفت :آیا از ام���ت احمدی؟ پاس���خ دادم :آری ،گفت :پس صبوری
کنید که این امت ،امتی مرحومه اس���ت ،خداوند پنج فتنه و پنج نماز را برای ش���ما قرار داده
اس���ت ،گفتم :آنها را برایم نام ببر ،گفت :به خاطر بسپار :یکی فوت پیامبرتان است که نام آن
فتنه در کتاب خدا ،بغته است ،پس از آن فتنه ی قتل عثمان است که در کتاب خدا صماء
نام دارد ،س���پس فتنه ی ابن زبیر اس���ت ک���ه در کتاب خداوند،عمیاء ن���ام دارد ،آنگاه فتنه ی
ابن اش���عث خواهد بود که در کتاب اهلل بتیراء نامیده ش���ده است ،سپس پشت کرد در حالی
که می گفت :صیلم باقی مانده است ،صیلم باقی مانده است ،و من نفهمیدم به کجا رفت».
 .1این مطلب زمانی است که عبد الرحمان بن محمد بن اشعث در مصاف با حجاج شکست خورد.
 .2ش���هری داخل روم در نزدیکی انطاکیه که حکومت آن بین مس���لمانان و رومیان دست به دست می گشت و در سال
 88هجری مسلمین در آنجا شکست سختی خوردند ،ر.ک به تاریخ مدینة دمشق 444/ 26
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اب ��ن اش ��عث ،هم ��ان عبدالرحم ��ان ب ��ن محم ��د ب ��ن اش ��عث ب ��ن قي ��س كندى اس���ت .اش���عث
در زم ��ان امی ��ر مؤمن ��ان؟ع؟ س ��ركرده ی منافق ��ان بود ،تار ي ��خ زندگ ��ى او پر اس ��ت از نيرن���گ و نفاق.
وی در قالب هیئتی از کنده نزد پيامبر؟ص؟ آمد و اظهار اس�ل�ام نمود .چندی نگذش���ت که به همراه
بنی ولیعه مرتد شد و پس از مدتی به اسارت مسلمین در آمد .اشعث از مسلمانان درخواست نمود
تا او را به نزد ابوبکر ببرند ،وی نیز او را آزاد کرد و گرامی داشت و خواهرش را به ازدواج او در آورد ! ابوبکر
بعدها از اینکه او را به قتل نرساند ،پشیمان شد !

يعقوبى در تاریخ خود  137/2روايت مى كند« :ابوبکر ،در آن بيمارى كه منجر به فوتش ش���د،
حس���رت می خ���ورد و آرزو می کرد كه اى كاش برخى از كاره���ا را انجام نداده بود ،و از جمله ی
آنه���ا ي���ورش به خانه ی حض���رت فاطمه زهرا؟اهع؟ ب���ود ،او هم چنين آرزو می ک���رد که ای کاش
برخ���ی کار ه���ا را انج���ام داده بود و مى گفت :ای كاش می گذاش���تم گردن اش���عث بن قيس را
بزنند ،زیرا چنین گمان دارم که او با هیچ ّ
ش���ر و بدی مواجه نمی ش���ود ،مگر آنکه در راس���تای
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن تالش می کند! ».
دش ��منى اش ��عث با امير المؤمنین؟ع؟ از دش ��منى عبداهلل بن ابی بن سلول با رسول خدا؟ص؟ بدتر

بود .امام صادق؟ع؟ می فرمایند« :اشعث بن قيس ،در خون امير المؤمنین؟ع؟ شركت جست،
دخترش جعده ،امام حس���ن؟ع؟ را مس���موم کرد و محمد پس���رش ،در خون امام حس���ين ؟ع؟
شركت كرد».

1

اش ��عث مزدور معاويه بود و پس از هال كتش ،پس ��ر و نوه اش محم ��د و عبدالرحمان ،به ترتیب به
جای او رياس ��ت قبیله ی كنده را بر عهده گرفتند .این دو ،با معاويه و س ��پس با يزيد بودند .بعدها
عبدالرحم ��ان در بص ��ره و جن ��وب ايران ب ��ر ضد مروانيان ش ��وريد و جنگی طوالنی می���ان او با آنها در
گرفت که در نهایت ،عبد الملک بن مروان وی را به قتل رساند.
بنابراين ش ��ورش او از لحاظ مكانى و زمانى محدود اس ��ت و نمى تواند فتنه اى براى تمام امت به
ش ��مار آيد ،ولیکن راوی روایت فتنه های پنجگان ��ه را تحریف کرده و حرکت وی را پنجمین فتنه ی
 .1كافی 167/8
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موعود به حساب آورده است ،و سپس چنین پنداشته که هاتفی در دشت طوانه آن را گفته است.
تنها نقلی که در این رابطه قابل توجه اس ��ت ،آن اس ��ت كه ابن حماد در الفتن  51/1از عاصم بن

ضمره آورده كه حضرت علی؟ع؟ فرمود« :خداوند در اين امت پنج فتنه قرار داده اس���ت :ابتدا
فتنه اى عام ،بعد فتنه اى خاص ،آنگاه فتنه اى عام ،س���پس فتنه اى خاص ،و آنگاه فتنه ی
س���ياه و ظلمانى كه مردمان [ در آن ] هم چون چارپايان مى شوند ،سپس آرامشى خواهد بود،
و پس از آن كس���انى مى آيند كه به گمراهى دعوت می کنند .اگر در آن هنگام خليفه اى الهى
وجود داشت ،همراه او باش».
المصنف عبدالرزاق  356/11آن را چنين آورده اس ��ت« :در اين امت پنج فتنه قرار داده ش���ده
اس���ت :فتنه اى عام ،سپس فتنه اى خاص ،بعد فتنه اى عام ،آنگاه فتنه اى خاص ،و سپس
فتنه اى كور ،كر و فراگیر که در آن ،مردمان مانند چارپايان خواهند شد».

1

تفس ��ير فتنه ی خاص و فتنه ی عام در این روایات دش ��وار اس ��ت و از آن دشوارتر ،مشخص كردن
زمان آنهاست !

ه� ت� ف� ت� ن�ه خ
س� ن� ف
ا� هم ا�ز ف
ب�ر�خى روا ی� ت
گ� ت�ه نا�د
الفتن ابن حماد  55/1در این باره چنین آورده است« :عبداهلل بن مسعود می گوید :رسول خدا؟ص؟
به ما فرمود :من ش���ما را از هفت فتنه كه پس از من خواهد بود ،برحذر مى دارم :فتنه اى که از
مدينه رو می آورد ،فتنه اى در مكه ،فتنه اى از يمن ،فتنه اى از س���وى ش���ام ،فتنه اى از ش���رق،
فتنه اى از غرب و فتنه اى که از دل شام رخ می نماید که فتنه ی سفيانى است.
ابن مس���عود می گوید :برخى از ش���ما آغاز فتنه را درک می کنید و شمارى از امت ،انجام آن
را درمى يابند.
وليد بن عياش مى گويد :فتنه ی مدينه توس���ط طلحه و زبير به وقوع پیوس���ت ،فتنه ی مكه
فتن���ه ی عب���داهلل بن زبیر بود ،فتنه ی يمن توس���ط نجدة [ بن عامر حروری ] واقع ش���د ،فتنه ی
 .1و نیز المصنف ابن ابى شيبه  ،599/ 8المستدرک حاكم  437/4و  _ 504و آن را صحيح دانسته _ و المالحم ابن
المنادى 75/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان

فتن ـ ـ ـ ــهها

حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

173

ش���ام از ناحیه ی بنى اميه بود و فتنه مش���رق هم توس���ط اینان [ عباس���یان ] رخ خواهد داد».

1

نگارنده :ولید بن عیاش از پیروان بنی امیه است.

م�صل ب�ه ظ�هور ح�ض ت
ف� ت� ن�ه هاى ت
ر� مهدى

؟جع؟

ه ��دف ما فتنه های متص ��ل به ظهور امام عصر؟جع؟ اس ��ت .روایاتی که از این فتنه ها س���خن به
می ��ان م ��ی آورد ،یا به صراحت و یا به کمک قرائن ،اتصال آنها را به زمان ظهور ایش���ان بیان می کند.
احادی ��ث بس ��یاری در این باره وجود دارد که ب ��ه عنوان نمونه به روایتی ک ��ه عبدالرزاق نقل می کند،
اشاره می شود.

وی در المصن ��ف  371/ 11از ابو س ��عید خدری می آورد« :رس���ول خدا؟ص؟ بالي���ى را كه به اين
امت مى رسد ،چنين وصف نمودند :چنان می شود که آدمى پناهگاهى نمى يابد كه از ظلم،
بدان پناه ببرد .آنگاه خداوند مردى از عترت و اهل بيتم را برمى انگيزد و به دس���ت او زمين را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پر از عدل و داد مى كند ،همانسان كه از ستم و بيداد آ کنده شده است .اهل آسمان و زمين
از وى راضی و خشنود می شوند .آسمان هر چه باران دارد ،پی در پی فرو می فرستد و زمين هر
آنچه آب دارد ،بیرون می دهد ،آن گونه می شود که زندگان آرزو مى كنند که ای كاش مردگان
نیز حضور داشتند .او در اين حال ،هفت ،هشت و يا نه سال زندگی [ حکومت ] می کند».

2

نگارنده :اين حديث یکی از واضح ترين احاديث فتن است و تصريح دارد بر این که فتنه ی آخر،
تمام مس ��لمانان را فرا می گیرد و تا ظهور امام مهدى؟جع؟ ادامه مى يابد ،هم چنان كه به سرنوش���ت
عموم امت نیز اشاراتی دارد.

 .1حاكم در المستدرک  468/4آن را حدیثی صحیح می شمارد.
 .2الفتن  358/1روايت را بدون قس���مت پایانی آن که در مورد مدت حکومت امام؟ع؟ اس���ت ،آورده اس���ت .حاكم در
المستدرک  465/4آن را نقل کرده ،صحیح می شمارد ،و نیز التذکرة قرطبی  700/ 2و شرح المقاصد  ،307/ 2تفتازانی
نیمه ی نخست حدیث را مانند عبدالرزاق نقل می کند و می نویسد :عالمان معتقدند که او امامی است عادل از نسل
فاطم���ه ک���ه خداوند هر زمان بخواهد ،او را می آفرین���د و برای نصرت دینش برمی انگیزد .هم چنی���ن الدرالمنثور 58/ 6
و الصواعق المحرقة 63/
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ف
ن
ح�ض ت
م� ن
ر� مهدى؟جع؟ در �ز ن
ا�بساما�ی ها،
ا� مردم و ب�رو�ز ن�
ما� خا� ت�لا� ی
ام� ن ن
در ت
گ� خ� ت�ه می ش�ود
م� ب�را� ی
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مسند احمد  37/3از ابى سعيد خدر ى از رسول خدا؟ص؟ آورده است« :شما را به مهدى بشارت
مى دهم .او در زمان اختالف میان مردم و نابسامانی ها ،در میان امت من برانگیخته می شود
و زمين را پر از عدل و داد مى كند ،چنان كه پر از ظلم و س���تم ش���ده است .اهل آسمان و زمين
از او راضی و خشنود می شوند .او اموال را به طور صحیح تقسيم مى كند.
مردى پرسيد :صحیح يعنى چه؟ فرمود :تقسيم به مساوات بين مردم .خداوند قلوب امت
محم���د را ممل���و از غنا و بی نیازی می کند و عدالت او همه را فرا می گیرد ،چنان که او کس���ی
را فرم���ان می دهد تا ندا کند که چه کس���ی ب���ه مال نیاز دارد؟ و تنها ی���ک نفر بر می خیزد ،پس
او ب���ه آن ش���خص می گوید :به ن���زد خزانه دار برو و بگو :مهدی تو را ام���ر می کند که به من مالی
بدهی .پس آن خزانه دار می گوید :بی حساب بردار .او هم بر می دارد و هنگامی که آن اموال را
در دامن خود می ریزد و ذخیره می کند ،پش���یمان ش���ده می گوید :من آزمندترین کس در امت
محمد هس���تم ،آیا من هم نمی توانس���تم مانند دیگران باشم ! پس آن اموال را بر می گرداند ولی
از او پ���س نمی گیرن���د و می گویند :ما آنچه را که عطا کردی���م ،پس نمی گیریم .به مدت هفت،
هشت و یا نه سال چنین وضعیتی خواهد بود .و هیچ خیری در زندگی پس از او نیست».

1

در منابع ش ��يعى ،دالئل االمامة  249/از ابو سعيد خدر ى آورده است كه رسول خدا؟ص؟ فرمودند:

«ش���ما را به مهدی بش���ارت باد ،او در آخرالزمان در شدت و س���ختی می آید و خداوند برای او
زمین را از عدل و داد آ کنده می کند».

2

ش ��یخ طوس ��ی در غيبت  111/از ابو س ��عيد خدر ى ،روایتی مش ��ابه روایت احمد نقل می کند تا
آنجا که پیامبر؟ص؟ می فرماید« :اهل آسمان و زمین از او راضی و خشنود می شوند ».آنگاه روایتی

چنی ��ن از آن حضرت نقل می کند« :ش���ما را به مهدی بش���ارت باد _ و این را س���ه ب���ار فرمودند _،
 .1مش���ابه آن در همان کتاب  ،52/المالحم ابن المنادى  _ 42/با تفاوتى اندک _ ،مجمع الزوائد  _ 313/7وی گوید:
ترمذى و ديگران ،روايت را با اختصار بس���ياری گزارش كرده اند ،احمد با چند س���ند آورده ،ابو يعلی نیز آن را با اختصار
بس���يار نق���ل می کند و راویان نقل احم���د و ابو یعلی ثقه اند _ ،نی���ز ر.ک به الدرالمنث���ور  ،57/6الصواعق المحرقة 166/
 .2همو در  252/از ابو سعيد خدر ى ،مشابه حديث احمد را نقل می کند.
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او به هنگام اختالف میان مردم و نابسامانی شدید قیام می کند ،پس زمین را پر از عدل و داد
می کند ،بعد از آنی که آ کنده از ظلم و س���تم ش���ده است .او قلوب بندگان خدا را مملو از غنا
و بی نیازی می نماید و عدالتش همه را فرا می گیرد».
نگارنده :از روايت ش ��یخ طوس ��ى و طب ��رى امامی معلوم مى ش ��ود كه بر روايت ابو س���عيد خدر ى
افزوده اند ،و این شگرد راویان وابسته به دستگاه حاکم است !

ظ�هور �س ا�ز �ز ن
ما�ی خ
س� ت� و ن�اگوار
پ
مسند ابو يعلی  356/2از رسول خدا؟ص؟ آورده است« :در آخرالزمان ،در زمانی سخت و ناگوار،
امامى خواهد بود كه بخشنده ترين مردم است .شخصی نزد او می آید و او مقدار بی شماری
در دامن���ش می ریزد [ ،چنان که ] صدقه ای که آن ش���خص از آن مال می پردازد ،برای کس���ی
که آن را دریافت می کند و خانواده اش کافی اس���ت ،و این به جهت خیری اس���ت که به مردم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می رسد».

1

الفتن  361/1از ابوس ��عيد خدر ى از پيامبر اکرم؟ص؟ چنین نقل می کند« :مردی از اهل بیت من
در زمانی ناگوار و هنگام بروز فتنه ها قیام می کند که بخش���ش او بدون ش���مارش است و او را
سفاح [ کسی که خون دشمنانش را می ریزد ] گویند».
نگارن ��ده :در احادي ��ث ش ��يعه و س ��نى ،ن ��ام س ��فاح ب ��ه عن ��وان يك ��ى از اوص���اف حض���رت
مهدى؟جع؟ آمده اس ��ت ،ولیکن ممکن اس ��ت توسط راویان دربار عباس ��ی بدان افزوده شده باشد
ت ��ا بر س ��فاح آنان منطبق گ ��ردد و لذا تع ��دادی از منابع ،حدیث را بدون ذکر س���فاح نق���ل می کنند.

2

ن
حكوم� می ن
ت
ا� �ز �یاد می ش� نو�د و ن
گه� نا� ن
رس�د
ک� ی��ز نا� ب�ه
� ب
طبران ��ى در المعج ��م الكبي ��ر  51/18از ع ��وف ب ��ن مال ��ک از رس ��ول خدا؟ص؟ روای���ت می کن���د:

«اى عوف ! چگونه خواهى بود وقتى كه این امت ،هفتاد و س���ه فرقه شوند که یکی در بهشت
 .1و نیز مسند ابن جعد  ،795/ 2سیوطی در الحاوی  63/ 2می نویسد :این حدیث را ابو یعلی و ابن عساکر با اندکی
تفاوت ،از ابو سعید روایت می کنند .جمع الجوامع  1012/ 1نیز آن را از حلیة االولیاء و ابن عساکر از ابو سعید آورده است.
 .2ر.ک به المصنف ابن ابی شیبه  678/ 8و ...
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است و ما بقی در آتش؟
پرس���يدم :چه زمانى چنين خواهد ش���د؟ ! فرمود :وقتى كه نگهبانان زياد ش���وند ،کنیزان به
حكومت برس���ند ،كودكان بر منبر ها بنش���ينند ،ق���رآن را به آواز و غنا بخوانند ،مس���اجد زينت
شوند ،منابر بلند ساخته شوند ،ثروت مسلمانان ميان عده اى خاص بگردد ،زكات به عنوان
ّ
ماليات و جريمه تلقى ش���ود ،امانت را غنيمت بدانند ،تفقه [ و ژرف انديش���ى ] در دين براى
غي���ر خدا باش���د ،م���رد از زنش پيروى كن���د و از مادرش نافرمان���ى کرده و پ���درش را دور نمايد،
آخرين افراد این امت ،پسینیان این امت ،پیشینیان آن را لعن می کنند ،فاسق قوم ،ریاست
قبیله را عهده دار شود و پست ترین کس ،مهتر قوم گردد و شخص را به سبب ترس از ّ
شرش،
اکرام کنند .در آن موقع ،چنین خواهد ش���د و مردم به ش���ام پناه برند تا آنها را از دشمنانش���ان
مصون دارد.
عوف گوید :پرسيدم :آیا شام فتح مى شود؟ فرمود :آرى ،به زودى ،و فتنه هايى پس از فتح
ش���ام رخ مى دهد ،س���پس فتنه اى تیره و تاريک خواهد بود ،آنگاه فتنه ها يكى پس از ديگرى
ب���ه وقوع می پیوندد ،تا آنکه مردى از اهل بيتم خروج كند ،كه به او مهدى گفته می ش���ود .اگر
وى را دريابى ،پيروى كن و از هدايت یافتگان باش».

1

آ� ن�گاه ف� ت� ن�ه اى خ
ا� ی� فا� ت� ،ت
ر� مى دهد كه هرگاه گو�ي ن�د پ�ا ی� ن
ام�داد می ی�ا ب�د !
الفتن  57/1از ابو سعيد خدر ى از رسول خدا؟ص؟« :پس از من فتنه هايى رخ می دهد که یکی
از آنها احالس است .در آن فتنه می گریزند و خانواده و مال خود را از دست می دهند .سپس،
فتنه هایى س���خت تر از آن به وقوع می پیوندد ،آن���گاه فتنه ای رخ می دهد که هرگاه بگویند به
پایان رسید ،امتداد می یابد و چنان پیش می رود که خانه ای نمی ماند مگر در آن وارد می شود
و مسلمانی نمی ماند مگر آنکه بر او سیلی می زند ،تا آنکه مردی از عترت من قیام نماید».
المعجم االوس ��ط  338/5از طلحه از پيامبر؟ص؟« :پس از من فتنه اى خواهد بود که گوش���ه ای
 .1مجمع الزوائد  323/7آن را نقل و بر مبنای ابن حبان توثیق می کند.
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از آن آرام نمی گیرد ،مگر آنکه گوش���ه ی دیگری به خروش می آید ،تا آنکه منادی از آسمان ندا
دهد که امیر شما فالنی [ مهدی ] است».

1

نگارنده :موجب ش ��گفتی اس ��ت که طلحة بن عبی ��داهلل حدیث ندای آس���مانی به نام حضرت
مه ��دی؟جع؟ را روای ��ت کن ��د ،ب ��ا وجود اینک ��ه آن حض ��رت ،از فرزن ��دان امیرالمؤمنی���ن و صدیقه ی
طاه ��ره؟اهع؟ اس ��ت و جبهه گی ��ری طلح ��ه در مقاب ��ل حض ��رت امی ��ر و عت ��رت ؟مهع؟ معروف اس���ت !
اين تعجب هنگامی برطرف مى ش ��ود كه بدانيم بنى تيم ،پيوس ��ته مى كوشيدند تا پس از ابوبكر
و نی ��ز پ ��س از عم ��ر و عثمان ،به خالفت برس ��ند .صحیح مس ��لم  110/ 7از عایش���ه نق���ل می کند:

«پیامب���ر؟ص؟ در آن بیم���اری که به وفات ایش���ان منجر ش���د ،ب���ه من گفت :ابوبک���ر پدرت و نیز
ب���رادرت را ف���را بخوان تا مطلبی را بنویس���م ،زیرا هراس آن دارم که آرزومندی آرزو کند و کس���ی
بگوید که من اولی هستم! ».
ام ��ا بعد ها عائش ��ه از ادعای ّ
نص نبوی نس ��بت به خالفت پدر و برادرش کوت���اه آمد و خالفت را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

برای پس ��ر عمویش طلحه ی تیمی خواس ��تار شد ولیکن به این آرزو هم نرسید .پس از عائشه انصار
وی ادعا کردند که موسی بن طلحه مهدی موعود است ! و لذا حدیث طلحه در این راستا می باشد.
به عالوه آنکه اسماعیل بن عیاش تنها ناقل آن و دروغ پرداز است.

ف
� ت
د�ر�ي ن� ت�مام � ت� ن�ه ها پ� ي� ش� ا�ز ظ�هور امام عصر
ب

؟جع؟

س ��نن الدانى  161/نقل می کند که حکم بن عتیبه به امام باقر؟ع؟ گفت« :ش���نيده ايم مردى از
شما قیام می کند که به عدالت در میان این امت رفتار می نماید.
ام���ام فرمود :ما نیز بدانچه مردم امید دارند ،امی���د داریم ،ما امیدواریم که اگر از دنیا جز یک
روز باق���ی نماند ،خداوند آن را چن���ان طوالنی گرداند که آنچه این امت بدان امید دارند ،واقع
شود .پیش از آن فتنه ای است که بدترین فتنه هاست ،شخص در آن ،به هنگام شب مؤمن
ولی صبح کافر است و صبح مؤمن است ،لیکن شب کافر می شود ! هرکس از شما آن را درک
نمود ،تقوای الهی در پیش گیرد و دین خود را حفظ نماید و از فرش های خانه اش باشد».

2

 .1و نیز مجمع الزوائد 316/7
 .2از همین منبع در عقد الدرر  61/و الحاوی 81/ 2
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م�رای رود ف� ت
ف� ت� ن�ه ی ن
را�
گ� ج�
كع�ه و كوه طلا در ج
ب
منابع س ��نى احاديث بس ��یاری _ درباره ی نزاع میان خانواده هایی که حکومت را به دس ��ت دارند
و یا حتی افراد یک خانواده ،بر س ��ر گنجی که در چاه زیر کعبه مدفون اس ��ت و اینکه پس از آن ،امام
مهدی؟جع؟ ظهور خواهد کرد _ که بر طبق مبانی رجالی ایشان صحیح است ،روايت كرده اند.
هم چنين روایت کرده اند که نزاعی بر س ��ر کوهی از طال که مجرای رود فرات آن را آش ��کار می کند،
رخ خواه ��د داد ،و بی ��ن چند گروه برای رس ��یدن به آن جنگ در خواهد گرفت ولی آنها بدان دس���ت
نمی یابند و در پی آن ظهور حضرت مهدی؟جع؟ خواهد بود.
اما در منابع شيعی هيچ روايتى در اين باره ذكر نشده است.
احاديث پیرامون اين دو گنج ،در بعضى از منابع اهل سنت با هم خلط شده است.

س ��نن ابن ماج ��ه  1367/2از ثوبان از رس ��ول خدا؟ص؟« :بر س���ر گنجى كه ميان شماس���ت س���ه
ت���ن _ که هر س���ه خلیفه زاده هس���تند _ مى جنگند ،ام���ا به هيچ كدام از آنها نمى رس���د .آنگاه
پرچم هاى سياه از طرف مشرق نمودار مى شود و چنان شما را می کشند كه هیچ قومى چنان
کشتاری نکرده است.
راوى مى گويد :س���پس پيامبر؟ص؟ چيزى گفتند كه به ياد ندارم ،بعد فرمودند :وقتى مهدى
را ديدي���د [ ،ن���زد او بروی���د و ] ب���ا او بيعت كنيد ،اگر چه چهار دس���ت و پا بر روی ب���رف .زیرا او
خلیفه ی خدا مهدی است».

1

س ��قاف در تناقض ��ات االلبان ��ى الواضح ��ات  43/ 1می نویس ��د« :البان���ى در تخری���ج مش���كاة
المصابيح  1495/3به ش���ماره ی  5429آن را ضعيف ش���مرده و گفته اس���ت :س���ند ضعيفى
 .1در پاورق���ی روای���ت در س���نن ابن ماجه آمده اس���ت« :مجمع الزوائد می نویس���د :این س���ند صحيح اس���ت و راويان آن
ثقه اند .حاكم در المس���تدرک آن را آورده و مى گويد :بنابر ش���رط ش���يخين صحيح اس���ت ».و نیز مس���ند رویانی ،123/
المالح���م اب���ن المن���ادی  ،44/المس���تدرک  _ 463/ 4و هم چنان ک���ه گذش���ت آن را بناب���ر ش���رط ش���یخین صحی���ح
می ش���مارد _ ،دالئ���ل النب���وة بیهق���ی  515/ 6و البی���ان ش���افعی  _ 489/آن را صحی���ح می ش���مارد _ ،وی در 520/
آن را از طبران���ی نق���ل می کند و می نویس���د :این حدیث متنی حس���ن دارد که _ بحمد اهلل و حس���ن توفیقه _ به این طریق
عال���ی ب���ه ما رس���یده اس���ت و در آن دلیلی بر ش���رافت حضرت مهدی؟ع؟ اس���ت که بر زبان راس���تگو تری���ن فرزندان آدم
[ رس���ول اک���رم؟ص؟ ] خلیف���ة اهلل در زمین معرفی ش���ده اس���ت .هم چنی���ن مصباح الزجاج���ة بوصی���ری  203/ 4وی آن را
صحیح می شمارد.
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دارد ،ول���ی پ���س از مدتی دیدی���م که خود او دچار تناقض ش���ده و در صحیحه ی خود 415/ 2
حدیث شماره ی  772آن را صحیح می داند .پس ای صاحبان خرد عبرت گیرید !»
اب ��ن كثي ��ر در الفتن  42/1به نقل از ابن ماجه روايت را آورده و می نویس ��د« :اين روايت را تنها ابن
ماجه آورده و س���ند آن قوى و صحيح اس���ت .و مقصود از گنج مذكور ،گنج كعبه اس���ت كه
س���ه تن از فرزندان خلفاء براى دستيابى به آن با یکدیگر می جنگند ،تا آنکه آخرالزمان شود و
مهدی خروج نماید .قیام او از سمت مشرق است نه از سرداب سامراء ،آن گونه که جاهالن
رافضی می پندارند! ».
نکاتی چند

 .1ن ��زد ش ��يعه و س ��نى ،ب ��ه تواتر روایت ش ��ده اس ��ت كه ام ��ام عص ��ر؟جع؟ از مكه ظه���ور مى كند،
پ ��س مقص ��ود از ظه ��ور ايش ��ان از ش ��رق ،مى بايس ��تى آن باش ��د ك ��ه س ��رآغاز نهضت ،توس���ط ياران
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خراسانى اش که عرصه را آماده می سازند ،از مشرق است .اما آنچه که ابن كثير درباره ی ظهور امام
از سرداب سامرا گفته ،حتى ّ
توسط شيعيان نا آ گاه هم گفته نمى شود ،چه رسد به عالمان شيعى.
و اين از جمله تهمت ها و افترائات مخالفان ش ��يعه اس ��ت و وهابيان هم پيوسته به واسطه ی آن ،ما
را به تمسخر می گیرند و آن را در جهان نشر می دهند !
 .2وهابی ��ان ادع ��ا می کنن ��د ک ��ه مه���دی ،ش ��خصی از اهال ��ی منطق ��ه بر ی���ده در س���رزمین نج���د
اس ��ت و محم ��د ب ��ن عب ��داهلل ن ��ام دارد ،پیش ��وای آن ��ان اب ��ن ب ��از ه ��م آن را تأیید ک���رد .وهابی���ان او را
ب ��ه چچ ��ن فرس ��تادند ت ��ا ای ��ن مطل ��ب ک ��ه مه ��دی از ش ��رق خ ��روج می کن ��د ،ب���ر او منطبق گ���ردد !
آنه ��ا تنه ��ا این حدی ��ث را اخذ کردند و چش ��مان خ ��ود را بر احادی ��ث صحیحی ک���ه صراحت دارد
در اینک ��ه ایش ��ان از مک ��ه قی ��ام می نمای ��د ،بس ��تند .آن ��ان بیرق ه ��ای خراس ��ان را که ب���رای نصرت
امام مهدی؟جع؟ می آیند ،به پرچم های طالبان تفسیر کردند .این نهایت ّ
تعصب و دیده پوشی به
عمد ،از احادیثی است که نزد خودشان صحیح است !
 .3از جمل ��ه مطالبى كه بر س ��ر زبان اهل مکه اس ��ت ،آن اس ��ت ک ��ه کعبه گنج���ی دارد که در زیر
آن مدفون می باش ��د .کتب تاریخ ،س ��یره و حدیث روایات بس ��یاری درباره ی آن آورده اند که میزان
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صحت آنها را نمی دانیم.

1

 .4یگانه حدیثی که در منابع ما درباره ی گنج کعبه یافت می شود ،آن است که حمیری در قرب

االسناد  82/از امام باقر از پدرانش؟مهع؟ نقل می کند که رسول خدا؟ص؟ فرمود« :تا وقتى كه حبشیان
ب���ه ش���ما كارى ندارن���د ،آنها را به حال خود رها كنيد .س���وگند به خدايى كه جانم در دس���ت
اوست ،گنج كعبه را جز ذو السويقتين بيرون نمى آورد».
مسند احمد  371/5این روایت را از ابو امامه از مردی چنین نقل می کند« :شنیدم رسول خدا؟ص؟
می فرمود :تا وقتى حبش���ى ها به ش���ما كارى ندارن���د ،آنها را به حال خ���ود واگذاريد ،زیرا گنج
كعبه را جز ذو السويقتين حبشی ،بيرون نمى آورد».

2

نگارن ��ده :حدي ��ث گن ��ج كعب ��ه ،از موضوع ما خارج اس ��ت ،چ ��ون ارتباط صريح ��ى به حضرت
مهدى؟جع؟ ندارد .به عالوه آنکه تمسک بدان صحیح نیست ،چرا که با پندار های کعب االحبار
مبنی بر ویرانی کعبه موافقت دارد !
اما حديث گنج فرات و

كوه طالیی كه در آن پديدار مى گردد را عبدالرزاق در المصنف 382/11

از ابوهريره روايت كرده اس ��ت ،وی می گوید :رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود« :فرات كوهى از طال را نمايان
مى كند و مردم بر س���ر تصاحب آن مى جنگند و از هر صد نفر ،نود نفر _ و یا فرمود :نود و نه نفر
_ کش���ته می ش���وند ،که همه خود را اهل نجات می دیدند! ».

3

الفتن ابن حماد  57/1از عبداهلل بن زرير غافقى چنین نقل مى كند« :شنيدم حضرت علی؟ع؟
سراء ،فتنه ی ّ
می فرمود :چهار فتنه خواهد بود :فتنه ی ّ
ضراء ،فتنه کذا و از معدن طال یاد کردند،
آنگاه مردی از عترت پيامبر قیام می کند و خداوند به دست وى امور مردم را اصالح مى نمايد».

4

همان  239/1چنين آورده است« :فرات کوهی از طال و نقره را نمایان می کند که براى رسیدن
به آن ،از هر نه نفر ،هفت نفر کشته می شوند .اگر آن را درک کردید ،بدان نزدیک نشوید.
 .1ر.ک به تاریخ الطبری  ،36/ 2سیره ابن هشام  124/ 1و سبل الهدی 190/ 10
 .2و نی���ز س���نن نس���ائی  ،176/ 9س���نن اب���و داود  ،316/ 2مس���تدرک  _ 453/ 4و آن را صحی���ح می ش���مارد _
و مجمع الزوائد  _ 303/ 5و آن را توثیق می کند _ .
 .3و نیز ر.ک به مسند احمد 261/ 2
 .4و نی���ز عق���د ال���درر  57/از ابن حم���اد ،الحاوى س���يوطى  _ 67/2وی روايت را بنابر ش���رط مس���لم صحيح دانس���ته _
و جمع الجوامع 30/2
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در روايت ديگرى آمده است :فتنه ی چهارم ،هیجده سال امتداد مى يابد و در حالی تمام
مى ش���ود كه فرات ،كوهی از طال را نمايان كرده اس���ت .بر س���ر دس���ت یابی به آن ،از هر نه نفر،
هفت نفر كشته مى شوند.
در روايتی ديگر آمده است :فتنه ی چهارم ،هیجده سال است و در حالی پایان می یابد كه
فرات ،کوهی از طال را نمایان کرده اس���ت .مردم به آن هجوم مى آورند و از هر نه نفر ،هفت نفر
كشته مى شوند».
مس ��ند احمد  139/5از عب ��داهلل بن حرث نقل مى كند« :من و ابى ب���ن كعب زير دیوار قلعه ی
قبيله ی حس���ان ایس���تادیم .ابى به م���ن گفت :آیا نمی بینی که رؤس���ا و ب���زرگان در طلب دنیا
هس���تند؟ گفتم :آرى ،گفت :شنيدم رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :نزدیک است که فرات ،کوهی از
طال را بنمایاند .هنگامی که مردمان از آن آ گاه ش���وند ،به س���وی آن می روند .کس���انی که آنجا
هس���تند می گویند :به خدا قس���م اگر مردم را واگذاریم تا از این کوه بردارند ،كوه از بین می رود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پس جنگی در می گیرد که از هر صد نفر ،نود و نه نفر کشته می شوند».
صحي ��ح بخ ��ار ى  73/9مش ��ابه روایت احمد را می آورد و در آن آمده اس ��ت« :نزدیک اس���ت که
فرات گنجی از طال را نمایان کند ،پس هر کس نزد آن حاضر شد چیزی از آن بر نگیرد».
الجم ��ع بی ��ن الصحیحی ��ن حمي ��دى  98/3از اب ��و هر ي ��ره چنی ��ن آورده اس���ت« :قيام���ت برپ���ا
نمى ش���ود مگر پ���س از آنكه فرات ،كوهى از ط�ل�ا را بنمایاند که مردم برای دس���ت یابی به آن،
به جنگ می پردازند و از هر صد نفر ،نود و نه تن كشته مى شوند».
ابن حماد  239/1از كعب چنین نقل می کند« :قس���متی از فرات که در ش���ام و یا کمی دورتر از
آن است ،محل ّ
تجمعی عظیم خواهد بود .آنان برای رسیدن به اموال با یکدیگر می جنگند و
از هر نه نفر ،هفت تن کشته خواهند شد .این جریان پس از حادثه و مصیبتی در ماه رمضان
اس���ت و نیز بعد از آنکه س���ه پرچ���م از یکدیگر جدا ش���وند که هر کدام پادش���اهی را برای خود
می خواهد ،در میان آنها مردی است که عبداهلل نام دارد».
نگارنده :بر اساس قول کعب ،زمان نزاع بر سر گنج فرات پس از ندای آسمانی است.
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خ
ف� ت� ن�ه ای که پ�س ا�ز ش� ت
ام�ر؟ص؟
م� ن� ش��ص ا�ز اهل ب� ي� ت� پ� ی� ب
هاد� پ� ن� ج� ي
ق
ب�ه و�وع می پ� ی� نو�دد
الفت ��ن  117/1روایت ��ى را نقل می کند ک ��ه جز با اعتقادات مذهبی ما ش ��يعيان نمى توان آن را معنا

كرد ،وی می نویسد« :فرزند ابو هریره از پدرش از علی بن ابى طلحه از ابن عباس روایت می کند
ك���ه رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :وقتى پنجمين ش���خص از اهل بيتم از دنیا برود ،آش���وب و کش���تار
رخ می ده���د ،ت���ا آنك���ه هفتمين آن���ان از دنی���ا رود .آنگاه پیوس���ته چنین خواهد ب���ود تا مهدی
قیام نماید».
نعی ��م ب ��ن حم ��اد [ صاح ��ب کت ��اب ] گوی ��د« :ب���ه م���ن خب���ر رس���یده ک���ه ش���ریک می گوی���د:
او [ پنجمی���ن ] ،اب���ن العفر _ یعنی هارون _ اس���ت ک���ه پنجمین بود ،ولی م���ا گوییم که هارون
هفتمین بود و خداوند داناتر است».

1

نگارن ��ده :ابن حم ��اد متوف ��ای  227ای ��ن مطل ��ب _ ک���ه پ ��س از پنجمی ��ن ش ��خص از اهل بی���ت،
کش ��ت و

کش ��تار خواه ��د ب ��ود تا آنک ��ه هفتمی ��ن آن ��ان از دنی ��ا رود و آن ��گاه ظهور ام ��ام مهدی؟جع؟

نزدی ��ک خواه ��د ب ��ود _ را ب ��ر مل ��وک بن ��ی عب ��اس تطبی ��ق داده و هفتمی ��ن آنها را ه ��ارون الرش ��ید که
پی ��ش از س ��ال دویس ��ت هج ��ری ف ��وت ک ��رده می دان ��د ،و ب ��ر ای ��ن اس ��اس ب ��ه ق ��رب ظه ��ور ام���ام،
بشارت داده است !
ام ��ا این تفس ��ير صحيح نيس ��ت ،ز ی ��را اگر مقصود آن اس ��ت ک ��ه از بنی عباس بی ��ش از هفت تن
حکومت نخواهند کرد ،خالف آن ثابت اس ��ت ،و اگر مقصود آن اس ��ت که حضرت بقیة اهلل؟جع؟

پس از هفتمین قیام می کند ،چنین چیزی واقع نشده است !
از س ��ویی عبارت رسول اکرم؟ص؟ آن اس ��ت که «پنجمین شخص از اهل بیتم» و حال آنکه بنی
عب ��اس از اهل بیت ایش ��ان نیس ��تند .آن حضرت خود ،مقص ��ود از اهل بیت را بی ��ان کرده اند و آنان
را در امیرالمؤمنین ،صدیقه ی کبری ،حس ��نین و امامان از ذریه ی ایش ��ان؟مهع؟ منحصر دانس ��ته اند.

احمد بن حنبل  107/ 4نقل می کند که پیامبر؟ص؟ فرمودند« :خدایا ! اینان اهل بیت من هستند
 .1از همان منبع در الحاوى  83/2و کنز العمال  247/ 11با اندکی تفاوت
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و اهل بیتم شایسته ترند».
همو در  323/ 6چنین روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ به فاطمه فرمودند :همسر و دو پسرت
را بیاور ،فاطمه هم آنها را آورد ،پيامبر روى آنها عبایی فدكى انداخت ،آنگاه دستش را بر آنان
نه���اد و عرض كرد :خدايا ! اين���ان آل محمدند ،صلوات و بركات خود را بر محمد و آل محمد
قرار ده ،كه تو ستوده و وااليى.
ام س���لمه مى گويد :عبا را باال زدم تا در میان آنان داخل ش���وم ،پيامبر آن را از دس���تم كشيد
و فرمود :تو در راه خیری».
پس اینان که عترت پیامبر؟ص؟ هستند ،مقصود از اهل بیت می باشند.
بنابرای ��ن ب ��ه ناچار باید گفت ک ��ه در حدیث ،افتادگی وجود دارد ،زیرا معن���ای آن تنها در صورتی
صحی ��ح اس ��ت که بگوییم م ��راد از پنجمی ��ن و هفتمی ��ن ،پنجمین و هفتمی���ن تن از امام���ان ربانی
دوازده گانه؟مهع؟ از عترت پیامبر؟ص؟ هس ��تند ،همان کس ��انی که ایش ��ان در حجة الوداع در خطبه ی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

عرف ��ات ،ام ��ت را به آنه ��ا بش ��ارت داد و اولین آنه ��ا امیرالمؤمنین عل ��ی؟ع؟ و آخری���ن آنان حضرت
مهدی؟جع؟ است .لذا این حدیث در اثر تحریف نمودن احادیث منابع ما به وجود آمده است.

ف
ع�� ت
دا� ف�ر�ز ن�د � ن��م ا�ز ف�ر�ز ن� ن ف
ق
د�ى ،پ�س ا�ز ف� ق� ن
م� ن�
دا� ه� ت� ی
پ ج
� ت� ن�ه ی ي
خ ��زاز قم ��ی؟حر؟ در كفاي ��ة االث ��ر  156/از محمد ب ��ن حنفيه از حض ��رت امير؟ع؟ روای���ت می کند:

«رسول خدا؟ص؟ در حديثى طوالنى درباره ی فضیلت اهل بيت؟مهع؟ فرمودند :یا علی ! ...پس
از من فتنه اى رمیده و س���خت خواهد بود که نزدیک ترین دوس���تان و یاران انس���ان ،همه کنار
ش���يعيان تو ،به پنجمين فرزند از هفتمين فرزندت دس���ت
می زنند .اين ،زمانى خواهد بود كه
ِ
نيابند .زمينيان و آس���مانيان از نبود او محزون مى ش���وند و چه بسیار مرد و زن با ایمانی که در
نبود او متأسف ،اندوهگین و حیرانند !
آن���گاه مدتی طوالنی س���ر را به زیر افکندند ،و س���پس باال آورده فرمودند :پ���در و مادرم فداى
كسى كه همنام و شبیه من و شبیه موسی بن عمران است .جامه های نور در بر دارد كه از پرتو
قدس مى درخش���د .گويا ش���یعیان را مى بينم که در اوج ناامیدی به سر می برند ،آنگاه ندایی
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می شود که هم چنان که از نزدیک به گوش می رسد ،از دور نیز شنیده می شود و رحمتی برای
مؤمنان و عذابی برای منافقان خواهد بود.
حضرت علی؟ع؟ می فرماید :عرضه داش���تم :آن ندا چیست؟ فرمودند :سه نداست در ماه
رجب :اولین آنها :آ گاه باشید ،لعنت خدا وند بر ظالمین است ،دوم آنکه قیامت نزدیک شد،
و س���ومی پیکری است آشکار که در آغاز طلوع خورشيد می بینید و ندا می کند :آ گاه باشید،
خداون���د ،فالن���ی پس���ر فالنی _ و نس���ب او را تا حضرت امی���ر؟ع؟ بیان می کن���د _ را برانگیخته
است ،و در آن هال کت ظالمان است.
در آن هنگام اس���ت که فرج می آید و خداوند س���ینه های مؤمنان را شفا بخشیده و کینه ی
قلب هایش���ان را می زداید .گفتم :ای رس���ول خدا ! پس از من چند امام خواهند بود؟ فرمودند:
پس از حسین نه تن ،که نهمین آنها قائم آنان است».

1

معن ��اى حدي ��ث آن اس ��ت ک ��ه م ��ردم به پنجمي ��ن ام � ِ�ام پس از ام ��ام هفت ��م از عت ��رت پيامبر؟ص؟

یعن ��ی حض ��رت مه ��دی؟جع؟ فرزن ��د ام ��ام حس ��ن عس ��کری؟ع؟ دسترس ��ى نخواهن ��د داش���ت،
و مؤمنان به فتنه ی غيبت امامش ��ان دچار مى ش ��وند ،و آنان كه بصیرتی در دین ندارند ،در آن رنگ
می بازن ��د ،و تنه ��ا ش ��ماری اندک اعتقاد دارن ��د که او به دنیا آم ��ده و در غیبت به س ��ر می برد ،همان
کس ��انی ک ��ه جدایی و فقدان او ،ایش ��ان را اندوهگین س���اخته و هر چقدر روزگار ب ��ه درازا بیانجامد،
ایمان خود را نسبت به او از دست نخواهند داد.
مناب ��ع م ��ا احادي ��ث ديگ ��رى ب ��ا همي ��ن مضم ��ون را رواي ��ت كرده ان ��د ،از جمل ��ه خ ��زار در

كفاية االثر  147/به س ��ه طريق از عبدالرحمن بن اب ��ى ليلی از حضرت امیر؟ع؟ روایت می کند« :در
خانه ی ام س���لمه نزد پيامبر؟ص؟ بودم که جماعتی از اصحاب از جمله سلمان ،ابوذر ،مقداد
و عبدالرحمن بن عوف وارد شدند .سلمان گفت :اى رسول خدا ! هر پيامبرى ،جانشين و دو
سبط [ نوه ] دارد ،جانشين و دو سبط شما كيانند؟ رسول خدا؟ص؟ مدتی سر به زير انداختند،
بع���د فرمودن���د :اى س���لمان ! خداوند چهار هزار پيامب���ر مبعوث كرد ،كه چهار هزار جانش���ين
 .1س���ید هاش���م بحرانی در غایة المرام  212/ 1این حدیث را از کتاب النصوص علی االئمة االثنی عش���ر شیخ صدوق،
ک���ه م���ع االس���ف مفق���ود اس���ت ،نق���ل می کن���د .نباط���ی عامل���ی ه���م قس���متی از آن را در الص���راط المس���تقیم 128/ 2
آورده است ،و نیز ر.ک به عیون اخبار الرضا ؟ع؟  9/2و غیبت نعمانی 186/
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بهترين
و هش���ت هزار س���بط داش���تند .س���وگند به خدايى كه جانم در دس���ت اوس���ت ،م���ن
ِ
پيامبرانم ،جانشينم بهترين جانشينان است ،و دو سبط من بهترین اسباط هستند...
[ حضرت در ادامه به تفصیل جانش���ینان پیامبران و خودش���ان را ن���ام برده فرمودند ] :آنگاه
آن مق���دار که خدا بخواهد ،امامش���ان از آنان غائب مى ش���ود .ب���راى او دو غيبت خواهد بود،
ك���ه يكى طوالنى تر از ديگرى اس���ت .پ���س به ما رو کردن���د و با صدایی بلن���د فرمودند :بر حذر
باشید از زمانی که پنجمین فرزند از فرزندان هفتمین فرزند من مفقود شود ! حضرت علی؟ع؟
می فرمای���د :ع���رض ك���ردم :ی���ا رس���ول اهلل ! او در این غیب���ت چه خواه���د ک���رد؟ فرمودند :صبر
می کند تا آنکه خدا به او اجازه ی خروج بدهد ،آنگاه از منطقه ای به نام اكرعه در يمن خروج
می کند ،و این در حالی اس���ت كه ابرى بر س���رش س���ايه انداخته ،زره مرا پوش���يده و شمشيرم
ذوالفقار را حمایل کرده است و منادى ندا مى کند :اين مهدى خليفه ی خداست ،پس از او
پيروى كنيد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

او زمين را پر از عدل و داد مى كند ،آن گونه كه از س���تم و بيداد پر ش���ده اس���ت .این زمانی
خواه���د بود که دنيا گرفتار فتنه و آش���وب ش���ده مردم ب���ه غارت یکدیگ���ر می پردازند ،نه بزرگ
ب���ه كوچ���ک رحم مى كن���د و نه قوى ب���ر ضعيف ،در اين هنگام اس���ت که خدا ب���ه او اجازه ی
قيام مى دهد».
نقد و برررسی

 .1بر اینکه تعداد پيامبران صد و بیس ��ت و چهار هزار نفر اس ��ت و تعداد رسوالن سیصد و شصت
نفر ،همه اتفاق نظر دارند .ما شیعیان معتقديم كه هر پيامبر وصیی دارد.
مقصود از چهار هزار پيامبری [ كه در این حدیث یاد ش ��دند ] ش ��ايد پيامبران بزرگ باش���ند كه هر
يک داراى وصی و دو سبط بودند.
 .2در منابع ما احادیثی با اسناد صحيح از امامان اهل بیت؟مهع؟ درباره ی يمانى که پيش از امام
مهدى؟جع؟ ظهور مى كند و از ياران خاص ايشان است ،وجود دارد .برخى احاديث مى گويد كه او
در صنعاء ظهور مى کند و از ذريه ی زيد شهید؟حر؟ است و...
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ام ��ا روایات منابع اهل س ��نت درباره ی يمان ��ى و قحطانى 1تعارض دارند .برخ ��ى ظهور او را قبل از
ظه ��ور ام ��ام؟ع؟ مى داند و برخ ��ى بعد از آن ،بعض ��ی او را همان مه ��دی معرفی می کن ��د و در مقابل
بعضی دیگر آن را انکار می نماید .اختالفی که در عهد امویان در میان اعراب جنوب یعنی یمنی ها
و اعراب شمال یعنی قریشیان باال گرفت ،در آنها آشکار می گردد.

ت�ر�ب ي� ت� ش� ي�عه ب�راى رو�يارو�يى ب�ا ف� ت� ن�ه و نا� ت��ظ ار ح�ض ت
ر� مهدى

؟جع؟

كفاية االثر  260/از مس ��عده روایت می کند« :نزد امام صادق؟ع؟ بودم كه پيرمرد كهنس���الی با
قامتی خميده در حالی که بر عصایش تكيه داش���ت ،خدمت حضرت رس���يد .او س�ل�ام كرد
و امام؟ع؟ جواب س�ل�ام او را دادند .آنگاه پيرمرد عرض کرد :يابن رس���ول اهلل ! دستت را بده تا
ببوسم ،امام دستشان را به طرف او بردند و پيرمرد بوسيد و گریست .حضرت فرمودند :چرا گريه
مى كنى؟ عرضه داشت :فدايت شوم ،صد سال است كه در انتظار قائم شما هستم ،مى گويم
اين ماه و اين س���ال ظهور مى كندّ .
س���نم باال رفته ،استخوانم خرد و مرگم نزديک شده است،
اما آنچه را که دوست دارم نمی بینم .شما را کشته و آواره می بینم ولی دشمنانتان را در حالی
که با پر و بال می پرند ،حال چگونه نگریم؟
در این هنگام دیدگان امام صادق؟ع؟ گریان شد ،سپس فرمودند :ای پیرمرد ! اگر خداوند
تو را آن قدر عمر داد که قائم ما را ببینی ،در باالترین درجات بهش���ت با ما همراه خواهی بود.
و اگر مرگ تو فرا رسد ،روز قیامت با ثقل حضرت محمد؟ص؟ _ که ماییم _ خواهی آمد.
رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :دو چيز گران بها در ميان شما باقى مى گذارم ،پس به آنها تمسک
کنید تا هرگز گمراه نگردید :کتاب خدا و عترتم اهل بیتم.
پيرمرد گفت :بعد از شنيدن اين روایت ،ديگر باکی ندارم.
امام؟ع؟ فرمودند :اى پيرمرد ! همانا قائم ما از نس���ل حس���ن [ عس���کری ] اس���ت و او از نسل
علی [ النقى ] ،علی از نسل محمد [ تقی ] خواهد بود و محمد از نسل علی ،علی از این پسرم
به دنیا می آید _ و به حضرت موسی کاظم؟ع؟ اشاره نمودند _ و این هم از نسل من است .ما
ّ
 .1قحطان جد اعالی یمنیان و قحطانی بدان منتسب است.
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دوازده اماميم كه همگى معصوم و ّ
مطهر هستيم.
پيرمرد عرض كرد :آقای من ! آيا برخى از شما امامان ،از برخی ديگر برترند؟ فرمودند :نه ،ما
در فضل و برترى ،برابريم ،اما بعضى از ما از بعضی اعلم اس���ت.
ایشان در ادامه فرمودند :اى پيرمرد ! به خدا سوگند ،اگر از دنيا جز يک روز باقى نماند ،خدا
آن روز را چنان طوالنی كند تا قائم ما اهل بيت قيام نماید .بدانيد که شيعيان ما در غيبت او
گرفتار فتنه و سرگردانی مى شوند .در آن وقت خداوند ،مخلصان را در راه هدايتش ثابت قدم
مى دارد .خدايا ! در اين راه آنان را يارى ده».

1

ش ��یخ طوس ��ی در امال ��ی  161/ماجرایی مش ��ابه را نقل می کن ��د و در ادامه آن آمده اس���ت« :آنگاه
ام���ام؟ع؟ فرمودن���د :اى پيرم���رد ! ت���و را از اهال���ی کوف���ه نمی دان���م .عرض ك���رد :نه [ اه���ل کوفه
نیس���تم ] ،حض���رت فرمودند :اهل كجايى؟ پاس���خ داد :فدايت ش���وم ،از روس���تاهاى اطراف
ّ
آن ،امام؟ع؟ فرمودند :با قبر جد مظلومم حس���ين؟ع؟ چقدر فاصله دارى؟ گفت :نزديک آن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هس���تم ،فرمودند :چقدر آنجا مى روى؟ عرض كرد :بس���يار مى روم ،فرمودن���د :اى پيرمرد ! آن،
خونی اس���ت كه خدای متعال خونخواه���ى آن را مى كند .به فرزن���دان فاطمه مصيبتی مانند
مصیبت امام حس���ین؟ع؟ نرسید و نخواهد رسید .او در میان هفده تن از اهل بیتش که برای
خدا نصیحت و در راه او صبر کردند ،به ش���هادت رسید ،پس خداوند به آنان بهترين پاداش
صابران را عطا فرمود.
وقتى روز قيامت ش���ود ،رس���ول خدا؟ص؟ مى آيد ،در حالی كه حسين همراه اوست و دست
بر سر دارد و خون از آن می چکد ،پس پیامبر؟ص؟ عرضه می دارد :پروردگارا ! از امتم بپرس چرا
فرزندم را كشتند».

كمال الدين  510/2می نویسد« :توقیعی برای عثمان بن سعید َعمری و پسرش محمد بن عثمان

[ سفیران اول و دوم ] _ که رضوان خدا بر آنان باد _ خارج شد که آن را سعد بن عبداهلل چنین
روایت کرده است _ شیخ ابو عبداهلل جعفر گوید :من آن توقیع را که توسط سعد بن عبداهلل؟حر؟
ّ
به ثبت رس���یده بود ،دیدم  :خداوند ش���ما را بر طاعت خود موفق گرداند ،بر دینش ثابت قدم
 .1و نیز ارشاد القلوب 405/
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بدارد و به آنچه که موجب خش���نودى اوس���ت ،نيكبخت گرداند .آنچه ك���ه میثمی درباره ی
مخت���ار برایت���ان گفت _ که وی با هر کس���ی که می بین���د ،به مناظره و اس���تدالل می پردازد که
جانش���ینی غی���ر از جعفر ب���ن علی [ برای امام عس���کری؟ع؟ ] نیس���ت و او را تصدی���ق و تأیید
می کند _ و ش���ما آن را ذکر کردید ،به ما رس���ید ،و من هر آنچه را که شما به گفته ی اصحابتان
درب���اره ی او نگاش���تید ،دریافتم ،از کوری بع���د از بینایی ،گمراهی پ���س از هدایت و اعمالی
ک���ه هال کت را به دنب���ال دارد و نیز فتنه های تباه کننده ،به خدا پن���اه می برم ،چرا که خداوند
عزوجل می فرماید:
َ
َ
آ
ُ
أ
أ
أ َأ َ َ نّ َ
ال� ُاس � نْ� ُ� تْ� َر ُكوا � نْ� َ� قُ�ولوا � َم نّ َ�ا َو ُه ْم ُ
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و� 1،آيا مردم گمان كردند به صرف اینکه
�لم�.ح ِس ب�
ي
ي
ي
گفتند :ايمان آورديم ،رها مى گردند و ديگر امتحان نمى ش���وند؟

چگونه مردم در فتنه سقوط می کنند و در حيرت و سرگردانى به سر مى برند و چپ و راست را
انتخاب مى كنند؟ ! آيا از دين خود مفارقت جسته اند ،يا دچار ترديد شده و یا اینکه با حق عناد
مى ورزند؟ و يا نسبت به آنچه که در روايات راستین و اخبار صحيح آمده ،جاهل هستند؟ !
ي���ا آنک���ه آنها را دانس���تند ولی خود را نس���بت ب���ه آنچه می دانن���د _ که زمین خال���ی از حجت
نمی شود ،حال یا آشکار و یا هراسان و مخفی _ به فراموشی زده اند؟ !
آيا ندانس���تند كه پس از پيامبرش���ان؟ص؟ ،امامان يكى پس از ديگرى آمدند ،تا آنكه این امر
[ امامت ] به امر خدای عزوجل به امام پیشین _ یعنی امام حسن بن علی؟ع؟ _ رسيد ،پس او
به جای پدرانش؟مهع؟ نشست و به حق و طریق مستقیم هدایت نمود.
او نوری درخش���ان ،س���تاره ای تابان و قمری منیر بود .س���پس خدای عزوجل آنچه را که نزد
خ���ود دارد [ جوار الهی ] ،ب���رای او اختیار نمود ،پس او بر همان منه���اج و روش پدرانش؟مهع؟ _
هم چنان ک���ه دو ت���ای کفش در برابر هم هس���تند _ عه���د و وصیت به ّ
وصیی نم���ود که خدای
عزوجل او را به امر خود تا زمانی ،مس���تور و مکانش را مخفی داش���ته ،و این به خاطر ّ
مشیتی بر
اس���اس قضای پیشین و تقدیر نافذ اوس���ت .جایگاه او در ماست و فضیلت او برای ما ،و اگر
خدای عزوجل درباره ی آنچه که او را از آن منع نموده اذن دهد ،و حکم خود را که درباره ی او
 .1سوره ی عنکبوت 1 - 2/
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ّ
[ و غیبتش ] محقق اس���ت ،محو کند ،هر آینه حق را آشکارا و با زیباترین زینت و روشن ترین
داللت و واضح ترین عالمت ،به ایشان بنمایاند و خود را ظاهر سازد و حجت او را بر پا دارد.
ّ
ولیک���ن مقدرات خدا مغلوب نمى گردد و اراده ی او مردود نمی ش���ود و بر توفيق او نمی توان
سبقت جست.
پس مردم پیروی از هوی را کنار بگذارند و بر اصل خود که بر آن بودند بمانند ،و درباره ی آنچه
خدا از ایشان مخفی داشته ،جستجو نکنند که گناه کرده اند ،و ستر الهی را کنار نزنند که پشیمان
ّ
گردند ،و بدانند حق با ما و در میان ماست ،کسی غیر از ما این را نمی گوید جز کذابی که افترا
ّ
بندد ،و جز ما کسی آن را ادعا نمی کند مگر ضال گمراه ،پس باید که از ما به این جمله اکتفا
کنند ودر صدد تفسیر آن نباشند و به کنایه ی آن بدون تصریح قناعت نمایند ،إن شاء اهلل».

1

ف
� ت� ن�ه ی موعود ش�ام پ� ي� ش� ا�ز ظ�هور
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

المصنف عبدالرزاق  361/11از ابن مس ��یب می آورد« :فتنه اى در ش���ام خواهد بود كه آغاز آن
به بازى كودكان می ماند .از يک سمت شعله ور مى شود و از جانب ديگر فروكش مى كند .به
پایان نمی رسد تا آنكه منادى ندا دهد :امير فالنى است.
ًّ
ًّ
راوی گوی���د :اب���ن مس���یب دس���تانش را بر ه���م زد و گف���ت :او حقا امی���ر شماس���ت ،او حقا
امیر شماست».

2

مش ��ابه آن را ابن حماد  338/1نقل می کند و در آن چنین آمده اس ��ت ...« :آنان هیچ اجتماع و
اتحادی نخواهند داش���ت تا آنکه منادی از آس���مان ندا کند :از فالنی پیروی کنید ،و دس���تی
آشکار می شود و اشاره می کند.
 ...مغیرة بن عبدالرحمان از مادرش _ كه پير بود _ درباره ی فتنه ی عبداهلل بن زبير [ که لشکری
از شام برای سرکوب آن آمده بود ] پرسيد :آيا مردم در اين فتنه هال ک مى شوند؟ گفت :هرگز،
فرزندم ! اما بعد از آن فتنه اى است كه مردم در آن هال ک مى شوند و كارشان ثبات نمی یابد،
تا آنكه منادى از آس���مان ندا دهد :از فالنى پیروی کنید».
 .1و نیز الخرائج و الجرائح  1109/ 3به طور مختصر و ...
 .2و نیز الفتن 337/ 1
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د� ي� فا� ت� ن� ف� ت� ن�ه ها ق� ب�ل ا�ز ظ�هور ح�ض ت
ش� ت
ر� مهدى
و خ
ح�ا�ز
ر�دادى در ج

؟جع؟

احاديث ش ��يعه و س ��نى از فتنه اى در حجاز سخن گفته اند ،حاكمشان مى ميرد و پس از او بر سر
حكوم ��ت نزاع مى كنند ،حكومت س ��االنه به حكوم ��ت ماهانه و روزانه تبديل مى ش ��ود و بر احدى
اتفاق نظر نمى كنند .آنگاه مردمان در پى امام زمان؟جع؟ مى گردند و از ايشان مى خواهند كه بيعت
آنان را بپذيرد .و در فصل مربوط به حجاز خواهد آمد.

اس� ،اما حد ي� ث� ن� ت
�بس�ارى كه ش� ب� ي�ه احاد ي� ث� ت
ع� ت
�يس�
ارا� ي
ب
این عبارات همه در وصف و بیان فتنه ای اس ��ت که متصل به ظهور امام عصر؟جع؟ می باش���د،

از جمل ��ه عبدالرزاق در المصن ��ف  372/11از ابو جلد چنین می آورد« :فتنه ای رخ می دهد که در
پ���ی آن فتن���ه ی دیگری خواه���د بود .اولی در مقايس���ه با دومى مانند ضربه ای با پایین ش�ل�اق
اس���ت كه پس از آن ضربه ی شمش���ير فرود آيد [ يعنى فتنه ها همه ش���دید است و یکی پس از
دیگری شدیدتر می گردد ] .سپس فتنه اى خواهد بود كه در آن ،حرامی از ّ
محرمات خدا باقی
نمی ماند مگر آنکه حالل ش���مرده می ش���ود ،آنگاه مردم گرداگرد بهترين فرد جمع مى ش���وند.
وى در حالی كه در خانه است ،حکومت به راحتی به سراغش می آید».

1

اب ��ن حجر مک ��ی در القول المختص ��ر  [« : 70/مهدى ] خروج نمى كند ،مگ���ر آنكه پيش از وى
فتنه اى واقع می ش���ود كه تمامى ّ
محرمات در آن حالل شمرده شود ،آنگاه خالفت به سراغ او
_ كه بهترين اهل زمين اس���ت _ در حالی که در خانه اش نشس���ته ،می آید».
المالح ��م و الفت ��ن ابن ط ��اووس  121/به نقل از كت ��اب الفتن س ��ليلی ،از عبداهلل بن عم ��رو آورده

اس ��ت« :فتن���ه اى خواه���د ب���ود ك���ه ب���دان س���بيطه2مى گويند و كش���ته های آن در آتش ان���د.
 .1و نیز الفتن  344/1و المصنف ابن ابى شيبه  .702/ 8در المصنف چنین آمده است « :آنگاه خالفت به راحتی به
سراغ بهترین اهل زمین می آید ،در حالی او در خانه اش نشسته است».
 .2س���بیطه به معنای طوالنی اس���ت و ش���اید از س���باطه یعنی زباله دان آید ،و ش���باهت در آن اس���ت که همان گونه که
زباله دان محل جمع شدن پلیدی هاست ،در آن فتنه نیز بدترین ها جمع می شود ،البته ممکن است سبیته باشد که از
سبت به معنای سکون و استقرار می آید و حکایت از دوام و به درازا کشیدن آن فتنه کند.
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[ راوی از اب���ن عم���رو ،ش���خصی ب���ه نام حارث اس���ت ک���ه گوید ] :پرس���يدم :طرفي���ن درگيری
مس���لمانند؟ ! گفت :مس���لمانند ! دوباره پرسيدم :مس���لمانند؟ ! گفت :مسلمانند ! پرسيدم:
پس چرا [ هر دو در آتش اند ]؟ گفت :زيرا براى دنيا مى جنگند ،نه امر خدا.
گفت���م :اين فتنه رخ داده اس���ت .پرس���ید :خ���دا پدرت را بيام���رزد ،چه زمان���ی؟ گفتم :فتنه
قتل عثمان .گفت :س���وگند ب���ه خدايى كه محمد را به حق برانگيخ���ت ،هرگز ! آن فتنه تمام
خانه های عرب را فرا می گیرد و چنان می ش���ود که ش���خص کنار قبر می آید و مى گويد :كاش
به جاى تو بودم .و زمين پر از ستم و بيداد می شود .گفتم :آنگاه چه خواهد شد؟ گفت :خدا
م���ردى را برمى انگي���زد كه زمي���ن را آ كنده از عدل و داد خواهد ك���رد ،چنان كه پر از ظلم و جور
شده است و چند س���ال زندگى مى كند .پرسيدم :چند سال؟ گفت :اهل كتاب می پندارند
هفت يا نه سال».

1

س ��نن الدانى  95/از قتاده می آورد« :نزد مهدى می آیند ،در حالی که در خانه اش حضور دارد
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موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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و مردم در فتنه ای به سر می برند که خون ها در آن ریخته می شود .به او مى گويند :با ما برخیز،
ام���ا وی س���ر باز مى زن���د ،تا اينك���ه وى را به كش���تن می ترس���انند ،در ای���ن هنگام هم���راه آنان
برمى خيزد .در حرکت او به اندازه ی شاخ حجامت هم خون ریخته نمی شود».

2

ترس ��انیدن به قتل که در اینجا و برخی روایات آمده است ،در احادیث دیگری تفسیر شده است
به اینکه ایش ��ان را از این می هراس ��انند که حقیقت امر ایش ��ان در هنگامی که لش���کریان سفیانی به
مکه نزدیک ش ��ده اند ،معلوم و آش ��کار ش ��ود ،نه آنکه کس ��انی که می خواهند با آن حضرت بیعت
کنند ،ایشان را به قتل تهدید نمایند.

 .1الجمع بين الصحيحين  203/3آن را از ابو هریره نقل می کند.
 .2عقد الدرر  63/و برخی دیگر ،آن را از سنن الدانی روایت می کنند.

192

فصل پنجم

ن
حاکما� ب�د کردار
نکوهش حاکمان بد کردار

و برخی دانشوران آخر الزمان

ن
ا� گمراه ن
روا� پ� ي� ش�وا ي� ن
ورا� ب�د كردار ،پ� ي� ن
دا� ش� ن
ك� ن�ده !
شیعه و سنی احاديثی روایت کرده اند درباره ی اینکه این امت عالوه بر حاکمان جور ،به عالمانی
ب ��د کردار نیز مبتال می ش ��ود که به توجیه اعم ��ال حکام می پردازند ! و لذا احادیث���ی که در مورد آنان
اس ��ت را می توان یکی از فروع احادیث پیرامون رهبران ضاللت به حس ��اب آورد .بعضی س���نیان در
ص ��دد بر آمده اند تا زم ��ان این عالمان را با فاصله از دوران صحاب ��ه ،و در آخرالزمان و یا نزدیکی های
قیامت جلوه دهند ! ولیکن برخی احادیث زمان آن را بالفاصله پس از پیامبر؟ص؟ می داند و داللت
دارد که این بال ،تا ظهور امام مهدی؟جع؟ ادامه دارد.
ب ��ه ع�ل�اوه آنک ��ه تع ��دادی از صحاب���ه بر ای ��ن ب ��اور بودند ک ��ه عص ��ر آن ��ان آخرالزمان اس���ت .آنان

می پنداش ��تند که این س ��خن رس ��ول خدا؟ص؟« :من و قیام���ت ،به مانند این دو مبعوث ش���دیم،
و دو انگشت خود را کنار هم قرار دادند» ،1می رساند که آنها در قرن قیامت هستند .به عالوه آنان
از اینکه پیامبر؟ص؟ به پیامبر آخرالزمان موصوف است 2نیز چنین برداشتی داشتند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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صحی ��ح آن اس ��ت ک ��ه آخرالزمان عنوانی نس ��بی اس ��ت و قابلی ��ت آن را دارد که ب���ر روزگار پس از
رس ��ول خدا؟ص؟ اطالق ش ��ود ،حال یا تمام اعصار پ ��س از آن حضرت و یا بعض���ی از آنها .از این رو
صحی ��ح اس ��ت که عالم ��ان آن دوران نیز عالم ��ان آخرالزمان نامیده ش ��وند .احادیث���ی که در مذمت
ّ
آنان اس ��ت ،فراوان می باش ��د ولی آنچه در اینجا مد نظر اس ��ت ،آنهایی اس ��ت که به ظهور حضرت
مهدی؟جع؟ ارتباط دارد.

در مجمع الزوائد  233/5از معاذ بن جبل از رسول خدا؟ص؟ آمده است« :قيامت برپا نخواهد شد،
مگر وقتى كه اميرانی دروغگو ،وزيرانی بدكردار ،امينان خيانتكار و قاريان فاسقی كه ّ
زی آنان
ّ
زی راهبان است ولی هیچ گونه ورع و تقوایی ندارند ،ظاهر شوند .پس خداوند آنان را به فتنه ای
تاریک و ظلمانی _ که در آن مانند به تاریکی درافتادن یهودیان ،در می افتند _ دچار می کند.
هیثم���ی در ادام���ه می نویس���د :ب���زارآن را روايت كرده و يك���ى از راويان آن حبي���ب بن عمران
كالعى است كه من او را نمى شناسم ،اما بقيه ی راويان ،راویان صحيح اند».
 .1بخاری 177/ 6
 .2ر.ک به کمال الدین 190/
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این جمله« :قيامت برپا نخواهد شد مگر »...داللت بر آن دارد که این وقایع حتمى است ،ولی
نمی رساند که آنها در نزدیکی های قیامت خواهد بود !
اب ��ن ابى ش ��يبه در المصنف  698/8روایتی نقل می کند که بر ای ��ن مطلب داللت دارد که آنها در

قرب ظهور امام عصر؟جع؟ خواهند بود ،در آن چنین آمده است« :در آخر این زمان ،قاریانی فاسق
خواهند بود».

1

س ��یوطی در الدرالمنث ��ور  53/6می نویس ��د« :اب���ن مردوي���ه از اب���ن عباس آورده ک���ه پيامبر؟ص؟
پ���س از حجة ال���وداع ،حلقه ی در كعبه را گرف���ت و فرمود :اى مردم ! آيا نش���انه هاى قيامت را
برای ش���ما نگويم؟ سلمان برخاست و عرض كرد :یا رسول اهلل ! پدر و مادرم به فدای شما ،ما
را آ گاه كنید .فرمود :از نش���انه های قیامت ،ضايع نمودن نماز ،گرايش به هوا و هوس و تكريم
ثروتمن���دان است.س���لمان عرض کرد :اى رس���ول خدا ! آی���ا چنین خواهد ش���د؟ فرمود :آری،
س���وگند به کس���ی كه جان محمد به دست اوست .اى س���لمان ! در آن هنگام ،زكات جريمه
به ش���مار مى آيد و خراج غنيمت ،دروغگو تصديق مى شود و راستگو تكذيب ،خائن امين به
حساب می آید و امین خیانت می کند و رويبضه سخن مى گويد.
س ��لمان پرس ��يد :رويبضه به چه معناس ��ت؟ فرمود :کسی که [ پیشتر ] س ��خن نگفته است
[ و اهلیت ندارد ] ،در امور مردم س ��خن می گوید [ .در آن زمان ] نه قس ��مت از ده قس ��مت مردم
حق را انکار می کنند ،اسالم از میان می رود و جز نام آن باقی نمی ماند ،قرآن نیز از بین می رود و
جز خطوط آن باقی نمی ماند ،مصحف ها را با طال می آرایند ،مردان امتم خود را به طال می آرایند
و مشورت با کنیزان خواهد بود .کودکان بر منبر ها سخن می گویند و زنان خواستگاری خواهند
نمود ! در این هنگام اس ��ت که مساجد به مانند کنیسه ها و کلیسا ها زینت می شوند ،مناره ها
بلند می گردند ،صفوف زیاد می شود ولیکن قلب ها نسبت به هم بغض و کینه دارند و زبان ها
مختلفاس ��تو اهواءبس ��یار !
س���لمان پرس���يد :اى رس���ول خدا ! آیا چنين خواهد شد؟ فرمود :آری ،س���وگند به آنکه جان
محم���د به دس���ت اوس���ت .ای س���لمان ! در آن زم���ان ،مؤم���ن در ميان م���ردم ،از كني���ز خوارتر
 .1و نیز التاریخ الکبیر بخاری  330/ 4و الزهد ابن ابی عاصم .212/ 1
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اس���ت .قلب مؤم���ن درونش مانند نمک در آب ،ذوب مى ش���ود ،چرا كه منك���رات را مى بيند
ول���ی نمى تواند آنها را تغيير دهد .مردان به مردان بس���نده مى كنند و زن���ان به زنان .چنان كه بر
دختران باكره غیرت می کنند ،بر پسران هم !
اى سلمان ! در آن زمان اميرانى فاسق ،وزيرانى بدكار و امينانى خيانتكار خواهند بود .آنان
نماز را ضايع مى كنند و دنباله رو ش���هوات هس���تند .اگر چنين اش���خاصی را ديديد ،نمازتان
را در وقت���ش برپ���ا داريد.اى س���لمان ! در این هن���گام چیز هایی از ش���رق و چیز هایی از غرب
مى آيند كه جسم هایش���ان جسم های آدمیان است ،اما دل هايش���ان دل های شياطین .آنان
ب���ه کوچ���ک رحم نمى كنند و ب���ه بزرگ احترام نمى گذارند.اى س���لمان ! در آن زم���ان ،مردم به
س���وی این بيت الحرام حج مى گزارند ،اما پادش���اهان براى تفريح و سرگرمى ،ثروتمندان براى
ّ
تجارت ،مس���اكين براى تکدی و قاريان براى ريا و شهرت !سلمان پرسيد :اى رسول خدا ! آیا
چنين خواهد ش���د؟ فرمود :آری ،سوگند به کس���ى كه جانم در دست اوست .اى سلمان ! در
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

این هنگام ،دروغ فراوان مى ش���ود و س���تاره ی دنباله دارى آش���کار می گردد .زن با شوهرش در
تج���ارت مش���ارکت می کند و بازار ها مانند یکدیگر می شوند !س���لمان عرضه داش���ت :در چه
چيزى مانند هم مى ش���وند؟ فرمود :در كس���ادى و كمى سود.اى سلمان ! آنگاه خداوند بادی
مى فرس���تد كه در آن مار هایی زرد رنگ اس���ت ،پ���س عالمان بزرگ را [ از زمی���ن ] بر می دارند،
زیرا آنها منکرات را دیدند ولی تغییر ندادند !س���لمان گفت :ىا رس���ول اهلل ! چنين خواهد بود؟
فرمود :آری ،قسم به آنکه محمد را به حق مبعوث كرد».

1

ابن عس ��اکر در تاريخ مدینة دمشق  282/36از انس از رسول خدا؟ص؟« :در جهنم آسيابى است
كه عالمان س���وء را به س���ختی آرد می کند».

2

ابشیهی در المستطرف  47/1از انس از آن حضرت« :واى به حال امتم از علماى سوء كه علم

 .1تعدادی از منابع س���نیان مش���ابه آن را نقل کرده اند .در کتب ش���یعی نیز عالمه ی مجلس���ی در بحار االنوار 262/ 52
قریب به همین مضمون را از جامع االخبار تاج الدین شعیری از جابر نقل می کند ،ولی سخنی از نشانه های قیامت در
آن نیست ،ر.ک به جامع االخبار 72/
 .2همو در  178/36و نیز ذهبی در ميزان االعتدال 252/2
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را وسیله ی تجارت قرار می دهند و آن را مى فروشند .خدا تجارت آنان را سودمند قرار ندهد».

1

من ��اوی در في ��ض القدي ��ر  183/1آورده اس ��ت« :از پيامب���ر؟ص؟ پرس���يدند :ش���رورترين مردمان
كيست؟ فرمود :عالمان سوء».
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همو در  478/6آورده است« :واى بر حال امتم از عالمان سوء».
اين روایات از جهت زمانی مطلق و در منابع شيعه و سنى بسيار است.
در منابع ما شيعيان نیز ،احاديث متعددی در نكوهش عالمان سوء و تفسیر آيات مذمت ايشان،
آمده است و داللت بر این دارد که زمان اینان ،پس از پیامبر؟ص؟ بوده و تا ظهور حضرت مهدی؟جع؟

ادامه دارد.

و اینک نمونه هايى از اين روايات:
مرح ��وم کلین ��ی در كاف ��ی  307/8از امير المؤمنین؟ع؟ نق ��ل می کند كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمودند:

«زمان���ى ب���ر این مردم خواهد آمد كه از قرآن جز خطوط آن و از اس�ل�ام جز اس���مش باقى نماند.
دورترین مردم از اسالمند ،مساجدشان آباد است
آنان مسلمان نامیده می شوند در حالی که
ِ
و نس���بت به هدایت ویران ،فقیهان آن زمان بدترین فقیهان در زیر آس���مانند ! فتنه از ایش���ان
بیرون می آید و به ایشان باز می گردد».

2

این عبارت« :فتنه از ایشان بیرون می آید» از آن روست که آنان حاکمان جور را تأیید می کنند و
اسالم را به خاطر آنها تحریف می نمایند.

جامع االخبار  129/از رس ��ول خدا؟ص؟« :علماى آنان بدتري���ن خلق خدا روى زمينند .در اين
هن���گام خدا به چهار پيامد گرفتارش���ان مى كند :س���تم س���لطان ،قحط���ى دوران ،ظلم واليان
و ستم حاكمان.
اصح���اب ب���ا تعجب پرس���يدند :یا رس���ول اهلل ! مگر بت ه���ا را مى پرس���تند؟ فرمودند :آرى،
هر درهمى براى آنان صنمى خواهد بود».
عالمه ی مجلس ��ی در بح ��ار االن ��وار  107/2آيات و احادي ��ث نكوهش عالمان بدك ��ردار را تحت
عن ��وان ّ
ّ
التحرز عنه���م» آورده و 25حديث در این رابط ��ه نقل می کنند ،از
«ذم علماء الس���وء ول���زوم
 .1و نیز فيض القدير  479/6و الفردوس  398/4و ...
 .2مشابه آن در ثواب االعمال  301/و اعالم الدين 406/

بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

197

جمله اينكه پيامبر؟ص؟ فرمودند« :فقيهان _ تا وقتی که در دنیا داخل نشده اند _ امينان رسوالن
خدا هس���تند .پرسيدند :یا رسول اهلل ! داخل شدن در دنیا به چه معناست؟ فرمودند :پيروى
از س���لطان .زمانی که چنین كردند ،به خاطر دینتان از ایش���ان بر حذر باش���ید ».ونيز فرمودند:

«بدترين شر ،عالمان بدكردارند و بهترين خير ،عالمان نيكو رفتار ».هم چنین فرمودند« :خدای
ع���ز و ج���ل ب���ه داود؟ع؟ وحى كرد :می���ان من و خ���ود ،عالم دنیا ش���یفته را قرار مده ك���ه تو را از
راه ّ
بن���دگان خواهان منند ».امام باقر؟ع؟ نی���ز درباره ی آيه ی:
محبت���م باز م���ى دارد .آنها راهزنان
ِ
« َوال�شُّ َع َر ُاء يَ� تَّ� ب� ُع ُه ُم ْال�غ َ ُاو نَ
و� ،1و ش ��اعران را گمراه���ان پی���روی می کنند ،فرمودند :ديده ای كس���ى از
ِ
ّ
ش���اعرى دنباله روى كند؟ همانا آنها كس���انى هس���تند كه براى [ هدفی ] غي���ر دينى ،تفقه [ و
کسب آ گاهی ] نمودند ،پس گمراه شدند و گمراه كردند».
مرحوم طبرسی در احتجاج  262/2از امام حسن عسکری؟ع؟ روایت می کند« :هر كسى از عوام
شيعه ،از چنين فقهايى [ که فسق ظاهر دارند و به دنیا و حرام آن رو می آورند ] تقليد كند ،مانند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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يهوديانى است كه خدا آنها را به سبب تقليد از فقيهان فاسقشان ،نكوهش كرده است .و اما
هر کسی از فقهاء که خويشتن دار باشد ،از دینش محافظت نماید ،با هوای نفسش مخالف
ب���وده و مطیع فرمان موالیش باش���د ،عوام می توانن���د از او تقلید کنند ،و ای���ن اوصاف تنها در
فاسقان از عوام مرتکب کار های
برخی از فقیهان شیعه است نه همه ی آنان .کسی که مانند
ِ
قبیح و امور ناپس���ند گردد ،هی���چ چیزی از او درباره ی ما نپذیری���د و او هیچ احترامی ندارد».
در تفس ��ير ام ��ام عس ��كرى؟ع؟  344/از ام ��ام هادى؟ع؟ در س ��تایش عالم���ان با تق���وا چنین آمده

اس ��ت« :اگ���ر بع���د از غيب���ت قائم ش���ما ،عالمانى باق���ی نمی ماندند ك���ه به س���وی او دعوت و
راهنمائ���ی کنن���د و با حجت ه���اى الهى از دين او دف���اع نمایند و بندگان ضعي���ف االيمان را
از دام ابليس و ش���يطان هاى س���ركش او نج���ات دهند و از تله هاى نواص���ب ِبرهانند ،همه از
دين خدا مرتد مى ش���دند .ولیکن اينان کسانی هستند كه قلوب شيعيان ضعيف االيمان را
ّ
ّ
نگه می دارند ،همان طوركه س���كاندار كش���تى سکان را نگه می دارد ،ایش���ان برترین ها در نزد
خدای عزوجل اند».

2

 .1سوره ی شعراء 224/
 .2و نیز احتجاج  118 /و منية المريد .118/
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فصل ششم

ش
ت
ب��ار� ها
بشارت پیامبر ؟ص؟ و دیگر معصومان؟مهع؟
درباره ی حضرت مهدی ؟جع؟

احاد ی� ث� ب� ش� ت
ام�ر؟ص؟ ب�ه امام مهدى؟جع؟
ار� پ� ي� ب
م� ت
هم�ام و هم ن
م� ،ن
ع� ت
«مهدى ا�ز ت
ك� ي�ه ی ن
ر� ن
اس�»
مس ��ند احمد  36/3از ابو س ��عيد خدر ى از رس ��ول خدا؟ص؟ می آورد« :قيامت برپا نمى شود مگر
پس از آنكه زمين از ستم و عدوان آ كنده شود.
در ادامه فرمودند :سپس مردى از عترتم _ و يا فرمود :از اهل بيتم _ خروج مى كند و زمين را ُپر
از عدل و داد مى نماید ،همان گونه كه از ستم و عدوان آ كنده شده است».
حاف ��ظ مغر ب ��ى در ّرد اب ��ن خل ��دون  515/مى گوي ��د « :حاك���م ای���ن حدي���ث را از ع���وف ب���ن
1

ابى جميله به دو طريق آورده اس���ت؛ طريق نخس���ت :از ابوبكر بن اس���حاق و على بن حماد
عدل و ابوبكر محمد بن احمد بن بالويه ،همگى به نقل از بش���ر بن موسى اسدى از هارون بن
خليفه از عوف بن ابى جميله اعرابى.
طريق دوم :از حس���ين بن على دارمى ،از محمد بن اس���حاق امام ،از محمد بن يسار ،از ابن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابى عدى از عوف اعرابى.
ام���ام احم���د آن را به نقل از محمد بن جعف���ر آورده و مى گويد كه ع���وف اعرابى برايمان اين
حديث را گفت.
حاكم مى گويد :حديث بنابر ش���رط شيخين صحيح است و حافظ ذهبى در مستدرک آن
را پذيرفته است .و براى انسان منصف همين كافيست».
الجامع الصحيح  147/1از ابو س ��عيد خدر ى از آن حضرت« :قيامت برپا نمى شود مگر پس از
آنكه زمين از ستم و عدوان آ كنده شود ،آنگاه مردى از عترتم _ و يا فرمود :از اهل بيتم _ خروج
مى كند و زمين را پر از عدل و داد مى نماید ،چنان كه از س���تم و جور آ كنده ش���ده اس���ت».
هیثمی در المقصد العلی  406/4از ابو سعيد خدر ى از ایشان« :قيامت برپا نمى شود مگر پس
از آنكه زمين از س���تم و دش���منى پر ش���ود ،آنگاه مردى از اهل بيتم _ و يا فرمود :از عترتم _ قيام
مى كند و زمين را پر از عدل و داد مى نماید ،چنان كه از ستم و ظلم و عدوان پر شده است».
 .1و نیز مس���ند ابو يعلی  ،274/2صحیح ابن حبان  ،290/8المس���تدرک  557/4كه بنابر شرط شيخين آن را صحيح
دانسته است .در منابع ما نیز ر.ک به دالئل االمامة 249/
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جامع االحاديث  81/8از ابن مس ��عود از رس ��ول خدا؟ص؟ چنین نقل می کند« :مردى از اهل بيتم
قيام مى كند كه همنام من اس���ت و اخالقش اخالق من اس���ت .پس زمين را پر از عدل و داد
مى كند ،چنان كه از ستم و بيداد پر شده است».
مسند احمد  376/1از عبداهلل بن مسعود از پيامبر؟ص؟« :قيامت برپا نمى شود مگر پس از آنكه
مردى از اهل بيتم به حکومت برسد كه همنام من است».
س ��نن ترمذى  343/ 3مش ��ابه آن را از ابن مس ��عود نقل می کند ،از ابوهريره نیز چنین آورده اس���ت:
«اگر از دنيا جز يک روز باقى نمانده باش���د ،خدا آن روز را طوالنى مى كند تا آنکه »...حديث را
صحيح و حسن شمرده است.

بلخی در البدء والتاريخ  180/2مانند روايت احمد را نقل کرده می گوید« :در اين باب ،بهترين
روایت ،روایت ابو بكر بن عياش از عاصم بن ّ
ذر از عبداهلل بن مسعود از پيامبر؟ص؟ است :دنیا
س���پرى نمى ش���ود مگر پس از آنکه مردی از اهل بیتم که همنام من است ،بر امتم به حکومت
برسد ،نام او مشابه نام من است»...
ابن منادى در المالحم  41/از ابن مسعود از پيامبر؟ص؟« :قيامت برپا نمى شود مگر پس از آنكه
فردى از اهل بيتم كه نام او همانند نام من است ،بر زمين حكمرانى كند».
در مسند احمد  28/3و  70از ابو سعيد نقل می کند که رسول خدا؟ص؟ فرمود« :زمين پر از ظلم و
س���تم مى شود ،آنگاه مردى از عترتم قيام مى كند .او هفت يا نه سال حكومت کرده و زمين را
پر از عدل و داد مى نماید».

1

در تذكرة الخواص  363/از ابن عمر آمده است كه رسول خدا؟ص؟ فرمود« :در آخرالزمان ،مردى از
فرزندانم قيام مى كند .نام و كنيه اش مانند من است .او زمين را پر از عدل مى كند ،چنان كه
پر از ستم شده است.
سبط بن جوزی در ادامه می نویسد :او همان مهدى است ،و اين حديثى مشهور است».

2

 .1المس���تدرک  558/4مش���ابه روای���ت احم���د را ب���ا تفاوتی اندک از ابو س���عید آورده و آن را بنابر ش���رط مس���لم صحیح
دانسته است ،و نیز ر.ک به استدراک ذهبى /7ش 3461و حلية االولياء 101/3
 .2مانند آن در عقد الدرر 32/
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دول� � ن
ح�می ت
ا� ت
ها�ی ا ی� ش� ن
امام �ز ن
اس�
ما�؟جع؟ و ت ج
المصن ��ف ابن ابى ش ��يبه  679/ 8از حضرت امیر؟ع؟ از پيامبر؟ص؟« :اگ���ر از روزگار جز يک روز
باق���ى نمانده باش���د ،خداوند مردى از اهل بيت���م را برمى انگيزد كه دنیا را پ���ر از عدل مى كند،
چنان كه آ كنده از ستم شده است».

1

در مس ��ند بزار  134/2آمده اس ��ت« :اگر از دنيا فقط يک روز باقى مانده باشد ،خداوند مردی
از اهل بی���ت م���را برمی انگی���زد ک���ه زمی���ن را مملو از عدال���ت می کن���د ،هم چنان که پ���ر از جور
شده است».

2

مس ��ند احمد  376/1و « :377ايام س���پرى نمى ش���ود و روزگار به پایان نمی رس���د ،مگر آنكه
مردى از اهل بيتم كه هم نام من است ،بر عرب حكمرانى كند».

3

المعجم الكبير  168/20از عبداهلل بن عمر از رسول خدا؟ص؟« :روز ها و شب ها به پایان نمی رسد
و اگر جز يک روز از دنيا باقی نمانده باشد ،خدا مردى از امتم را برمى انگيزد كه نام او همانند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نام من است».

4

اب ��ن حب ��ان در صحیح خود  576/7از ابو هر ي ��ره از آن حضرت« :اگر جز يک ش���ب از دنيا باقی
نمانده باشد ،مردى از اهل بيت پيامبر ،در آن حكمرانى خواهد كرد».

5

این مضمون در منابع ما شیعیان از جمله در دالئل االمامة  255/چنین آمده است« :قیامت بر پا
نمی شود مگر بعد از آنکه مردی از فرزندانم که نام او همانند نام من است ،به حکومت برسد.
او زمین را پر از عدل و داد می نماید ،همان گونه که پر از ظلم و ستم شده است».

6

 .1مشابه آن در مسند احمد  ،99/1البدء و التاریخ  181/ 2و الجامع الصغیر  438/ 2از احمد و ابو داود ،الدرالمنثور 6
 58/می نویسد :ابن ابی شیبه ،احمد و ابو داود آن را نقل کرده اند.
 .2مشابه آن در جامع المسانید 300/ 20
 .3مش���ابه آن در س���نن ابو داود  ،107/4س���نن ترمذى  _ 343/ 3که آن را حس���ن و صحيح دانس���ته _ ،المعجم الكبير
 164/10و  ،166مسند بزار  204/5و المعجم االوسط 425/7
 .4و نیز ر.ک به تحفة االش���راف  ،23/7الفصول المهمة  291/از ارش���اد ش���يخ مفيد ،و در  294آن را از س���نن ابوداود و
ترمذى آورده است.
 .5همو در ادامه نظیر همین حدیث را از ابن مس���عود نقل می کند که عبارت «نام وى همانند نام من اس���ت» نیز در آن
آمده است ،و نیز المالحم ابن منادى  41/و المعجم الکبیر 161/ 10
 .6و نيز بشارة المصطفى؟ص؟ 258/
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س ��نن الدان ��ى  100/از ابو س ��عيد روايت می کند كه رس ��ول خدا؟ص؟ فرمود« :م���ردى از امتم قيام
مى كند و به ّ
س���نتم عمل مى نمايد .خداوند بركت را از آس���مان برايش فرو مى فرس���تد و زمين
بركت���ش را ب���رای او بيرون مى دهد .او زمين را پر از عدالت مى كند ،چنان كه پر از س���تم ش���ده
است .هفت سال بر این امت حكومت مى كند و در بيت المقدس سكنی می گزیند».
المعجم االوس ��ط  15/ 2از ابو س ��عيد از آن حضرت« :مردى از اهل بيتم قيام و به ّ
س���نتم حکم
1

می کند .خداى عزوجل برای او از آس���مان باران مى فرس���تد و زمين برکت خود را برایش بيرون
مى دهد .به دس���ت او زمين از داد و عدل پر مى ش���ود ،چنان كه از ستم و بيداد پر شده است.
او بر این امت هفت سال حكومت مى كند و در بيت المقدس سكنى مى گزيند».
در منابع ش ��يعى ،ش ��یخ طوس ��ی در غيبت  111/از ابو س ��عيد خدر ى« :شنیدم رسول خدا؟ص؟
بر فراز منبر می فرمودند :مهدى از عترت و اهل بيت من است .او در آخرالزمان خروج مى كند.
خداوند برای او باران را از آس���مان فرو مى فرس���تد و بذر زمين را بيرون مى دهد ،پس زمين را از
عدل و داد پر مى كند ،چنان كه مردم آن را از ستم و بيداد پر نمودند».
همان  113/از ابن مسعود از ایشان« :دنيا به پایان نمی رسد مگر پس از آنکه مردی از اهل بیتم
که مهدی گفته می شود ،امر امتم را به دست گیرد».

ر� ف�اطمه؟اهع؟ ت
دا� ح�ض ت
مهدى ب�ه ق
ح� ،و ا�ز ف�ر�ز ن� ن
اس�
س ��نن اب ��ن ماجه  1368/2از س ��عيد بن مس ��يب چنی���ن نقل مى كن ��د« :ما نزد ام س���لمه بوديم و
مهدی را یاد كرديم ،او گفت :شنيدم رسول خدا؟ص؟ فرمود :مهدى به حق و از فرزندان فاطمه
مى باشد».

2

 .1عقد الدرر  20/آن را از سنن الدانی و ابو نعیم نقل می کند .مجمع الزوائد  317/7آن را با تفاوتی اندک نسبت به سنن
الدانی می آورد و می نویسد :آن را ترمذی ،ابن ماجه به طور مختصر و نیز المعجم االوسط آورده اند .در نقل طبرانی آمده
است :خدای عزوجل باران را از آسمان برای او فرو می فرستد و برکت زمین را برایش می رویاند.
 .2و نیز التاريخ الکبیر بخار ى  ،346/3س���نن ابو داود  ،107/4المعجم الكبير  ،267/23المس���تدرک  577/4به دو
رواي���ت ،مش���كاة المصابيح  24/3از ابو داود _ در پاورقی آن آمده اس���ت :س���ند خوبی دارد _ ،تذك���رة الحفاظ ،463/2
الدرالمنثور  58/6مى نويسد :ابو داود ،ابن ماجه ،طبرانى و حاكم آن را از ام سلمه آورده اند .الصواعق المحرقة ابن حجر
 163/مانند روايت ابو داود را نقل کرده می گوید :از جمله روایات پیرامون مهدی آن است که مسلم ،ابو داود ،نسائى،
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الفتن ابن حماد  368/1از قتاده« :به س���عيد بن ّ
مس���يب گفتم :آیا مهدى حق اس���ت؟ گفت:
حق اس���ت ،پرس���يدم :از كدام قبيله است؟ گفت :از قريش ،پرس���يدم :از كدام تیره؟ گفت:
بنى هاش���م ،گفتم :از كدام؟ پاس���خ داد :از بنی عبدالمطلب ،گفتم :از كدام نس���ل؟ گفت:
از فرزندان فاطمه».

1

المالح ��م و الفت ��ن ابن طاووس  164/از كتاب فتن زكريا از س ��عيد بن مس ��يب از ابن عباس آورده

اس ��ت« :مه���دی از قری���ش اس���ت ،گفتن���د :از چه تی���ره ای؟ گفت :از بن���ی هاش���م ،از فرزندان
فاطمه؟اهع؟».
ّ
مس���يب
ابن یوس ��ف کرمی در فرائد فوائد الفكر  65/از قتاده چنین نقل مى كند« :از س���عيد بن
پرس���يدم :آيا مهدى حق اس���ت؟ گفت :آرى ،حق اس���ت ... ،از فرزندان فاطمه ،پرسيدم :از
كدام يک از فرزندان فاطمه؟ گفت :دیگر برايت كافی است».

2

غيب ��ت ش ��یخ طوس ��ى  114/از جاب���ر بن یزید جعف ��ى از امام باق ��ر؟ع؟ نقل می کند ک���ه فرمودند:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

«مهدى مردى از فرزندان فاطمه؟اهع؟ و گندمگون مى باشد».

ار� می ن
ر� �ز هرا را ب�ه مهدی؟امهع؟ ب� ش� ت
رسول خ�دا؟ص؟ ح�ض ت
ده�د
یک ��ی از روای ��ات ش ��گفت آوری که اتب ��اع خالفت نق ��ل می کنند حدیثی اس���ت ک���ه پیامبر؟ص؟
در آن ب ��ا حض ��رت زه ��را؟ع؟ س ��خن می گوین ��د و از مه ��دی ی ��اد ک ��رده ،فضیل���ت و برت���ری عت���رت
ابن ماجه ،بيهقى و ديگران آورده اند که :مهدی از عترت من و فرزندان فاطمه است.
در منابع ش���يعى ،غيبت شیخ طوس���ى  114/مانند نقل ابو داود را آورده است .ابن طاووس نیز در الطرائف  175/1همان
را از الجمع بين الصحاح ،الفردوس ،ومصابيح السنة بغوی نقل می کند.
عب���اد وهاب���ی در عقي���دة اهل الس���نة و االث���ر  18/آن را از ابو داود و ابن ماجه نقل مى كند و می نویس���د :اي���ن حديث را در
الجامع الصغير آورده و به صحت آن اشاره كرده است ،مصابيح السنن آن را در فصل روایات حسن آورده است ،البانى
نیز در تخريج احاديث المش���كاة مى گويد :س���ند خوبی دارد .وی می افزاید :ترمذى و ابو داود آن را روایت کرده اند .و نیز
می نویسد :ابو داود ،ابن ماجه ،طبرانى و حاكم آن را از ام سلمه نقل کرده اند.
 .1و نیز المالحم ابن منادی  ،41/همو به واسطه ی سعید بن مسیب از ام سلمه روایت می کند که نزد پیامبر؟ص؟ سخن
از مهدی به میان آمد ،ایشان فرمودند :آری او حق است و از فرزندان فاطمه _ و یا فرمودند :از پسران فاطمه _ می باشد.
 .2مش���ابه آن در تيس���ير المطالب  88/از ام س���لمه و زين الفتى  402/1از قتاده آمده است ،و نیز ر.ک به الفتن ،375/1
 369 ،350 ،345و  ،373الحاوى  ،78/2جمع الجوامع  104/2و اثبات الهداة 712/1
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ب ��ر تمامی صحابه را ذک ��ر می کنند ،و بر وصایت و جانش ��ینی امیرالمؤمنین؟ع؟ تصریح می نمایند.
ای ��ن یک ��ی از حجت ه ��ا و براهین ��ی نب ��وی اس ��ت ک ��ه از تی ��ررس دس ��تگاه حا ک ��م و اتب ��اع آن
به دور مانده است.
البته خشم و غضب ذهبی را برانگیخته و لذا در صدد تضعیف آن _ به وسیله ی تضعیف هیثم
بن حبیب _ بر آمده اس ��ت ،اما علی رغم میل او بزرگان علمای جرح و تعدیل س ��نی مانند احمد بن
حنبل ،ابو عوانه ،شعبه ،اسحاق بن منصور ،ابو زرعه ،ابو حاتم و ابن حبان او را ثقه شمرده اند !

1

اهل س ��نت آن را ب ��ا نقل های ��ی مش ��ابه از اب ��و ای ��وب انص ��اری ،اب ��و س ��عید خ ��دری ،س ��لمان،
عل ��ی هالل ��ی ،ابن عباس و غیر این ��ان آورده اند ،که ارائه ی آن به همراه طرق و اس ��ناد از صد صفحه
متجاوز است.
المعج ��م الصغي ��ر طبران ��ى  37/1از اب ��و اي ��وب انص ��اری نق ��ل مى كن ��د ك ��ه رس ��ول خدا؟ص؟

ب ��ه فاطمه؟اهع؟ فرمود« :پيامبر ما بهترين پيامبران و پدر توس���ت .ش���هيد ما بهترين ش���هيدان و
عموى پدرت حمزه اس���ت .كس���ى كه دو بال دارد و با آن به هر جايى از بهش���ت كه بخواهد
پرواز مى كند ،از ماست و او پسر عموى پدرت جعفر است .دو سبط اين امت حسن و حسین
از ما هستند ،و آنها پسران تو اند ،مهدى نيز از ماست».
در المعج ��م الكبي ��ر  52/3دو رواي ��ت از عل ��ى مك���ى هالل ��ی آورده اس ��ت« :در آن بيم���ارى
رس���ول خدا؟ص؟ كه منجر به وفات ايش���ان شد ،خدمتشان رس���يدم .فاطمه در كنار سر پيامبر
نشسته بود.پس آن قدر گريه كرد كه صدایش بلند شد ،رسول خدا؟ص؟ به او نگاه كرد و فرمود:
محبوبم ،اى فاطمه ! چرا گریه می کنی؟ عرض كرد :از ظلم [ امت ] پس از ش���ما می هراس���م !
فرم���ود :محبوب���م ! آيا نمی دانی که خداى عزوجل به زمين نگاهى ك���رد2و پدرت را از آن برگزيد
و براى رس���الت خویش برانگيخت ،س���پس نگاه ديگری كرد و شوهرت را از آن برگزيد و به من
وحى فرمود كه تو را به ازدواج او درآورم؟
اى فاطمه ! و ما اهل بيتی هس���تیم که خداوند هفت ويژگى به ما داده اس���ت كه نه پیش از
 .1تهذیب التهذیب 81/ 11
 .2این عبارت کنایه از اختیار و انتخاب الهی به جهت آ گاهی او از ممتاز بودن ایشان در میان مخلوقات می باشد.
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ما به کسی عطا نموده و نه پس از ما به کسی عطا خواهد کرد؛ من خاتم پیامبران ،گرامى ترين
ّ
وصی م���ن بهترین اوصیاء و
آن���ان ن���زد خدا و محبوب ترين خلق او هس���تم كه پدر تو هس���تم.
محبوب ترین ایشان نزد خداست که شوهر توست .شهيد ما بهترين شهیدان و محبوب ترين
آنها نزد خداست و او عمويت حمزة بن عبدالمطلب است ،او عموى پدرت و شوهرت است.
آنکه دو بال سبز دارد و در بهشت همراه فرشتگان ،هر جا كه بخواهد پرواز مى كند ،از ماست،
كه پسرعموى پدرت و برادر شوهرت است .دو سبط اين امت از ما هستند كه پسران تو حسن
و حس���ین و دو س���رور جوانان اهل بهش���ت اند .س���وگند به خدايى كه مرا به حق مبعوث كرد،
پدر آن دو برتر از آنهاست.
اى فاطمه ! س���وگند به خدايى كه مرا به حق مبعوث داش���ت ،مهدى اين امت از حس���ن و
حس���ين اس���ت .1هنگامى كه دنيا دچار فتنه و آش���وب شود و فتنه ها پش���ت سر هم رخ دهند
و راه ه���ا قطع گردد [ و ّ
امنیت نداش���ته باش���د ] ،برخى ب���ر برخی ديگر هجوم آورن���د ،نه بزرگ بر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کوچک رحم کند و نه کوچک بزرگ را احترام نماید ،آنگاه خدای عزوجل از [ نس���ل ] حسن و
حس���ین ،کس���ی را برمی انگیزد که قلعه های گمراهی و قلب های بس���ته را فتح می کند .او در
آخرالزم���ان _ هم���ان گونه که من در اول الزمان برای برپایی دین قیام کردم _ بدان قیام می کند
و دنیا را _ همان طور که پر از جور شده است _ پر از عدالت می نماید.
اى فاطم���ه ! غمگين مب���اش و گريه نكن ،زیرا خداى عزوجل از من به تو مهربان تر و رئوف تر
اس���ت ،و اي���ن به س���بب جايگاه تو نزد من و موضع تو در قلب من اس���ت .خدا ت���و را به ازدواج
همس���ری درآورده كه از لحاظ حس���ب با شرافت ترین اهل بیت تس���ت ،باالترین منزلت را در
می���ان آن���ان دارد ،مهربان ترین آنان ب���ا مردم ،عادل ترین آنه���ا در برپایی مس���اوات و آ گاه ترین
ایشان نسبت به امر داوری است .من از پروردگارم درخواست كردم که تو نخستين شخص از
اهل بيتم باشى كه [ پس از وفاتم ] به من ملحق می گردد.
عل���ى ب���ن هالل مى گويد :وقتى پيامبر وفات نمود ،فاطمه تنها هفتاد و پنج روز باقی ماند تا
 .1ش���اید ای���ن عب���ارت اش���اره ب���ه آن باش���د ک���ه ام���ام عص���ر؟جع؟ _ از آنج���ا ک���ه ام���ام زی���ن العابدی���ن؟ع؟ ب���ا دخت���ر
امام حسن؟ع؟ ازدواج نمودند و امام محمد باقر؟ع؟ ثمره ی این ازدواج است ،امامان بعدی همه همان گونه که از نسل
امام حسین؟ع؟ هستند ،از نسل امام حسن مجتبی؟ع؟ نیز می باشند _ از نسل هر دو امام است .م
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آنکه خدا او را به پيامبر ملحق نمود».

1

مناقب ابن مغازلی  101/از ابو ايوب آورده اس ��ت« :رس���ول خدا بيمار ش���دند .فاطمه؟اهع؟ براى
عيادت نزد آن حضرت رفت ،در حالی كه پيامبر بهبودى كامل نيافته بودند .وقتى خستگى
و ضعف رس���ول خدا؟ص؟ را ديد ،گریه گلویش را گرفت و اش���كش جاری ش���د .پيامبر؟ص؟ به
او فرم���ود :اى فاطم���ه ! خ���دای عزوجل به زمين نگاهی نم���ود و پ���درت را از آن برگزيد و او را به
پيامب���ری مبع���وث کرد .س���پس بار دوم بدان نگریس���ت و ش���وهرت را از آن برگزيد ،پس به من
وح���ى ك���رد ،و من او را به ازدواج تو درآوردم و جانش���ينم ق���رار دادم .اى فاطمه ! آيا نمی دانی به
سبب كرامتی که نزد خدا داری تو را به ازدواج بردبارترین مردم ،پیشگام ترین آنان در اسالم و
داناترین آنها در آورد؟ فاطمه از اين مطلب خوشحال و مسرور شد.
رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :اى فاطمه ! علی هش���ت منقبت عظیم دارد؛ ايمان به خدا و رسول،
حكمت ،همس���ری با تو ،دو فرزند او حس���ن و حسین هس���تند ،او امر به معروف و نهى از منكر
می کند و بر طبق کتاب خدای عزوجل قضاوت می نماید.
اى فاطمه ! ما اهل بيتی هس���تیم که به ما هفت ويژگى داده ش���ده که به هیچ یک از اولین
و آخرین داده نش���ده و نخواهد ش���د؛ پيامبر ما برترين پيامبران اس���ت ،كه پدر توس���تّ .
وصی
ما بهترين اوصياس���ت ،كه شوهر توست .شهيد ما بهترين شهداست ،كه عموى پدرتوست.
كسى كه دو بال دارد و در بهشت ،هر جا كه بخواهد با آنها پرواز مى كند ،از ماست ،كه جعفر
پس���ر عموی توس���ت .دو س���بط اين امت از ما هستند ،كه پس���ران تو اند .و سوگند به کسی كه
جانم به دست اوست ،مهدى اين امت از ماست».
سیوطی در مسند فاطمه  47/و  93نقل می کند که پیامبر؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ فرمودند« :ای
فاطمه ! بر تو بشارت باد که مهدی از توست».
ينابي ��ع الم ��ودة  81/این حدیث را با قدری تف ��اوت از مناقب خوارزمى نق ��ل می کند و در آن آمده

است« :دو سبط و دو سرور جوانان اهل بهشت که دو پسر تو اند ،از ما هستند ،و قسم به کسی
که جان من به دس���ت اوس���ت ،همانا مهدی این امت که عيس���ى بن مريم پش���ت سرش نماز
 .1و نیز مجمع الزوائد  ،165/9البیان شافعی  478/و ذخائر العقبى  44/و  135به اختصار
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مى گزارد ،از فرزندان توست».

1

گنجی شافعى در البیان  501/از ابو هارون عبدى چنین نقل مى كند« :نزد ابو سعيد خدرى رفتم
و پرسيدم :آیا در جنگ بدر حضور داشتى؟ گفت :آرى ،پرسيدم :آيا از آنچه از رسول خدا؟ص؟
درباره ی علی و فضل او شنيدى ،برايم نمی گویی؟ گفت :آرى ،برايت مى گويم.
رسول خدا؟ص؟ بیمار شدند .وقتی که مقداری بهبودی یافتند ،فاطمه براى عيادت ايشان
آمد .من هم س���مت راس���ت پيامبر نشس���ته بودم ...مهدى امت كه عيسى پشت سرش نماز
مى خواند ،از ماست .آنگاه بر شانه ی حسين زد و فرمود :مهدى امت از نسل اين فرزند است.
دار قطنى ،صاحب الجرح والتعديل چنين آورده است».
در منابع شيعى ،امالی شیخ طوسى  154/1از ابو ايوب انصار ى آن را نقل می کند.

کمال الدین  262/ 1از س ��لمان نقل مى كند« :در آن بيمارى رس���ول خدا؟ص؟ كه منجر به فوت
ايش���ان ش���د ،نزد آن حضرت نشس���ته بودم كه فاطمه؟اهع؟ وارد شد ...نخس���تین وصی پس از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

من برادرم علی است ،آنگاه حسن و سپس حسین و بعد از او نه نفر از فرزندان حسین که در
درجه ی من هستند...
دخترم ! ما اهل بيتى هس���تيم كه خدای عزوجل ش���ش خصلت به ما عطا فرموده است که
به احدی غیر از ما نداده است»...
مقات ��ل الطالبي ��ن  97/1از ولي ��د ب ��ن محمد موقرى آورده اس ��ت« :هم���راه ابن ش���هاب زهرى در
منطق���ه ی رصاف���ه 2بودم كه بانگ طبل زنان را ش���نیدیم .او به من گف���ت :وليد ! ببين چه خبر
است؟ از پنجره به پايين نگاه كردم و گفتم :سر زيد بن علی است ! ابن شهاب درست نشست
و گف���ت :افراد اين خاندان را ش���تاب و عجله هال ک نمود .پرس���يدم :مگر اينان هم حكومت
خواهند کرد؟ گفت :علی بن حس���ين از پدرش از فاطمه روايت كرد كه رس���ول خدا؟ص؟ به او
فرمود :مهدى از فرزندان توست».

3

در دال ئ ��ل االمام ��ه  234/از وليد بن محمد موقرى چنین روایت می کند« :نيم روز در رصافه بر در
 .1و نیز ر.ک به الروض الدانى 75/1
 .2شاید مقصود رصافه ی کوفه باشد.
 .3و نیز تهذیب ابن عساکر 26/ 6
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خانه ی زهرى ايستاده بودم که طبل زنانی كه سر زيد بن علی را مى چرخاندند گذشتند .پس
زه���ری گريس���ت و گفت :افراد اين خاندان حكمرانى خواهند ک���رد ،اما عجله [ اينان را بدين
روز انداخته است ] .گفتم :اى ابوبكر ! اينها هم حكومت مى كنند؟ گفت :علی بن الحسين
به نقل از پدرش برايم گفت كه پيامبر؟ص؟ به فاطمه فرمود :مهدى از فرزندان توست».
كفاي ��ة االث ��ر  62/از جابر بن عبداهلل« :در بيمارى رس���ول خدا؟ص؟ كه منجر به وفاتش���ان ش���د،
س���ر ايش���ان نشس���ته بود ،پس چنان گریس���ت كه صدايش بلند ش���د .پیامبر؟ص؟
فاطمه كنار ِ
دیده اش را به س���وی فاطمه گش���ود و فرمود :محبوبم ،فاطمه ! چرا گريه مى كنى؟ عرض نمود:
از س���تم [ امت ] پس از شما مى هراس���م ! فرمود :محبوبم ! گريه نكن ،زیرا ما اهل بيتى هستيم
كه خدا هفت امتياز به ما عطا نموده که به احدى پيش از ما و پس از ما نداده و نخواهد داد؛
م���ن خات���م انبی���اء و محبوب تری���ن خلق ن���زد خدايم ،و پدر تو هس���تم .جانش���ين م���ن بهترین
جانشینان و محبوب ترین آنان نزد خداست ،که شوهر توست .شهيد ما بهترين و محبوب ترين
ش���هداء نزد خداس���ت ،كه عموى توست .دو سبط اين امت از ما هستند ،كه پسرانت حسن
و حسين اند ،و خدا از نسل حسين ،نه امام مى آورد كه امين و معصوم اند .و مهدى اين امت
نیز از ماست.
آن���گاه كه دني���ا گرفتار هرج و مرج ش���ود ،فتنه ها یکی پ���س از دیگری پدي���دار گردند ،راه ها
ناامن ش���ود ،برخى بر برخی ديگر هجوم برند ،پس نه بزرگ بر كوچک رحم كند و نه کوچک به
بزرگ احترام بگذارد ،خدا مهدى ما را _ که نهمین امام از نسل حسین است _ برمى انگيزد كه
دژ ه���ای گمراهى و قلب های فرو بس���ته را فتح مى كند ،و همان گون���ه که من در ابتدای زمان
دین را اقامه نمودم ،آن را در آخرالزمان برپا خواهد داشت ،و زمین را چنان که پر از ستم شده
است ،از عدالت آ کنده خواهد ساخت».

ار� می ن
ر� مهدی؟امهع؟ ب� ش� ت
ام�ر را ب�ه ح�ض ت
ام�ر؟ص؟ ح�ض ت
ده�د
ر� ی
پ� ی� ب
دال ئ ��ل االمامة  250/از انس بن مالک روایت می کند« :روزى رس���ول خدا؟ص؟ [ از خانه ] بیرون
آمدن���د و حضرت علی؟ع؟ را ديدند ،پس دس���ت خود را میان دو کتف او گذاش���ته فرمودند:
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ی���ا علی ! اگر از دنيا جز يک روز باقى نمانده باش���د ،خدا آن را چن���ان طوالنى مى كند تا مردى
از عت���رت ت���و _ كه او را مه���دى گويند _ حكمرانى نماید .او به س���وى خ���داى عزوجل هدايت
ّ
مى كن���د و عرب ّ
توس���ط او رهنمون می ش���وند ،همان ط���ور كه تو كفار و مش���ركان را از ضاللت
هدايت نمودى.
آنگاه فرمودند :بر دو کف دست او نوشته است :با او بیعت نمایید که این بیعت با خداوند
عزوجل است».
نعمان ��ى در غیب ��ت  92/از عب ��د خي ��ر نق ��ل مى كند« :ش���نيدم امي���ر المؤمنی���ن؟ع؟ می فرمود:
امامان راش���د ،هدایت ش���ده و معص���وم از فرزندان تو
رس���ول خدا؟ص؟ به من فرمودند :یا علی !
ِ
یازده تن هس���تند .نخس���تین آنها توئی و آخرینشان همنام من است .او خروج می کند و زمین
را پر از عدل می نماید ،همان سان که از جور و ظلم پر شده است.
مردی به نزد او می آید _ و این در حالی است که اموال انباشته اند _ و می گوید :ای مهدی !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به من عطا کن ،پس مهدی می گوید :برگیر».

1

همان  57/از حس ��ن بن ابوالحس ��ن بصرى _ به ط ��ور مرفوع _ روایت می کن���د« :جبرئيل خدمت
پيامب���ر؟ص؟ رس���يد و گف���ت :اى محمد ! خ���داى عزوجل ت���و را فرمان می دهد ک���ه فاطمه را به
همس���ری علی برادرت در آوری ،رس���ول خدا؟ص؟ هم به سراغ ایشان فرس���تاد و فرمود :یا علی !
من تو را به ازدواج فاطمه دخترم ،بانوی بانوان عالمین که پس از تو محبوب ترین شخص نزد
من اس���ت ،در می آورم .از ش���ما دو تن ،دو آقای جوانان اهل بهش���ت و نیز ش���هیدانی که پس
از من به خون آغش���ته می ش���وند و در زمین مورد س���تم ق���رار می گیرند ،به وج���ود خواهند آمد.
آن نجیبان نورانی که خداوند به وس���یله ی آنها ظلم را خاموش و حق را احیاء می کند و باطل
را می میراند ،تعداد آنان تعداد ماه های سال است و آخرین ایشان کسی است که عیسی بن
مریم پشت سرش نماز می گزارد».

 .1و نیز غیبت شیخ طوسی 90/
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ار� می ن
ر� مهدی؟امهع؟ ب� ش� ت
امام حس� ن� را ب�ه ح�ض ت
ده�د
رسول خ�دا؟ص؟
ی
عق ��د ال ��درر  24/از اب ��و نعي ��م در صف ��ة المه ��دى چنی ��ن روای ��ت می کن ��د« :حذيف���ه می گوی���د:
رس���ول خدا؟ص؟ برای ما س���خنرانی کرد و از آنچه رخ خواهد نمود خبر داد ،آنگاه فرمود :اگر از
دنيا جز يک روز باقى نمانده باش���د ،خداى عزوج���ل آن روز را چنان طوالنى مى كند ،تا مردى
از فرزندان���م را که همنام من اس���ت برانگيزد .س���لمان فارس���ى برخاس���ت و عرضه داش���ت :یا
رسول اهلل ! از نسل كدام فرزندتان؟ فرمود :از اين فرزندم و با دست بر حسین زدند».

1

الق ��ول المختصر  7/این مضم ��ون را چنین نقل می کند« :تا آنکه مردی از اهل بیتم به حکومت
ّ
رسد .نبردها بر دست او رخ می دهد و او اسالم را آشکار می کند .خداوند از وعده اش تخلف
نمی کند و او سریع الحساب است».
گنج ��ی در البی ��ان  510/مش ��ابه آن را از حذيفه چنین نق ��ل می کند« :نام او ن���ام من و اخالق او
همچ���ون اخالق من اس���ت .کنی���ه اش ابو عبداهلل اس���ت .مردم بی���ن رکن و مقام ب���ا او بیعت
می کنند .خداوند دین را به دس���ت او باز می گرداند و برای او فتوحاتی خواهد داش���ت که به
دنبال آن تنها گویندگان ال إله إال اهلل بر روی زمین باقی خواهند ماند ...فرمودند :از نس���ل این
پسرم ،و با دست بر حسین؟ع؟ زدند».
نگارن ��ده :تنه ��ا در ای ��ن روای ��ت کنی ��ه ی اب ��و عب ��داهلل ب ��رای ام ��ام مه ��دی؟ع؟ ذکر ش ��ده اس���ت،
ولی صحیح و متواتر آن است که رسول خدا؟ص؟ درباره ی ایشان فرموده است :کنیه ی او کنیه ی من
است ،یعنی ابو القاسم.

دالئل االمامة 234/از ابو س ��عيد خدر ى از رس ��ول خدا؟ص؟« :قس���م به کس���ى كه جانم به دست
اوست ،مهدى اين امت که عيسى پشت سرش نماز مى خواند ،از ماست .آنگاه دست خود
را بر شانه حسین زدند و فرمودند :از این ،از این».

2

اب ��ن میثم بحران ��ی در النجاة في القيام ��ة  167/از پيامبر؟ص؟ نقل مى كند كه به امام حس ��ين؟ع؟

فرمودند« :اين پس���رم امام ،پس���ر امام ،برادر امام و پدر امامان نه گانه ایست که نهمین آنان قائم
 .1و نیز ذخائر العقبى  ،136/فرائد السمطين  325/2و المنار المنيف  148/از طبرانى
 .2نظیر آن در غیبت شیخ طوسی 116/
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آنهاست .او حجت ،پسر حجت ،برادر حجت و پدر حجج نه گانه است».
البره ��ان  46/و ال ��در النظی ��م  791/از س ��لمان فارس ��ى چنی ��ن روای ��ت می کنن���د« :خدم���ت
رسول خدا؟ص؟ رسيدم و ديدم حسين بر روی زانوی ایشان نشسته و پیامبر؟ص؟ گونه ها و دهان
او را می بوس���ند و می فر مایند :تو آقا ،پس���ر آقا و برادر آقائی ،تو امام ،پس���ر امام و برادر امامی ،تو
حجت [ خدا ] ،برادر حجت و پدر حجج نه گانه ای که نهمین آنان قائم مهدی آنهاست».
عوال ��م العل ��وم ،کت ��اب النص ��وص  146/از اب ��و س ��عيد آورده اس ��ت« :ش���نيدم رس���ول خدا؟ص؟
به حسين فرمودند :اى حسين ! تو امام ،پسر امام و برادر امامی و نه تن از فرزندانت امامان ابرار
هستند ،که نهمین آنان قائم آنهاست .اصحاب پرسیدند :یا رسول اهلل ! پس از شما چند امام
خواهند بود؟ فرمودند :دوازده تن که نه تن آنها از نسل حسین هستند».

ار� می ن
امام حس� ن�؟امهع؟ را ب� ش� ت
ام�رالم�ؤ ن
ده�د
م� ی� ن�
ی
ی
فـرهـنـــــــگ
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احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

كمال الدين  304/1از حضرت علی؟ع؟ روایت می کند که فرمودند« :اى حسين ! نهمين فرزند
تو قائم به حق است كه دين را اظهار مى كند و عدالت را مى گستراند.
امام حس���ین؟ع؟ عرضه داش���ت :یا امیرالمؤمنین ! و آیا چنین خواهد ش���د؟ فرمودند :آری،
سوگند به آنکه محمد؟ص؟ را به نبوت برانگيخت و او را بر تمامى آفريدگان برگزيد ،ولیکن پس
از غیبت و حیرتی که در آن تنها مخلصانی که یقینی راس���خ دارند و خداوند از آنان بر والیت
م���ا میثاق گرفت���ه ،ایمان را در قلوب آنها نوش���ته و آنان را با روحی از جان���ب خود تأیید نموده
است ،بر اعتقاد به او ثابت می مانند».

1

اماما�؟مهع؟ �رای ش� ن� ن
اسا� ن
ن
د�
ام�ر و
ب
ش� ی�وه های با� ت�کاری پ� ي� ب
انسان ،وقتی روایات مربوط به تفسیر آیه ی تطهیر ،و تعیین خاندان و اهل بیت پیامبر؟ص؟ ّ
توسط
آن حضرت را مش ��اهده می کند ،در مقابل ش ��گردی که ایش ��ان ب ��رای معرفی آنان ب���ه کار گرفته اند،
س ��ر تعظی ��م ف ��رود م ��ی آورد .رس ��ول گرام ��ی؟ص؟ حض ��رت امی ��ر ،صدیق ��ه ی طاهره و حس���نین؟مهع؟
 .1و نیز اعالم الور ى  ،400/اثبات الهداة  ،464/3بحار االنوار  ،110/51كفاية االثر  66/و...
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را حاض ��ر می کنن ��د ،عبای ��ی ب ��ر آنان پیچی ��ده و آی ��ه را ت�ل�اوت می کنند ،آن ��گاه می فرماین ��د :اینان،
اهل بی ��ت منن ��د و ب ��رای آن ��ان دعا می کنن ��د .ام س ��لمه می خواه ��د در میان آن ��ان داخل ش ��ود ،ولی
آن حض ��رت عب ��ا را از دس ��ت او می کش ��ند _ چن ��ان ک ��ه احم ��د ب ��ن حنب ��ل روای ��ت کرده اس ��ت _.
پیامب ��ر؟ص؟ پ ��س از ن ��زول این آیه ،بار ها و بار ها در طول ش ��ش ماه _ بنابر روای ��ت احمد و دیگران _
ب ��ه در خانه ی امیرالمؤمنین و حضرت زهرا؟امهع؟ می آیند ،آنان را برای نماز صبح بیدار و آیه تطهیر را
تالوت می کنند.
افزون بر اين تعیین عملی ،داللت های واضح دیگری نیز در میان اس ��ت که س ��نیان پاره ای از آن را

نقل کرده اند و ما به صورت کامل .از جمله آنکه ایشان فرمودند« :علی ،فاطمه ،حسن ،حسین و
نه تن از نس���ل حس���ین که نهمین آنان مهدی آنهاست و زمین را مملو از عدل و داد می کند».

1

از دیگر ابتکارات پیامبر؟ص؟ آن است که در حجة الوداع حضرت علی؟ع؟ را طلب نموده ،او را بر
فراز منبر بردند ،دس ��تش را باال گرفتند و رس ��الت الهی را درباره ی او ابالغ نمودند ،آنگاه از مسلمین
�تی پس از رس ��ول خدا؟ص؟ با آن
خواس ��تند تا به ایش ��ان تهنیت بگویند و به عنوان والیت و سرپرس � ِ
حضرت بیعت کنند !
دیگر ابتکار ایش ��ان گفتار ها و فرمایش ��اتی اس ��ت که درباره ی اهل بیت؟مهع؟ دارند ،از جمله آنکه

فرمودند« :امامان پس از من دوازده تن هستند که در این تیره از هاشم کاشته شده اند ،امامت
جز بر آنان شایسته نیست و زمامدارانی غیر از ایشان نیز شایستگی ندارند».

2

ه ��م چنين فرمودند« :امامان پس از من به تعداد نقیبان بنی اس���رائیل اند ،نه تن آنها از نس���ل
حس���ین هس���تند که نهمین آنان قائم آنهاس���ت .او در آخرالزمان قیام می نماید و زمین را پر از
عدالت می کند ،همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است».

3

امامان از فرزندان من _ محمد ،علی و حس���ن _ پشت
و نیز فرمودند« :هنگامی که س���ه نام از
ِ
قائم مورد آرزو و انتظار است».
سر هم آیند ،چهارمین آنها ِ

4

 .1ر.ک به کافی  529/ 1و کفایة االثر 66/
 .2نهج البالغة 27/ 2
 .3کفایة االثر 250/
 .4دالئل االمامة 447/
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تعابی ��ر بلیغ و مبتکرانه ی دیگری نیز از آن حضرت رس ��یده اس ��ت ،همچون« :مه ��دی از عترت من
اس ��ت»« ،از اوالد فاطمه است»« ،نهمین فرزند از نس ��ل حسین»« ،پسر بهترین کنیزان»« ،خداوند
تنها به ما [ اهل بیت ] آغاز نموده و تنها به ما ختم خواهد کرد»« ،اگر از دنیا تنها یک روز باقی مانده
باشد ،خداوند آن را چنان طوالنی می کند تا او را برانگیزد»« ،او زمین را پر از عدل و داد می کند»،
«ما فرزندان عبدالمطلب آقایان اهل بهشتیم؛ من ،علی ،حمزه ،جعفر ،حسن ،حسین و مهدی».

ف
ن
س� ت� ب�ه ح�ض ت
ام�رالم�ؤ ن
دهم� ن� �ر�ز ن�د خ�ود،
ر� مهدی؟جع؟ ی�ا�ز ی
م� ی� ن�؟ع؟ � ب
ی
ب� ش� ت
ار� می دهد
كافی  338/1از اصبغ بن نباته نقل مى كند« :حضور حضرت امیر ؟ع؟ رسیدم و ایشان را دیدم
ّ
ک���ه متفکرانه با چوبی بر زمین می زند ،عرضه داش���تم :یا امیرالمؤمنین ! چه ش���ده که ش���ما را
ّ
چنی���ن م���ی بینم ،با حالت تفکر بر زمین می زنید؟ آیا به خالف���ت رغبت دارید؟ فرمودند :نه،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ب���ه خدا س���وگند ک���ه هیچ روزی ن���ه در خالفت و نه در دنیا رغبت نداش���تم ،ول���ی در مولودی
اندیش���یدم که از نسل من و یازدهمین فرزندم خواهد بود ،او همان مهدی است که زمین را از
عدل و داد می آ کند ،هم چنان که از ستم و جور پر شده است.
ب���رای او غیب���ت و حیرت���ی خواهد بود ک���ه گروه هایی در آن گم���راه ش���ده و گروه هایی دیگر
رهنمون می ش���وند .گفتم :یا امیرالمؤمنین ! این حیرت و غیب���ت چقدر به طول می انجامد؟
ّ
ّ
قاطعیت ]
فرمودند :مدتی .گفتم :آیا چنین خواهد شد؟ فرمود  :آری ،همان سان [ و با همان
ک���ه ت���و آفری���ده ش���ده ای ،و چگونه ت���و _ ای اصب���غ ! _ آن را درک کن���ی؟ آن���ان بهترین های این
امتند که با ابرار این عترت خواهند بود .پرس���یدم :پس از آن چه خواهد بود؟ ایش���ان فرمودند:
آن���گاه خداوند ه���ر آنچه را بخواهد انج���ام خواهد داد ،چرا ک���ه او بداء ه���ا ،اراده ها ،غایات و
نهایاتی دارد».

1

در نقل اثبات الوصیة  229/چنین آمده اس ��ت« :برای او غیبت و در امر او حیرتی اس���ت ...و
هنگامی که واس���طه ی بین او و ش���یعیان ما مفقود ش���ود [ و دوران غیبت صغری که چهار تن
 .1و نیز ر.ک به اثبات الوصیة 225/
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سفارت امام؟جع؟ را بر عهده دارند ،به پایان رسد ] حیرت و سرگردانی خواهد بود».

1

معان ��ى االخب ��ار  58/از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روای ��ت می کند« :پ���س از آنکه حضرت امی���ر؟ع؟ بعد از
نه���روان به کوفه بازگش���تند _ و به ایش���ان خبر رس���یده بود که معاویه ایش���ان را س���ب می کند،
لعن می گوید و یارانش را به قتل می رساند _ ایستادند و خطبه ای خواندند و بعد از آنکه حمد و
ثنای الهی را به جای آورده بر رسول خدا؟ص؟ درود فرستادند و آنچه را که خدا بر پیامبر؟ص؟ و ایشان
ارزانی داشته یاد نمودند ،در سخنی طوالنی فرمودند :و از فرزندان من مهدی این امت است».

2

ار� می ن
م� ت��ی؟ع؟ ب�ه امام مهدی؟جع؟ ب� ش� ت
ن
ده�د
امام
حس� ج ب
کم ��ال الدی ��ن  316/ 1از ابو س ��عید عقیصا از امام حس ��ن مجتبی؟ع؟ حدیثی طوالن ��ی را روایت

می کند که در قسمتی از آن آمده است« :آیا ندانستید که هیچ یک از ما نیست مگر آنکه بیعت
طاغوت زمانش را بر گردن داشته است ،مگر قائم که روح اهلل عیسی بن مریم پشت سر او نماز
می گزارد؟ خدای عزوجل والدت او را مخفی و شخص او را غائب می نماید ،تا وقتی که قیام
می کند بیعت هیچ طاغوتی بر گردنش نباشد .او نهمین تن از فرزندان برادرم حسین می باشد
و فرزند بانوی کنیزان .خدا عمر او را در غیبتش طوالنی می گرداند ،سپس به قدرت خود او را
در چهره ی جوانی کمتر از چهل سال آشکار می نماید .این برای آن است که بدانند خداوند
بر همه چیز تواناست».

3

 .1همچنی���ن غیب���ت نعمان���ی  ،60/کم���ال الدی���ن  ،288/ 1کفای���ة االث���ر  ،219/دالئ���ل االمام���ة  ،289/اختص���اص
ش���یخ مفید  ،209/غیبت شیخ طوسی  103/و رس���ائل شیخ مفید  .400/ایشان می نگارد :این روایتی که شیعه و سنی
نقل کرده اند که روایت کمیل بن زیاد است [ و در ادامه مشابه مضمون همین روایت اصبغ را با قدری تفاوت می آورند ]
و در آن چنین آمده اس���ت ...:هرگز لحظه ای در آن رغبت نکردم ...نهمین فرزند از نس���ل حسین ،و هموست که زمین را
پر از عدل و داد می کند ...برای او غیبتی اس���ت که اهل باطل در آن به تردید می افتند ...باید که از س���وی خدا حجتی
باشد ،حال یا آشکار و معروف و یا مخفی و پوشیده تا حجت خداوند از بین نرود.
 .2و نیز بشارة المصطفی؟ص؟ 12/و بحار االنوار 45/ 35
 .3هم چنین کفایة االثر 225/
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ن
هم� ن� ف�ر�ز ن� ش
ب� ش� ت
د� امام مهدى
حس� ن�؟ع؟ ب�ه � ي
ار� امام ي

؟جع؟

كمال الدين  317/1از امام حسین؟ع؟ نقل می کند که فرمودند« :قائم این امت ،نهمين فرزند از
فرزندانمناست.اوست كهغيبتمى كندو هموست کهزندهاستو ميراثشتقسيممى شود».

1

كفاي ��ة االثر  232/از يحيى بن نعمان نقل مى كند« :در حضور امام حس���ین؟ع؟ بودم که مردی
عرب که نقاب بر چهره داش���ت و بس���یار گندمگون بود ،وارد شد و گفت :ای پسر رسول خدا !
س���ؤالی دارم ،حض���رت فرمودن���د :بپ���رس .او گفت :چقدر بی���ن ایمان و یقین فاصله اس���ت؟
ایشان فرمودند :چهار انگشت ،گفت :چسان؟ فرمودند :ایمان آن چیزی است که شنیده ایم
و یقین آن اس���ت که دیده ایم و میان ش���نیدن و دیدن چهار انگش���ت فاصله است 2.او دوباره
سؤال کرد :فاصله ی میان آسمان و زمین چه مقدار است؟ امام؟ع؟ پاسخ دادند :یک دعای
مس���تجاب .او گفت :بین مش���رق و مغرب چطور؟ فرمودند :یک روز مس���یر خورشید .پرسید:
عزت انس���ان به چیس���ت؟ ایش���ان فرمودند :بی نی���ازی از مردم .س���ؤال کرد :زش���ت ترین چیز
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چیس���ت؟ امام؟ع؟ فرمودند :فسق پیرمرد ،خشم س���لطان ،دروغ کسی که شرافت خانوادگی
دارد ،بخل ّ
غنی و حرص در عالم قبیح است.
عرض كرد :ای پس���ر رسول خدا ! درس���ت فرمودید .حال بفرمایید :امامان پس از پیامبر؟ص؟
چه تعدادند؟ فرمود :دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل .گفت :آنان را نام ببرید .امام؟ع؟
مدتی طوالنی س���ر به زیر انداختند و بعد س���ر را باال آورده فرمودند :آری به تو خبر می دهم ،ای
برادر عرب ! همانا امام و خلیفه ی پس از رسول خدا؟ص؟ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و حسن و من و
ُ
نه تن از فرزندان من هس���تیم ،آنان علی پس���ر من ،پس از او پس���رش محمد ،بعد از او فرزندش
جعفر ،در پی او پسرش موسی ،به دنبال او فرزندش علی ،پس از او فرزندش محمد ،بعد از او
پسرش علی ،در پی او پسرش حسن و پس از او جانشین او مهدی _ که نهمین تن از نسل من
 .1از همين منبع اعالم الور ى  ،401/العدد القوية  ،71/الصراط المس���تقيم  ،129/2اثبات الهداة  ،465/3بحار االنوار
 133/51و...
 .2امام حسن مجتبی؟ع؟ در پاسخ همین سؤال به امیرالمؤمنین؟ع؟ عرضه داشتند :زیرا ایمان آن است که با گوشمان
ش���نیده ایم و ب���ا دل هایم���ان تصدیق کرده ایم ،ولی یقین آن اس���ت که با چش���م دیده ایم و به وس���یله ی آن ب���ر آنچه از ما
پوشیده است استدالل می کنیم ،ر.ک به مشکاة االنوار  .15/م
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است و دین را در آخرالزمان برپا می دارد _ هستند.
در این هنگام آن مرد عرب برخاست و گفت:
النبى َ
ُّ
فله بريق في الخدود
جبينه
مســــح
ُ
ّ
وجده خير ُ
الجــــــدود
أبواه من عليـا قريش
پيامبر بر پيشاىن او دست کشید ،پس گونه هایش ملعان و درخشش دارد
پدر و مادرش از مهتران قر یش هس���تند و پدر بزرگ او هبتر ین پدر بزرگ ها».
کمال الدین  317/ 1از امام حسین؟ع؟ نقل می کند« :در نهمین از فرزندان من ّ
سنتی از یوسف
ِ
و ّ
س���نتی از موس���ی بن عمران اس���ت ،او قائم ما اهل بیت اس���ت و خداوند تبارک و تعالی امر
[ قیام ] او را در یک شب سامان می دهد».

1

همان  317/ 1از عبدالرحمن بن س ��ليط« :امام حسین؟ع؟ فرمودند :از ما دوازده مهدی است
که اولین آنها امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب اس���ت و آخرینش���ان نهمین تن از فرزندان من.
هموس���ت که حق را برپا می دارد .خداوند به دس���ت او زمین را پس از مرگ آن زنده و دین حق
را بر تمامی ادیان غالب می گرداند ،اگرچه مشرکان را ناخوش آید.
او غیبت���ی دارد ک���ه در آن گروه های���ی از دی���ن برمی گردن���د و گروه های���ی دیگر بر آن اس���توار
ُ ُ
َ تَ �ذ َ ُ
الوعد إ� ن� ك ن� ت�م
می مانند ،آنان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و به آنها گفته می شود :م�ى ه ا
ّ
َص ق
اد� ي� َن� ،2این وعده ی چه زمانی محقق می ش ��ود ،اگر ش���ما راس���تگویانید؟
ِ
آ گاه باش���ید کس���ی که در غیبت او بر آزار و تکذیب صبور باشد ،به مانند کسی است که با
شمشیر در حضور رسول خدا؟ص؟ مجاهدت کند».

3

اثب ��ات اله ��داة  569/3از اثب ��ات الرجعة فضل بن ش ��اذان از ام ��ام باقر از امام حس ��ین؟امهع؟ روایت

می کند« :خداوند قائم ما را آشکار می کند ،پس او از ظالمین انتقام می گیرد .گفتند :ای فرزند
رس���ول خدا ! قائم ش���ما کیس���ت؟ فرمودند :هفتمین شخص از نس���ل فرزندم محمد بن علی.
 .1از همین مأخذ در اعالم الوری  ،401/کشف الغمة  312/ 3و بحار االنوار  132/ 51و ...
 .2سوره های یونس  ،48/انبیاء؟مهع؟  ،38/نمل  ،71/سبآ  ،29/یس  48/و ملک 25/
 .3و نیز عیون االخبار  ،68/ 1کفایة االثر  231/و مقتضب االثر 23/
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او حجت بن الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی فرزند
من است .اوست که مدتی طوالنی غائب می شود ،سپس ظهور نموده و زمین را از عدل و داد
پر می کند ،همان طوری که از ظلم و جور پر شده است».

د� ن�؟ع؟:
امام �ز �ي ن� العا ب� ي
ا� ب�ر آ�مده ت
صاح� ش�ما را می ب� ی� ن�م که ب�ر ف�را�ز ن ج�� ف� ت� ن
اس�
گو�یا
ب
شیخ مفید؟حر؟ در امالی  45/از ابو خالد كابلی روایت می کند« :امام سجاد؟ع؟ به من فرمودند:
ً
شب تاریک رخ خواهد داد که تنها کسانی که
ای ابا خالد ! قطعا فتنه هایی به مانند پاره های ِ
خداوند میثاقشان را گرفته است از آن نجات می یابند ،آنان چراغ های هدایت و چشمه های
دانش هستند که خدا از هر فتنه ی تاریکی آنان را رهایی می بخشد.
گویا صاحب شما را می بینم که بر فراز شهر نجفتان _ پشت کوفه _ در میان سیصد و بیش
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از ده مرد بر آمده اس���ت ،جبرئیل در س���مت راست او ،میکائیل سمت چپ و اسرافیل جلوی
او هس���تند .او پرچم رسول خدا؟ص؟ را به همراه دارد و آن را گشوده است ،آن را بر هیچ گروهی
فرود نمی آورد مگر آنکه خداوند عزیز و جلیل آنان را هال ک می گرداند».

ق
ف
م� ن� امام ا�ز ف�ر�ز ن� ن
دا� امام ب�ا�ر؟ع؟
ه� ت� ی
كفاي ��ة االثر  297/از زيد ب ��ن علی نقل مى كند« :نزد پدرم علی بن الحس���ين؟امهع؟ بودم كه جابر
بن عبداهلل انصارى وارد ش���د .در حالی كه با پدرم س���خن مى گفت ،ب���رادرم محمد از يكى از
اتاق ها بيرون آمد .جابر به او چش���م دوخت ،س���پس برخاست و گفت :اى پسر ! پيش بيا و او
هم آمد ،آنگاه گفت :برگرد و او برگش���ت ،جابر گفت :ش���مائلی مانند شمائل رسول خدا؟ص؟.
اى پس���ر ! نامت چیس���ت؟ فرمود :محمد ،جابر پرس���يد :پس���ر كيس���تى؟ ایش���ان فرمودند :پسر
علی بن الحسين بن علی بن ابى طالب ،جابر گفت :پس تو باقرى.
در این هنگام بر روی دست و پای ایشان افتاد و سر و دست او را بوسید و گفت :ای محمد !
رسول خدا؟ص؟ بر تو سالم فرستاد .ایشان فرمودند :بهترین سالم بر رسول خدا و بر تو _ ای جابر ! _
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به جهت آنکه سالم [ آن حضرت ] را رساندی.
آنگاه جابر به جای خود بازگشت و به سخن گفتن با پدرم ادامه داد ،او گفت :رسول خدا؟ص؟
روزی به من فرمودند :ای جابر ! زمانی که فرزندم باقر را دیدی س�ل�ام مرا به او برس���ان ،همانا او
همن���ام و ش���بیه ترین مردمان به من اس���ت ،دانش او دان���ش من و فرمان او فرمان من اس���ت،
هفت تن از فرزندان او امینان ،معصومان و امامان ابرارند و هفتمین ایش���ان مهدی آنهاس���ت
که زمین را از عدل و داد آ کنده می کند ،همان سان که از ستم و جور آ کنده شده است ،آنگاه
َ َ َ ْ ن َ ُ ْ أَ ئ َّ ةً َ ْ ُ نَ أَ ْ ن َ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ ْ ْ ف ْ َ ْ خَ ْ َ ت ق َ َ َّ
الصلا ِ�ة
ا� ِإَو�ام
این آیه را تالوت فرمودند :و ج�عل�اهم � ِ�م� ي�هدو� ِب��م ِر�ا و�وح ي��ا ِإ�ل ي� ِهم ِ�عل ال� ي�ر ِ
َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ
د� نَ� ،1و آنان را پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت مى كنند و
ِإَو ي� ت� َاء ال�ز ك ِا�ة وك نا�وا ل ن�ا عا ِب� ِ ي
به ايش ��ان انجام كار هاى نيک و برپاداش ��تن نماز و دادن زكات را وحى كرديم و آنان پرس���تنده ی ما

بودند».
همان  250/از ابو مريم عبد الغفار بن قاسم آورده است« :به حضور موالیم امام باقر؟ع؟ رسیدم.
برخی از ش���یعیان نزد ایش���ان بودند .پس س���خن از اس�ل�ام به میان آمد و من گفتم :آقای من !
کدام اسالم افضل است؟ حضرت فرمودند :کسی که مؤمنان از زبان و دست او در سالمت و
امان باشند .پرسیدم :برترین اخالق چیست؟ فرمودند :صبر و سخاوت .عرض کردم :ایمان
کدام یک از مؤمنان کاملتر اس���ت؟ پاس���خ دادند :خوش اخالق ترین آنها .گفتم :کدام جهاد
برتر اس���ت؟ فرمودند :کسی که اسبش پی و خونش ریخته شود .عرضه داشتم :کدامین نماز
افضل اس���ت؟ فرمودند :آنکه دعا و خش���وع بیشتری دارد .پرس���یدم :کدام صدقه برتر است؟
پاسخ دادند :آنکه از چیزی که خدای عزوجل برایت حرام کرده ،دوری کنی.
گفت���م :آقای من ! درباره ی ورود نزد س���لطان چه می فرمایید؟ فرمودن���د :چنین امری را برای
تو [ روا ] نمی بینم .عرضه داش���تم :من گاهی به ش���ام مس���افرت می کنم و نزد ابراهیم بن ولید
می روم .امام؟ع؟ فرمودند :ای عبد الغفار ! ورود تو بر س���لطان س���ه چیز را در پی دارد :محبت
دنیا ،فراموشی مرگ و کم رضایتی به آنچه خداوند قسمت نموده است.
گفتم :ای فرزند رسول خدا ! من خانواده دارم و به آن سرزمین برای تجارت و کسب منفعت
 .1سوره ی انبیاء؟مهع؟ 73/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار

بشارت ها

برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
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می روم ،نظر ش���ما چیست؟ فرمودند :ای بنده ی خدا ! من تو را به ترک دنیا امر نمی کنم ،بلکه
ب���ه ترک گناهان فرمان می دهم .ترک دنیا فضیلت اس���ت ولی ت���رک گناهان فریضه و واجب،
و تو بیش از آنکه به کسب فضیلت نیاز داشته باشی به کسب فریضه نیازمندی.
در این هنگام دس���ت و پای ایشان را بوس���ه دادم و گفتم :پدر و مادرم فدای شما ،ای فرزند
رس���ول خدا ! دانش صحیح را تنها نزد ش���ما می یابیمّ .
س���ن من باال رفته و اس���تخوانم سست
ش���ده اس���ت ولی آنچه را که باعث ّ
مسرتم ش���ود در شما نمی بینم ،ش���ما را می بینم که کشته
و آواره می ش���وید و در بیم و هراس به س���ر می برید .من دیر زمانی اس���ت که انتظار قائم شما را
می کشم و می گویم :امروز یا فردا ظهور می کند.
ایش���ان فرمودن���د :ای عبد الغفار ! قائم ما هفتمین نفر از نس���ل من اس���ت و این زمان ،زمان
ظهور او نیست ،پدرم از پدرش و ایشان از پدرانش روایت می کنند که رسول خدا؟ص؟ فرمودند:
همان���ا امام���ان پس از م���ن دوازده نفرند ،به تعداد نقیبان بنی اس���رائیل ،نه تن ایش���ان از نس���ل
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

حس���ین هس���تند و نهمین ش���خص قائم آنهاس���ت .او در آخرالزمان خروج می کن���د و زمین را
همان سان که از ستم و ظلم پر شده ،از عدالت مملو می نماید.
گفتم :اگر چنین باش���د ،پس از ش���ما چه کسی [ امام ] خواهد بود؟ فرمودند :جعفر که سید
اوالد من و پدر امامان اس���ت و در گفتار و کردار صادق می باش���د .ای عبد الغفار سؤال بزرگی
پرسیدی و البته که تو شایسته ی آنی که پاسخ را دریافت کنی.
آنگاه فرمودند :بدانید که کلید های دانش پرسش است و این بیت را خواندند:
ُ
ّ
تمام َ
ُ
شــــــفاء َ
ُ
الجهل
السکوت علی
الع َمی طول
الع َمی طـــول الســـــؤال و إنما
ِ
ِ
درمان نابینایی [ جهل ] طول پرس���ش است ،و تنها دلیل نابینایی طول سکوت در حالت
جهل و نادانی است».

ق
م� ن� ف�ر�ز ن� ش
صاد�؟ع؟ ب�ه ح�ض ت
ب� ش� ت
د� ن
ار� امام
ا�
ر� مهدى؟جع؟ ش� ش� ي
كم ��ال الدين  33/1از س ��يد ب ��ن محمد حمي ��رى نقل مى كند« :م���ن غلو می ک���ردم و به غیبت
محمد بن حنفیه اعتقاد داشتم .برهه ای از زمان را در این گمراهی به سر بردم تا آنکه خداوند
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به واس���طه ی جعفر بن محمد الصادق؟ع؟ بر من منت نه���اد و از آتش رهانیده به راه صحیح
راهنمایی فرمود.
پ���س از آنک���ه ب���ا دالئ���ل و معجزات���ی ک���ه از آن حضرت مش���اهده نم���ودم ،ثابت ش���د که او
حج���ت خ���دا بر م���ن و جمیع اه���ل زمان ،و امامی اس���ت ک���ه خدا اطاع���ت و پی���روی از او را
واج���ب نم���وده اس���ت ،خدم���ت ایش���ان ع���رض ک���ردم :ای پس���ر رس���ول خدا ! از پدرانت؟مهع؟
روایات���ی پیرام���ون غیب���ت رس���یده اس���ت ،بفرمایی���د ک���ه مرب���وط ب���ه چه کس���ی خواه���د بود؟
ایش���ان فرمودن���د :غیب���ت ب���رای شش���مین فرزند از نس���ل م���ن _ ک���ه دوازدهمین ت���ن از امامان
هدایتگ���ر پ���س از رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت و نخس���تین ایش���ان امیرالمؤمنی���ن عل���ی ب���ن
اب���ی طال���ب اس���ت و آخری���ن آنه���ا قائ���م ب���ه ح���ق بقی���ت اهلل در زمی���ن و صاح���ب الزم���ان _
خواه���د بود .به خدا س���وگند اگر او ب���ه مقداری که نوح در قومش ب���ود ،در غیبت بماند از دنیا
نمی رود مگر پس از آنکه ظهور نماید و زمین را پر از عدل و داد کند ،همان طوری که پر از ظلم
و ستم شده است.
س���ید حمی���ری گوی���د :هنگام���ی ک���ه ای���ن س���خن را از موالی خ���ود ام���ام جعفر ب���ن محمد
الصادق؟ع؟ شنیدم ،بر دستان او به درگاه خدای تعالی توبه کردم و قصیده ای را که ابتدای
آن چنین است ،سرودم:
ً
راكب���ا حن���و املدين���ة َج ْس ً
���رة
أي���ا
ً
َ
عاين���ت جعفرا
إذا م���ا ه���داك اهلل
أال ي���ا أم�ي�ن اهلل واب���ن أمين���ه
ً
إلي���ك من األمر ال���ذي كنت مطنبا
ً
وما كان ق���ويل يف ابن خولة مطنبا
ّ
ویص حمم���د
ولك���ن رو ين���ا ع���ن
ب���أن َّ
ویل األم���ر يفق���د ال ي���رى
فتقس���م أم���وال الفقي���د كأمن���ا
ً
ً
فيمك���ث حين���ا مث ينب���ع نبع���ة

ً
عذاف���رة ُيط���وى هبا كل سبس���ب
َّ
فق���ل ل���ويل اهلل واب���ن امله���ذب
أت���وب إىل الرمح���ن مث ُّ
ُ
ت���أو يب
ً
أح���ارب في���ه جاه���دا كل معرب
ً
ّ
املطي���ب
معان���دة م�ن�ي لنس���ل
ّ
باملتك���ذب
وم���ا كان فيم���ا ق���ال
ِ
ً
س���تيرا كفع���ل اخلائ���ف املترق���ب
ّ
ّ
املنص���ب
تغيب���ه ب�ي�ن الصفي���ح
ج���دی م���ن األف���ق كوكب
كنبع���ة
ٍ
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يس���ير بنص���ر اهلل م���ن بي���ت رب���ه
يس���ير إىل أعدائ���ه بلوائ���ه
َ
ٌ
غائ���ب
فلم���ا روي ّأن اب���ن خول���ة
ُّ
امله���دي والق���امئ الذی
وقلن���ا ه���و
ف���إن قلت ال فاحل���ق قولك والذی
وأش���هد ریب أن قول���ك حج���ة
ب���أن َّ
َ
والق���امئ ال���ذی
ویل األم���ر

ٌ
ل���ه غيب���ة الب���د م���ن أن يغيهب���ا
ً
فيمك���ث حين���ا مث يظه���ر حين���ه
ًّ
ً
وجه���رة
س���را
ب���ذاك أدي���ن اهلل

َّ
مس���بب
ع�ل�ی س���ؤدد من���ه وأم���ر
َّ
كح���ر َان مغض���ب
فيقتله���م قت�ل�ا
ّ
صرفن���ا إلي���ه قولن���ا مل نك���ذب
جُ
يعيش ب���ه من عدل���ه كل م ِدب
ٌ
فح�ت�م غي���ر م���ا متعص���ب
أم���رت
ُ ًّ
عیل الناس طرا من مطيع ومذنب
ُّ
ّ
بتط���رب
تطل���ع نف�س�ی حن���وه
ّل�ىّ
فص� علي���ه اهلل م���ن متغي���ب
ّ
واملغ���رب
فيمل���ك م���ن يف ش���رقها
ِ
عوتبت في���ه ّ
ُ
ُ
مبعتب
ولس���ت و إن

ای ک�س�ی ک���ه س���وار بر ش���تری تن���درو و تنومن���د که با آن ه���ر بیاب���این در نوردیده می ش���ود،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رهسپار مدینه ای

ویل خدا و فرزند امام پاک و ّ
اگر خداوند تو را هدایت کرد و جعفر را دیدی ،به آن ّ
مطهر بگو:
بدان ای امنی خدا و پسر امنی او ! که من به درگاه خداوند رمحان توبه می کمن ،و آنگاه بازگرد
از آن عقیده ای که بر آن پافش���اری داش�ت�م و آش���کارا با خمالفان آن س���تیزه می کردم ،به سوی

مشا باز می گردم
باوری که من درباره ی پس���ر خوله [ حممد بن حنفیه ] داش�ت�م و ب���ر آن اصرار می ورز یدم ،به
خاطر عناد با خاندان پیامبر پاک نبود
ولیک���ن [ ب���دان جه���ت ب���ود ک���ه ] از ّ
ویص پیامب���ر روای���ت ک���رده امی و او در آچنه گفت���ه دروغ
نگفته است
او گفته که ّ
ویل امر مفقود و مستور می شود ،به مانند کیس که هراسان و منتظر است
پس اموال او را قسمت می کنند ،چنان که گو یا در میان خروار ها خاک دفن شده است
او مدت زماین درنگ می کند و آنگاه مانند ستاره ی جدی که از پشت افق آشکار می شود،
ظهور می کند
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پس با نصرت اهلی و سیادت و اسبایب آماده از خانه ی پروردگارش حرکت می کند
او با پرمچش به سوی دمشنان می رود و مانند تشنه ی غضبناک آنان را می کشد
و از س���ویی برامیان روایت ش���د که پس���ر خوله غائب اس���ت ،پس س���خن خود را بر او تطبیق
منودمی و قصد دروغ پردازی هم نداشتمی
و گفت�ی�م ک���ه او مه���دی و قامئ اس���ت که هر قحط���ی زده ای از برکت عدال���ت او [ به خویب و
خویش ] زندگی می کند

حال اگر بگویی که چننی نیس���ت ،س���خن مشا حق و فرمان مشا قطعی اس���ت و هیچ ّ
تعصیب

هم ندارم
و خدا را گواه می گیرم که گفتار مشا بر متام مردمان حجت است ،چه مطیعان و چه سرکشان:
که ّ
ویل امر و قامئی که جان من با اشتیاق در طلب او در طرب است
غیبیت دارد که گز یری از آن نیست ،پس خداوند بر آن غائب درود فرستد
او بره���ه ای درن���گ می کن���د و س���پس ظه���ور من���وده و حاک���م مه���ه ی م���ردم ش���رق و غ���رب
خواهد شد
من در هنان و آشکار چننی اعتقادی به درگاه خدا دارم و اگرچه نسبت به آن سرزنش شوم،
تأثیری در من خنواهد داشت».

1

ق ئ
ظ
م� ت
م� ن� ف�ر�ز ن�د ن
اس�
امام كا�م؟ع؟� :ا�م ،پ� ن� ج� ي
كمال الدين  361/2از يونس بن عبدالرحمن روایت می کند« :به امام موسى بن جعفر؟ع؟ عرض
کردم :ای پس���ر رس���ول خدا ! آیا شما قائم به حق هس���تید؟ فرمودند :من قائم به حق هستم ،اما
قائمى كه زمين را از وجود دش���منان خدای عزوجل پاک مى كند و آن را هم چنان که از س���تم و
جور پر شده ،از داد می آ کند ،پنجمين فرزند من است .به سبب بیم بر جان خویش ،غیبتی
خواهد داش���ت که به درازا می انجامد و در آن گروه هایی از دین برمی گردند و گروه هایی دیگر
بر آن استوار می مانند.
 .1و نیز اعالم الوری 286/و بشارة المصطفی  ،278/هم چنین ر.ک به کمال الدین 342/ 2
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و چنین ادامه دادند :خوش���ا به حال ش���یعیان ما که در غیبت قائم ما به ریسمان ما دست
انداخته و بر والیت ما و بیزاری از دش���منان ما اس���توارند ،آنان از ما هستند و ما نیز از ایشانیم،
آنها به ما به عنوان امامان رضایت داده اند و ما به ایشان به عنوان شیعه .خوشا به حال ایشان،
باز خوش���ا به حال ایش���ان ،به خدا قس���م آنان روز قیامت در درجه ی ما خواهند بود».

1

مرح ��وم کلین ��ی در كاف ��ی  336/1به س ��ند صحي ��ح از ام ��ام کاظ ��م؟ع؟ روایت می کن���د« :وقتى
پنجمين ش���خص از نس���ل هفتمين [ امام ] غائب ش���د ،تقوای خدا پیش���ه کنید و نسبت به
دینتان مراقب باشید ،مبادا کسی شما را از آن جدا سازد.
فرزندانم ! البته که برای صاحب این امر [ امامت ] غیبتی خواهد بود و تا آنجا ادامه خواهد
یاف���ت که کس���ی که به امامت اعتقاد می داش���ت ،از ای���ن اعتقاد باز می گ���ردد ! همانا این امر
امتحانی اس���ت که خدای عزوجل خلق را بدان می آزماید .اگر پدران و اجداد شما دینی بهتر
از این دین می ش���ناختند ،هر آینه از آن پیروی می کردند [ .راوی گوید ] :عرضه داش���تم :آقای
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

من ! پنجمین از نس���ل هفتمین کیس���ت؟ فرمودند :پس���رم ! ِخرد های شما از درک آن کوچکتر
اس���ت و عقول ش���ما گنجایش آن را ندارد ،ولیکن اگر زنده ماندید ،او را خواهید دید».

2

غیب ��ت نعمان ��ی  154/و الهدایة الکبری  361/نیز آن را نقل می کنند ،در ادامه ی آن آمده اس���ت:

«من هفتمین هس���تم ،پسرم علی الرضا هشتمین [ امام ] ،پسرش محمد نهمین ،پسر او علی
ّ
دهمین ،پسر او حسن یازدهمین و فرزند او محمد که همنام و هم کنیه  ی جدم رسول خدا؟ص؟
پنجمین پس از هفتمین است.
است ،مهدی و
ِ
در این هنگام گفتم :آقای من ! خداوند گره از امور ش���ما بگشاید ،همان گونه که گره از کار
من گشودید».

3

 .1و نیز کفایة االثر  ،265/اعالم الوری  407/و ...
 .2و نیز غیبت نعمانی 154/
 .3و نی���ز اثب���ات الوصیة  ،224/کمال الدین  ،359/ 2علل الش���رائع  ،244/ 1کفایة االث���ر  ،264/دالئل االمامة ،292/
غیبت شیخ طوسی  104/و  204و اعالم الوری 406/
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امام ر�ض ا؟ع؟ ب�ه ح�ض ت
ر� مهدی؟جع؟،
ار� می ن
هارم� ن� ف�ر�ز ن�د ا�ز ن�سل خ�ود ب� ش� ت
ده�د
چ� ی
كم ��ال الدي ��ن  376/2از ر ي ��ان ب ��ن صل ��ت نق ��ل می کن ��د« :ب���ه ام���ام رض���ا؟ع؟ ع���رض ك���ردم:
آی���ا ش���ما صاح���ب االم���ر هس���تيد؟ فرمودن���د :م���ن صاح���ب االم���ر [ امام���ت ] هس���تم ،اما نه
آن���ی ک���ه زمي���ن را از ع���دل پ���ر مى كن���د ،چنان ك���ه از س���تم آ كنده ش���ده اس���ت .با وج���ود این
ضع���ف بدن���ی ک���ه در م���ن می بین���ی چگون���ه م���ن آن صاح���ب االم���ر باش���م؟ و قائ���م کس���ی
اس���ت ک���ه زمانی که خ���روج کند در ّ
س���ن پی���ران باش���د و در چه���ره ی جوان���ان .او بدنی قوی
دارد بس���انی ک���ه اگ���ر دس���ت خ���ود را ب���ه س���وی بزرگتری���ن درخ���ت زمی���ن دراز نمای���د ،آن را بر
خواه���د کن���د ،و اگ���ر در می���ان کوه ه���ا فری���اد زن���د ،صخره ه���ای آن را از جای ب���ر خواهد کند.
او عصای موسی و انگشتری سلیمان را به همراه دارد .او چهارمین فرزند از نسل من است
که خداوند هر آن قدر که بخواهد ،او را در س���تر خود غائب می دارد ،آنگاه او را آش���کار می کند
و به دستش زمین را پر از عدل و داد می نماید ،همان گونه که پر از ستم و بیداد شده است».

1

همان  371/1از حس ��ين بن خالد« :امام رضا؟ع؟ فرمودند :کس���ی ک���ه ورع ندارد دین ندارد و
کسی که تقیه نمی کند ایمان ندارد ،همانا گرامی ترین شما کسی است که بیشتر به تقیه عمل
کند .گفتند :ای فرزند رسول خدا ! تا چه زمانی؟ فرمودند :تا روز وقت معلوم که روز خروج قائم
ما اهل بیت است .پس هر کسی که پیش از خروج او تقیه را ترک کند ،از ما نیست !
پرس���یدند :ای پسر رسول خدا ! قائم ش���ما اهل بیت کیست؟ فرمودند :چهارمین تن از نسل
من ،پس���ر بانوی کنیزان که خدا به او زمین را از هر س���تمی پاک و از هر ظلمی تطهیر می نماید.
او کس���ی اس���ت که مردم در والدت یافتن او تردید می کنند .پیش از ظهورش غیبت می کند
و هنگامی که ظهور کند زمین را به نور خود روش���ن می نماید و میزان عدل را در بین مردم قرار
می دهد و در پی آن هیچ کسی به دیگری ظلم نخواهد نمود.
هموس���ت که زمین برایش در هم پیچیده می ش���ود و س���ایه ای ندارد .اوس���ت که منادی از
آسمان ندا می کند و به سوی او فرا می خواند و تمامی اهل زمین آن را می شنوند [ ،آن منادی ]
 .1هم چنین اعالم الوری  407/و کشف الغمة 314/ 3
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می گوید :بدانید ،حجت خدا در کنار خانه ی خدا ظهور کرده است ،پس ،از او پیروی کنید
نْ نَ �ش َ أْ نُ نَ �زّ ْ َ َ ْ ْ نَ َّ آ ً
الس َم ِاء � َي� ة�
که حق با او و در اوست ،و این فرمایش خدای عزوجل استِ :إ�� � � �� ِ ل عل ي� ِهم ِم�
َ َ
فَ��ظَ ّل تْ� أ� ْع ن َ� قُا� ُه ْم َل َها خ َ� ِض
ا� ِع ي� نَ� ،1اگر بخواهیم آیه و نشانه ای از آسمان برای ایشان فرو می فرستیم که
گردن هایشان در برابر آن خاضع گردد ،دولت اهل بيت در این آیه همان آيه است».

2

اثبات الوصية  227/از حسن بن محبوب روایت می کند که امام رضا؟ع؟ فرمودند« :گزيرى نیست
از فتنه اى رمیده و سخت که [ چهره ی واقعی ] نزدیکترین کسان و دوستان شخص ،آشکار
می شود ،و این زمانی خواهد بود که شیعه سومین فرزند از نسل مرا [ مقصود امام عسکری؟ع؟
اس���ت که با ش���هادت ایش���ان دوران غیبت امام مهدی؟جع؟ و حیرت ش���یعیان آغاز شد ] از
دست دهند .اهل آسمان و زمین بر او می گریند .و پس از کالمی طوالنی فرمودند :گویا آنها را
می بینم در حالی که در بدترین حالت هس���تند و س���ه ندا شنیده اند؛ ندای نخست آن است
که ای گروه مؤمنان ! قیامت نزدیک ش���د .دوم آن اس���ت که آ گاه باشید لعنت خدا بر ظالمان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اس���ت .و سوم آن اس���ت که در مطلع خورشید پیکری آشکار و مشاهده می شود که می گوید:
خداوند فالنی را برانگیخته است ،پس ،از او بشنوید و فرمان برید».

3

نعمانىدر غیبت180/مشابهآنرانقلمی کندو در آنآمدهاست«:امامرضا؟ع؟بهمنفرمودند:اى
حسن ! فتنه ای رمیده و سخت خواهد بود که نزدیکترین کسان و دوستان در آن خود را می بازند.
این زمانی رخ خواهد داد که ش���یعیان س���ومین فرزند از نسل مرا نیابند .در نبود او اهل زمین و
آسمان محزون می شوند .چه بسیار مرد و زن مؤمنی که در نبود او متأسف ،اندهگین و حیرانند.
ّ
سپس سر به زیر افکندند و پس از مدتی باال آورده فرمودند :پدر و مادرم فدای همنام جدم
و ش���بیه من و موس���ی بن عمران ،جامه هایی از نور دربردارد که از پرتو نور قدس می درخش���د.
گویا آنها را می بینم در حالی که در ناامیدترین حاالت به س���ر می برند و ندا ش���ده اند _ بس���انی
که کس���انی که دور هستند به مانند آنان که نزدیک هستند ،آن را می شنوند _ ،آن ندا رحمتی
 .1سوره ی شعراء 4/
 .2و نیز كفاية االثر  ،270/اعالم الور ى  408/و ...
 .3و نیز کمال الدین  370/ 2و عیون االخبار 6/ 2
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برای مؤمنان است و عذابی برای کافران.
عرضه داشتم :پدر و مادرم به فدای شما ،آن ندا چیست؟ فرمودند :سه صدا در ماه رجب
خواهد بود؛ اولی آنکه بدانید لعنت خدا بر ظالمان است .دوم آنکه ای گروه مؤمنان ! قیامت
نزدیک ش���ده اس���ت .و سوم آنکه پیکری آشکار را در مطلع خورشید مشاهده می کنند که ندا
می کند :بدانید ،خداوند فالنی را برای به هال کت رس���اندن ظالمین برانگیخته اس���ت.
در این هنگام اس���ت که فرج برای مؤمنین می آید و خدا قلب های آنان را ش���فا می بخشد و
کینه ی دل هایشان را می زداید».
بشارات امام جواد ،امام هادی و امام حسن عسکری؟مهع؟ نیز خواهد آمد.
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فصل هفتم

ن
ب�ر�امهی الهی
جایگاه حضرت مهدى؟جع؟ در برنامهی الهی

آ
ف
ام�ر؟ص؟ :خ�دا ت� ن�ها ب�ه ما ��غ ا�ز کرد و � ق�ط ب�ه ما خ� ت�م خ�واهد ن�مود
پ� ي� ب
الفتن  370/1چند روايت از حضرت امیر؟ع؟ آورده كه مى فرماید« :از رس���ول خدا؟ص؟ پرسيدم:
مهدى از ما امامان هدايتگر است يا از غير ما؟ فرمود :از ماست .دین تنها به ما ختم می شود،
هم���ان طور که تنها به ما آغاز ش���د .مردم فقط به دس���ت ماس���ت که از گمراه���ی فتنه نجات
می یابند ،همان سان که از گمراهی شرک نجات یافتند ،و تنها به ماست که خداوند در میان
الفت در دین برقرار خواهد س���اخت ،همان گونه که پس از
دل های آنها پس از عداوت فتنهِ ،
عداوت شرک ،بین دل و دین ایشان الفت ایجاد کرد».
اب ��ن اب ��ی الحدید در ش ��رح نهج البالغ ��ة  206/9ذیل خطبه ی  157مى نویس���د« :اي���ن روایت از
ّ
رس���ول خدا؟ص؟ نقل ش���ده است ،بس���يارى از محدثان آن را از حضرت علی؟ع؟ آورده اند كه
رسول خدا؟ص؟ به او فرمودند :خدا جهاد با کسانی که دچار فتنه می شوند را بر تو واجب كرده،
چنان كه جهاد با مشركان را بر من واجب نمود ...پرسيدم :یا رسول اهلل ! این کسانی را که پس
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از شما به فتنه درمی افتند ،چه عنوانی دهم ،فتنه يا ارتداد؟ فرمود :فتنه ای که در آن سرگردان
می مانند تا آنکه عدالت آنها را دریابد.
عرض کردم :یا رس���ول اهلل ! عدالت از ناحیه ی ما ایش���ان را درمی یابد یا از غیر ما؟ فرمودند :
بلکه از سوی ما ،خداوند تنها به ما آغازیده و تنها به ما ختم خواهد نمود ،و [ همان سان که ]
تنها به واس���طه ی ما میان دل ها _ پس از آنکه گرفتار ش���رک بودند _ الفت ایجاد نمود ،تنها به
ماس���ت که پس از فتنه نیز میان دل ها الفت برقرار خواهد س���اخت .در این هنگام من گفتم:
الحمد هلل برای فضیلتی که به ما بخشیده است».

1

 .1و نیز المعجم الوس���ط  ،136/ 1گنجی ش���افعی آن را در البیان  506/نقل می کند و می نویس���د :حدیثی حسن و عالی
اس���ت که حافظان [ حدیث ] آن را در کتاب هایش���ان نقل کرده اند .س���لمی در عقد الدرر  25/آن را نقل کرده می نگارد:
جماعت���ی از حافظ���ان آن را در کت���ب خود آورده اند ،از جمله ابو القاس���م طبرانی ،ابو نعیم اصفهان���ی ،عبد الرحمان بن
ابی حاتم ،نعیم بن حماد و دیگران .همو در  145/حافظ ابوبکر بیهقی را نیز به اینان می افزاید .مغربی در ّرد ابن خلدون
 535/می نویس���د :ای���ن حدی���ث را طبرانی از طریق عب���داهلل بن لهیعه ،از عم���رو بن جابر حضرمی ،از عم���ر بن علی بن
ابی طالب از پدرش روایت می کند .درباره ی ابن لهیعه سخن خواهد آمد .اما حضرمی ،ترمذی و ابن ماجه از او روایت
کرده اند ،ابو حاتم گوید :او صالح الحدیث اس���ت و نزدیک به بیس���ت حدیث نقل می کند .برقی او را در زمره ی کسانی
ک���ه ثقه اند ولی به جهت تش���یع تضعیف ش���ده اند آورده اس���ت .یعقوب بن یوس���ف هم او را در زم���ره ی ثقات می آورد،
و ترمذی حدیث او را صحیح می شمارد.
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الفتن  375/1از سالم نقل مى كند« :نجده در نامه اى به ابن عباس از او درباره ی مهدى سؤال
كرد و او چنین پاس���خ داد :خدا اين امت را با نخس���تين فرد اهل بيت هدايت كرد و با آخرين
ایش���ان ،آنها را نجات مى بخش���د .در زمان وى حتى دو بز ش���اخ دار يا بی ش���اخ هم با یکدیگر
نمى جنگند».

برنامهی الهی

مش ��ابه مضم ��ون حدیث حضرت امی ��ر؟ع؟ در منابع ما نیز آمده اس ��ت .علی ب ��ن بابویه قمی در

االمامة والتبصرة  92/از حارث بن نوفل آورده است« :حضرت امیر؟ع؟ از رسول خدا؟ص؟ پرسيد:
یا رسول اهلل ! امامان هدایتگر از ما هستند يا از غير ما؟»...
ْ
َْ
ذَ َ َ ْ
اهلل َوال ف� ت� ُح
شیخ مفيد در امالی  288/از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :وقتى که ِإ��ا ج� َاء ن�ص ُر ِ
1

ب���ر پيامب���ر؟ص؟ نازل ش���د ،به من فرمود :ی���ا علی ! يارى خدا و فتح فرا رس���يده اس���ت .یا علی !
هدايت پیروی از دس���تور خداس���ت و نه پی���روی از هوی و رأی [ غیر او ] .گوی���ا می بینم که تو
با گروهی مواجه می ش���وی که قرآن را تأویل می برند و به ش���بهات دامن می زنند ،ش���راب را به
عنوان نبیذ ،کم فروشی را با [ پرداخت ] زکات و رشوه را به نام هدیه حالل می شمارند !
ّ
عرض���ه داش���تم :ای رس���ول خدا ! هنگامی که آنان مرتک���ب چنین اموری ش���وند ،مرتدند یا
اه���ل فتنه؟ فرمودند :آنان اهل فتنه ای هس���تند که در آن س���رگردان می مانن���د تا آنکه عدالت
آنها را دریابد.
گفت���م :یا رس���ول اهلل ! عدالت از ناحیه ی ما و یا از س���وی غیر؟ فرمودن���د :بلکه از جانب ما،
خداوند تنها به ما آغازیده اس���ت و فقط به ما به پایان خواهد رس���انید .او تنها به واس���طه ی ما
در میان دل ها _ پس از آنکه گرفتار ش���رک بودند _ الفت ایجاد نمود ،و فقط به ماست که پس
از فتنه در میان دل ها الفت برقرار خواهد ساخت.
در این هنگام من گفتم :الحمد هلل برای فضیلتی که به ما بخشیده است».
نگارنده :ختم و به پایان رسیدن در این حدیث به معنای آن است که برنامه ی الهی و هدف او در
اوج خود به ثمر خواهد نشس ��ت .نبوت پیامبر اسالم؟ص؟ سرآغاز آن بود و بر دستان حضرت مهدی
 .1و نیز كمال الدين 230/1
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أَ
َُ
ُ َ َّ ذ
� � ْر َس َل َر ُسوله
بقیت اهلل االعظم؟جع؟ به اوج خود خواهد رسید .خدای متعال می فرماید« :هو ال ِ� ي
ُ ّ ََْ َ
َْ ّ ُ ْ ُ ََ ّ
ُْ َ َ
كر َه ْال ُم�شْ ر ُك َن
و� ،1اوست که رسول خود را به هدایت
ِب�الهدى و ِد ي� ِن� الح ق ِ� ِل ي��ظ ِه َره على ِ
ِ
الدي� ِن� ك ِل ِه ولو ِ
و دین حق ارسال نمود تا آن را بر همه ی ادیان غالب نماید ،اگرچه مشرکان خوش نداشته باشند».

ح�ض ت
ر� مهدی؟جع؟ پ�ا ی� ن
ا� ب�خ� ش� ت�مامی اسرار
اب ��ن ش ��عبه ی حرانى؟حر؟ در تح ��ف العق ��ول  171/وصی ��ت نام ��ه ی امیرالمؤمنین؟ع؟ ب���ه کمیل
ب ��ن ز ی ��اد؟حر؟ را روای ��ت می کن ��د ،و عماد الدی ��ن طب ��ری امامی؟حر؟ در بش ��ارة المصطفی؟ص؟ لش���یعة
المرتض ��ی؟ع؟  24/گز ي ��ده اى از آن را می آورد .این وصیت نامه طوالن ��ی و مملو از دانش و حکمت

اس ��ت .در پاره ای از آن آمده اس ��ت« :س���عید بن ارطاة گوی���د :کمیل بن زیاد را دی���دم و درباره ی
فضیل���ت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟ از او پرس���یدم .او گفت :آیا می خواهی تو را از
ّ
وصیتی که ایش���ان به من فرمودند _ و از دنیا و آنچه در آن اس���ت برایت بهتر می باش���د _ آ گاه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کنم؟ گفتم :آری و او گفت :حضرت علی ؟ع؟ به من فرمودند:
اى كمي���ل ! ه���ر روز نام خدا را [ بر زبان ] آور و بگو :ال حول وال قوة إال باهلل .بر خدا توكل كن و
ما را به ياد آور و نام ما را ذكر كن...
اى كميل ! خداوند رسولش را ادب آموخت و ایشان هم مرا ،من نیز مؤمنان را ادب می آموزم
و آن را برای شریفان به ارث می گذارم.
اى كميل ! هيچ علمى نيس���ت ،مگر آنكه من آن را در می گش���ایم و هيچ رازى نیست ،مگر
َ
آنكه قائم؟ع؟ آن را به پايان می رس���اند ،ذُ� ّر َّي� ةً� َ� ْع�ضُ َها م نْ� َ� ْع�ض َو ُ
اهلل َس ِم ي� ٌع ع ِل ي� ٌم  ،2فرزندانی که
ِ ب ٍ
ِ ب
بعضی از [ نسل ] بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست.

اى كميل ! فقط از ما فراگیر تا از ما باشى !
اى كميل ! تو در هر حركتى نيازمند معرفت و شناخت هستى...
اى كمي���ل ! ش���ما از دش���منانتان بهره مندي���د ،به ش���ادی آن���ان ش���ادید ،به آش���امیدن آنها
 .1سوره ی توبه 33/
 .2سوره ی آل عمران 34/
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می آش���امید ،ب���ه خوردن آن���ان می خورید و در جا هایی که آنها وارد می ش���وند ،وارد می ش���وید
و چه بس���ا که بر نعمت ایش���ان دست یابید .آری به خدا قس���م که این علی رغم ناخوشنودی
آنهاست ،ولی خدای عزوجل یاور شماست و آنان را وامی گذارد.
به خدا زمانی که روز ش���ما فرا رس���د و صاحبتان ظهور نماید ،آنها با ش���ما نمی خورند و در
جا هایی که ش���ما وارد می ش���وید ،وارد نمی شوند ،در های ش���ما را نمی کوبند ،به نعمت های
َ ْ ُ ن نَ أَ ْ نَ َ ثُ ق فُ أُ خ �ذُ َ قُ تّ ُ تَ قْ ت ً
1
ش���ما دس���ت نمی یابند و ذلیل و نومید خواهند بود ملع ِو� ي�� � ي��ما � ِ��وا � ِ� وا و� ِ�لوا �� ِ� ي�لا ،
[ ایشان ] از رحمت خدا دور گرديده و هر كجا يافته شوند گرفته و سخت كشته خواهند شد.

اى كميل ! فريب قومى را نخور كه نماز خود را طول مى دهند ،هماره روزه مى دارند و صدقه
ّ
مى دهند و گمان مى كنند موفقند.
اى كميل ! به خدا س���وگند مى خورم كه از رس���ول خدا؟ص؟ ش���نیدم :وقتی ش���يطان قومى را
به طرف کار های زش���تی چون زنا و ش���رابخوارى و مانند آن _ از دش���نام و گناهان _ بكش���اند،
عبادت ش���ديد ،خش���وع ،ركوع ،خضوع و س���جود را خوشايندش���ان مى كند ،آن���گاه آنان را به
والیت و سرپرس���تی پیشوایانی که به س���وی آتش فرا می خوانند و روز قیامت یاری نمی شوند،
وا می دارد.
اى كميل ! [ ایمان برخی ] ثابت است و [ ایمان برخی دیگر ] به صورت ودیعه ،پس بر حذر
باش که مبادا از کس���انی باش���ی که [ ایمان ] نزد آنها ودیعه اس���ت .تنها در صورتی شایستگی
ثبوت آن را داری که در مس���یر روش���نی که تو را به کج راهه نمی برد ،و از طریقی که ما تو را بر آن
داشتیم و بدان هدایت نمودیم ،جدا نمی سازد ،استوار بمانی.
اى كميل ! هیچ نبردی جز با حضور امامی عادل و هیچ غنیمتی جز با وجود امامى فاضل
نخواهد بود.
اى كميل ! اگر پيامبرى ظهور نکرده بود و مؤمنی پارسا روى زمين بود ،آیا در دعوت به سوی
خدا خطا كرده يا نه؟ بلی ،به خدا س���وگند خطا کرده اس���ت مگر زمانی که خدا او را بگمارد و
برای دعوت شایستگی دهد.
 .1سوره ی احزاب 61/
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اى كميل ! دين براى خداس���ت ،پس فريب س���خنان امت فریفت���ه ای را که پس از هدایت
گمراه شدند و بعد از آنکه پذیرفتند انکار نمودند ،مخور.
اى كميل ! دين برای خداى متعال اس���ت ،بنابراين از كس���ى نمى پذيرد که آن را برپا دارد،
مگر آنکه رسول ،نبی و یا وصی باشد.
مقام اقامه ی دین ] همان نبوت و رسالت و امامت است ،و غیر از ایشان
اى كميل ! اين [ ِ

[ کس���انی که در این صدد بر آیند ] ،تنها کسانی هستند که خود را به حکومت رسانده اند ،به
زور چیره شده اند ،گمراهند و تجاوزگر.
اى كمي���ل ! مس���یحیان و يهودیان ن���ه فاعلیت خدای تعال���ی را انکار کردند و نه موس���ی و
عیس���ی را ،ولیکن افزودند ،کاس���تند ،تحریف نمودند و به کج راهه رفتند ،پس مورد لعنت و
خشم قرار گرفتند و توبه هم ننمودند...
اى كميل ! بعد از نماز عصر نيمه ی ماه رمضان كه بسیاری از مهاجر و انصار جمع بودند،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پيامبر ؟ص؟ بر باالى منبر در حالی که بر روی پا هایش���ان ایس���تاده بودند ،اعالن كردند :علی از
من اس���ت ،دو پسرم از او هس���تند ،و پا کان از من و ایشان .آنان پس از مادرشان پاکانند .آنان
کشتی نوحند که هر که بر آن سوار شود نجات می یابد ،و هر که از آن سر باز زند ،هال ک گردد.
آنکه نجات یابد در بهشت و آنکه فرو افتد در آتش است».
نگارن ��ده :معن ��اى فرمايش امام؟ع؟ :هیچ دانش ��ی نیس ��ت مگر آنک ��ه من آن را در می گش���ایم ،آن
اس ��ت که رس ��ول خدا؟ص؟ اصول علومی که مردم ب ��دان احتیاج دارند را آوردن���د ،و اصول علوم دین
را گش ��ودند .پس از ایش ��ان هم امیرالمؤمنین؟ع؟ پاره ای از آنها را در گشودند .شارح نهج البالغة ابن
ابی الحدید در مقدمه ی شرح خود به استدالل پیرامون این مطلب پرداخته که علوم اسالمی همه به
حضرت امیر؟ع؟ بازگشت می کند ،پس ایشان بنیانگذار آنها و یا استوار دارنده ی اصول آنهاست.
و نیز این سخن :هیچ ّ
سری نیست مگر آنکه قائم؟ع؟ آن را به پایان می رساند ،بدان معناست که
اس ��رار پنهان علوم و حیات به دس ��ت امام عصر؟جع؟ آش ��کار می شود و آن حضرت است که آنها را
در دس ��ترس مردم قرار می دهد .البته همين امر که ایش ��ان اسرار قرآن را بیان می کند و معرفت متعالی
انسانی و حیات تکامل یافته ی ّ
مادی و معنوی را بر اساس آن قرار می دهد ،کفایت می کند.
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آ
ام�ر الم�ؤ ن
م� ی� ن�؟ع؟ :خ�دا ت� ن�ها ب�ه ما ��غ ا�ز کرد
ي
ا� می ن
و ف� ق�ط ب�ه ما ب�ه پ�ا ی� ن
رسا�د ،ن�ه ب�ه ش�ما
المالحم ابن منادى  64/از اصبغ بن نباته آورده است« :امير المؤمنین علی بن ابی طالب؟ع؟
در کوف���ه خطب���ه ای خواندن���د و پ���س از به ج���ا آوردن حمد و ثن���ای الهی فرمودن���د :ای مردم !
قریش���یان امامان عرب هس���تند ،ابرار آنان برای ابرار عرب و فاجران آنها برای فاجران ایش���ان.
بدانی���د ناگزی���ر آس���یابی بر گمراه���ی آرد می کند و می گ���ردد ،پس چون بر محور خ���ود بگردد به
ّ
ش���دت آرد کند .آ گاه باش���ید که زیبا و اعجاب آور آرد می کند ،زیبایی نهایت [ و زمان پایان
یافتن ] آن اس���ت ،و در هم شکس���تن آن بر عهده ی خدای عزیز و جلیل خواهد بود.
بداني���د ک���ه من و اب���رار عترت و اهل بيت���م داناترين مردم���ان در کودک���ى و بردبارترين آنها به
هنگام بزرگس���الی هس���تيم .پرچم حق تنها با ماس���ت .هر كسى بر آن پيش���ى گيرد [ ،از دین ]
خ���ارج ش���ود و ه���ر که از آن س���رپیچی کند ،ه�ل�ا ک گردد و هر کس���ی بر آن اس���توار ماند ،به ما
بپیوندد.
ما اهل بيت رحمتيم و در هاى حكمت تنها ّ
توسط ما گشوده شده است .ما تنها بر اساس
حکم خدا حکم کردیم ،به دانش او دانستیم و از راست گفتاری شنیدیم ،پس اگر از ما ّ
تبعیت
کنید ،نجات می یابید و اگر پشت کنید ،خداوند به دستان ما شما را عذاب خواهد نمود.
ّ
خدا تنها به دست ما حلقه ی ذلت را از گردن شما گشود و فقط به ما ختم خواهد نمود و نه
به شما .آنان که در پی اند به ما می پیوندند و کسانی که جلو رفته اند به سوی ما باز می گردند.
ّ
اگر چنین نبود که ش���ما در صدد به تعجیل انداختن و به تأخیر انداختن مقدرات هس���تید
واین [ خواسته و اراده ی شما در تعجیل و تأخیر ] در بشر پیشتر بوده است ،هر آینه برای شما
از جوانانی از موالی [ غیر عرب ] ،پس���ران عرب و برخی از پیران _ که به نمک در توش���ه ی سفر
می مانند وکمترین توشه نمک است _ می گفتم.
عبرت در ماست وانتظار برای شیعیان ما .ما و شیعیانمان با دل درد ،تب و شمشیر [ قتل ]
نزد خدای عزوجل می رویم و دشمنان ما با درد وسختی ،و بال و انتقامی که خداوند بخواهد،
به هال کت می رسند.
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سوگند به خدا که اگر هر آنچه را می دانم برای شما بگویم ،طائفه ای می گویند :چقدر دروغگو
و گمان پرداز اس���ت ،و اگر از میان ش���ما صد تن را که قلب هایش���ان مانند طالست ،برگزینم،
و آنگاه از میان آن صد نفر ده تن را انتخاب نمایم ،و سخنی ساده درباره ی ما اهل بیت _ که
در آن ج���ز حق نمی گویم و تنها بر صدق تکیه می کنم _ برایش���ان بگویم ،آنان بیرون می روند و
می گویند :علی از دروغگوترین مردم اس���ت ! ولی اگ���ر از دیگران ده تن را برگزینم ،ودر [ مدح ]
دش���منانمان و کسانی که بر ما س���تم کردند ،مطالب بسیاری بگویم ،بیرون می روند در حالی
که می گویند :علی از راستگو ترین مردم است !
سخنران هال ک شد ،صاحب گروه نیرومند به حیرت افتاد ،دل ها ّ
متغیر گشت ،بعضی از
آنها بسیار ناراحت است ،برخی سخت ،برخی نرم و بعضی ناآرام.
فرزندانم ! خردساالن شما بایستی به بزرگانتان نیکی کنند و بزرگانتان بایست با خردساالن
ّ
رؤوف باش���ند .مانند گمراهان درش���تخو نباش���ید که در دین تفقه نکردن���د و یقین خالص به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خدای عزوجل نداشتند و به تخمی که در النه است می مانند.

1

افسوس بر جوجه ها ،جوجه های آل محمد از دست خلیفه ای ّ
جبار ،خبیث و هوسران که
به ّ
حق جانشین من و جانشین جانشینم استخفاف خواهد ورزید.
ّ
به خدا سوگند که تأويل رسالت ها ،تحقق وعده ها و تمام کلمات [ خدا ] را می دانم.

به طور حتم در میان اهل بیت من کسی خواهد بود که بر اساس فرمان خدا فرمان می دهد،
قدرتمند است و بنابر حکم خدا حکم می کند .این پس از زمانی سخت و رسوا خواهد بود که
بال در آن ش���دت می گیرد ،امید قطع و رش���وه پذیرفته می شود .در این هنگام خداوند عزوجل
ّ
جاهلیت
 .1عبارتی مش���ابه همین س���خن در نهج البالغة آمده اس���ت ،امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند :بس���ان درش���تان
ّ
نباش���ید که نه در دین تفقه کنید و نه در مورد فرمان خدا اندیش���ه ،مانند پوس���ت تخمی که در النه اس���ت ،شکستن آن
موجب وزر و گناه است ،و [ اگر هم آن را نشکنند و رها کنند ] تخم آن با ّ
شر و فساد بیرون می آید.
ّ
ابن میثم بحرانی در ش���رح این عبارت می نگارد :امام؟ع؟ آنان را نهی از آن می کنند که در عدم تفقه در دین به درش���تان
ّ
جاهلی���ت مانن���د ،ک���ه در این صورت چون تخم افعی خواهند بود که اگر آن را بش���کنند گناه کرده ان���د ،زیرا موجب آزار
حیوان شده اند ،اینان نیز چنین اند ،به احترام اسالم نمی توان آنان را آزرد ،اگر هم بر جهالت رهایشان کنند به شیطنت
خواهند پرداخت ،ر.ک به بحار االنوار  .115/ 34م
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مردی را از کنار دجله برای امری که او را به غضب آورده ،مبعوث می دارد .کینه او را بر ریختن
خون ها وا می دارد .او [ پیش���تر ] در غیبت و خفا بوده اس���ت .پس [ چون ظاهر ش���ود ] قومی را
َ ّ
که بر آنها خش���مگین ،پر کینه و ش���دید است _ به ش���یوه ی بخت ن َصر _ به هال کت می رساند.
ّ
او آن���ان را به ذلت می کش���اند و کاس���ه هایی لبالب از تازیانه ی عذاب و شمش���یر هال ک را به
ایشان می نوشاند .آنگاه فساد و اموری مشتبه خواهد بود...
بدانید که ش���گفتی ،تمام ش���گفتی پس از جمادی و رجب اس���ت ،گرد آمدن پراکنده ها و
برانگیختن مردگان و رخدادهایی با فاصله که در بین آنها مردن هایی است که دنباله ی خود
را باال گرفته ،فریاد می کند و س���خن خود را اعالن می دارد و این در دجله یا اطراف آن اس���ت.
آ گاه باشید ،قائمی از ما خواهد بود که حسب او پاکیزه و یاران او بزرگانند .شما را به هنگام
نابودی دشمنان خدا سه بار به نام او و نام پدرش ندا می کنند و این در ماه رمضان خواهد بود
و پس از فتنه ،کش���تار ،سختی ،فس���اد و اوج گرفتن بال .من آ گاهم که زمین اندوخته هایش را
برای چه کس���ی بیرون می آورد و خزائنش را تسلیم که می کند ،و اگر بخواهم با پایم [ بر زمین ]
می زنم و می گویم :از اینجا کالهخود و زره بیرون آرید.
ای فرزندان گناهان ! ش���ما چگونه هس���تید آن زمانی که با شمشیر هایی آخته بر دستان در
شب یورش به دشمن در راه رفتن شتاب می کنید؟
البته که خداوند خلیفه ای را که بر هدایت استوار می ماند و بر حکم کردن رشوه نمی ستاند،
به خالفت خواهد رس���اند .او هنگامی که دعا کند ،دعا هایش تا فاصله ای دور خواهد رفت
و موجب شکست منافقان و گشایش امور مؤمنان خواهد شد.
بدانید که این امر علی رغم آنان که خوش ندارند واقع می شود و الحمد هلل رب العالمین».

1

جاحظ در البيان والتبيين  238/مضمون قس ��متى از اين خطبه را آورده اس ��ت ،وی مى نویس���د:

«اب���و عبی���ده گوی���د :جعفر بن محمد می گوی���د :نيكان عترت���م و پاكان خاندانم در خردس���الی
بردبارترين مردم و در بزرگسالی داناترين ایشانند.
بدانيد ،ما اهل بيتى هس���تيم كه از علم خدا دانس���تیم ،به حکم او حکم نمودیم و از گفتار
 .1و نیز کنز العمال  592/ 14از ابن منادی
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راس���تگویی ش���نیدیم .اگ���ر از آثار ما پی���روی نمایید ،ب���ه بصیرت های ما رهنمون می ش���وید،
ولی اگر چنین نکنید ،خدا شما را به دستان ما به هال کت خواهد رساند.
پرچم حق تنها با ماست .هرکه از ما ّ
تبعیت نماید ،بپیوندد و هر آنکه سرپیچی کند ،غرق شود.
ّ
آ گاه باشید که تنها به وسیله ی ما زخم هر مؤمنی التیام می یابد و طوق ذلت از گردن هایتان
کنار می رود ،و فقط به ما آغاز شده و به پایان خواهد رسید ،و نه به شما».

1

ابن ابی الحدید در ش ��رح خود  281/1می نویس ��د« :این س���خن ایش���ان در پایان :تنها به ما به
پایان خواهد رس���ید ،و نه به ش���ما ،اشاره به مهدی است که در آخرالزمان ظهور می کند و اکثر
محدثین معتقدند که او از نس���ل فاطمه؟اهع؟ اس���ت و اصحاب ما معتزله نیز منکر او نیس���تند
و در کتاب هایش���ان ب���ه آن تصریح کرده اند و بزرگانش���ان به او اعت���راف نموده اند ،اال اینکه به
اعتقاد ما او هنوز خلق نشده و بعدها خلق خواهد شد! ».

شیخ مفید؟حر؟ در ارشاد  128/روایت را مانند البیان و التبیین می آورد و می نگارد« :شیعه و سنی
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؟جع؟
اماممهدی

از حضرت امیر؟ع؟ روایتی آورده اند که ابوعبیده معمر بن مثنی و دیگران _ که دشمنان شیعه
آن���ان را در روایتش���ان ّمتهم نمی کنند _ آن را ذکر می کنند و می نویس���ند ک���ه امیرالمؤمنین؟ع؟
در نخستین خطبه پس از آنکه مردم با آن حضرت بیعت کردند ،چنین فرمودند و این بعد از
ّ
قتل عثمان بن عفان بوده است».
طبری امامی در المسترش ��د  75/مى نگارد« :وقتى که حضرت علی؟ع؟ خالفت [ ظاهری ] را
به دست گرفت ،سخنرانی کردند و فرمودند:
س���وگند به آنكه جانم در دس���ت اوس���ت ،پراکنده ،در هم آمیخته و غربال ش���ده و به مانند
محتوی���ات دیگ به هم خواهی���د آمیخت تا آنجا که آنان که در باال ق���رار دارند ،به پایین روند
و کس���انی ک���ه در پایین هس���تند ،به باال  .2همانا ش���ما ب���ه حالتی که در زمان مبعوث ش���دن
پیامبرت���ان؟ص؟ داش���تید ،بازگش���ت کرده اید ،و م���ن از این بازگش���ت و این مطل���ب خبر داده
شده ام...
 .1ابن ابی الحدید در شرح خود  276/ 1از جاحظ
 .2ممکن اس���ت مقصود آن باش���د که مؤمنان کافر ش���وند و فاجران متقی ،و یا آنکه صاحبان عزت ذلیل شوند و ذلیالن
عزیز.
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بدانی���د که نزد خدا مبغوض ترین بنده ای که آفریده اس���ت ،کس���ی اس���ت که خ���دا او را به
خودش وا گذاش���ته و مردی که در میان شبه انسان ها علمی گرد آورده است و مردم او را عالم
می نامن���د ،ت���ا آنکه بر آب گندیده ای وارد ش���ود و ب���دون آنکه فایده ای برد ،س���یراب گردد ،به
عنوان قاضی [ بر مس���ند قضاوت ] برای مردم می نش���یند تا امر مشتبه را از غیر آن تمییز دهد،
پس اگر چيزى را با چيز ديگرى قياس کند و بس���نجد ،چش���مانش را تکذیب نمی کند ،و اگر
مطلبى بر او پوش���يده باشد ،آن [ جهلی ] را که از خود می داند ،کتمان می کند ،تا مبادا گفته
شود نمى داند.
او بدون آ گاهی در تاریکی ها س���یر می کند و کلید نادانی هاس���ت ،درباره ی آنچه نمی داند
ُ
پرسش نمی کند تا فرا گیرد و علم قاطعی ندارد ،به مانند باد که چیز خشک خرد را می پراکند،
روایت را خرد و پراکنده می سازد ،وارثان از [ ستم ] او [ در تقسیم ارث ] فریاد می کنند ،او به حکم
خود ازدواج حرام را حالل و ازدواج حالل را حرام می کند ،آ گاه و توانا نیست تا بتواند مشکالتی
را که برایش پیش می آید بر طرف کند ،و از آنچه نس���بت بدان کوتاهی نموده ،غافل نیس���ت.
بدانيد دانش���ى كه حض���رت آدم آورد و تمامى آنچ���ه پيامبران؟مهع؟ بدان برت���رى يافتند ،نزد
خاندان پيامبر شماس���ت .پس به کجا گمراه می ش���ويد و كجا مى رويد؟ اى گروه كس���انى كه
سوارشدگان و نجات یافتگان كشتى [ نوح ] هستيد ! 1همانند كشتى نوح در ميان شماست،
ه���م چنان كه در آن کش���تی ه���ر که نجات یاف���ت ،نجات یاف���ت ،در این نیز هر کس از ش���ما
نجات یابد ،نجات یابد.
واى بر کس���ی که از ایش���ان س���رپیچی کند .اینان برای ش���ما بس���ان کهف اصحاب کهف
هس���تند ،ایش���ان را ب���ه بهتری���ن نام هایش���ان و ب���ه آنچه ک���ه در قرآن نامی���ده ش���ده اند بنامید:
ٌ ُ
�ذ َ �ذ ٌ فُ تٌ
را� َس ِئا��غ ش� َرا ُب�ه ،این آب شیرین تشنگی زاست که نوشیدنش گواراست؛ پس بیاشامید،
ه ا ع ب� �
ُ
َوه�ذ ا ِم ٌ
لح أ� ج َ� ج ٌا� ،2و این شور تلخ مزه است؛ پس بر حذر باشید ،ایشان در ّ
حطه اند ،پس وارد شوید.
ِ
بدانی���د اب���رار عترت من و پاکان خاندانم در خردس���الی داناترین و در بزرگس���الی بردبارترین
 .1مرحوم نعمانی این فقره را چنین نقل می کنند :ای گروه کس���انی که از پش���ت های کشتی نشینان جدا شده اید ،ر.ک
به غیبت  .44/م
 .2سوره ی فاطر 12/
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مردمانند .ما از علم خداوند دانس���تیم و از گفتار راستگویی شنیدیم ،پس اگر آثار ما را پیروی
نمایید ،به بصیرت های ما رهنمون ش���وید ،و اگر به ما پشت کنید ،خدا شما را به دست ما _
و یا هر چیزی که بخواهد _ هال ک کند.
پرچم حق تنها با ماست ،هرکه به دنبال آن بیاید ،بپیوندد ،و هر که سرپیچی نماید ،هال ک
گردد.خدافقطبهماست کهزمانتاریکراروشنمی نماید،و بهدستماست کهانتقامهرمؤمنی
ّ
را می گیرد و طوق ذلت را از گردن هایتان می گشاید ،و تنها به ما به پایان می رساند ،نه به شما».
ابن ش ��عبه حرانى؟حر؟ در تحف العقول  115/قس ��مت هايى از آن را آورده است« :خداى عزوجل
تنه���ا ب���ه ما آغاز كرده و ب���ه پايان مى برد .او فقط به ما آنچه را بخواه���د ،محو می کند ،و تنها به
ماس���ت که زمانه ی س���خت را برطرف می کند و باران را فرو مى فرس���تد .مبادا فریبکار شما را
درباره ی خدا بفریبد.
اگ���ر قائم ما قيام كند ،آس���مان بارانش را فرو می فرس���تد ،زمين گياه���ش را بيرون مى دهد و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

كين���ه از دل بندگان رخت برمی بندد .درندگان و چار پایان با یکدیگر آش���تی می کنند .چنان
می شود که زنی میان عراق و شام راه می رود و گام خود را تنها بر گیاهان می گذارد ،زنبیل خود
را بر سر دارد و هیچ درنده ای در صدد او بر نمی آید ،و او نمی هراسد».
نگارنده :صحیح مس ��لم  84/ 3روایت می کند که در روزگار آن حضرت؟جع؟ بالد عرب را مراتع
و نهر ها فرا می گیرد.
مقص ��ود از جمل ��ه ی آخ ��ر روایت هم آن اس ��ت که زنی در بین عراق و ش ��ام و حج���از در حالی که
زنبیلش را بر سر دارد راه می رود و از هیچ چیزی بیم ندارد ،امنیت پایدار و نقل و انتقال آسان است.
در این عبارت امام؟ع؟ با مثالی از دوران مخاطبین مطلب را برای آنان بیان کردند.

ن
ت
الاس�اط
خ� تا�م
الاوص�اء؟جع؟ ا�ز �سل خ�ا�م ب
ي
امالى طوس ��ى  113/2از امام زين العابدين؟ع؟ نقل مى كند« :در يكى از راه هاى مدينه ،پش���ت
س���ر عمويم امام حس���ن و پدرم امام حسين؟امهع؟ راه مى رفتم _ و اين جريان در همان سالی بود
كه عمويم امام حس���ن؟ع؟ به ش���هادت رس���يدند _ .من در آن وقت پس���ری نابالغ _ و یا نزدیک
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بلوغ _ بودم .جابر بن عبداهلل انصاری و انس بن مالک انصاری همراه گروهى از قريش و انصار
با ما مواجه شدند.
جابر بن عبداهلل نتوانست جلوى خود را بگيرد ،به دست و پاى عمو و پدرم افتاد و شروع به
بوسيدن كرد .مردى از قريش كه از خاندان مروان بود [ ،به جابر ] گفت :اى ابا عبداهلل ! با اين
ّ
سن و جايگاهى كه به عنوان صحابی رسول خدا؟ص؟ دارى _ و جابر در بدر حضور داشت _،
اين كارها را مى كنى؟ ! جابر گفت :اى برادر قريشى ! دور شو ،اگر فضل و جايگاه این دو را به
مانند من مى دانستى ،خاک زير پاى آنان را مى بوسيدى.
سپس به انس بن مالک رو كرد و گفت :اى ابوحمزه ! رسول خدا؟ص؟ چيزى درباره ی این دو
به من فرمودند كه گمان نمى كردم انسانی چنین باشد .انس گفت :اى ابوعبداهلل ! پيامبر؟ص؟
به تو چه فرمودند؟ _ در این هنگام امام حسن و امام حسين؟امهع؟ رفتند ،اما من برای شنیدن
گفتگویش���ان ایستادم _ جابر گفت :روزى در مس���جد جماعتی اندک پيرامون رسول خدا؟ص؟
بودند ،ایشان به من فرمودند :اى جابر ! حسن و حسين را برایم فرا بخوان.
آن حضرت به آن دو عالقه ی بسیار داشت .رفتم و آن دو را فرا خواندم و در حالی که گاهی
این را حمل می نمودم و گاهی آن را ،بازگشتم .ایشان _ که به خاطر محبت و گرامیداشت من
نسبت به آن دو سرور و شادمانی را در چهره شان مشاهده می کردم _ به من فرمودند :ای جابر !
آیا این دو را دوس���ت داری؟ عرض کردم :پدر و مادرم فدای ش���ما ،با این منزلتی که برای آنها
نزد شما می دانم ،چسان دوستشان نداشته باشم؟
فرمودن���د :آیا تو را از فضیلتش���ان آ گاهی ندهم؟ گفتم :آری ،پدر و م���ادرم فدایت .فرمودند:
خ���دای تعال���ی وقتی خواس���ت مرا بیافرین���د ،مرا نطفه ای س���فید و پا کیزه آفرید .پ���س آن را در
صلب پدرم آدم؟ع؟ به ودیعه گذارد و پیوس���ته آن را از صلبی پاک به رحمی پاک منتقل کرد
ت���ا آنکه به نوح و ابراهیم؟امهع؟ رس���ید و چنین بود تا به عبدالمطلب منتقل ش���د .لذا چیزی از
ّ
جاهلیت به من اصابت نکرد.
آلودگی های
آنگاه آن نطفه در عبداهلل و ابوطالب دو نیم شد .من از [ صلب ] پدرم به وجود آمدم و خدا
ّ
نبوت را به من ختم کرد .از [ صلب ] ابوطالب نیز علی به وجود آمد و خدا ّ
وصیت را به او ختم
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نمود .آنگاه این دو نطفه از من و علی به هم پیوس���ت و جهر و جهیر _ یعنی حس���ن و حسین _
از [ نس���ل ] ما به وجود آمدند ،و خدا به آن دو اس���باط ّ
نبوت را ختم فرمود و ذریه ی مرا از نسل
آن دو قرار داد ،و مرا فرمان داد شهر _ و یا فرمودند :شهر های کفر _ را فتح کنم.
مردی از نس���ل این _ و به حس���ین؟ع؟ اشاره نمود _ در آخرالزمان خروج خواهد کرد که زمین
را از عدل آ کنده می سازد همان گونه که از ظلم و جور پر شده است.
این دو پاکیزه و ّ
مطهرند و دو آقای جوانان اهل بهشت .خوشا به حال 1کسی که آن دو و پدر
و مادرشان را دوست بدارد ،و وای بر کسی که با آنان بجنگد و دشمنی کند».

2

ح� ت� هاى الهى ب�ه پ�ا ي� ن
ا� مى رسد
ب�ا
مهدى ما ،ج
ِ
مروج الذهب  32/1از امير مؤمنان علی؟ع؟ نقل می کند« :وقتى خدا خواست بیافریند و اموری
بدیع را ایجاد کند ،پيش از گس���ترانیدن زمين و برافراشتن آسمان ،خاليق را در صورت هایی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چون غبار قرار داد .خدا در آن حال در ملكوتش یگانه و در جبروتش بى همتا بود.
سپس نورى از انوارش را فراهم آورد كه درخشيد و پاره ای از پرتو خود را برکند که ساطع شد،
آن���گاه آن ن���ور ميان آن صورت هاى پنهان ،گ���رد آمد كه همان ص���ورت پيامبرمان محمد؟ص؟
ب���ود .خدا به او فرمود :تو برگزيده و منتخب هس���تی و ودیعه گاه نور و گنجينه هاى هدايتم نزد
توس���ت .به خاطر تو س���رزمين بطحاء را مى گسترانم و آب را می فرستم و آسمان را برمى افرازم و
پاداش و عذاب و بهش���ت و ّ
جهنم را قرار مى ده���م .اهل بيت تو را براى هدايت می گمارم و از
علم و دانش مكنونم به آنها مى دهم ،چنان که هیچ مطلب دقیقی بر ایش���ان س���خت نباش���د
و امور پوش���يده خسته ش���ان نكن���د .آنها را ّ
حجت ب���ر آفريدگانم و آ گاهی بخش���ان از قدرت و
ّ
وحدانيت���م قرار می دهم .آن���گاه خداوند از آنان بر ربوبيت و اخ�ل�اص در وحدانيت ،گواهى و
شهادت گرفت.
پ���س از آن ،انتخ���اب محمد و آلش را با بصيرت و خرد خاليق آميخت و به آنان نمایاند که
 .1احتمال آن نیز می رود که مقصود از «طوبی» که به «خوش���ا به حال» ترجمه ش���د ،درخت طوبی باشد ،و در عبارت
اخیر به جای «ویل» که «وای» برگردان شد ،چاه ویل در ّ
جهنم .م
 .2تأویل اآلیات  379/ 1با اندکی تفاوت ،و نیز حلیة االبرار 64/ 2
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هدایت و نور با اوس���ت و امامت در خاندانش .این از آن رو بود که می خواس���ت ّ
س���نت عدل
ّ
مقدم باشد و اتمام ّ
حجت پیشتر.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها

پس عرش او بر روی آب قرار گرفت.
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آن���گاه مخلوقات را در غیب خود مخفی نمود و در علم مکنون خود پنهان داش���ت .بعد از
آن عوالم [ مختلف ] را قرار داد ،زمان را گسترد ،آب را فرستاد ،کف و دود را به ّ
تحرک درآورد،
آن���گاه زمی���ن را ب���ر روی آب گس���ترانید (و از آب دودی بی���رون آورد و آن را آس���مان قرار داد).
سپس زمین و آسمان را به اطاعت فراخواند و آن دو اجابت کردند.
س���پس مالئکه را از انواری که خود ابداع نموده و ارواحی که خود آفریده بود ایجاد نمود .با
نبوت محمد؟ص؟ را قرین ساخت .لذا ّ
توحید خود ّ
نبوت ایشان پیش از آنکه در زمین مبعوث
شود ،در آسمان مشهور شد.
پس چون آدم را آفرید فضیلت او را برای فرشتگان آشکار کرد ،و هنگامی که او را از اسامی
اش���یاء _ در آن زمانی که از او خواست تا [ به فرشتگان ] خبر دهد _ آ گاه نمود ،به آنان نمایاند
که او را به علم سابق مخصوص داشته است ،پس آدم را محراب ،کعبه ،در و قبله ای قرار داد
که نیکان و روحانیین انوار را برای او به سجده درآورد.
س���پس آدم را از ودیعه اش خبر داد و عظمت آنچه وی را نس���بت به آن امین شمرده است،
ب���ه او نش���ان داد ،و این بع���د از آن بود که او را نزد مالئکه امام نامی���د .بهره ی آدم از خیر همان
ودیعه گاه نور ما بود که به او نمایاند.
خدای تعالی همواره این نور را در زمان پنهان می داشت تا آنکه محمد؟ص؟ را در این مقطع
زمانی برتری داد .او هم مردم را در ظاهر و باطن و پنهان و آشکار دعوت کرد و از آنان خواست
تا پیمانی را که خدا در [ عالم ] ّ
ذر و پیش از تناسل از آنان گرفته بود ،به یاد آورند.
پس هر کس با ایش���ان موافقت کرد و از مصباح نور پیشینش برگرفت ،به ّ
سر ایشان هدایت
شد و امر روشن ایشان را دریافت ،و هر آنکه به غفلت دچار شد ،شایسته ی غضب گشت.
س���پس آن ن���ور به ما انتقال یاف���ت و در امامان ما درخش���ید ،پس ما انوار آس���مان و زمینیم.
تنه���ا به ماس���ت که نجات می یابی���د ،علم مکنون تنها از ناحیه ی ماس���ت و ام���ور فقط به ما
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بازگشت می کند.
به مهدی ماس���ت ک���ه حجت ها به پایان می رس���ند .او خاتم امام���ان ،رهایی بخش امت،
نهای���ت ن���ور و مص���در امور اس���ت .پ���س م���ا برتری���ن مخلوقات ،ب���ا ش���رافت ترین ّ
موح���دان و
ّ
حجت های پروردگار جهانیان هستیم .هر که به والیت ما ّ
تمسک دارد و بر ریسمان ما چنگ
زده به این نعمت خوش باشد».
تذك ��رة الخواص ابن ج ��وز ى  128/از امام حس ��ین؟ع؟« :پدرم امير المؤمنین روزى در مس���جد
جامع كوفه در س���تايش رس���ول خدا؟ص؟ خطبه ای بلیغ ادا کردند و در آن فرمودند :با مهدى ما
حجت ها پايان مى یابد ،پس او خاتم امامان ،رهایی بخش امت ،منتهای نور و ّ
س���ر پیچیده
است .مژده باد بر هر كسى كه به رشته ی ما چنگ زند و بر محبت ما محشور شود».
معنای این س ��خنّ :
حجت ها پایان می یابد ،آن است که دیگری هیچ حجت و برهانی در مقابل
اهل بیت؟مهع؟ نخواهد بود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آ خ ن ّ
ح� ت� و خ� يل� ف�ه ی الهى ت
اس�
امام عسكرى؟ع؟ :مهدى ��ر�ي � ج
اثبات الهداة  569/3از فضل بن شاذان از محمد بن عبد الجبار روایت می کند« :خدمت مواليم
امام حسن بن علی [ عسکری ]؟ع؟ عرض كردم :يابن رسول اهلل ! خدا مرا فداى شما گرداند،
دوس���ت دارم بدانم پس از شما امام و ّ
حجت خدا بر بندگانش كيست؟ فرمودند :پس از من،
پس���رم امام و ّ
حجت خداس���ت ،همو که همنام و هم كنيه ی رسول خدا؟ص؟ است .او آخرين
ّ
حجت و خليفه ی خداست.
عرضه داش���تم :ای پسر رسول خدا ! از چه كسى به دنيا مى آيد؟ فرمودند :از دختر پسر قیصر
ّ
پادش���اه روم .بداني���د او به دنيا مى آيد و مدتی طوالنى ،از مردم غائب مى ش���ود ،س���پس ظاهر
مى گردد».
ّ
المتهج ��د  287/در ّ
توس ��ل ب ��ه امام ��ان معص ��وم؟مهع؟ از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نق���ل می کند:
مصباح

«خدايا ...بواسطه ی بقية اهلل كه باقى مانده ،به تو ّ
تقرب مى جويم ،همو كه بين اوليائش مقيم
اس���ت و او را برای خود رضایت دادیّ ،
طيب ،طاهر ،فاضل و نيكوكار ،نور زمين و س���تون آن،
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اميد و آقای اين امت ،فرمان ده به معروف و بازدارنده از منكر ،ناصح امين ،آنكه از پیامبران
ِ
اوصیاء نجیب و طاهر است».
می رساند و خاتم
ِ
غيب ��ت ش ��یخ طوس ��ى  165/از اب ��و س ��ليمان داود ب ��ن عن ��ان بحران ��ى روای ��ت می کن ��د« :ب���راى
ابو سهل اسماعيل بن علی نوبختى این جریان را بیان کردم :در آن بیماری که امام عسکری؟ع؟
درگذش���تند خدمتشان رسيدم .ایش���ان به عقید خادم که سياهپوست و اهل حبشه و پيشتر
خادم امام هادى؟ع؟ بود و امام حس���ن عسكرى؟ع؟ او را بزرگ كرده بود ،فرمودند :اى عقيد !
برایم آبی با مصطکی1بجوشان.
صقيل كنيز آن را آورد .وقتی ظرف در دست امام عسکری ؟ع؟ قرار گرفت
خادم آن را جوشاند ،و
ِ
و خواس���تند آن را بنوش���ند ،دس���تان ایش���ان به لرزه افتاد به طوری که ظرف به دندان هایش���ان
برخورد نمود.
حضرت آن را گذاشتند و به عقید فرمودند :وارد اتاق شو ،آنجا پسری را در سجده می بینی،
او را بیاور.
عقید گوید :وارد اتاق شدم و با پسری در سجده مواجه شدم که انگشت ّ
سبابه خود را باال
برده بود .بر او سالم کردم و او نمازش را کوتاه کرد .عرض کردم :آقای من شما را فرا می خواند.
در این هنگام صقیل آمد و دست او را گرفته نزد پدر برد.
وقت���ی ایش���ان آمدن���د در حضور پدر ایس���تادند و س�ل�ام کردند .چه���ره ای نورانی داش���تند و
موهایش���ان ّ
مجع���د و نی���ز دندان هایش���ان با فاصله ب���ود .چ���ون امام عس���کری؟ع؟ او را دیدند
گریس���تند و فرمودند :ای آقای اهل بیت خود ! مرا آب بنوش���ان که به نزد پروردگارم می روم .او
هم ظرف را گرفت ،لب هایش را [ به دعا ] تکان داد و آنگاه پدر را نوشانید.
امام عس���کری؟ع؟ فرمودن���د :مرا ب���رای نماز آم���اده کنید .پس در آغوش ایش���ان دس���تمالی
گذاشتند و آن پسر او را وضو داد و بر سر و دو قدمش مسح کرد.
امام عس���کری؟ع؟ فرمودند :پسرم ! بش���ارت باد که تو صاحب الزمان ،مهدیّ ،
حجت خدا
ّ
ّ
وصی منی و از م���ن تولد یافته ای ،تو محمد بن الحس���ن بن علی بن محمد
ب���ر زمی���ن ،فرزند و
 .1درختی است با میوه ای که طعم آن به تلخی مایل است و شیره ای دارویی از آن بیرون می آورند.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها

برنامهی الهی

تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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بن علی بن موس���ی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحس���ین بن علی بن ابی طالب و از نسل
رس���ول خدا؟ص؟ هستی ،تو خاتم ائمه ی طاهرین هس���تی و رسول خدا؟ص؟ به تو بشارت دادند
و ن���ام و کنیه برایت نهادند ،اینچنین پدرم از پ���دران طاهرینش به من عهد کردند ،خداوند بر
اهل بیت درود فرستد ،همانا پروردگار ما حمید و مجید است .و همان وقت از دنیا رفتند».

هس�م و خ� ن
الاوص�اء ت
داو�د ب�ه ن
امام مهدى؟جع؟ :ن
م� ب�لا را
م� خ� تا�م
ي
ف
ن
مى ك�د
ب�رطر�
مس ��عودى در اثب ��ات الوصیة  221/روای ��ت می کند« :عالن از ابو نصر ضری���ر خادم برايم چنین
نق���ل ك���رد :حضور صاح���ب الزمان رس���یدم ،به من فرمودن���د :صندل قرم���ز 1را بياور .برايش���ان
آوردم ،بع���د فرمودند :مرا مى شناس���ى؟ عرض كردم :آرى ،فرمودند :که هس���تم؟ عرض كردم:
موال و پسر موالی من.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فرمودند :از اين نپرس���يدم .عرض کردم :فدايتان ش���وم ،خود بفرمايي���د ،فرمودند :من خاتم
االوصياء هستم و خداوند تنها به من ،بال را از خاندان و شيعیانم برطرف مى كند».

2

 .1نام دارویی است.
 .2مشابه آن در كمال الدين  ،441/2غيبت طوسى  148/و الخرائج والجرائح 458/1
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فصل هشتم

ت
ف
ش
ت
� یحر�� ب��ار�ها
تحریف بشارت نبوی توسط سلطه

ف
ر؟ص؟� ن
م� ت
ع� ت
رمود�د :مهدی ا�ز ت
ر� ن
اس�،
ام�
پ� ي� ب
آ
ام� �ت�غ ��ر ن
داد�د !
ولی � ن� را ب�ه ت ی ی
در حديثى كه نزد س ��نيان صحيح است و حافظ ابن منادى در المالحم  41/آورده است چنین

آمده« :عبدالرزاق بن همام گوید :از س���عيد بن ّ
مسيب پرسيدم :آيا مهدى حق است؟ گفت:
حق اس���ت ،گفت���م :از كدام قبيله اس���ت؟ گف���ت :از قريش ،پرس���يدم :از كدام تیره؟ پاس���خ
داد :بنى هاش���م ،س���ؤال كردم :از كدام بنى هاش���م؟ گف���ت :از بنى عبدالمطلب ،پرس���يدم:
از كدام فرزندان عبدالمطلب؟ جواب داد :از فرزندان فاطمه ،گفتم :از كدام فرزندان فاطمه؟
جواب داد :همين اندازه برايت كافی است».

1

علت كتمان حديث توسط ابن ّ
مسيب اين بود كه از نظر حكومت ،مدح و ستايش اهل بيت؟مهع؟
جرم محسوب مى شد و همین موجب هراس وی شده بود.
عل ��ت دیگ ��ر اینک ��ه ّ
هویت امام مه ��دی؟ع؟ در برخی روایات س ��نیان مبهم اس���ت آن اس���ت که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بعضی راویان برای فرار از خشم خلیفه عبارت «عترت من» را به «امت من» تغییر دادند ! صحیح

ابن حبان  11/ 8و مس ��ند ابى يعلی  291/2از عبداهلل بن عمر از پيامبر؟ص؟ نقل می کنند« :مردى از
امتم خروج مى كند كه نامش شبيه نام من و اخالقش همچون اخالق من است .او زمين را پر
از عدل و داد مى كند ،چنان كه از ستم و بيداد آ كنده شده است».
المعجم الكبير  168/10از ابن عمر از آن حضرت« :اگر از دنيا جز یک روز باقى نمانده باش���د،
خدا مردى از امتم را برمى انگيزد كه نامش شبيه نام من است».
س ��نن الدانی  100/نیز مش ��ابه آن را از ابو س ��عید خدری آورده اس ��ت و ...لذا می بایس���ت در این
احادیث عترت را جایگزین امت نمود.
اين تحريف ،گاه از عبداهلل بن عمر مش ��اهده می ش ��ود ،گاه عبداهلل بن عمرو عاص و برخى اوقات
به عبداهلل بن مسعود نسبت داده می شود .حتى گاهی به ابو سعيد خدر ى _ كه جرأت و شهامتش
معروف اس ��ت به نحوی که حاضر به بیعت با یزید نش ��د و لذا جلاّ دان او در واقعه ّ
حره ریش های او
 .1فرائ���د فوائ���د الفك���ر  65/از قت���اده ،المالح���م والفت���ن اب���ن ط���اووس 164/از فت���ن زكري���ا ،ينابي���ع الم���وده ،262/3
و آقای میالنى در شرح منهاج الكرامة  255/1از شرح المواقف  342/5و شرح المقاصد  232/8آورده اند.

248

را کندند و نزدیک بود او را بکشند _ منتسب می گردد !

س ��نن الدان ��ی  93/از اب ��و صدیق ناجی ش ��اگرد ابو س���عید چنین نق ��ل می کند« :ابو س���عید كنار
منب���ر پيامبر نشس���ته ب���ود و گري���ه و ناله می ک���رد ! گفتم :چرا گري���ه مى كنى؟ گف���ت :يادم آمد
رس���ول خدا؟ص؟ بر اين منبر نشس���تند و فرمودند :در میان اهل بيتم مردی اس���ت كه بينى اش
برجس���تگی دارد و پيش���انى اش بلند اس���ت ،وی مى آيد و زمين را كه از ستم و بيداد پر شده،
از عدل و داد می آ كند».

م� ت
م� ت
ع� ت
اس�» را ب�ه ن«�ام او ش� ب� ی�ه ن�ام ن
ار� ن«�ام او ن�ام ن
اس�»
ب
ن
ت
د�ل کرد�د !
� ب� ی
در احاديث سنیان پيوسته مى ديدم و مى خواندم كه از پيامبر؟ص؟ روایت می کنند« :نام او شبیه
نام من اس���ت» ،بعد از خود می پرس ��يدم :چگونه ممکن اس ��ت پيامبر؟ص؟ كه مخزن دانش و یقین
اس ��ت ،مانند کس ��انی که بر اس ��اس پندار و گمان س ��خن می رانند ،س ��خن بگوید؟ و آيا در راستای
غرضی مى خواهد قضيه را مبهم بگذارد؟
اما وقتى احاديث اهل بيت؟مهع؟ را _ كه صادقان و پاکان هس ��تند _ بررس ��ی نمودم ،دیدم که همه

عب ��ارت را چنی ��ن آورده اند« :نام او نام من اس���ت» و اثری از الفاظ دیگری چون «ش���بیه و نزدیک»
نیست.

كمال الدين  286/1از جابر؟حر؟ از رسول خدا؟ص؟« :مهدى از فرزندان من و همنام و كنيه ی من
اس���ت .او در خلقت و اخالق ش���بيه ترين مردم به من اس���ت .برای او غيب���ت و [ برای مردم ]
حیرتی خواهد بود كه در آن ّامت ها گمراه مى شوند .سپس مانند ستاره ی درخشان مى آيد و
زمين را پر از عدل و داد مى كند ،چنان كه آ كنده از س���تم و بيداد ش���ده اس���ت».
چرای ��ی ای ��ن تحر ی ��ف را در ای ��ن بای ��د جس ��ت که کس ��انی که ب ��رای معاویه و موس ��ی ب ��ن طلحه
ّ
مهدویت داش ��تند ،ت�ل�اش می کردند تا نام حضرت مهدی؟جع؟ را از نام رس ��ول گرامی؟ص؟
ّادعای
دور کنن ��د و آن را مش ��ابه و ی ��ا نزدی ��ک ن ��ام ایش ��ان ق ��رار دهن ��د ت ��ا ب ��ه مقص ��ود خ ��ود دس ��ت یابند !
یکی از نکات مهم آن است که «مشابه بودن دو نام» ّ
توسط کسانی که از ابن مسعود روایت می کنند
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جعل شده است !

ابن منادى در المالحم  41/از سالمة بن سلیم می آورد« :به عاصم بن ابى النجود گفتم :اى
ابوبكر ! آیا تو گفتى که ّزر بن حبيش از عبداهلل بن مسعود از رسول خدا؟ص؟ چنین روایت
می کند :دنيا سپرى نمى شود مگر پس از آنكه مردى از اهل بيتم که نامش مشابه نام من است
بر زمين حكمرانى كند؟ گفت :آرى ،و [ نیز فرمود ] :او خلیفه ای خواهد بود».
ش ��ايد آغ ��از تحریفاتی چنین ،از اینجا باش ��د ک ��ه آنان ابتدا عبارت «اس���مه اس���می» را با افزودن

کاف تش ��بیه به «اس���مه کاس���می» تبدی ��ل کرده ان ��د و در نتیجه ب ��ه الفاظی چون «یوافق اس���می:
با نام من موافق است» و یا «یواطئ اسمی :به نام من نزدیک است» تغییر یافته است.

1

ام ��ا در روای ��ت حذيف ��ه عب ��ارت «اس���مه اس���مى» آم ��ده اس ��ت .عق ��د ال ��درر  24/از اب���و نعيم در

صفة المهدی از حذیفه آورده است« :رسول خدا؟ص؟ برايمان سخنرانی کردند و درباره ی وقایعی
که رخ خواهد داد فرمودند ،س���پس افزودند :اگر از دنيا جز یک روز نمانده باشد ،خدا آن روز را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن قدر طوالنى مى كند تا مردى از فرزندانم را که همنام من است برانگيزد.
س���لمان فارسى برخاس���ت و عرض كرد :اى رس���ول خدا ! از كدام فرزندانتان؟ فرمود :از اين
فرزندم ،وبا دست بر حسين زد».

�ه ف�رما� ش� ��ام�ر؟ص؟ ا�ف�ز ن
م� ت
ود�د که ن«�ام پ�در او ن�ام پ�در ن
اس�» !
ي پي ب
ب
پدر حضرت مهدى؟جع؟ امام حس ��ن عسكرى؟ع؟ است و علت این عنوان آن بود که خلیفه ی
وقت آن حضرت و پدرش امام هادی؟امهع؟ را به اجبار در پایتخت خود س ��امرا که عس���کر نام داشت
اقامت داده بود .از این رو این دو امام به عسکریین؟امهع؟ معروف شدند.
ولیکن راویان دس ��تگاه خالفت پدر امام عصر؟جع؟ را همنام پدر پیامبر؟ص؟ قرار دادند ! از این رو
ّ
مهدویت کند ،و نیز عبداهلل
عرصه فراهم ش ��د تا عبداهلل منصور عباس ��ی برای پسرش محمد ادعای
بن حسن ّ
مثنی توانست آن را برای فرزندش محمد مدعی شود !
پی ��روان ابن تیمیه هم فرصت را غنیمت ش ��مرده بر این افترا پافش ��اری کردن���د ،و تمامی نصوص
 .1المعجم الكبير طبرانى  161/10و المالحم ابن منادى  41/از ابن مسعود
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و روایات ��ی ک ��ه ام ��ام مهدی؟ع؟ را از نس ��ل حض ��رت امی ��ر و صدیق ��ه ی طاهره؟امهع؟ معرف ��ی می کند
کن ��ار زدن ��د ! آن ��ان در ص ��دد آن بودن ��د ک ��ه عرص ��ه را ب ��رای مهدی غیر هاش ��می خ ��ود ّ
مهیا س ��ازند !
به دنبال آن ش ��ورش محمد بن عبداهلل عتیبی در آغاز س ��ده ی پانزدهم و در س ��ال  1400هجری رخ
ّ
مهدوی ��ت او هم ��راه بود .او چن ��د روز بر حرم مکه س ��یطره داش ��ت و وزارت او را برادر
داد و ب ��ا ّادع ��ای
همس ��رش جهیم ��ان عهده دار ب ��ود .جهیمان مردم را به بیعت با ش ��وهر خواه ��رش محمد بن عبداهلل
عتیب ��ی ف ��را خوان ��د ! ام ��ا این مهدی کش ��ته ش ��د و حتی نتوانس ��ت اندک ��ی عدال ��ت را برقرار س ��ازد !
ّ
بعد از او وهابیان برای شخص دیگری که اهل بریده بود مدعی مهدویت شدند .او هم محمد بن
عبداهلل نام داشت و هنوز هم زنده است و شاید از قبیله ی هوازن باشد .آنان پنداشتند که اوصاف
مهدی در اوس ��ت ،لذا او را نزد مفتی بزرگ خود ابن باز بردند .او هم وی را آزمود و خوش ��ایندش قرار
گرفت و با کسانی که او را مهدی می انگاشتند موافقت کرد و صفات مهدی را بر او منطبق دانست !
س ��ایت های وهابی ��ان اي ��ن خبر را دو س ��ال پیش از م ��رگ ابن باز منتش ��ر کردند .بعده ��ا خواندیم
ک ��ه او را ب ��ه چچ ��ن و افغانس ��تان بردند ت ��ا این حدیث ک ��ه «مهدی از ش���رق خروج می کن���د» بر او
منطبق ش ��ود ! س ��پس او را در س ��رداب خود _ که ما را به گزاف بدان ّمتهم می کنند _ مخفی کردند !
گرچه آنان چنین پنداش ��تند ،اما صحیح آن اس ��ت که امام مه ��دی؟جع؟ از مکه خروج می کند و
آغاز حرکت یاران مشرقی ایشان _ و نه ظهور _ از سمت شرق است.
ً
ظاه ��را اص ��ل اي ��ن ز ی ��ادت ،از روایتی اس ��ت که ب ��ه ابن مس ��عود نس ��بت می دهن ��د ،او می گوید:

«رسول خدا؟ص؟ فرمود :اگر از دنيا جز يک روز باقى نمانده باشد ،خدا آن روز را طوالنى مى كند
تا مردى از خاندانم را كه نامش مش���ابه نام من و نام پدرش هم نام پدر من اس���ت برانگیزد ،او
زمين را پر از عدل و داد می كند ،چنان كه پر از ظلم و بيداد شده است».

1

قابل توجه آنکه این زیادت تنها در بعضی منابع دس ��ته دو م و دس ��ته س ��وم س ��نیان آمده اس���ت.
احم ��د در  376/ 1دو روایت از زر بن حبیش از ابن مس ��عود نقل می کند ک ��ه عبارت «نام پدرش نام
پدر من است» در آنها نمی باشد.
 .1ر.ک ب���ه الفت���ن  ،367/1المصن���ف اب���ن اب���ی ش���يبه  ،678/ 8المعج���م االوس���ط  ،135/2س���نن الدان���ى ،94/
العلل المتناهية  856/2و ...
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ال ��روض الدان ��ى عل ��ى المعجم الصغي ��ر  290/2از عب ��داهلل بن مس ��عود از رس���ول خدا؟ص؟ روایت

می کند« :دنيا س���پرى نمى ش���ود ،مگر پس از آنكه مردى از اهل بيت���م حكمرانى كند كه نامش
مشابه نام من است».

1

اين افزوده حتی مورد نقد برخى از علماى بزرگ اهل سنت مانند گنجی شافعى قرار گرفته است.

او در البيان  482/مى نویس ��د« :حافظ ابوالحس���ن محمد بن حس���ين بن ابراهيم بن عاصم آبرى
در مناق���ب الش���افعى این حدی���ث را ذکر می کند و می نویس���د :زائده [ راوی ] ای���ن روایت را با
زیادتی آورده است ،وی می گوید :اگر از دنیا تنها یک روز باقی مانده باشد خداوند آن را چنان
طوالنی می کند تا مردی از [ نسل ] من یا اهل بیت من را برانگیزد که نام او مشابه نام من و نام
پدر او نام پدر من است ،او زمین را همان طور که از ظلم و جور آ کنده شده است پر از عدل و
داد خواهد نمود .گنجی در ادامه می گوید :ترمذی این حدیث را نقل می کند و در آن عبارت
«نام پدر او نام پدر من است» وجود ندارد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اب���و داود آن را آورده اس���ت ول���ی در اکثر روایات حافظان احادی���ث و ثقاتی که روایات را نقل
نموده اند ،تنها «نام او نام من اس���ت» آمده اس���ت .کس���ی که این عبارت «ن���ام پدر او نام پدر
من است» را نقل کرده زائده است که بر احادیث می افزاید ...گفتار نهایی در این مطلب آن
است که امام احمد بن حنبل با آن دقت و اتقانی که در ضبط احادیث داشته در چند جای
مسند خود این حدیث را چنین می آورد که «نام او نام من است».
س ��لمى در عق ��د ال ��درر  27/مى نويس ��د :گروه���ى از پیش���وایان در حدي���ث ،اي���ن رواي���ت را در
كتاب هايش���ان آورده ان���د ،از جمل���ه امام ابو عيس���ى ترم���ذى در جامع ،امام ابوداود در س���نن،
حافظ ابوبكر بيهقى و شيخ ابو عمرو دانى كه همگى روايت را نقل می کنند و عبارت «نام پدر
او نام پدر من است» در آن نيست.

 .1مانن���د آن در جام���ع االحادي���ث س���يوطى  264/7ني���ز ب���ه دو روايت از ابن مس���عود ،مس���ند ب���زار  ،225/5زين الفتى
 ،382/1س���نن اب���و داود  106/4ب���ه س���ه طري���ق از ابن مس���عود ،س���نن ترم���ذى  ،343/ 3المعج���م الكبي���ر ،166/10
سنن الدانى  ،98/مصابيح بغوى  ،492/3جامع االصول  48/11و االعتقاد بيهقى 173/
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نگارن ��ده :بدی ��ن ترتی ��ب معل ��وم ش ��د کس ��ی ک ��ه ای ��ن عب ��ارت را اف ��زوده و جع ��ل ک ��رده اس���ت
زائدة بن قدامه ی ثقفی اس ��ت .او از خویش ��ان مختار بود و از فرماندهان س ��پاه ّ
حجاج .در احوال او
نوشته اند که ّ
تعصب بسیاری داشت ،از این رو کسانی را که بر ابوبکر و عمر خرده می گرفتند از خانه اش
بیرون می کرد و لذاس ��ت که او را ثقه ش ��مرده اند ! ب ��ا وجود اینکه خود تصر ی ��ح می کنند این عبارت
دروغین است ،دیگر نیازی به توجیهاتی که شبلنجی ،اربلی ،هروی ،میرزای نوری و عالمه مجلسی

کرده اند ،نیست ،ایشان گفته اند :شاید اصل روایت چنین بوده که «اسم ابیه اسم نبی :نام پدر او
نام پیامبری است» و یا «اسم ابیه اسم ابنی :نام پدرش نام پسرم یعنی امام حسن؟ع؟ است».
البت ��ه ای ��ن اش ��کال که برخی عالمان ش ��یعی _ مانند ش ��یخ طوس ��ی در امالی  361/ 1و س ��ید بن
ط ��اووس _ نی ��ز در بعضی روایات این افزوده را نقل کرده اند بر ما وارد نیس ��ت ،زیرا آنان امانت در نقل
را رعایت کرده اند و از س ��ویی تصریح نموده اند که پدر ایش ��ان امام حس ��ن عسکری؟ع؟ می باشد.

ن
ن
ن
حس�؟ع؟»
امام حس� ن�؟امهع؟» را ب�ه «ا�ز �سل امام
«امام مهدی ا�ز �سل
ی
ن
ت
کرد�د !
د�ل
� ب� ی
در جلد س ��وم جواهر التاريخ به اثبات رس ��اندیم که امویان از صلح امام حسن؟ع؟ با معاویه سوء
اس ��تفاده کردند و بر آن ش ��دند تا ایش ��ان را مخالف با پدر و برادرش ��ان؟امهع؟ و نیز مخالف جنگ های
جمل و صفین جلوه دهند و گفتند که ایشان به برادرشان وصیت کرد بر بنی امیه خروج نکند ! آنان
در این راس ��تا گزارش ��اتی جعل کردند که به ظاهر مدح ایش ��ان اس ��ت ولی در واقع و به طور هدفمند
ّ
مذمت پدر و برادر ایشان !
از جمله کارهای آنها آن بود که از امام حس ��ین؟ع؟ انتقام گیرند و لذا امام مهدی؟جع؟ را از نس���ل
ایش ��ان بیرون بردند و از ذریه ی امام حس ��ن؟ع؟ معرفی کردند و در این رابطه روایتی را نیز به حضرت
امیر؟ع؟ نسبت دادند !

الفتن  374/1مى نویس ��د« :علی بن ابى طالب؟ع؟ فرمود :پيامبر؟ص؟ حس���ن را س���يد ناميد،
و به زودى خداوند از نس���ل او مردى خواهد آورد كه نامش نام پيامبرشماست .او زمين را پر از
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عدل و داد مى كند ،چنان كه از ستم آ کنده شده است».

1

اب ��و داود در س ��نن  108/4چنين آورده« :از ابو اس���حاق نقل ش���ده كه عل���ی؟ع؟ _ در حالی كه
به پس���رش ،حس���ن مى نگريست _ گفت :اين پس���رم سيد اس���ت ،چنان كه پيامبر؟ص؟ ناميد،
و به زودى مردی از نس���لش قيام مى كند كه به نام پيامبرتان ناميده مى ش���ود .در اخالق مانند
اوست ،اما خلقت نه _ سپس امام سخن از فراگیر شدن عدل و داد به میان آوردند _».
پيروان بنی امیه از این حدیثی جعلی ش ��ادمان شدند و خود را به نادانی زدند که خودشان روایت
«امیرالمؤمنین به پسرش حسین؟امهع؟ نگاه کرد و  »...را نقل کرده اند !

من ��اوی در فیض القدیر  362/ 6به نقل از س ��مهودی می نویس ��د« :حس���ن خالف���ت را رها كرد و
برادرش را هم از آن نهی کرد .او اين مطلب را در شب وفاتش يادآور شد و از باب دلسوزی به
ّ ً
برادرش گفت .و روایتی که او را از نسل حسین معرفی می کند جدا سست و بی پایه است! ».
ابن تيميه در منهاج السنة  95/4مى نويسد« :مهدى كه پيامبر؟ص؟ در مورد او خبر داده است،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

محمد بن عبداهلل نام دارد نه محمد بن حس���ن و از علی روایت ش���ده :او از نسل حسن است
نه حسین! ».

2

ش ��اگرد وى اب ��ن قيم نیز در المن ��ار المنيف  151/پندار اس ��تادش را ّاتخاذ ک���رده می افزاید« :اکثر

احادیث بر این داللت دارد که مهدی از نس���ل حسن اس���ت( !) این مطلب ّ
سر لطیفی دارد و
آن این اس���ت که حسن به خاطر خدا خالفت را رها نمود ،لذا خداوند در نسل او کسی را قرار
داد ک���ه به خالف���ت حق که عدالت آن زمین را مملو می س���ازد ،قیام کن���د  ...و این بر خالف
حس���ین اس���ت ،چرا که او بر خالفت ح���رص ورزید( !) و برای رس���یدن ب���ه آن جنگید و بدان
دست نیافت! ».

3

 .1و نیز جامع االصول  ،49/11عقد الدرر  ،23/مشكاة المصابيح  ،26/3الفتن ابن كثير  ،38/1الحاوى  ،59/2عون
المعبود  ،381/11عقيدة اهل السنة  16/و...
 .2و نیز ر.ک به 258/ 8
 .3ب���رای آ گاه���ی بیش���تر از خباث���ت و ناصبی گ���ری عالمان ام���وی ،و نیز افترا بس���تن آنان ب���ر آقای جوانان اهل بهش���ت
امام حس���ین؟ع؟ و ش���ادمانی آنان از این روای���ت ر.ک به الصواعق المحرقة  ،480/ 2الح���اوی  ،85/ 2الفتاوی الحدیثة
 ،30/عون المعبود  256/ 11و الفائق 230/ 1
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بهتر ي ��ن مطلبى كه در ّرد اینان يافتم ،پاس ��خى اس ��ت كه آقاى ميالن ��ى در مجله ی تراثنا 59/43

می دهند ،و اینک خالصه ی آن:

«الف .تنها کس���ی که این روایت را آورده اس���ت ابو داود است و هیچ یک از حدیث نگاران
نه پیش از او و نه پس از او آن را نقل نکرده اند.

ّ
ب .در نق���ل اي���ن حدي���ث از اب���و داود اختالف اس���ت .ج���زرى ش���افعى متوف���ای  833در

اس���مى المناقب مى گويد :صحیح تر آن اس���ت که مهدی از نسل حسین بن علی است ،زیرا
امیرالمؤمنین علی؟ع؟ بر آن تصریح کردند ،هم چنان که اس���تاد ما عمر بن حس���ن رقی که در
زم���ان خود ّ
رحاله1بود خبر داد که اس���تاد او ابو الحس���ن بخاری ،از عمر ب���ن محمد دارقزی ،از
ابوبدر کرخی ،از ابوبکر خطیب ،از ابو عمر هاش���می ،از ابو علی لؤلؤی ،از ابو داود حافظ نقل
می کند :هارون بن مغیره ،از عمر بن ابی قیس ،از شعیب بن خالد ،از ابو اسحاق روایت کرد:
علی؟ع؟ به پسرش حسین نگاه کرد و ...ابو داود در سنن خود اینچنین روایت نموده و چیزی
نگفته است.
ج .حدي���ث منقط���ع 2اس���ت و حجیت���ی ندارد .زی���را ابو اس���حاق س���بیعی آن را از حضرت
امی���ر؟ع؟ نق���ل می کند و همان گونه که من���ذری تصریح نموده روای���ت او از آن حضرت ثابت
و معلوم نیس���ت .او هنگام ش���هادت امیرالمؤمنین؟ع؟ هفت سال بیش���تر نداشت .بنابر قول
ابن حجر او دو سال به آخر خالفت عثمان به دنیا آمد.
د .عالوه بر منقطع بودن حديث ،ابو داود آن را از شخصی مجهول که وی را نام نمی برد نقل
می کند .وی می گوید« :از هارون برایم حدیث گفتند» ،و همین مطلب در بطالن آن کافی است».
افزون بر ايش ��ان س ��يد صدر الدين صدر با ش ��ش وجه به مناقش ��ه ی این روایت پرداخته اس���ت،

ایشان می نویسد« :بر اساس قواعد اصول فقه به روایت ابو داود نمی توان استناد نمود:
الف .در خود نقل ابو داود اختالف اس���ت ،عقد الدرر آن را از س���نن ابی داود نقل می کند و
در آن چنین است :علی؟ع؟ به پسرش حسین نگاه کرد.
ّ
 .1کسی که برای دریافت احادیث به مناطق مختلف و متعدد سفر می کند.
 .2حدیثی که برخی راویان آن افتاده باشد.
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ب .جماعتی از حافظان احادیث _ مانند ترمذی ،نسائی و بیهقی چنان که در عقد الدرر
آم���ده اس���ت _ همین جری���ان را نقل می کنند و در آن چنین آمده اس���ت :علی؟ع؟ به پس���رش
حسین نگاه کرد.
ج  .احتمال وقوع تصحیف نیز وجود دارد ،چرا که حسن و حسین در نوشتن بسیار نزدیک
به هم هس���تند .و این احتمال به خصوص در ّ
خط کوفی تقویت می ش���ود.
د .اين روايت با نظر مشهور عالمان سنى مخالف است ،چنان كه برخى از آنان بر اين نكته
تصريح كرده اند.

ً
ه���ـ  .اين حدي���ث با روایات بس���یاری که س���ندا صحیح ت���ر و داللت آن نیز واضح تر اس���ت

تعارض دارد.
و .احتم���ال جعلی بودن حديث و اينكه بخاطر درهم و دينار س���اخته ش���ده باش���د بس���يار
زياد اس���ت ،زیرا بدین وس���یله می توانس���تند به محمد بن عبداهلل معروف به نفس زکیه تقرب
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

جویند».

1

نگارنده :ترديد عالمان س ��نى در این روایت را از این مطلب نیز می توان دریافت که بعضی از آنها

بر آنند تا بین روایات جمع کنند .فرائد فوائد الفکر  101/می نویس ��د« :شاید بدینسان بتوان جمع
کرد که پدر مهدی از نسل یکی و مادرش از نسل دیگری باشد! ».
اما در منابع حدیثی ما ش ��یعیان به طور صریح و متواتر روایت ش ��ده که امامان معصوم و نه گانه ی
پس از امام حسین؟ع؟ ،همه از نسل ایشانند.

تفسير عياشى  291/2از حمران نقل می کند كه به امام باقر؟ع؟گفتم« :يابن رسول اهلل ! نوادگان
امام حسن؟ع؟ بر این باورند که قائم از آنهاست و آنانند که صاحبان منصب امامت هستند،
 .1ر.ک ب���ه المن���ار المني���ف  148/ش���ماره  329فصل  50از معجم االوس���ط طبران���ى ،عقد الدرر  24/ب���اب  1از كتاب
االربعي���ن اب���و نعي���م اصفهانى ،ذخائ���ر العقبى  _ 136/وی با این حدیث که «مهدی از نس���ل امام حس���ین؟ع؟ اس���ت»
احادیث مطلقی را که پیش از آن آورده و سخنی از این که ایشان از نسل چه کسی است را به میان نیاورده ،قید می زند
_ ،فرائد الس���مطين  325/2ش���ماره  575باب  ،61القول المختصر  37/7باب  ،1فرائد فوائد الفكر  2/باب  ،1الس���يرة
الحلبية  ،193/1مقتل الحسين؟ع؟ خوارزمى  ،196/1ينابيع المودة  224/باب  56و  ،492غاية المرام  694شماره 17
باب  141و منتخب االثر  154/ش���ماره  40باب  1كه در آن احاديث بس���يار ى از طريق اهل س���نت که بیانگر آن است که
حضرت مهدی؟جع؟ از نسل امام حسین؟ع؟است ،جمع آوری شده است.

256

فرزندان محمد بن حنفیه نیز چنین پنداری دارند !
ام���ام؟ع؟ فرمودن���د :به خدا س���وگند م���ا صاحبان منصب امامت هس���تیم و قائ���م در میان
ُ
ْ ُ ًََ ْ
ماس���ت ،منصور و س���فاح نیز از ما هس���تند ،خداوند تعال���ی می فرمایدَ :و َم نْ� ق� ِت� َل َم�ظ لوما ف� ق�د
َْ ً
َ ََْ
ج�عل ن�ا ِل َو ِل ِيّ� ِه ُسلط نا�ا  ،1و ه ��ر ك ��س مظلوم كش ��ته ش ��ود ،به سرپرس���ت وى قدرت���ى [ برای قصاص ]
دادهايم؛ ما ولی حسین بن علی؟امهع؟ و بر دین او هستیم».

2

كم ��ال الدي ��ن  358/2از مفضل بن عم ��ر روایت می کند« :از امام ص���ادق؟ع؟ درباره ی این آيه:
ذ ْ تَ َ ْ َ َ َ ُّ ُ َ َ ت َ أَ َ َ ُ
�  ،3و چ ��ون ابراهي���م را پروردگارش ب���ا كلماتى بيازمود ،و وى
ا� ف�� ت� ّمه نّ َ
ِإَو ِ� با��لى ِإ� ب�ر ِاه ي�م ر ب�ه ِب�ك ِلم ٍ
آن همه را به انجام رس ��انيد ،س���ؤال كردم كه اين كلمات چه بود؟ فرمودند :كلماتى بود كه آدم
از پ���روردگارش دریافت کرد و به خاطر آن خدا توب���ه اش را پذيرفت .آدم گفت :به حق محمد
و علی و فاطمه و حس���ن و حس���ين از تو مى خواه���م كه توبه ی مرا بپذيرى ،خ���دا هم توبه او را
پذيرفت ،او بسیار توبه پذیر و مهربان است.
عرض كردم :ای پسر رسول خدا ! معناى اینکه «همه را به انجام رسانید» چیست؟ فرمودند:
يعن���ى اي���ن كلم���ات را تا قائم ک���ه دوازده امام و نه تن آنان از نس���ل امام حس���ین؟ع؟ هس���تند
ادامه داد.
َ
ً
ً
َ
َ َ َ َ
ع���رض ک���ردم :یابن رس���ول اهلل ! درب���اره ی اي���ن آي���هَ :و ج�علها ك ِل َم ة� بَ� ِقا� يَ� ة� ِ�ف ي� ع ِق� ِب� ِه ،4و آن را در
فرزندان خود گفتاری جاودان کرد ،بفرمایید؟ فرمودند :مقصود امامت است كه خدا آن را تا روز
قیامت در نسل امام حسين؟ع؟ قرار داد.
پرس���يدم :ب���ا اينكه امام حس���ن و امام حس���ين؟امهع؟ ه���ر دو فرزند و نواده ی رس���ول خدا؟ص؟
و س���رور جوانان اهل بهش���ت اند ،چرا امامت در نسل امام حسین؟ع؟ قرار گرفت و نه در نسل
امام حسن؟ع؟؟
فرمودند :موس���ى و هارون ،نبی ،رسول و برادر بودند ،ولی خدای عزوجل ّ
نبوت را در صلب
 .1سوره ی اسراء 33/
 .2و نیز ر.ک به اثبات الهداة  552/3و بحار االنوار 146/8
 .3سوره ی بقره 124/
 .4سوره ی زخرف 28/
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هارون قرار داد نه موسى ،و كسى حق نداشت بپرسد كه چرا خدا اين كار را كرد.
امامت ،جانش���ينى خدای عزوجل در زمين است و كس���ى حق ندارد بپرسد چرا خدا آن را
در صلب امام حس���ين؟ع؟ قرار داد ،چون خدای تبارک و تعالی در کارهایش حكيم اس���ت،
َ
َ
2
لا ي ُ� ْس أ� ُل َع ّ َما يَ� فْ� َع ُل َو ُه ْم ي ُ� ْس أ� ُل َن
و� ،1از آنچه می کند پرسیده نمی شود و [ لی ] آنان پرسیده می شوند».
البته این روایت که داللت بر انتخاب و اختیار الهی دارد با روایتی که مرحوم عیاش���ی در تفس���یر

خود  72/ 2نقل می کند ،منافاتی ندارد« .ابو عمرو زبیری گوید :خدمت امام صادق؟ع؟ عرض
کردم :چرا امامت از نس���ل امام حس���ن؟ع؟ بیرون رفت و در نسل امام حسین؟ع؟ قرار گرفت؟
حض���رت فرمودن���د :وقت���ی ک���ه ام���ر الهی [ ش���هادت ] ب���ر امام حس���ین؟ع؟ فرا رس���ید ،جایز
نب���ود ک���ه امامت را به فرزندان برادرش را بس���پارد و ب���ه آنان ّ
وصیت کن���د ،خداوند می فرماید:
َ
َ أُ ُ أَ
تَ
ال� ْر َح ِام بَ� ْع ضُ� ُه ْم أ� ْو َلى ب� َب� ْع ٍ�ض �ف
ا� اهللِ ،3و خويش���اوندان نس���بت ب���ه يكديگر [ از ديگران ]
�
ك
�
و�ولوا
ِ
ِ
ِي
بِ
رح���م به او نزدیکتر بودند تا فرزندان برادرش و نیز
در كتاب خدا س ��زاوارترند؛ فرزندان او از جهت ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

شایسته تر به امامت.
این آیه فرزندان امام حس���ن؟ع؟ را از آن خارج کرد و امامت در نس���ل امام حس���ین؟ع؟ قرار
گرفت و این آیه برای آنان حکم نمود ،پس تا روز قیامت امامت در آنهاست».
آری ای ��ن حدی ��ث منافاتی ب ��ا اختیار الهی ن ��دارد ،و بر این دال ل ��ت می کند که خداون���د اختیار و
رحم در ارث قرار داده است.
انتخاب خود را بر طبق اولویت ِ

ّ
معاو�يه ،ن� ت
�خس� ي� ن� مدعى مهدو� تي� !
الفتن  370/1به نقل از وليد بن هش ��ام معيطى از ابان بن وليد آورده اس ��ت« :ش���نيدم ابن عباس
نزد معاويه گفت :خدا مهدى را از میان ما اهل بيت برمى انگيزد».
ّ
مهدويت ّ
توسط معاويه برای مقابله با بنی هاشم بود !
نگارنده :ادعاى
 .1سوره ی انبیاء؟مهع؟ 23/
 .2و نی���ز معان���ى االخبار  ،126/خصال  ،304/مناقب ابن ش���هر آش���وب  ،283/1مجمع البيان  ،200/1ارش���اد القلوب
 ،421/تأويل اآليات  77/1و اثبات الهداة 645/1
 .3سوره ی انفال 75/
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س ��يد ابن طاووس در المالحم والفتن  115/می نگارد« :م���ورخ معروف طبری در كتابش عيون
اخبار بنى هاشم _ كه به سفارش وزير علی بن عيسى بن جراح نوشت ،و من نسخه ای از آن
ً
را که ظاهرا در حیات وی نوشته شده یافته ام _ می نویسد :سخن از مهدی و امام؛
معاویه روزی به بنی هاشم رو کرد و گفت :شما بر آنید که همان سان که استحقاق ّ
نبوت را
داشتید ،از استحقاق خالفت نیز برخوردارید؟ و حال آنکه این دو برای هیچ کس با هم جمع
نمی شود1.به جانم قسم که استدالل شما بر خالفت نزد این مردم مشتبه است !
ش���ما می گویید :ما اهل بیت خدا هستیم ،پس چرا ّ
نبوت در میان ما باشد ولی خالفت در
دس���ت دیگران؟ این ش���بهه با تزویر توأم است .شبهه را شبهه گویند چون شبیه به حق جلوه
می کند ،مگر آنکه حقیقت آن را دریابی.
خالف���ت در میان قبائل قریش می گردد و تنها با رضایت مردم و ش���ورای خواص اس���ت که
حاصل می ش���ود .مردم نگفتند :ای کاش بنی هاش���م والیت ما را بر عهده داشتند ،و اگر آنان
ّ
متولی بودند ،برای دین و دنیای ما بهتر بود .نه مردم بر شما اجتماع نمودند و نه چون بر دیگری
اجتماع کنند از ش���ما حمایت می کنند .ش���ما اگر دیروز نسبت به خالفت زهد می ورزیدید،
امروز به خاطر آن با ما نمی جنگیدید !
ش���ما بر این باورید که خالفتی هاش���می و مهدی قائم دارید ،و حال آنکه مهدی عیسی بن
مریم است ! خالفت هم در دستان ماست تا آن را به او تحویل دهیم .قسم به جان خودم اگر
شما به حکومت برسید بیشتر از باد [ عذاب ] قوم عاد و صاعقه ی قوم ثمود موجب هال کت
مردم خواهید شد !
در این هنگام عبداهلل بن عباس برخاست ،حمد و ثنای الهی را به جای آورد و گفت:
ام���ا اینکه گفت���ی :ما با نبوت شایس���ته خالفت نیس���تیم؛ پس به چه چیزی شایس���ته ی آن
 .1عباس عموی پیامبر؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ اعتراض کرد که چرا قبول کردید در ش���ورای ش���ش نفره ای که عمر قرار
داده ب���ود ش���رکت کنی���د ،و ح���ال آنکه او نام عثمان را نام نخس���ت قرار داد و نام ش���ما را به عن���وان آخرین نام؟ حضرت
امیر؟ع؟ در پاسخ او فرمودند :عمو ! مطلبی بر شما مخفی مانده ،آیا سخن او [عمر ] را بر فراز منبر نشنیدی که می گفت:
خ���دا برای این خاندان خالفت و ّ
نبوت را در کنار هم جمع نمی کند؟ من خواس���تم ت���ا او به زبان خود ،خود را تکذیب
کند و مردم بدانند سخن دیروزین او دروغ و باطل بوده است ،ر.ک به علل الشرائع  .171/ 1م
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خواهیم بود؟

َ َ ْ آَ َ آ
و اینک���ه گفتی :این دو با هم برای کس���ی نخواهد بود ،فرم���وده ی خ���دا :ف� ق�د � ت� يْ� ن�ا � َل ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم
ً
ْ تَ َ ْ ْ َ آ َ َ ُ ْ ً َ
ا� َوال ِحك َم ة� َو� ت� يْ� ن�اه ْم ُملكا ع�ظ ِ ي�ما  ،1ما ب���ه تحقیق به آل ابراهیم کتاب ،حکمت و پادش���اهی
ال ِك� ب
نبوت است ،حکمت ّ
عظیمی دادیم؛ چه می شود؟ کتاب [ دلیل ] ّ
سنت ،پادشاهی خالفت،

و ما آل ابراهیم .امر و ّ
سنت الهی در ما و آنها یکسان جریان دارد.
این س���خن تو :اس���تدالل ما ش���بهه ناک اس���ت؛ به خدا قس���م که دلیل ما از خورش���ید و ماه
روش���ن تر اس���ت و تو ه���م این را می دان���ی .ولیکن ت���و ّ
تکبر ورزی���دی ،و قتل برادر ،ج���د ،عمو و
دایی ات به دست ما موجب روی تافتن تو شده است .بر آن استخوان های پوسیده و ارواحی
که در هاویه سقوط کرده اند گریه نکن و به خاطر خون هایی که به جهت شرک حالل شمرده
شد و اسالم برای آنها ارزشی قائل نشد غضب ننما.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و ام���ا اینک���ه گفتی :مردم بر ما اجتماع ننمودند ،هر آینه آنچه آنان از آن محروم ش���دند بیش
از آن چیزی اس���ت که ما محروم ش���دیم ،هر امری که زمان نتیجه گیری اش فرا رس���د ّ
حق آن
می ماند و باطل آن از بین می رود.
اینکه گفتی :ما بر این پنداریم که حکومت و مهدی داریم ،پندار در کتاب خدا شک است ،او
َ َ َّ
َُ ُ َ
َ َ أَ ْ َ
َُ َ ُ
می فرماید� :ز ع َم ال ذ ِ�ي� نَ� ك ف� ُر وا � ن� لݡںݐْ يُ� ْب�ع ث�وا ق� ْل بَ�لى َو َر ِب�ّ ي� ل ت� ْب�ع ث� نّ� ،2كسانى كه كفر ورزيدند ،پنداشتند
ً
كه هرگز برانگيخته نخواهند ش ��د ،بگو :آرى ،س���وگند ب���ه پروردگارم ،حتم���ا برانگيخته خواهيد
ش���د؛ همه گواهی می دهند که برای ما پادش���اهی و مهدیی خواهد بود که اگر از دنیا تنها یک
روز باقی مانده باشد ،خدا او را برای امر خود برخواهد انگیخت و او زمین را همان گونه که از
ظلم و جور پر شده ،از عدل و داد آ کنده خواهد ساخت.
اگ���ر ش���ما ی���ک روز حکومت کنی���د ،م���ا دو روز حکوم���ت خواهیم ک���رد ،اگر ش���ما یک ماه
پادشاهی دارید ،ما دو ماه ،و اگر شما یک سال ،ما دو سال.
و اینکه گفتی :مهدی همان عیس���ی بن مریم اس���ت؛ بدان که عیس���ی ب���رای [ نابود کردن ]
 .1سوره ی نساء 54/
 .2سوره ی تغابن 7/
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دجال فرود می آید و چون دجال او را ببیند مانند چربی ذوب می شود .و امام مردی از ماست
که عیسی پشت سر او نماز می گزارد و اگر بخواهم می توانم او را نام برم.
و اما باد قوم عاد و صاعقه ی ثمود عذاب بودند ،ولی پادشاهی ما رحمت خواهد بود».

1

اما معاويه به اقداماتی چنین بس���نده نکرد ،بلکه کس���ی را اجیر کرد که از پیامبر؟ص؟ روایت
کند که ایشان برای او دعا کرد و او را هادی مهدی وصف نمود !
احمد در مسند  216/ 4از عبدالرحمن بن ابی عمیره ی ازدی از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :ایشان
معاوی���ه را یاد کرده گفتند :خدایا ! او را هادی و مهدی قرار ده و به وس���یله ی او هدایت کن».
معاو ی ��ه در ای ��ن راس ��تا عالم نمایان وابس ��ته به در ب ��ار را نیز ب ��ه گواهی گرفت تا ش ��هادت دهند او
مه ��دی موعود اس ��ت ! ابن کثیر در البدایة و النهای ��ة  143/ 8از اعمش از مجاهد چنین نقل می کند:

«اگر معاویه را می دیدید ،می گفتید او مهدی است».
البته خ�لال ان�ت�س��اب ای��ن سخن را ب��ه اع�م��ش و مجاهد تضعیف می کند ،وی در السنة

بیشتر شما می گفتید:
 438/ 2می نویسد« :از قتاده نقل شده :اگر کردار معاویه را می دیدید،
ِ
او مهدی است .در سند این روایت عمرو بن جبله است که نتوانستم او را بشناسم .محمد
بن سلیمان بن هشام ،از ابو معاویه ی ضریر ،از اعمش ،از مجاهد چنین روایت می کند :اگر
معاویه را می دیدید ،می گفتید :او مهدی است .سند این روایت ضعیف است».
هيثمى نيز در مجمع الزوائد  357/9انتس ��اب آن را به اعمش ضعيف مى داند ،وی مى گويد« :از
اعمش نقل شده است كه اگر معاويه را مى ديديد ،مى گفتيد :او مهدى است .طبرانى آن را به
صورت مرسل روايت كرده است و در ميان راویان آن يحيى حمانى است كه ضعيف مى باشد».
ام ��ا اب ��ن تيمي ��ه ک ��ه در اموی گری گ ��وی س ��بقت را از خ ��ود بنی امی ��ه ربوده اس ��ت ،ب ��دون ارزش
قائ ��ل ش ��دن ب ��رای تضعی ��ف خ�ل�ال و هیثم ��ی آن را صحی ��ح می ش ��مارد ! وی در منه ��اج الس���نة

 233/ 6می نویسد« :یونس از قتاده چنین نقل می کند :اگر کردار معاویه را مشاهده می کردید،
بیشتر شما می گفتید :او مهدی است .ابن بطه نیز آن را با سندی که از دو طریق ثابت است
از اعمش از مجاهد روایت می کند :اگر معاویه را درک می کردید ،می گفتید :او مهدی است.
 .1امالی شیخ مفید 14/
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از ابو اس���حاق س���بیعی منقول است که معاویه را یاد کرد و گفت :اگر او _ یا روزگارش _ را درک
می کردید ،می گفتید :او مهدی است».
ابن تیمی ��ه ب ��ا این کار گواهی امامش عبداهلل بن عمرو عاص را نس ��بت به اینکه معاویه هیچ گونه
کرامت ��ی ندارد ،چه برس ��د به آنکه مهدی خوانده ش ��ود ،رد کرده اس ��ت ! ابن ط���اووس در المالحم و

الفت ��ن  326/می نویس ��د« :عبداهلل بن عم���رو ع���اص مه���دی را یاد ک���رد .مردی ع���رب گفت :او
معاوی���ه اس���ت ! عب���داهلل گف���ت :ن���ه ،او هی���چ کرامتی ن���دارد ،بلکه مهدی کس���ی اس���ت که
عیسی بن مریم بر او فرود می آید».
حافظ سقاف در تناقضات االلبانى الواضحات  229/2مى گويد« :البانى حديث عبدالرحمن
ب���ن اب���ى عميره را به صورت مرفوع چنين آورده اس���ت :خدايا ! او را ه���ادى مهدى قرار ده و به
وسیله ی او هدايت گردان ،و مقصود وی معاویه است».
اين گزارش به چند دليل ،صحيح نيست:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اول :حاف ��ظ ذهب ��ی در س ��یر اعالم النب�ل�اء  132/ 3از اس ��حاق ب ��ن راهویه روای���ت می کند :هیچ
فضیلتی از زبان پیامبر؟ص؟ برای معاویه صحیح نیست.
ّ
دوم :محدث ��ان آ گاه ،تصر ي ��ح دارند كه اين حديث صحيح نيس ��ت .ابو حاتم راز ى _ همان گونه
ک ��ه پس ��رش در علل الحدي ��ث  362/2آورده _ مى گويد :عبدالرحمن بن ابى عمي���ره اين حديث را از
پيامبر؟ص؟ نشنيده است.
حاف ��ظ ابن حج ��ر در تهذيب التهذيب  220/6به نقل از حافظ ابن عبد البر مى آورد :عبدالرحمن
بن ابى عميره از صحابه نبوده و سند آن صحیح نیست.
سوم :سندهاى اين حديث همه به سعید بن عبد العزیز ،از ربیعة بن یزید ،از عبدالرحمن بن ابی
عمی ��ره باز می گردد ،و س ��عید بن عبد العزیز هم چنان که البانی اق ��رار و اعتراف کرده ،دچار اختالط
شده است.
البت ��ه البانی بر این باور اس ��ت که جماعتی دیگر نیز آن را نق ��ل کرده اند ،لیکن در این ّادعا صادق
نیس ��ت ،زیرا کس ��ی که مراجعه کند ،می یابد که همه ی نقل ها به سعید بن عبد العزیز بر می گردد و
همان طوری که ابو مسهر گفته مختلط است .عالوه بر ابو مسهر ابو داود و یحیی بن معین نیز چنین
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گفته اند ،چنان که در تهذیب التهذیب  54/ 4می بینید.
خ ��ود البان ��ی نی ��ز چن ��د ج ��ا ب ��ه اخت�ل�اط وی اعت ��راف نم ��وده اس ��ت ،از آن جمل ��ه در
سلس ��لة االحادیث الضعیفة  393/ 3و سلسلة االحادیث الصحیحة  ،647/ 2با این وجود چگونه
صحیح است؟ ! لذا البانی می بایست این حدیث را تنها در سلسلة االحادیث الضعیفة می آورد.

1

نگارنده :در پاس ��خ ابن تيميه و البانى همین كافی است که بگوييم :چرا امام شما معاويه ،که از
طرف پروردگارش هدایت شده و مهدى است ،نتوانست زمين را پر از عدل و داد كند؟ !

ّ
دوم� ن� مدعى
موسى ب� ن� طلحه ،ي
عايشه برنامه ریزی کرده بود که خالفت پس از پدرش در بنی تیم باقی بماند ،گزینه ی نخست
برادرش عبدالرحمن بن ابی بکر بود و گزینه ی دوم طلحة بن عبیداهلل پسر عمویش ! ولی او و طلحه
ب ��ا مرگ مس ��مومانه و ناگهان ��ی ابوبکر و ّ
وصیت به عمر مواجه ش ��دند .لذا طلحه ب ��ا عصبانیت نزد

ابوبکر آمد و با اعتراض گفت« :حال که بر ما این خش���ن تندخو را خلیفه کردی ،به پروردگارت
چ���ه پاس���خ خواه���ی داد؟ و ابوبکر گفت :آی���ا مرا به خدا می ترس���انی؟ به او می گوی���م :بهترین
بنده ات را بر ایشان گماشتم! ».

2

ام ��ا به رغم خالفت عمر ،عايش ��ه ناامید نش ��د و ادامه داد ،تا آنکه توانس ��ت طلحه را در ش���ورای
صوری شش نفره که حق ِوتو از ِآن عبدالرحمن بن عوف بود ،داخل کند !

ّ
لیکن در دوران عثمان ورق برگشت ،لذا عایشه در مقابل او برخاست و شعارهای شدیدی بر ضد

او داد و م ��ردم را ب ��ه عزل و قتل او دعوت کرد .او برنامه ریزی کرده بود که چون عثمان کنار رود طلحه
در ج ��ای او ق ��رار گیرد ! ولی با بیعت صحابه با امیرالمؤمنین؟ع؟ مواجه ش ��د .از این رو س ��راپایش را
خش ��م فراگرف ��ت و جنگ جمل را ب ��ه راه انداخت .اما در این مصاف هم او ،هم طلحه و هم ش���وهر
خواهرش زبیر باختند.

ّ
در دوران معاویه عایشه جنگی نرم را بر ضد او شروع کرد ،ولی بعدها به همراه برادرش عبدالرحمن

ّ
 .1و نيز ر.ک به تحقیق سقاف بر كتاب دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه ابن جوز ى 235/
 .2منهاج الس���نة  170/ 2چاپ بوالق که البته چاپ های بعدی آن به دس���ت وهابیان تحریف ش���ده اس���ت ! ر.ک به
 155/ 6و  349و  461/ 7از برنامه ی کامپیوتری آثار ابن تیمیه
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به تشدید آن پرداختند ،1لذا معاویه عبدالرحمن را به قتل رساند و گفته می شود عایشه را نیز کشت !
و با مرگ وی نقشه ی بنی تیم برای دستیابی به خالفت پایان یافت.
با این وجود عایشه در منابع سنیان فریاد می زند که پیامبر؟ص؟ به خالفت پدر و برادرش ّ
وصیت
نمود !

مسلم در صحیح  110/7نقل می کند كه عايشه گفت« :رسول خدا؟ص؟ به هنگام بيمارى اش
به من گفت :پدرت ابوبكر و برادرت را فرا بخوان تا ّ
وصيت کنم ،چون مى ترسم کسی آرزو کند
و دیگری بگوید :من شایسته ترم! ».
اين ادعاى عايشه مى بايست پس از مرگ عمر باشد ،چون ابوبكر و عمر می گفتند :رسول خدا؟ص؟
به هیچ کس ��ی ّ
وصیت نکرد .اگر این ادعا صحیح می بود آنان در س ��قیفه بدان استدالل می کردند.
در حالی که تنها استداللش ��ان این بود که محمد از قریش اس ��ت و آن دو نیز از قریش هس���تند ولذا
شایسته ترند !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

عم ��ر گف ��ت« :بر آن دس���ته از عرب که م���ا را نپذیرند ،برهانی آش���کار و دلیلی روش���ن داریم؛
چه کس���ی می تواند با ما بر س���ر خالف���ت محمد نزاع کند و حال آنکه م���ا اولیاء و خانواده ی او
هس���تیم ،ه���ر که چنین کند به باطل اس���تدالل کرده ،به گناه مای���ل ،و یا در هال کت غوطه ور
شده است».

2

اگر روايت عايش���ه صحيح می بود ،طلحه نی���ز در مقابل ابوبکر و در اعتراض بر خالفت عمر
بدان اس���تدالل می کرد ! نمی دانیم چه کس���ی ادعا کرد موسی بن طلحه مهدی موعود است.
ای���ن مق���دار می دانیم که این ادع���ا را برای جبران تالش های عایش���ه _ که با شکس���ت مواجه
ً
ش���د _ مطرح کرده اند .و البته ظاهرا پس از مرگ عایش���ه انتش���ار یافته است .روایت می کنند:
«هنگام���ی ک���ه مخت���ار در کوفه قیام کرد موس���ی بن طلحه نزد م���ا [ در بصره ] آم���د ،مردم او را
مهدی زمانشان می دانستند و لذا گرد او جمع شدند».

3

اما موسی بن طلحه دیری نپایید ،و با مرگ او این ادعا نیز به پایان رسید.
 .1ر.ک به جواهر التاریخ جلد دوم
 .2تاریخ طبری 457/ 2
 .3تاريخ مدینة دمشق  ،431/60سير اعالم النبالء  ،365/4الفتن  158/1و سنن الدانى 158/1
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ن ثّ
ن
م� ن�ی
ع�داهلل ب� ن� حس�
ب� ن�ی
حس� و محمد ب� ن� ب

ً
ّ
مهدويت در اواخر س ��ده ی نخس ��ت هجرى ،و پس از آنکه مس ��لمانان از س ��لطه ی
ظاهرا ادعاى
امو ی ��ان به س ��توه آمدند ،به موجی تبدیل ش ��د ک ��ه به دنب ��ال آن احادیث نبوی پیرام ��ون مظلومیت
اهل بیت؟مهع؟ و نیز بش ��ارت به مهدی موعود؟ع؟ انتش ��ار یافت .واین زمینه ای مناسب برای ادعای
ّ
ّ
مهدویت کرده اند که
مهدویت برای افرادی از بنی هاش ��م و بنی تیم بود .برای دو نفر ایش ��ان ادعای
نام هر دو محمد و نام پدرشان عبداهلل است .یکی محمد بن عبداهلل بن حسن ّ
مثنی است و دیگری
محم ��د بن عبداهلل منصور معروف به مهدی ّ
عباس ��ی .یاران هر یک تالش کردند تا احادیث مهدی
را بر همو منطبق کنند .از این رو بود که پیشتر ترجیح دادیم عبارت «نام پدر او نام پدر من است» را
برای مصلحت اینان افزوده اند !
بعدها ّ
عباس ��یان چنان پیش رفتند که به جعل احادیثی پرداختند که مهدی موعود را از فرزندان
عب ��اس معرف ��ی می کند ! البته عالمان س ��نی گواهی به ک ��ذب آن داده اند ،مثل روای ��ات دیگری که
مهدی را از نسل عمر و یا بنی امیه معرفی می کند !
ّ
ّ
مهدوی ��ت گرچه برای مدعیان وسوس ��ه انگیز اس ��ت ،ول ��ی از آنجا ک ��ه در احادیث نبوی
ّادع ��ای
اوصاف آن حضرت به خوبی و وضوح بیان ش ��ده اس ��ت _ ،پس از آنکه مدعیان زمین را از عدالت
مملو نساختند ،ثروت ها را بدون شمارش ندادند و _ ...دست این بازیگران به خوبی رو می شود !
ً
ظاهرا عبداهلل بن حس ��ن ّ
ّ
مهدويت كرده
مثنى زيرکترين فردى بوده كه براى پس ��رش محمد ّادعاى
اس ��ت .وى از زمان كودكى پس ��رش نقشه ی خود را شروع کرده اس ��ت ،لذا نام او را محمد گذاشت.
آن ��گاه او را ب ��ه گون ��ه ای خ ��اص تربیت ک ��رد .او محم ��د را از م ��ردم مخفی می داش ��ت و در ب ��اره ی او
افسانه سرایی می کرد !

مقاتل الطالبیین  239/می نویس ��د« :عبداهلل به حسن از زمان کودکی از مردم می گریخت و به
آنان نامه می نوشت و به سوی خود فرا می خواند و مهدی نامیده می شد! ».

تهذی ��ب الکم ��ال  467/ 25می نویس ��د« :داود بن عب���داهلل جعفری ،از دراوردی ،از پس���ر برادر
زه���ری چنین نقل می کند« :من و عبداهلل بن حس���ن در مدینه نشس���ته بودیم و یکباره س���خن
از مهدی به میان آوردیم .عبداهلل گفت :مهدی از فرزندان حس���ن بن علی اس���ت .من گفتم:
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عالمان اهل بیتت این را نمی پذیرند .او گفت :به خدا قسم مهدی از فرزندان حسن بن علی
و سپس از فرزندان من است! ».
عبداهلل را ش ��خصیتی معرفی می کنند که از قدرت اقناع باالیی برخوردار بوده است و لذا توانسته
هم پیمانان عباسی خود را قانع کند که فرزندش محمد ،مهدی است !

مقاتل الطالبين  239/به نقل از عمير بن فضل خثعمى مى نویسد« :روزى محمد بن عبداهلل بن
حس���ن را ديدم كه از خانه ی پس���رش بيرون آمد .بیرون از خانه ،اسب و غالم سیاه وی بودند.
ابو جعفر منصور دوانیقی هم منتظر او بود .وقتى او بيرون آمد ،ابوجعفر به سرعت رفت و ردای
ّ
او را گرفت تا سوار شود و آنگاه لباس او را بر روی زین مرتب کرد و محمد رفت.
م���ن که او را نمی ش���ناختم به منصور گفتم :این که بود که اینچنی���ن او را احترام کردی؟ او
گفت :نش���ناختی؟ گفتم :نه ،گفت :این محمد بن عبداهلل بن حس���ن بن حس���ن ،مهدی ما
اهل بیت است! ».
فـرهـنـــــــگ
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احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

همو در  244/می نویسد« :مردم ساده اندیش محمد را مهدی می نامیدند! ».
البته این ها قبل از آن بود که عباسیان بر آنان بشورند و مهدی را از خود بدانند !
منابع تاريخى ،رخدادهاى گردهمایی ابواء را که در آن ،حسنیون به بیعت با مهدی فرا می خوانند
گزارش می کنند .مقاتل الطالبين  140/از عمر بن ش ��به و گروهى از راويان و تاريخ نگاران آن عصر از

عیس ��ی بن عبداهلل نقل كرده است« :گروهى از بنى هاش���م در منطقه ی ابواء گرد آمدند .ابراهيم
بن محمد بن علی بن عبداهلل بن عباس ،ابو جعفر منصور ،صالح بن علی ،عبداهلل بن حسن
بن حسن ،پسران وى محمد و ابراهيم و محمد بن عبداهلل بن عمرو بن عثمان جزء آنها بودند.
صال���ح ب���ن علی گفت :می دانید که مردم به ش���ما چش���م دوخته اند ،و خداوند ش���ما را در
اینج���ا جمع کرده اس���ت ،پس با ی���ک نفر از میان خود بیع���ت کنیم و بر آن اس���توار بمانیم ،تا
خداوند گشایشی ایجاد کند که او بهترین گشایشگران است.
در ای���ن هنگام عبداهلل بن حس���ن حمد و ثن���ای خدا را به جای آورد و گف���ت :می دانید که
پسرم مهدی است ،پس بیایید با او بیعت کنیم.
اب���و جعفر منصور گف���ت :برای چه خود را فریب دهید و حال آنکه می دانید مردم به کس���ی
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بی���ش از این جوان امید ندارند و زود اس���ت ک���ه او را اجابت خواهند کرد .آنان گفتند :به خدا
قس���م درس���ت گفتی ،ما این را خوب می دانیم و با محمد بیعت کردند و بر دس���ت او دس���ت
کشیدند.
عیس���ی گوید :فرستاده ی عبداهلل بن حسن نزد پدرم و جعفر بن محمد آمد و آنان را دعوت
کرد _ اما دیگران می گویند :عبداهلل بن حسن گفت :ما بیعت جعفر بن محمد را نمی خواهیم
تا مبادا کار ما را خراب کند ! _ پس پدرم مرا فرس���تاد تا ببینم چه خبر اس���ت .جعفر بن محمد
نیز محمد بن عبداهلل االرقط پس���ر علی بن الحس���ین را فرس���تاد .ما آمدی���م و دیدیم محمد بن
عبداهلل بر روی بوریایی _ که آن را تا کرده بود _ مشغول نماز است.
م���ن گفتم :پدرم مرا فرس���تاده تا ببینم ش���ما برای چه جمع ش���ده اید؟ عب���داهلل گفت :برای
اینکه با مهدی محمد بن عبداهلل بیعت کنیم.
می گویند :جعفر بن محمد آمد و عبداهلل بن حسن در کنار خود برای او جا باز کرد و همین
سخن ّرد و بدل شد.
ایشان فرمودند :این کار را نکنید که هنوز زمان آن نرسیده است .اگر بر این باوری که پسرت
مهدی اس���ت [ ،بدان ] نه او مهدی اس���ت و نه زمان ،زمان قیام او .و اگر می خواهی به خاطر
غض���ب ب���رای خدا و امر به معروف و نهی از منکر او را به قیام واداری ،به خدا قس���م ما تو را که
بزرگ ما هستی رها نمی کنیم و با پسرت بیعت کنیم.
عبداهلل خش���مگین ش���د و گفت :تو خالف آنچه را که می گویی خوب می دانی [ و می دانی
که او همان مهدی اس���ت ] ! به خدا قس���م خدا تو را از غیب خود آ گاه نکرده است و حسادت
با پسر من است که تو را وادار به چنین سخنانی کرد !
ام���ام؟ع؟ فرمودند :به خدا س���وگند حس���د مرا وانداش���ته اس���ت ،ولیکن این ام���ر از ِآن این و
برادران و فرزندان آنهاست _ و به ابو العباس [ سفاح ] اشاره کرد _ ،سپس بر شانه ی عبداهلل بن
حسن زد و فرمود :به خدا قسم نه به تو می رسد و نه به دو پسرت ،و از ِآن اینهاست ،و دو پسرت
کشته خواهند شد !
آنگاه برخاس���ت و بر دس���ت عبد العزیز بن عمران زهری تکیه داد و به او فرمود :آیا صاحب
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ردای زرد _ یعن���ی اب���و جعفر منصور _ را دیدی؟ گف���ت :آری ،فرمود :به خدا او محمد را به قتل
خواهد رساند ! عبد العزیز گفت :او محمد را خواهد کشت؟ ! فرمود :آری.
عبد العزیز گوید :با خود گفتم :به خدای کعبه حس���ادت کرده اس���ت ! ولیکن به خدا قسم
از دنیا نرفتم مگر آنکه دیدم منصور آن دو را کشت !
وقتی جعفر این را فرمود ،آنها پراکنده شدند و بعد از آن دیگر اجتماع نکردند .عبد الصمد
و ابو جعفر به دنبال آن حضرت رفتند و گفتند :یا ابا عبداهلل ! ش���ما چنین می گویید؟ فرمود:
آری به خدا سوگند ،و از آن آ گاهم».
همو در  142/از عنبس ��ة بن نجاد عابد نقل كرده اس ��ت« :وقتى جعفر بن محمد؟ع؟ محمد بن
عبداهلل بن حسن را می ديد ،چشمانش پر از اشک می شد و می فرمود :جانم فدای او ! مردم او
را مهدی می دانند ،اما وى كشته خواهد شد ! در كتاب پدرش علی نیامده که وی از خلفاى
امت باشد».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

وى در نقل ��ی ديگ ��ر در  171/ای ��ن جر ی ��ان را از عبد االعلی ب ��ن علی چنین می آورد« :بنى هاش���م
گرد آمدند .عبداهلل بن حس���ن برايش���ان سخن راند و پس از حمد و ستايش الهى ،گفت :شما
اهل بيتى هس���تيد كه خداوند ش���ما را با رس���الت ،برترى داد و براى آن برگزيد و بركت ش���ما را
زياد كرد.
اى ذريه ی محمد و پسر عموها و عترتش ! اى كسانى كه سزاوارترين مردم براى يارى در راه
خدا هستيد ! خداوند چه کسانی را مانند شما نزدیک به پیامبرش قرار داده است؟ مى بينيد
كه كتاب خدا را كنار گذاشته اندّ ،
سنت پيامبر را رها کرده اند ،باطل زنده و حق مرده است.
در طل���ب رضاى خدا چنان كه شايس���ته ی اوس���ت بجنگي���د ،پيش از آنكه خ���دا نامتان را از
صفحه ی روزگار بردارد و چونان بنی اسرائیل _ که محبوبترین بندگانش بودند _ نزد او خوار شوید.
می دانید که این قوم [ بنی امیه ] هر زمان که بعضی شان بعضی دیگر را بکشند ،باز خلیفه
از می���ان خ���ود آنان خواهد بود .اکنون خلیفه ش���ان ولید بن یزید را کش���ته اند ،پ���س بیایید با
محمد _ که دانس���تید مهدی اس���ت _ بیعت کنیم.
آنان گفتند :همه حضور ندارند و اگر همه جمع ش���وند چنین می کنیم .ما جعفر بن محمد
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را اینجا نمی بینیم !
عبداهلل بن حس���ن کس���ی را به س���راغ ایش���ان فرس���تاد ولی حضرت از آمدن ابا کرد .خودش
برخاس���ت و گف���ت :همی���ن اآلن او را می آورم .او آمد و وارد س���رای فضل ب���ن عبدالرحمن بن
عب���اس بن ربیعة بن حارث [ که امام؟ع؟ هم آنجا بودند ] ش���د .فضل ب���ه او جا داد ولی نه در
صدر مجلس _ و من فهمیدم که فضل از او مسن تر است _ ،ولی جعفر ،هم به او جا داد و هم
او را در صدر قرار داد _ و من فهمیدم او از امام؟ع؟ مسن تر می باشد _.
پ���س همه نزد عب���داهلل آمدیم .او به بیعت با محمد دعوت کرد .جعف���ر فرمود :تو پیرمردی و
اگر بخواهی با تو بیعت می کنم ،ولی به خدا قسم تو را رها نمی کنم و با پسرت بیعت نمایم !
عب���د االعل���ی گوی���د [ :صحیح آن اس���ت ک���ه ] عبداهلل بن حس���ن گف���ت :به دنب���ال جعفر
نفرس���تید ،زیرا او کار ش���ما را خراب می کند ،ولی آنها نپذیرفتند .ایش���ان آمدند و عبداهلل در
کنار خود برایشان جا باز کرد و گفت :می دانی که بنی امیه با ما چه کردند ،مصلحت را در آن
دیدی���م که با این جوان بیعت کنیم .امام؟ع؟ فرمودند :ای���ن کار را نکنید که هنوز زمان آن فرا
نرسیده است .عبداهلل هم خشمگین شد و  ...هم چنان که گذشت».

1

ابن ش ��هر آشوب در مناقب آل ابی طالب؟ع؟  228/4نقل می کند كه امام؟ع؟ فرمودند« :به خدا
سوگند ،حكومت نه به تو و نه به پسرت مى رسد ،بلكه به اين _ یعنی سفاح _ و سپس به این
_ یعنی منصور _ خواهد رسید ،و او محمد را در احجار الزيت خواهد کشت .آنگاه برادرش را
در طفوف مى كشد ،در حالی كه پاهاى اسبش در آب است !
منص���ور به دنبال امام؟ع؟ راه افتاد و گفت :یا ابا عبداهلل ! چه فرموديد؟ امام پاس���خ دادند:
آنچه شنيدى ،و البته رخ خواهد داد.
راوى مى گوي���د :كس���ى ك���ه از منصور ش���نيده بود ،برايم نق���ل كرد كه او گف���ت :همان زمان
برگشتم و به فراهم ساختن اسباب حکومت پرداختم ،و همان طور شد که ایشان فرمود».

2

نعمانى در غیبت  229/از يزيد بن ابى حازم« :از كوفه خارج ش���دم .وقتى به مدينه رس���يدم،
 .1و نیز ارشاد  276/و اعالم الور ى  271/و 272
 .2و نیز اثبات الهداة  112/3و بحار االنوار 276/47

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی

تحریف بشارت ها

اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

269

خدم���ت ام���ام صادق؟ع؟ آمدم و س�ل�ام کردم .ایش���ان به من فرمودند :آیا کس���ی ب���ه همراه تو
بود؟ گفتم :آری ،فرمودند :مش���غول به صحبت بودید؟ عرض کردم :بلی ،شخصی از مغیریه
[ پیروان مغیرة بن سعید ] با من بود.
ام���ام؟ع؟ فرمودن���د :او چه می گفت؟ گفتم :بر این باور بود که محمد بن عبداهلل بن حس���ن
قائم است ،و دلیل او آن بود که نام او نام پیامبر؟ص؟ است و نام پدرش نام پدر آن حضرت.
من به او گفتم :اگر به اس���امی اس���تناد می کنی ،در فرزندان امام حس���ین؟ع؟ هم محمد بن
عبداهلل بن علی است.
او گفت :این یک کنیز زاده است و محمد بن عبداهلل بن حسن فرزند زنی آزاد.
امام؟ع؟ فرمودند :چه جوابی به او دادی؟ عرضه داشتم :جوابی نداشتم.
فرمودند :آیا ندانستید که او _ یعنی قائم؟ع؟ _ فرزند زنی اسیر است».
در جلد س ��وم جواهر التاريخ درباره ی مهدی بنی حس ��ن مطالبی گذش ��ت و گذش���ت که ترجیح
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دادیم وی یا مهدی عباس ��یان دچار لکنت زبان بوده اس ��ت و لذا نمی توانس ��ته س���خنش را برساند
و ب ��ا دس ��ت بر ران خود می زده اس ��ت .از این رو در اوصاف مهدی این مطل ��ب را افزودند تا بر مهدی
خودشان منطبق باشد !

1

ا� �ر ��ام�ر؟ص؟ غ
�بس�ه ،مهدی را ا�ز خ�ود نا� ش
درو� ت
گا� ت� ن�د !
اس� ن ب پ ي ب
ع� ي
 .8ب
تار ي ��خ بغ ��داد  63/2از ابن عباس نقل می کند« :ام فضل دختر حارث هالليه برايم نقل كرد :از
کنار پيامبر؟ص؟ كه در حجر اس���ماعيل بود مرور کردم ،ایش���ان فرمودند :اى ام فضل ! تو پسرى
در رحم دارى .عرض كردم :اى رس���ول خدا ! چگونه ممكن است ،و حال آنکه قریشیان قسم
خورده اند س���راغ زنان نروند؟ ! فرمود :مطلب همان اس���ت كه گفتم ،وقتى وضع حمل كردى،
نوزاد را پيش من بياور !
ام فض���ل مى گوی���د :بعد از زايمان ،نوزاد را خدمت رس���ول خدا؟ص؟ بردم .در گوش راس���تش
اذان و در گوش چپش اقامه گفتند و فرمودند :نزد [ عباس ] پدر خلفاء برو و او را بیاور .من هم
 .1الفتن 365/ 1
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آمدم و به او خبر را رساندم .او مرد زیبا و خوش لباسی بود .نزد آن حضرت آمد و چون ایشان
او را دیدند برخاس���تند و میان دیدگانش را بوسه دادند و در طرف راست خود نشاندند .آنگاه
فرمودند :این عموی من است ،هر که می خواهد به عموی خود افتخار کند .عباس گفت :یا
رسول اهلل ! چنین نفرمایید .ایشان گفتند :چرا نگویم و حال آنکه تو عمو و برادر پدرم و بهترین
کس از خاندانم هستی که پس از خود به جا می گذارم !
عباس گفت :ای رسول خدا ! این چیست که ام الفضل درباره ی فرزند ما می گوید؟ ایشان
گفتند :آری ،ای عباس ! چون س���ال صد و س���ی و پنج فرا رس���د ،خالفت برای تو و فرزندان تو
خواهد بود ،یکی از آنها سفاح است ،یکی منصور و یکی هم مهدی! ».

در گزارش ��ی دیگر چنین آمده« :تا آنکه از میان آنان کس���ی باش���د که با عیس���ی ب���ن مریم نماز
می گزارد».

1

هم ��ان  343/3از هش ��ام بن محمد كلبى« :در اوائل خالفت مأم���ون در زمانی که وی به بغداد
آم���ده ب���ود نزد معتصم ب���ودم .معتصم قومی را یاد ک���رد و از آنان بد گفت .م���ن گفتم :ای امیر !
خ���دای تعال���ی آنان را مهل���ت داد ،ولی آنها ب���ه طغیان پرداختند ،نس���بت به آنه���ا صبر کرد،
ّ
ول���ی به س���تم روی آوردند .پس گفت :پدرم رش���ید ،از جدم مهدی ،از پ���درش منصور ،و او از
پ���درش محمد بن علی ،از علی بن عبداهلل بن عب���اس ،از پدرش روایت کرد که پیامبر؟ص؟ به
بن���ی فالن ن���گاه نمود ک���ه با نخ���وت راه می روند ،پس چنان خش���مگین ش���د ک���ه غضب در
چهره اش آشکار گشت.

َّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ آ
آن���گاه این آی���ه را تالوت کردَ :وال�ش جَ� َر�ة ال َمل ُع نو� ة� ِ�ف ي� ال ق� ْر� ِن� ،2و آن درخت نفرین ش���ده در قرآن.

گفتن���د :ای���ن کدام درخت اس���ت ،تا م���ا آن را از ریش���ه بیرون آوری���م؟ فرم���ود :درخت گیاهی
نیس���ت ،بلکه بنی فالن هس���تند که چون به حکومت رس���ند ،ظلم کنند و چون امین شمرده
شوند ،خیانت کنند .سپس با دست بر کمر عباس زد و فرمود :ای عمو ! خدا از پشت تو مردی
را بیرون می آورد که هال کت آنها بر دس���تان اوس���ت! ».
 .1و نی���ز کن���ز العم���ال  ،271/ 14تاری���خ دمش���ق  ،178/ 4ذخائ���ر العقب���ی  ،236/مجم���ع الزوائ���د 187/ 5
و المعجم االوسط 115/ 10
 .2سوره ی اسراء 60/
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الفتن  121/1و  400از كعب« :منصور و مهدى و سفاح ،از فرزندان عباس اند».
در عيون االخبار ابن قتيبة  302/1آمده است« :وقتى ابن عباس مى شنيد مردم مى گويند :در
این امت دوازده خليفه خواهند بود ،مى گفت :چقدر س���فيه هس���تيد ! پس از دوازده تن ،س���ه
نفر از ما خواهند بود؛ سفاح ،منصور و مهدى كه حكومت را به دجال تسليم مى كند.
ابو اسامه مى گويد :نزد ما معناى اين سخن آن است كه فرزندان مهدى ،پس از وى خواهند
ماند ،تا دجال خروج كند».
حاكم در المستدرک  514/4روایتی را از مجاهد نقل می کند و صحیح می شمارد ،وی می گوید:

«عبداهلل بن عباس به من گفت :اگر نبود آنکه تو مانند اهل بیت هس���تی برایت این س���خن را
نمی گفتم .من گفتم :بگو که آن را به کس���ی که خوشایند تو نباشد نخواهم گفت .او گفت :از
ما اهل بیت چهار نفر هستند؛ سفاح ،منذر ،منصور و مهدی.
گفتم :در مورد اینان توضیح بده .او هم گفت :اما سفاح ،او ممکن است یارانش را بکشد و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از دشمنش بگذرد .منذر ثروت بسیاری را می بخشد و برایش گران نخواهد بود ،ولی اندکی از
حق خود را به کسی نمی دهد .منصور به مقدار نیمی از نصرت رسول خدا؟ص؟ بر دشمنانش،
نصرت می یابد ،دشمن از آن حضرت به فاصله ی دو ماه می هراسید و از منصور به فاصله ی
ی���ک م���اه .اما مهدی؛ او زمین را پر از عدالت می کند همان طوری که پر از جور ش���ده اس���ت،
چارپای���ان و درن���دگان در روزگار او در ّ
امنیت خواهند بود و زمی���ن گنج هایش را که به صورت
اسطوانه هایی از طال و نقره است ،بیرون خواهد داد».
در مقدمه ی ابن خلدون  253/این گزارش را می آورد و می نویس ��د« :این روايت را اس���ماعيل بن
ابراهيم بن مهاجر از پدرش نقل می کند .اس���ماعيل ضعيف اس���ت ،و پ���درش ابراهيم اگرچه
مس���لم از او نقل حدیث می کند ،اما اکثر علماء وى را تضعيف كرده اند».
حاف ��ظ ابن صديق مغر ب ��ى در رد ابن خلدون  543/مى نویس ��د« :حاكم این حدیث را صحیح
دانس���ته اس���ت ،ولی ذهبی آن را تضعیف می کند به اینکه اجماع بر ضعف اسماعیل داریم،
اما پدرش چنين نيست».
بیهق ��ی در دالئل النبوة  513/6از س ��عيد ب ��ن جبير« :ما با خود می گفتی���م :دوازده امیر خواهند
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بود و بعد از آن امیری نخواهد بود ،سپس دوازده امیر خواهند بود که بعد از آن قیامت است.
عب���داهلل ب���ن عباس که می ش���نید گفت :چق���در نادانید ! از م���ا اهل بیت بع���د از آنها منصور،
سفاح و مهدی خواهند آمد که مهدی امارت را به عیسی بن مریم می سپارد! ».

هم ��و در  514/از ضح ��اک از اب ��ن عب ��اس از رس ��ول خدا؟ص؟« :س���فاح ،منص���ور و مه���دی از ما
هستند».

1

البداية والنهاية  246/6درباره ی این روایت می نویس ��د« :اين س���ند ضعيف اس���ت و صحیح
آن است که ضحاک هیچ روایتی از ابن عباس نشنيده است .لذا روايت منقطع می باشد».
تار ی ��خ بغداد  399/9از ابو س ��عيد خ ��در ى روایت می کند« :از رس���ول خدا؟ص؟ ش���نیدم :قائم،
منصور ،س���فاح و مهدى از ما هس���تند .خالفت به قائم مى رسد و به اندازه ی شاخ حجامت
هم خونی ريخته نمى ش���ود .پرچم منصور باز نمی گردد ]و شكس���ت نمى خورد[  .س���فاح هم
مال مى بخش���د و خون ري���زى مى كند .و اما مه���دى ،زمين را پر از عدل مى كن���د ،چنان كه از
ستم آ كنده شده است! ».
ذخائ ��ر العقبى  205/به نقل ابن عباس از پدرش آورده اس ��ت كه پيامب ��ر؟ص؟ به او رو كرد و فرمود:

«اين عمويم ،پدر خلفاس���ت .سخی ترین و خوش سیماترین قریش است .از نسل او سفاح و
منصور و مهدی خواهند بود.
حافظ ابو القاسم سهمی آن را روایت کرده است».
جام ��ع االحادیث س ��يوطى  375/5از ام س ��لمه از پيامبر؟ص؟ نقل مى كند« :پيوس���ته خالفت در
میان فرزندان عمويم _ شبیه پدرم _ عباس است ،تا آن را تسليم دجال كنند».
ّ
اسعاف الراغبین  151/می نگارد« :در سند آن وضاعی [ دروغ پردازی ] حضور دارد که روایت
از آنها [ راویان ] نشنیده است».
في ��ض القدير  278/6می نویس ��د« :ابن عدی گوید :ابن ولید حدی���ث جعل می کرد ،آنها را به
هم می پیوس���ت ،اسناد و متون روایات را می دزدید و دگرگون می کرد .ابن ابی معشر می گوید :
ّ
ّ
او کذاب اس���ت .س���مهودی نیز می نویس���د :در س���ند این روایت محمد بن ولید وضاع وجود
 .1مشابه آن در تاريخ بغداد  62/1و  63و 391/5
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دارد .و اگر هم صحیح می بود آن را بر مهدی ،سومین خلیفه ی عباسیان حمل می کردیم».
حافظ مغربى در رد ابن خلدون  563/مى گويد« :اين روایت غريب و مورد انکار اس���ت .برخی
توجیه کرده اند که مهدی از جهت مادر عباس���ی است و از جهت پدر حسنی ،ولی اینچنین
ً
نبوده و حدیث اصال صحیح نیست».
االذاع ��ة  135/از االفراد و الجامع الصغير آن را نقل مى كند و می نویس ��د« :ش���وكانى در التوضيح
گفته است :بين اين سه حديث و ديگر احاديث گذشته مى توان چنين جمع كرد كه مهدى
از جهت مادر ،از فرزندان عباس اس���ت .اگر این جمع را نپذیریم احاديثى كه او را از فرزندان
پيامبر؟ص؟ معرفی می کند ،رجحان دارد».
الصواعق ابن حجر  237/مى نویسد« :سند آنها ضعیف است ،ولی بر فرض ّ
صحت ،منافاتی
با اینکه مهدی از نسل فاطمه است _ و در احادیثی که هم بیشتر است و هم صحیح تر ،آمده
_ ن���دارد ،زیرا بنابراین فرض در او هم ش���عبه ای از بنی عباس اس���ت و هم ش���عبه ای از نس���ل
فـرهـنـــــــگ
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حسین».
نگارن ��ده :بع ��د از آنکه خ ��ود گواهی می دهند که جاع ��ل این احادیث محمد ب���ن ولید غالم بنی
ّ
ّ
عب ��اس اس ��ت و او را ک ��ذاب و وضاع و مت ��روک الحدیث عن ��وان می کنند ،دیگر جای���ی برای تالش
ش ��وکانی و ابن حجر برای این توجیه _ که مادر او ّ
عباس ��ی اس ��ت _ وجود ندارد .پندار ذهبی نیز _ که
احادیث از دو مهدی مس ��تقل س ��خن می گویند که اوصاف ّمتحدی دارند و یکی عباس���ی اس���ت و
ّ
وضعیتی دارد.
دیگری از نسل حضرت فاطمه؟اهع؟ _ چنین

س�� ن ت ف
روا ی� ت
صح�ح !
حد� ث�ی
ی
ا� در �حر�ی � ی
ا� ج�علی ن ی
ظاه ��ر آن اس ��ت که احادی ��ث دروغین آنه ��ا در این باره که مه ��دی از فرزندان عباس اس���ت ،برای
س ��رپوش گ ��ذاردن ب ��ر این اس ��ت ک ��ه رس ��ول خدا؟ص؟ به عب ��اس خب ��ر دادند ک���ه فرزندان���ش چه ها
خواهند کرد !

غیبت نعمانى  247/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :روزى رس���ول خدا؟ص؟ در بقيع بودند
كه حضرت امیر؟ع؟ آمد و س���راغ ايش���ان را گرفت ،گفتند در بقيع اس���ت .او نزد ايش���ان آمد و
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سالم كرد ،رسول خدا؟ص؟ فرمودند :بنشين ،و او را سمت راست خود نشاند.
بعد جعفر بن ابى طالب آمد و سراغ آن حضرت را گرفت و گفتند در بقيع است .او هم نزد
ايشان آمد و سالم كرد ،رسول خدا؟ص؟ او را سمت چپ خود نشاند.
آنگاه عباس آمد و س���راغ ایش���ان را گرفت و گفتند در بقيع اس���ت .او نیز آمد و س�ل�ام كرد و
پيامبر؟ص؟ او را روبه روی خود نشاندند.
س���پس ب���ه امیرالمؤمنین؟ع؟ رو کرده فرمودند :یا علی ! آیا تو را بش���ارت نده���م؟ آیا تو را خبر
ندهم؟ عرضه داشت :آری ،یا رسول اهلل ! فرمودند :هم اینک جبرئیل نزد من بود و خبر داد که
قائم _ که در آخرالزمان قیام می کند و زمین را از عدل آ کنده می سازد ،همان سان که از ستم
و جور پر شده است _ از نسل تو از فرزندان حسین است.
ایشان عرض کردند :یا رسول اهلل ! هر خیری که از ناحیه ی خدا به ما می رسد ،به واسطه ی
شماست.
پیامبر خدا؟ص؟ به جعفر بن ابی طالب رو کردند و فرمودند :ای جعفر ! آیا به تو مژده ندهم؟
آیا تو را خبر ندهم؟ او گفت :آری ،یا رس���ول اهلل ! فرمودند :اکنون جبرئیل نزد من بود و خبر داد
آن کس���ی که پرچم را به قائم می س���پارد از نسل توس���ت ،آیا او را می شناسی؟ جعفر در پاسخ
گفت :نه ،ایش���ان فرمودند :آن کس���ی که صورتش مانند دینار اس���ت ،دندان هایش چونان ّاره
و شمش���یرش پاره ی آتش .با خواری وارد س���پاه می ش���ود و با عزت بیرون می آید .و جبرئیل و
میکائیل او را در میان می گیرند.
س���پس رو کردن���د به عباس و فرمودن���د :عموی پیامبر ! آی���ا خبری را که جبرئی���ل برایم آورده
برایت بگویم؟ او هم گفت :آری ،یا رس���ول اهلل ! ایش���ان فرمودند :جبرئی���ل به من گفت :بدا به
حال ذریه ی تو از فرزندان عباس ! او عرضه داش���ت :ای رس���ول خدا ! آیا از زنان دوری گزینم؟
فرمودند :خداوند از آنچه واقع می شود فارغ شده است».
هم ��ان  248/از عب ��داهلل ب ��ن عب ��اس نق ��ل می کن ��د ک ��ه رس ��ول خدا؟ص؟ ب ��ه پ ��درم فرمودن���د:

«اى عب���اس ! ب���دا به حال ذريه ام از دس���ت فرزندان تو و بدا به حال ذریه ی ت���و از فرزندان من.
ع���رض ك���رد :اى رس���ول خدا ! از آميزش با زن���ان دورى نكن���م؟ _ و يا گفت :آیا خ���ودم را عقیم
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نکنم؟ _ آن حضرت فرمودند :علم خدا گذش���ته اس���ت و امور به دس���ت اوست ،و در فرزندان
من همان خواهد شد».
س ��ليم  427/با س ��ند خ ��ود از پيامبر؟ص؟ روایت می کن ��د« :خداوند آخرت را ب���راى ما اهل بيت
برگزيد و دنيا را برايمان نپس���نديد .س���پس ب���ه ابن عباس رو كردند و فرمودند :س���رآغاز نابودی
بنی امیه _ و پس از آنکه ده نفر از آنها به حکومت می رس���ند _ بر دس���ت فرزندان توس���ت ،پس
آنان از خدا بترسند و مراقب عترت و فرزندان من باشند.
چرا که دنیا برای هیچ کس���ی پیش از ما و پس از ما بقا نداش���ته و نخواهد داشت .دولت ما
آخرین دولت هاست [ .در آن روزگار ] هر روزی دو روز خواهد بود و هر سالی دوسال .آن کسی
که زمین را همان گونه که از جور و ستم پر شده از عدل و داد می آ کند ،از ماست».

م�صور ّادعا كرد پ� ش
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عباس ��يان ب ��ه اي ��ن ادع ��ا بس ��نده نكردن ��د ك ��ه پرچم ه ��اى خراس ��ان را _ ك���ه ب���راى ي���ار ى
امام مهدى؟جع؟ وعده داده شده _ بيرق هاى انقالب خود معرفی کنند ،و نیز به احادیث دروغینی
ک ��ه جع ��ل کردند و در آن چنین جلوه دادند که رس ��ول گرامی؟ص؟ به عباس بش���ارت داده اس���ت که
حکومت تا زمان خروج دجال در میان فرزندان اوست ،اکتفا نکردند !
ّ
ّ
مهدویت او بودند _ و برادرش
بلکه منصور پس از آنکه محمد بن عبداهلل _ که حس ��نیون مدعی
ابراهیم را کشت ،بر آن شد تا پسرش محمد بن عبداهلل را مهدی موعود معرفی کند !
ذهب ��ی در تار ی ��خ االس�ل�ام  49/ 9نقش ��ه ی منص ��ور و اجبار برادرش عیس ��ی را بر اینک���ه خود را از

خالفت خلع کند ،چنین وصف می کند« :سفاح به هنگام احتضار خالفت را به منصور و پس
از وی به عیس���ی س���پرد .منصور هم با مالطفت و نرمی با برادرش سخن گفت تا او را به کناره
گیری از قدرت وادارد .عیس���ی در پاس���خ گفت :س���وگندها و پیمان هایی را که بر گردن من و
مسلمین است چه کنم؟
وقتی منصور دید برادرش از کناره گیری امتناع می کند ،از او روگردان شد .وی در مجالس
مهدی را بر عیسی مقدم می داشت .آنگاه بر آن شد تا در خانه ی عیسی گودالی حفر کند که
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وی در آن بیفتد و به هال کت برسد .اما او مراقب بود .پس از مدتی بیمار شد ،حتی می گویند:
منصور او را مس���موم کرد .عیس���ی برای رفتن به کوفه برای معالجه از برادر اجازه گرفت .کسی
ک���ه او را بدین س���فر ترغیب نم���ود ،طبیب او بختیش���وع بود .او گفت :به خدا س���وگند جرأت
م���داوای ت���و را ن���دارم و بر جان خود ایمن نیس���تم .منصور به وی اجازه ی رفتن ب���ه کوفه را داد.
ّ
بیماری عیس���ی تا آنجا پیش رفت که موی س���رش ریخت .ولی پس از مدتی بهبودی یافت.
ّ
پس���رش موس���ی به علت خوف بر جان خ���ود و پدرش تالش کرد تا پ���در را بر اطاعت منصور
ّ
وادارد و در این راس���تا حیله ای اتخاذ کرد .موس���ی به منصور گفت :در حضور پدرم فرمان بده
ک���ه اگ���ر کناره گیری نکند ،م���را خفه کنند ! منصور هم کس���ی را برای انجام این کار فرس���تاد.
عیس���ی چون این را دید فریاد زد و خود را از قدرت خلع نمود و گفت :این دس���ت من است و
با مهدی بیعت می کنم».

1

و بدی ��ن ترتی ��ب منص ��ور ب ��ه مقص ��ود خویش نائ ��ل ش ��د و ب ��رادرش از قدرت کن ��اره گی ��ری کرد.
او در قص ��ر رصاف ��ه ک ��ه آن را مخصوص مهدی بنا کرده بود ،مجلس ��ی تش ��کیل داد و فقها و قضاة را
َ
حاضر کرد .آنان هم آمدند و با ّ
ولی عهد او مهدی منتظر ( !) بیعت کردند.

اب ��ن عس ��اکر در  9/ 48می نویس ��د« :منص���ور برای م���ردم س���خنرانی کرد و ماجرای عیس���ی و
ّ
رضایت او به مقدم داش���تن مهدی در والیت عهدی را بیان نمود .عیس���ی نیز س���خن گفت و
خالفت را تسلیم مهدی نمود .مردم هم با مهدی و بعد از مرگ او با عیسی بیعت کردند».
االغان ��ى  313/13از فض ��ل بن اي ��اس هذلی كوفی« :منص���ور در صدد آن بود ک���ه برای مهدی
بیعت بگیرد ،ولی پسرش جعفر به این کار اعتراض داشت .منصور فرمان داد تا مردم اجتماع
کنند و به دنبال آن سخنرانان به سخنرانی پرداختند .شاعران نیز در وصف مهدی و فضائل
او سروده های خود را ارائه کردند و از جمله ی آنان مطیع بن ایاس بود .مطیع پس از سخنرانی
و ش���عر خوان���ی به منص���ور رو کرد و گفت :ی���ا امیرالمؤمنین ! فالنی از فالنی از رس���ول خدا؟ص؟
روای���ت می کند که گفتند :مهدی که محمد بن عبداهلل اس���ت از ماس���ت و مادر او از غیر ما،
او زمین را که پر ازس���تم ش���ده پر از عدالت خواهد کرد .و این عباس بن محمد برادرت نیز بر
 .1و نیز اآلداب السلطانیة ابن طقطقی 119/
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این س���خن گواهی می دهد .آنگاه به عباس رو کرد و گفت :تو را به خدا قسم می دهم ،آیا این
حدیث را شنیده ای؟ او هم از ترس منصور پاسخ مثبت داد !
س���پس منصور مردم را به بیعت با مهدی امر کرد .وقتی مجلس به پایان رس���ید ،عباس بن
محم���د که چنان ش���وکه بود ک���ه گویا در آنجا حضور نداش���ت گفت :آیا ای���ن زندیق را دیدید
که بر خدای عزوجل و رس���ولش دروغ بس���ت و مرا نیز به گواهی گرفت ،من هم از ترس منصور
شهادت دادم و همه ی کسانی که حضور داشتند مرا تکذیب کردند؟ !
این خبر به جعفر پس���ر منصور رس���ید ،او هم مطیع را _ که خادم و بس���یار نزدیک به او بود _
از خود راند.
جعفر بس���یار شوخ طبع بود ،وقتی ش���نید مطیع چنین کاری کرده است ،خشمگین شد و
بیع���ت با محم���د برایش گران آمد ،پس عورت خود را بیرون آورد و س���خن رکیکی گفت که از
نقل آن خودداری می کنیم».

1

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ولیک ��ن بعده ��ا دیدن ��د که ای ��ن مهدی ن ��ه تنها قرار نیس ��ت ظل ��م و س ��تم را از زمین محو س���ازد،
بلک ��ه ب ��ا فس ��ق و فج ��وری ک ��ه خ ��ود دارد آن را می گس ��تراند ! ن ��ه تنه ��ا ب ��دون ش���مارش بخش���ش
می کن ��د ،بلک ��ه اموال مس ��لمین را مصادره کرده موجب فقر و بیچارگی آنان می ش���ود ! می نویس���ند:

«او می گس���ار ،نی ن���واز و خونریز بوده اس���ت و دختری آوازه خوان و موس���یقی دان از خود به جا
َ
2
می گذارد که ُعل ّیه عباسی نام دارد».
مهدى شیفته ی كبوتر باز ى بود ،به همين خاطر راويان دربار به حدیث نبوی« :شرط بندی تنها
در تیر اندازی ،ش���تر سواری و اسب دوانی است» ،قسم چهارمی که پرنده بازی باشد را افزودند
و او هم به راوی آن کیسه ای طال بخشید !

3

وى زورگو و خونریز بود و مردی را به خاطر نقل حدیثی از اعمش به قتل رساند 4.او در خواب دید
 .1ب���راى آ گاهی بیش���تر از زش���ت کرداری ه���ا و تحریفات آنه���ا ر.ک به تاريخ طب���رى  ،269/6تاری���خ يعقوبى ،395/2
المعارف ابن قتيبه  ،379/البدایة و النهاية  ،111/10سمط النجوم  ،1094/شذرات الذهب  ،219/1العبر ذهبى ،207/1
التحفة اللطيفة  26/2و المنار المنيف 149/
 .2خزانة االدب 217/ 11
 .3مجموعة الرسائل صافی 424/ 2
 .4الصحیح من سیرة النبی االعظم؟ص؟ 88/ 1
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که چهره اش سیاه است ،و در پی آن دختری برایش زاده شد ،و در بیداری چنین شد !

1

او ب ��ه دنبال فرصتی بود تا عیس ��ی پس ��ر عموی پ ��در و ّ
ولی عهد خود را از بین ب ��رد ،همو که خود را
از ق ��درت خلع کرده بود ،در نتیجه او را به هال کت رس ��اند و پس ��رش موس ��ی را ول � ّ�ی عهد خود کرد.

2

او زمام امور دولت را به همسرش خیزران سپرد ،3و در جبال ایران شهر سیروان را بنا کرد و در همان

تحریف بشارت ها

جا مرد و مدفون شد.

4

وی ده سال حکومت کرد و در سال  169در ّ
سن  43سالگی مرد.

5

از این رو نواصب مجبور شدند اعتراف کنند به اینکه او مهدی موعود نبوده است !

6

ت ف
ّ
الر��د �ه غ
را� می ن
ن
ک�د !
درو� پ�در و ج�د ش� اع�
.11
هارو� ش ي ب
اعالم الور ى  365/از س ��ليمان بن اسحاق بن سليمان بن علی بن عبداهلل بن عباس آورده است:

«پدرم برايم نقل كرد :روزى نزد رشيد بودم كه سخن از مهدی و عدالتش به میان آمد و در این
باره بسیار سخن گفته شد .او گفت :گمان می کنم شما می پندارید او پدر من مهدی است !
او از پ���درش از پدربزرگ���ش از ابن عب���اس از عباس برایم روایت کرد که رس���ول خدا؟ص؟ به او
فرمودند :ای عمو ! از نسل من دوازده خلیفه خواهند بود ،آنگاه اموری زشت ،سخت و دشوار
جل���وه خواهد کرد ،س���پس مهدی از فرزندان من قیام می کند و خداوند در یک ش���ب امر او را
ّ
مهیا می سازد .او زمین را _ همان سان که از ظلم آ کنده شده _ از عدالت پر خواهد نمود .و هر
آن مقدار که خدا بخواهد در زمین درنگ خواهد کرد ،آنگاه دجال خروج می کند».

7

 .1الکنی و االلقاب 319/ 1
 .2تهذیب المقال 320/ 2
 .3تاریخ طبری 466/ 3
 .4صبح االعشی 368/ 4
 .5االخبار الطوال 386/
 .6منهاج السنة  98/ 4و البدایة و النهایة 277/ 6
 .7و نیز مناقب ابن شهر آشوب  292/ 1و العدد القویة 89/
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 .12نا�دكى �� ش� ا�ز ظ�هور امام؟جع؟ ،دوا�ز ده غ
درو� پ�ردا�ز
پي
ّ
ّ
ن
مى ك� ن�د
ادعاى مهدو ي� ت�
شیخ مفید؟حر؟ در ارشاد  358/از ابو خدیجه از امام صادق؟ع؟« :قائم خروج نمى كند ،مگر آنكه
پيش از او دوازده نفر از بنى هاش���م خروج كنند كه همگى مردم را به س���وى خود مى خوانند».

1

كافی  238/1و غیبت نعمانى  151/از آن حضرت چنین روایت می کنند« :دوازده پرچم مشتبه
برافراش���ته خواهند ش���د که از یکدیگر قابل تش���خیص نیس���تند ! مفضل گوید :من گریس���تم.
ام���ام؟ع؟ فرمودن���د :ای ابا عبداهلل ! چرا گریه می کنی؟ عرضه داش���تم :چ���را گریه نکنم و حال
آنکه شما می فرمایید :دوازده پرچم که از یکدیگر قابل تمییز نیستند ،برافراشته خواهند شد؟
ّ
وضعیتی ] ما چه کنیم؟
[ در چنین
ام���ام؟ع؟ به [ نور ] خورش���ید ک���ه داخل اتاق ش���ده بود نگریس���ته فرمودند :ای اب���ا عبداهلل !
ّ
این خورش���ید را می بینی؟ گفتم :آری ،فرمودند :به خدا سوگند امر [ امامت و حقانیت ] ما از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

این خورشید روشن تر است».
الفتن  291/1نقل مى كند« :سپس مهدى به طرف عراق مى رود .پيش از آن ،دوازده پرچم در
كوفه برافراشته مى شود كه صاحبان آنها معروف هستند .مردى از فرزندان حسن يا حسين که
به پدرش دعوت می کند ،در كوفه كشته مى شود».

ح�ذ ف ن
ک�ا� ف
ال� ت� ت
المک��ة !
وحا�
ی
 � � .13ب
س� امام عصر؟جع؟ ا�ز ت ب
از جمل ��ه تحریفات ��ی ک ��ه رخ داده اس ��ت ،تحر ی ��ف در الفتوح ��ات المکی���ة اب���ن عرب���ی اس���ت.
تع ��دادی از مناب ��ع تصر ی ��ح وی را ب ��ر نس ��ب حض ��رت مه ��دی؟جع؟ و اینک ��ه ایش���ان فرزن���د ام���ام
حس ��ن عس ��کری؟ع؟ و نی ��ز از نس ��ل امیرالمؤمنی ��ن و صدیق ��ه ی طاه ��ره؟امهع؟ اس���ت نق���ل کرده اند،
ولیکن نواصب آن را در چاپ های کتاب حذف کرده اند !

در الزام الناصب  192/ 1می نویسد« :محیی الدین بن عربی در باب سیصد و شصت و شش
فتوح���ات می گوید :بدانید که البته مهدی خ���روج خواهد کرد .اما خروج نمی کند مگر بعد از
 .1و نیز غيبت شیخ طوسى  267/و الخرائج و الجرائح 1162/3
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آنکه ظلم و جور در زمین فراگیر ش���ود ،پس او می آید و آن را از داد و عدل آ کنده می س���ازد .اگر
تنها یک روز از دنیا باقی مانده باشد ،خدا آن را چنان طوالنی می گرداند تا او به خالفت رسد.
ّ
او از عترت پیامبر؟ص؟ و از نس���ل فاطمه اس���ت .جد او حسین بن علی بن ابی طالب است
و پدرش حس���ن عسکری پس���ر امام علی النقی پسر امام محمد تقی پس���ر امام علی الرضا پسر
موس���ی الکاظم پس���ر امام جعفرصادق پس���ر امام محمد باقر پس���ر امام زین العابدین علی پسر
امام حسین بن علی بن ابی طالب است و نامش مشابه نام رسول خدا؟ص؟ می باشد.
مسلمانان بین رکن و مقام با او بیعت می کنند .او در هیئت و ظاهر شبیه پیامبر؟ص؟ است
ولی در اخالق از ایشان پایین تر است ،زیرا کسی در اخالق مانند ایشان نخواهد بود ،خداوند
َّ َ َ َ ُ ُ َ
تعالی می گویدِ :إَو ن�ك ل َعلى خ�ل ق ٍ� ع�ظ ِ ي� ٍم ،1و راستی که تو اخالقی واال داری.
پیشانی او بلند است و بینی اش برجستگی دارد .اهل کوفه بیشترین یاری را به او می رسانند.
او مال را به تس���اوی قس���مت می کند و در میان ّ
رعیت به عدالت رفتار خواهد نمود .خضر در
مقابل او راه می رود .او پنج ،هفت و یا نه س���ال زندگی خواهد کرد .ش���یوه ی رس���ول خدا؟ص؟
را پیروی می کند و از آن ّ
تخطی نمی نماید.
او فرش���ته ای دارد ک���ه به او کمک می کن���د ،ولی آن را نمی بیند .روم را ب���ه همراه هفتاد هزار
ّ
مسلمان با تکبیر فتح خواهد نمود .خدا اسالم را پس از آنکه به ذلت دچار شده ،به وسیله ی
او ّ
عزت خواهد بخشید و بعد از آنکه مرده است ،زنده خواهد کرد.
او جزیه تعیین ،و با شمشیر به خدا دعوت می کند .هر که ابا کند کشته می شود و هر که به
نزاع بپردازد ،تنها و بدون یاور می ماند .او به دینی به دور از آراء حکم می نماید».
ای ��ن در حال ��ی اس ��ت ک ��ه در فتوحات ��ی ک ��ه ه ��م اکن ��ون موج ��ود اس ��ت چنین آم ��ده اس ��ت ،در

 327/ 3آمده است« :بدان _ خداوند ما را تأیید کند _ که خدا خلیفه ای دارد که وقتی زمین پر
از س���تم و جور ش���ده ،قیام می کند و آن را از عدل و داد مملو می سازد .اگر تنها یک روز از دنیا
باقی مانده باش���د ،چنان آن را طوالنی خواهد کرد تا این خلیفه که از عترت رس���ول خدا؟ص؟
و از فرزندان فاطمه است به حکومت رسد.
 .1سوره ی قلم 4/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی

تحریف بشارت ها

اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

281

ّ
نام او ش���بیه نام پیامبر؟ص؟ اس���ت و جد او حس���ین بن علی بن ابی طالب .بین رکن و مقام
با او بیعت می کنند .او در ظاهر به پیامبر ش���بیه اس���ت ،ولی در خلق و خو از ایش���ان پایین تر
َّ َ َ َ
اس���ت ،زیرا کس���ی در اخالق مانند ایش���ان نخواهد بود ،خداوند تعالی می گویدِ َ :وإ� ن�ك ل َعلى
ُُ َ
خ�ل ق ٍ� ع�ظ ِ ي� ٍم.
پیش���انی اش بلن���د اس���ت و بین���ی اش برجس���تگی دارد .اهل کوفه بیش���ترین ی���اری را به او
می رس���انند .او مال را به تس���اوی قس���مت می کند و در میان ّ
رعیت به عدال���ت رفتار خواهد
نمود و اختالفات را فیصله خواهد داد.
م���ردی ن���زد او می آی���د و می گوید :به م���ن مالی بده ،او هم ک���ه اموال را مقابل خ���ود دارد ،آن
مقداری که او می تواند با خود حمل کند ،در لباسش می ریزد.
او در بره���ه ای قی���ام می کند که دین ضعیف ش���ده اس���ت .خدا به دس���ت او آنچه را که به
وس���یله ی قرآن اص�ل�اح نک���رده ،اصالح می کند .ش���خصی ک���ه جاهل ،بخیل و ترسوس���ت،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ّ
توس���ط خ���دا در یک ش���ب اصالح می ش���ود و ب���ه داناترین ،س���خی ترین و ش���جاع ترین مردم
ّ
مبدل می گردد.
نص���رت در مقاب���ل او راه م���ی رود .پن���ج ،هف���ت و یا نه س���ال زندگ���ی خواهد کرد .ش���یوه ی
رسول خدا؟ص؟ را پیروی می کند و از آن ّ
تخطی نمی نماید .او ناتوان را حمل می کند و ضعیف
را در راه ح���ق تقوی���ت می کن���د .او از میهمان پذیرای���ی می کند و مصیبت دیدگان���ی را که در
راه خ���دا مصیبت دیده اند ،یاری می رس���اند .به س���خن خود عمل می کن���د ،آنچه را می داند
می گوید ،و آنچه را می بیند می داند.
روم را در کنار هفتاد هزار نفر از فرزندان اسحاق با تکبیر فتح خواهد نمود .حماسه ی بزرگ
را که میهمانی خدا در عکا باشد ،درک خواهد کرد.

ّ
ظلم و ظالم را از بین می برد ،دین را بر پا می دارد ،در اسالم روح می دمد و آن را پس از ذلت
و م���رگّ ،
عزت می بخش���د و زن���ده می گرداند .جزیه تعیین می کند و با شمش���یر به س���وی خدا
فرا می خواند .هر که ابا کند کشته می شود و هر که نزاع نماید ،تنها و بدون یاور خواهد ماند.

او حقائق دین را _ آنچنان که اگر رسول خدا زنده بود ،انجام می داد _ آشکار خواهد نمود.
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مذاهب را از روی زمین بر خواهد چید ،و تنها دین خالص باقی خواهد ماند .دش���منان او
کسانی هستند که احکام او را مخالف احکام رهبران خود می بینند ،ولی با ناخوشنودی و از
ترس شمشیر و غضب او ،و از سر طمع ،به حکم او در می آیند.
عموم مسلمانان بیش از خواص آنها از وجود او مسرورند .عارفان به خدا به جهت شناختی
که خدا از او به آنان می دهد با او بیعت می کنند.
او مردان���ی اله���ی دارد ک���ه دعوت او را اقامه می کنن���د و او را یاری می رس���انند .آنان وزیرانی
هستند که بارهای مملکت را به دوش می کشند و او را در مأموریت الهی یاری می کنند.
عیسی بن مریم برای او در کنار مناره ی سفیدی که در شرق دمشق است ،در حالی که دو
جامه ی زرد در بر دارد و بر دو فرشته تکیه داده است ،فرود می آید .از سر او مانند پیمانه ای که
فرو می ریزد ،آب می ریزد ،گویا از ّ
حمام آمده است .مردم می خواهند نماز عصر را بخوانند که
امام برای او از جای خود کنار می رود .پس او جلو آمده بر آنان به سنت محمد نماز می گزارد.
او صلیب ها را در هم می شکند و خوک ها را می کشد.
خداوند مهدی را پاک و ّ
مطهر قبض روح می کند.
در زمان او سفیانی در کنار درختی در غوطه ی دمشق 1کشته می شود ،و لشکر او در بیابانی
بین مدینه و مکه به زمین فرو می روند .چنان که تنها یک نفر از آنها باقی می ماند که از جهینه
است .این لشکر سه روز مدینه را برای خود مباح کرده بودند و بعد از آن به سمت مکه می رفتند
که به این بال دچار می ش���وند .هر کس���ی که او را به همراهی با این لش���کر مجبور کرده بودند،
با همان ّنیتی که داشته محشور می شود.
قرآن حا کم اس���ت و شمش���یر نابودگر ،لذا در روایتی وارد ش���ده اس���ت :خداوند به وسیله ی
سلطان آنچه را که به وسیله ی قرآن اصالح نکرده اصالح می نماید.
أال إن خت ـ ــم األولي ـ ـ ــاء شهيـ ـ ـ ــد

وعني إم ــام العاملي ـ ـ ــن فقيـ ـ ــد

هو الســيد امله ـ ــدي من آل أمحــد

هو الص ــارم اهلندي حني يبيـد

هو الشمس جيلو كل غم وظلمة

هو الواب ــل الوس ــمي حني جيـود

 .1منطقه ای پر آب و دارای درختان فراوان.
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ین اولیاء گواه اس���ت و امام جهانیان در میان نیس���ت.
بدانید که آخر ِ
مهدی از خاندان امحد و مششیر هندی است ،آن هنگام که نابود می سازد.
او آقا و
ِ
او خورش���ید اس���ت و هر اندوه و ظلمیت را از میان می برد ،او باران هباری اس���ت هنگامی که
می بارد».

فـرهـنـــــــگ
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احــــادیـــث
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فصل نهم

ف
اوصا� امام؟جع؟
برخی اوصاف جسمی و معنوی امام عصر ؟جع؟

برخی اوصاف جسمی امام زمان؟جع؟

1

ف
ر� ت
 .1پ� ی� ش� نا�ی او ب� نل�د ت
س�گی دارد و ند� ن
دا� ها ی� ش� �اصله
اس� ،ب� ی� ن�ی شا� ب� ج
س ��نن ابو داود  107/ 4از ابو س ��عید خدری از رس ��ول خدا؟ص؟« :مهدی از من است .پیشانی او
بلند اس���ت و بینی اش برجس���تگی دارد .او زمین را همانسان که پر از ستم و جفا شده است،
از عدل و داد آ کنده می سازد ،و هفت سال حکومت خواهد کرد».

2

مسند احمد  17/ 3از ابو سعید از پیامبر؟ص؟« :قیامت به پا نمی شود مگر پس از آنکه مردی از
اهل بیت من به حکومت رسد .پیشانی او بلند است و بینی اش برجستگی دارد .او زمین را از
عدالتمملومی سازد،همان گونه کهپیشاز آناز ستمپرشدهاست،و اینهفتسالخواهدبود».
مس ��ند ابو یعلی  367/ 2از همو چنین نقل می کند« :از میان اهل بیتم کس���ی در این امت قیام
خواه���د کرد که پیش���انی اش بلند اس���ت و بینی اش برجس���تگی دارد .او عدال���ت را در زمین
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می گسترد ،چنان که از جفا و بیداد آ کنده شده است».
الدرالمنث ��ور  57/ 6می نویس ��د« :احم���د و اب���و داود از اب���و س���عید از رس���ول خدا؟ص؟ روای���ت
می کنند»...
س ��نن الدان ��ی  94/از همو روایت می کند که رس ��ول خدا؟ص؟ فرم ��ود« :در آخرالزمان مردی جوان
و خ���وش س���یما که پیش���انی اش بلند اس���ت و بینی اش برجس���تگی دارد ،از عت���رت من قیام
می کند .او زمین را که قبل از او از س���تم و ظلم پر ش���ده ،از داد و عدل آ کنده خواهد ساخت،
و هفت سال حکومت خواهد کرد».

3

المستدرک  557/ 4از ابو سعید خدری نقل می کند _ و آن را بنابر شرط مسلم صحیح می شمارد _

که رسول خدا؟ص؟ فرمود« :مهدی از ما اهل بیت است .بینی اش برجستگی دارد و پیشانی اش
بلن���د اس���ت .او به این مقدار زندگی می کند _ و دس���ت چپ خود را باز کردن���د و به همراه دو
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 .1هم چنان که در ادامه در متن می آید ،در مورد اوصافی که در روایات غیر شیعی برای حضرت مهدی؟ع؟ آمده است،
می بایست احتیاط نمود و وسواس به خرج داد .م
 .2و نیز الفتن  369/ 1و  373و المصنف عبدالرزاق 372/ 11
 .3و نیز السنن فی الفتن 1038/ 5

مسبحه [ ّ
انگشت ّ
سبابه ] و ابهام نشان دادند [ یعنی هفت سال ] _».

1

الفت ��ن  373/ 1از ابوس ��عید از رس ��ول خدا؟ص؟« :مه���دی پیش���انی اش بلند اس���ت و بینی اش
برجستگی دارد».

2

الف ��ردوس  221/ 4از حذیف ��ه از پیامب ��ر؟ص؟« :مهدی مردی اس���ت از فرزندان م���ن ،چهره ی او
ماه درخشان است ،رنگ او رنگ عربی 3است و اندام او اسرائیلی .4او زمین را پر از داد
مانند ِ
خواهد ساخت ،همان طور که از ستم پر شده است .اهل آسمان و زمین و [ حتی ] پرنده در
آسمان از خالفت او رضایتمند خواهند بود .او بیست سال حکومت خواهد داشت».
در مناب ��ع م ��ا ش ��یعیان نی ��ز طبری امام ��ی روایاتی را ک ��ه ابو یعل ��ی و احم ��د از ابو س ��عید آورده اند،
نقل می کند.

5

وا� ج�لوه می ن
مس� ت
اس� ،ولی ج� ن
 .2او ن
ک�د
ن
و مرور رو�ز ن
� واهد کرد
گارا� او را پ� ی�ر �خ

کم ��ال الدی ��ن  652/ 2از ابو الصلت هروی نقل می کند« :از امام رضا؟ع؟ درباره ی نش���انه های
قائم به هنگام قیام پرس���یدم و ایشان فرمودند :عالمت او این است که مسن است ولی جوان
جل���وه می کند ،کس���ی ک���ه او را می نگرد چهل س���اله و حوالی آن تخمین می زن���د .از عالمات
ظهور او آن اس���ت که با گذر روزها و ش���ب ها پیر نمی ش���ود ،تا آنکه اجل فرا رس���د».
غیب ��ت نعمان ��ی  188/و  211از علی بن ابی حمزه از امام ص ��ادق؟ع؟ چنین نقل می کند« :چون
قائم قیام کند ،مردمان او را نخواهند پذیرفت ،چون جوان و ش���اداب می آید .تنها کسانی که
خدا در عالم ّ
ذر نخستین از آنها میثاق گرفته است بر اعتقاد به او خواهند بود.
 .1و نیز معالم السنن  344/ 4و ...
 .2مشابه آن در المصنف عبدالرزاق 372/ 11
 .3یعن���ی گندمگ���ون یا س���فید اس���ت ،و در اوص���اف امام عصر؟جع؟ آم���ده که رنگ ایش���ان رنگ پیامبر؟ص؟ اس���ت،
یعنی سفید مایل به سرخ.
 .4بلن���د قام���ت و ُپ���ر ،مانند بنی اس���رائیل و فرزندان یعقوب نبی؟ع؟ .نس���ل حض���رت ابراهیم؟ع؟ ک���ه از جمله ی آنها
بنی اس���رائیل اند ،به درش���تی اندام و زیبارویی معروف بوده اند ،لذا اوصاف حضرت ابراهیم؟ع؟ در امام مهدی؟جع؟
بروز می کند.
 .5دالئل االمامة  251/و  258و البته این روایت نیز از طریق راویان شیعی نرسیده است .م
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در روایتی دیگر ایش���ان فرمودند :باالترین گرفتاری آن اس���ت که امامش���ان به صورت جوان
می آید و حال آنکه او را پیرمرد می انگاشتند».

1

ف
ما�ل ب�ه خ
سر�ی
 .3س� ی�د ی
کم ��ال الدی ��ن  653/ 2روای ��ت می کن ��د که حض ��رت امیر؟ع؟ ب ��ر منب ��ر فرمودن���د« :در آخرالزمان
مردی از فرزندان من قیام می کند .او س���فید مایل به س���رخی اس���ت ... ،ران هایی ستبر دارد،
اس���تخوان های ش���انه اش بزرگ اس���ت ،در پش���ت خود دو خال دارد که یکی به رنگ پوس���ت
اوست و دیگری مانند خال پیامبر؟ص؟.
او دو نام دارد :یکی پنهان و دیگری آشکار .آنکه پنهان است احمد و آنکه آشکار است محمد.
چ���ون پرچم���ش را به اهتزاز در آرد ،میان مش���رق و مغرب را روش���ن می کند .او دس���تش را بر
روی سر بندگان می گذارد و به دنبال آن هیچ مؤمنی نخواهد بود مگر آنکه دلش از پاره ی آهن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

س���خت تر می ش���ود و خدا بدو نیروی چهل مرد می دهد .هیچ م���رده ای نخواهد بود مگر آنکه
س���رور ای���ن امر به قبرش وارد می ش���ود .آنان در قبره���ا با هم دیدار می کنند و ب���ه قیام قائم؟ع؟
ِ
بشارت می دهند».

2

آ
ن
ا� دو ش� نا�ه شا� عر�ی �ض
ت
م� ن
 .4چ� ش� ن
اس�
و
مده
�
ما� او گود ،با�روا� ش� ب�ر
ی
غیب ��ت نعمانی  215/از حمران بن اعین نقل می کند« :به ام���ام باقر؟ع؟ گفتم :فدایتان گردم،
من بر کمر خود کیسه ای که در آن هزار دینار بود بسته و وارد مدینه شدم ،و با خدا عهد کرده
بودم که دینار دینار آن را بر در خانه ی شما انفاق کنم ،مگر آنکه سؤالم را پاسخ دهید !
ام���ام؟ع؟ فرمودن���د :بپ���رس و پاس���خ بگی���ر ،و دینارهای���ت را انف���اق نک���ن .عرضه داش���تم:
ش���ما را به خویش���اوندی با رس���ول خدا؟ص؟ قس���م می دهم ،آیا صاحب االمر و قائم ش���مایید؟
فرمودن���د :ن���ه .گفتم :پ���در و مادرم فدایت ،او کیس���ت؟ ایش���ان فرمودند :او به س���رخی مایل،
 .1عقد الدرر  41/و منتخب االنوار  188/و نیز ر.ک به غیبت شیخ طوسی 259/
 .2و نیز اعالم الوری  ،434/الخرائج و الجرائح  ،119/ 3اثبات الهداة  490/ 3و بحار االنوار 35/ 51
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چشمانش گود ،ابروانش بر آمده ،میان دو شانه اش عریض است»...
ایش ��ان در ادامه روایتی دیگر را نقل می کند« :حمران گوید :از امام باقر؟ع؟ پرس���یدم :شما قائم
هس���تید؟ فرمودند :از نس���ل رسول خدا؟ص؟ هس���تم ،و خواهان [ انتقام و ] خون ،1و خداوند هر
آنچ���ه را بخواه���د انجام میدهد .س���ؤالم را تکرار کردم و ایش���ان فرمودن���د :می دانم مقصودت
چیست ،آنکه درباره اش می پرسی»...

ما�ل او ش� ئ
اس� و ش� ئ
م� ت
ما�ل ن
 .5ن�ام او ن�ام ن
م�
کم ��ال الدی ��ن  411/ 2از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ از رس ��ول گرام ��ی؟ص؟ نق ��ل می کن ��د ک ��ه فرمودن���د:
«قائم از فرزندان من ،همنام و کنیه ی من است .شمائل مرا دارد و ّ
سنت مرا به اجرا می گذارد.
ِ
ّ
او مردمان را بر ملت و شریعت من وامی دارد و به کتاب خدای عزوجل دعوت می کند .هر که

فرمان او برد ،از من اطاعت کرده است ،هر کس او را عصیان کند ،مرا عصیان نموده است،
ه���ر ک���ه او را در غیبت���ش ان���کار کن���د ،م���را انکار کرده اس���ت ،ه���ر ک���س او را تکذی���ب نماید،
مرا تکذیب کرده و هر که تصدیق او کند ،مرا تصدیق کرده است.
از کسانی که مرا درباره ی او تکذیب می کنند ،سخن مرا درباره ی او منکر می شوند ،و امتم
َ
َ
را از راهش گمراه می کنند ،به خدا شکایت می کنم َو َس يَ� ْع َل ُم ّال ذ ِ ي�� نَ� �ظَ َل ُموا أ� َّ� ُم نْ� قَ� َل ب� يَ� نْ� قَ� ِل بُ� َن
و�،2
ٍ
ي
و كس ��انى كه س ��تم كردهاند به زودى خواهند دانس ��ت به كدام بازگش���تگاه برخواهند گش���ت».

این دس ��ت احادیث و سایر روایات از ش ��باهت حضرت مهدی؟جع؟ به رسول خدا؟ص؟ در ظاهر
و خلق و خو حکایت دارند ،و نیز اینکه از س � ّ�نت آن حضرت پیروی می کند و اس�ل�ام و قرآن را زنده
می گرداند و نور آن را منتشر می سازد.

س�ره ی امام مهدی؟جع؟ در پ� ش
و�اک
 .6ی
کاف ��ی  411/ 1و  444/ 6از حم ��اد ب ��ن عثمان نق ��ل می کند« :در حضور ام���ام صادق؟ع؟ بودم
 .1شاید مقصود خون امام حسین؟ع؟ باشد .م
 .2سوره ی شعراء 227/
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ک���ه مردی خدمت ایش���ان عرض کرد :خداوند امور ش���ما را س���امان دهد ،ش���ما می گفتید که
عل���ی ب���ن ابی طالب؟ع؟ لباس خش���ن در بر می ک���رد ،او جامه ای چهار درهم���ی _ و یا حدود
همین قیمت ها _ را می پوشید ،اما شما لباس جدید می پوشید؟ !
امام؟ع؟ فرمودند :همانا علی بن ابی طالب؟ع؟ آن لباس را در زمانی می پوشید که بر او خرده
نمی گرفتند ،و اگر امروز چنان لباس���ی را در بر می کرد ،بدان مش���هور [ وانگش���ت نما ] می شد.
بهترین لباس در هر زمانی لباس اهل آن زمان است .جز آنکه هنگامی که قائم ما اهل بیت
قیام کند ،لباس امیرالمؤمنین؟ع؟ را خواهد پوش���ید و به س���یره ی ایش���ان رفتار خواهد کرد».
تحف العقول  446/روایت می کند« :معمر بن خالد به امام رضا؟ع؟ گفت :خداوند فرج شما
را نزدیک گرداند .ایشان فرمودند :ای معمر ! آن فرج [ که به دنبال آسایش و رفاه در آن هستی ]
فرج ش���ما خواهد بود ،اما من _ به خدا قس���م _ توشه دانی که در آن یک کف دست آرد هست
و مهر شده ،خواهم داشت».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

این س ��خن بدان معناس ��ت که وقتی ما به حکومت برس ��یم ،رفاه و ّ
تنعم برای شماست ،اما ما با
فقراء هم سان خواهیم زیست و طعام من بسان ندارترین مردم خواهد بود ،چونان حضرت امیر؟ع؟.

 .7ا� ن� ف
ر� ث�ا ب� ت� ن� ی� ت
اس�» ب�رای آ� ن� ح�ض ت
را� او ف�اصله ت
وص� :ب«� ی� ن� دو ن
س�
ی
ش ��رح نهج البالغ ��ة  281/ 1از اس ��ماعیل ب ��ن عب ��اد از حضرت امیر؟ع؟« :ایش���ان مه���دی را یاد
کردن���د ،او را از نس���ل امام حس���ین؟ع؟ معرفی نمودند و اوصافش را بر ش���مردند :مردی اس���ت
ک���ه پیش���انی اش بلن���د اس���ت و بین���ی اش برجس���تگی دارد ...بی���ن دو ران او فاصله اس���ت،
دندان هایش فاصله و در ران راست او خالی قرار دارد.
وی در ادامه می گوید :همین حدیث را ابن قتیبه در غریب الحدیث آورده اس���ت».

1

غیبت نعمانی  214/از ابو وائل نقل می کند« :امیرالمؤمنین؟ع؟ به امام حسین؟ع؟ نگریست
و فرمود :این پسرم سید و آقاست ،هم چنان که رسول خدا؟ص؟ او را نامید ،و خداوند از نسل او
مردی را خواهد آورد که به نام پیامبرتان است و در خلقت و اخالق شبیه اوست.
 .1و نیز همان  ،130/ 19غریب الحدیث ابن جوزی  ،449/1النهایة  325/ 2و الحاوی 85/ 2
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او به هنگام غفلت مردم ،مردن حق و آش���کار ش���دن جور قیام می کند .به خدا س���وگند اگر
قیام نکند گردنش زده می ش���ود .با خروج او اهل آس���مان و س���اکنان آن مس���رور می ش���وند .او
مردی اس���ت که پیش���انی اش بلند است و بینیاش برجستگی دارد ... ،بین دو ران او فاصله
است ،در ران راست او خالی وجود دارد و دندان هایش از یکدیگر فاصله دارند .او زمین را از
عدالت پر می کند ،همان سان که از ستم و بیداد آ کنده شده است».

1

نگارنده :این صفت از طریق اهل بیت؟مهع؟ نرس ��یده اس ��ت ،و این روایت که از حضرت امیر؟ع؟
منقول است ،به راویانی غیر شیعی منتهی می شود .ما در بیان اوصافی که از معصومین؟مهع؟ نرسیده،
ّ
مهدویت کرده
می بایستی احتیاط کنیم ،زیرا ممکن است آن را برای انطباق بر شخصی که ّادعای

اس ��ت ،جعل کرده باش ��ند .البته در کمال الدین  653/ 2از امام باقر؟ع؟ وارد شده است« :ران های
او عریض اس���ت» ،ولی عریض که به معنای درشتی است ،چیزی غیر از فاصله دار بودن آنهاست
و به ش ��خصی که دچار آن باش ��د افحج گویند .این حالت حاکی از خللی در ران هاس ��ت که در راه
رفتن و رکوع و سجود تأثیر می گذارد.

درباره ی عمر گفته اند که وی افحج بوده اس ��ت .طبری در تفس ��یر خود  794/ 2می نویسد« :عمر نماز
می خوان ��د و دو نف ��ر یهودی پش ��ت س ��ر او بودند .هنگامی که وی می خواس ��ت رک ��وع کند ،به طور
طبیعی قادر به انجام آن نبود .یکی از آن دو به دیگری گفت :این همان اس ��ت؟ وقتی عمر از نماز
فارغ شد گفت :سخن شما را شنیدم .آن دو گفتند :ما در کتاب خود خوانده ایم که مردی آهنین
خواه ��د آم ��د که قدرت بر زن ��ده کردن مردگان را _ که حزقیل به اذن خدا داش ��ت _ به او می دهند».
حال این حالت فاصله دار بودن یا همان فحج است 2که گذشت و یا چیزی شبیه به آن.

3

از آنجا که این حالت عیب به حساب می آید ،در معصوم؟ع؟ نخواهد بود.

 .1و نیز ر.ک به غیبت ش���یخ طوس���ی  ،115/العمدة  434/از الجمع بین الصحاح ،الطرائف  177/ 1از همان کتاب،
المالحم و الفتن  144/و اثبات الهداة 505/ 3
 .2الفائق 200/1
 .3لسان العرب 317/ 11
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برخی اوصاف معنوی امام؟ع؟
�أ
ق آ ق
 .1ر ی را ت� با�ع � ـ ــر� ن� �رار می ده ـ ــد،
ه�گام که ق� آر� ن� را ت� با�ـ ــع ر�أ ی خ�ود ق�رار می ن
آ� ن� ن
ده�ـ ــد
نهج البالغ ��ة عب ��ده  21/ 2و « : 36/ 4او خواه���ش نفس���انى را ب���ه هداي���ت بازمی گرداند ،و آن
هنگامى اس���ت كه م���ردم هدایت را تابع هوى س���اختهاند ،و رأى [ آنان ] را پي���رو قرآن خواهد
ک���رد ،و این زمانی اس���ت كه قرآن را تاب���ع رأى [ خود ] كردهاند .تا آنكه آتش جنگ ميان ش���ما
افروخته شود ،دندان هایش را بنمایاند ،پستانهایش پر از شير است ،مكيدن آن شيرين است،
اما پايان آن تلخ و زهرآ گين.
آ گاه باشيد فردا _ که آنچه را نمی شناسید با خود خواهد آورد _ فرمانروايى كه از اين طايفه
[ امويان ] نيست ،عامالن حكومت را به جرم كردار زشتشان دستگير کند .زمين گنجينههاى
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خود را برایش بیرون آورد و كليدهاى خويش را تسليم او سازد.
پس او روش عادالنه را به ش���ما بنمايد و کتاب و ّ
1
س���نت را که مرده اند زنده گرداند».
نهج البالغة صبحی صالح « :208/برای پيمودن راه هاى ضاللت ،و واگذاردن راههاى هدايت
به چپ و راست رفتند .پس بدانچه خواهد بود و انتظار آن مى رود ،شتاب نياريد ! و آن را كه فردا
خواهد آورد ،دير نشماريد .چه بسیار کسانی که به چیزی شتاب دارند که اگر بدان دست یابند،
آرزو کنند بدان نرسیده بودند ،و چه نزديک است امروز ،به فردايى كه سپيده ی آن خواهد دميد.
اى مردم وقت آن است كه هر وعده ای رخ نماید ،و آنچه نمى شناسيد نزديک است جلوه کند.
هر كه از ما [ اهل بيت ] بدان رس���د ،با چراغى روش���ن در آن راه رود ،و بر جاى پاى صالحان
گام نهد تا بند از گردنی بگش���ايد ،بنده ای را آزاد نماي���د ،جمع [ گمراهان ] را پراكنده گرداند،
ّ
ّ
و پريشانى [ مؤمنان ] را به اتفاق مبدل سازد.
او از م���ردم پنهان اس���ت ،اثر ش���ناس اث���ر او را نمی بیند ،ه���ر چند پياپى نگاه کند .س���پس
در آن [ نبرده���ا ] مردم���ى چن���ان خود را آماده كنن���د ،كه آهنگر تيغه ی شمش���یر را تیز می کند،
 .1و نیز ینابیع المودة  437/و غرر الحکم 363/
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ديدههایش���ان ب���ه تنزیل قرآن روش���ن می ش���ود و در گوش هایش���ان تفس���یر آن خواه���د افتاد ،و
شامگاه و بامداد جام های حکمت نوشانده شوند».

1

ن
خ
ص� ت�ی ر� نبا�ی
اص�ل و ش�� ی
 .2معد�ی ی
غیبت نعمانی  212 /از امام حسین؟ع؟ روایت می کند« :شخصی نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و
گفت :به ما در مورد مهدیتان خبر دهید .امام؟ع؟ فرمودند :هنگامی که بسیاری از میان روند
[ و قرون زیادی بگذرد ] ،مؤمنان کم ش���وند ،و یاوران دین از بین روند ،پس آن زمان است ،آن
زمان است.
ّ
او گفت :یا امیرالمؤمنین ! او از کدام دودمان اس���ت؟ فرمودند :از بنی هاش���م ،قله ی عرب
و درياى س���رازیر آنها چون بر آن وارد ش���وند ،پناهگاه آنان هنگامی که مورد هجوم قرار گیرند و
معدن زالل آن چون کدر شود.
هنگام���ى كه مرگ آزمند ش���ود ،او نهراس���د ،و چون نزدیک ش���ود ،ضعف و سس���تى از خود
نشان ندهد ،و هنگامی که پهلوانان درگیر شوند ،به عقب نرود.
آس���تین همت باال زده ،قهار ،ظفرمند ،ش���یر بیش���ه ،درو کننده [ ی ظالم���ان ] ،مرد افکن،
ش���جاع ،شمش���یری از شمش���یرهای خدا ،بزرگ و سخی است .در اوج ش���رافت و آقایی رشد
کرده و مجد استوار او در گرامی ترین ریشه هاست .پس چیزی _ که به سوی فتنه ها َبرد و چون
س���خن گوید بدترین گوینده است و هنگامی که س���کوت کند خباثت و فساد را در [ درون ]
خود دارد _ تو را از او باز ندارد.
آن���گاه ام���ام؟ع؟ دوباره ب���ه وصف امام زم���ان؟جع؟ پرداخت���ه فرمودند :وس���یع ترین پناهگاه
رحم بیشتر می رسد.
شماست ،بیشترین دانش را دارد و از همه ی شما به ِ

ّ
خدای���ا ! برانگیخت���ن او را رهای���ی از غم و ان���دوه قرار ده و ب���ه او پراکندگی ام���ت را به اتفاق
ّ
مبدل ساز.
پ���س اگر خداوند براى تو خير خواس���ت ،عزم خود را اس���توار کن ،و اگر ب���ه [ دیدار ] او توفيق
 .1و نیز بحار االنوار 116/ 51
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يافت���ى از او روی مگ���ردان ،و چ���ون به س���ویش رهنمون ش���دی ،از او مگذر ،آه _ و با دس���ت به
سینه شان اشاره کردند که چقدر مشتاق دیدار او هستند _».

ت آ
آ
ف
ف
گر� ت�ه ت
ت
اس�
دا� �را
س�ر
 .3پ
حکم� را در ب�ر دارد و � ن� را ب�ا �مام � ب
نهج البالغة صبحی صالح  263/خطبه ی « :182او س���پر حکمت را در بر دارد و آن را با تمام
آداب _ که روی آوردن بدان و شناخت آن و تنها بدان همت گماردن باشد _ فراگرفته است.
حکمت گمشده ی اوست که به دنبال آن می باشد ،و حاجتی است که آن را می جوید1.چون
اسالم غریب و مانند شتری شود که [ از فرط خستگی ] دم خود را به حرکت در آورد و گردنش
را به زمین بچس���باند ،او نیز غریب خواهد شد .او باقی مانده ای از حجت های باقی مانده ی
خدا و جانشینی از جانشینان انبیاست».
ابن ابی الحدید در ش ��رح خود  95/ 10می نویس ��د« :هر گروهی این س���خن را بر حسب اعتقاد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

منتظر نزد آنهاس���ت.
خ���ود تفس���یر می کند .ش���یعیان بر این پندارن���د که مقص���ود از آن مهدی
ِ
صوفیه گمان می کنند که مقصود ّ
ولی خدا در زمین است .بنابر اعتقاد صوفیان دنیا از ابدال
ک���ه چه���ل نفرند ،و اوت���اد که هفت نفرند ،و قطب که یک نفر اس���ت ،خالی نخواهد ش���د .اگر
قط���ب بمی���رد ،یکی از اوتاد جانش���ین او خواهد ش���د ،و یکی از ابدال به ج���ای او در اوتاد قرار
می گیرد و یکی از اولیاء که برگزیده ی خداست ،به جای او در میان ابدال قرار خواهد گرفت.
ام���ا ما خود بر این باوری���م که خداوند تعالی امت را از جماعت���ی از مؤمنین آ گاه به عدالت
و توحی���د _ که اجماع علماء به اعتبار وجود س���خن آنها ّ
حجت اس���ت ،ام���ا از آنجا که آنها را
نمی توانیم بشناسیم اجماع همه را حجت می دانیم _ خالی نخواهد گذاشت.
اصحاب ما می گویند :کالم امیرالمؤمنین؟ع؟ به این دسته از عالمان به این اعتبار که آنان
گروه و جماعتی هستند نظر ندارد ،بلکه به وصف یک یک آنان اشاره دارد.
ّ
مرش���حه اس���ت که در آن وصف موافق مس���تعار منه را می آورند ،نه ّ
مجرده که وصف مستعار
 .1این عبارت اس���تعاره ی
ل���ه را ذک���ر می کنند ،و طلب و جس���تاری که در این فرموده آمده وصف گمش���ده و حاجت اس���ت ،ن���ه وصف مربوط به
امام مهدی؟ع؟ ،و مقصود از عبارت فرط ش���وق و ّ
محبت نس���بت به حکمت اس���ت ،ر.ک به منهاج البراعة اثر ش���ارح
نهج البالغة مال حبیب اهلل هاشمی خوئی؟حر؟  .354/ 10م
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اما فالسفه می پندارند که مقصود آن حضرت عارف است ،آنها در عرفان و اوصاف اهل آن
سخنانی دارند که کسی که با اقوال آنها مأنوس باشد ،از آن آ گاه است.
اما در نظر من بعید نیس���ت که منظور قائم آل محمد؟ع؟ در آخرالزمان باش���د ،آن هنگامی
ک���ه خ���دا او را می آفریند .اگر چه اآلن موجود نیس���ت ،زیرا دلیلی بر وج���ود او نداریم( !) تمامی
فرق مسلمانان اتفاق نظر دارند که دنیا و تکلیف تنها با اوست که به پایان می رسد.
اینکه امام؟ع؟ فرمودند :سپر حکمت را در بر دارد ،بدان معناست که نفس را از هواهای آن
و محسوس���ات جدا ساخته اس���ت ،چرا که با این کار می توان در مقابل تیرهای هوی و هوس
آن را نگاهداش���ت ،همان طوری که س���پر ش���خص را از اصابت تیرها نگاه می دارد».

آ
هما� ن
 .4او ق� آر� ن� را ب�ه جا�را می گ�ذ ارد و ن
گو�ه که ن�ا�ز ل ش�د ،ب�ه مردم می �مو�ز د
کافی  396/ 8نقل می کند« :مردی خدمت امام باقر؟ع؟ آمد و گفت :شما اهل بیت رحمت
هس���تید و خداوند شما را بدان اختصاص داده است .امام؟ع؟ فرمودند :ما اینچنین هستیم
والحم���د هلل ،م���ا هیچ ک���س را در گمراهی داخ���ل و از هدایت خ���ارج نمی کنیم .دنیا س���پری
نمی ش���ود ت���ا آنکه خدای عزوج���ل مردی از م���ا اهل بی���ت را برانگیزد که به کت���اب خدا عمل
می کند و هیچ منکری را در میان شما نمی بیند ،مگر آنکه از آن جلوگیری می کند».
ارش ��اد  365/از جابر از امام باقر؟ع؟« :هنگامی که قائم آل محمد؟ع؟ قیام کند ،خیمه هایی
را برپا خواهد داشت که در آن قرآن را همان گونه که خداوند عزوجل نازل فرموده است ،تعلیم
خواه���د نم���ود .و بر کس���ی که ام���روز آن را از حفظ دارد چه س���خت خواهد بود ،زی���را با تدوین
[ کنونی ] مخالفت خواهد داشت».

1

بصائ ��ر الدرج ��ات  193/از س ��الم ب ��ن اب ��ی س ��لمه روای ��ت می کن ��د« :ش���خصی در حض���ور
ام���ام صادق؟ع؟ قس���متی از قرآن را ک���ه مردم اینچنی���ن نمی خواندند ،قرائ���ت کرد ،امام؟ع؟
ب���ه او فرمود :بس اس���ت بس اس���ت ،دس���ت از این قرائ���ت بردار ،ت���ا زمانی که قائ���م قیام کند
همانند مردم بخوان [ .اما ] او چون قیام کند ،کتاب خدا را آنچنان که هست ،و مصحفی را
 .1و نیز اثبات الهداة 556/ 3
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که امیرالمؤمنین؟ع؟ نوشته بودند خواهد آورد.
حض���رت امی���ر؟ع؟ هنگامی ک���ه از کتابت آن فارغ ش���د ،آن را نزد م���ردم آورده فرمودند :این
کتاب خداس���ت ،همان ط���ور که بر حضرت محمد؟ص؟ نازل کرد و م���ن آن را در میان دو لوح
گرد آورده ام ،لیکن آنها گفتند :مصحفی که همه ی قرآن در آن اس���ت نزد ماس���ت ،به آنچه تو
آورده ای هیچ نیازی نداریم !
امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ هم فرمودند :بدانید ،به خدا س���وگند پس از ای���ن روز هرگز آن را نخواهید
دی���د .تنه���ا چیزی که بر عهده ی من بود آن بود که چون قرآن را جمع آوری کردم ،ش���ما را از آن
بیاگاهانم تا آن را بخوانید».

1

غیب ��ت نعمانی  317/از حبه ی عرنی نقل می کن ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند :گویا می بینم
ش���یعیان ما در مس���جد کوفه خیمه ها برپا کرده اند و قرآن را بدان گونه که نازل ش���ده اس���ت،
تعلی���م می دهند .بدانی���د که چون قائم ما قیام کند ،آن مس���جد را در هم خواهد شکس���ت و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قبله ی آن را راست خواهد نمود».

2

کاف ��ی  287/ 8از عاصم ب ��ن حمید« :امام باقر؟ع؟ درب���اره ی آیه یَ :و َل قَ� ْد آ� تَ� ْ� ن َ�ا ُم َ
وسى ْال ِك ت َ� َ
ا�
ي
ب
ف َ خْ ُ َ
�
ا� ت� ِل ف� ِف� ي� ِه ،3و به حقيقت ما به موس���ى كتاب [ آس���مانى ] داديم ،پس در مورد آن اختالف ش���د،

فرمودن���د :آنان [ قوم موس���ی ] هم���ان گونه که این ام���ت درباره ی قرآن دچار اختالف ش���دند،
اختالف کردند.
در م���ورد کتابی ک���ه قائم می آورد نیز اختالف خواهند کرد ،و چنان خواهد ش���د که مردمان
بس���یاری آن را انکار خواهند نمود ،پس ایشان آنان را جلو می آورد و گردن هایش���ان را می زند».
نگارنده :مقصود آن است که نسخه ی حضرت امیر؟ع؟ از قرآن _ که امامان؟مهع؟ از یکدیگر ارث
می بردند ،و در ترتیب آیات با این قرآن تفاوت دارد _ را تعلیم آنها خواهند نمود.

احتجاج  155/ 1از ابوذر روایت می کند« :هنگامی که رسول خدا؟ص؟ از دنیا رفتند ،حضرت
علی؟ع؟ قرآن را جمع کردند و نزد مهاجر و انصار آورده بر آنان عرضه داشتند ،و این بر اساس
 .1و نیز کافی  633/ 2و اثبات الهداة 449/ 3
 .2و نیز بحار االنوار 364/ 52
 .3هود 111/

296

وصی���ت پیامبر؟ص؟ ب���ود ...هنگامی که عمر به خالفت رس���ید از آن حضرت خواس���ت تا آن
قرآن را بیاورد و گفت :یا ابا الحس���ن ! خوب اس���ت قرآنی را که نزد ابوبکر آوردی بیاوری تا بر آن
گرد آییم.
امام؟ع؟ فرمودند :هیهات ،راهی بدان نیس���ت ،من آن را نزد ابوبکر آوردم تا حجت بر ش���ما
تمام ش���ود و روز قیامت نگویید که ما از این غافل بودیم ،یا نگویید :تو آن را برای ما نیاوردی.
قرآنی که نزد من است را تنها ّ
مطهران و اوصیای پس از من لمس خواهند نمود.

ّ
پس عمر گفت :آیا آشکار شدن آن زمانی مشخص دارد؟ امام؟ع؟ فرمودند :آری ،چون قائم
از فرزندان من قیام کند ،آن را اظهار می کند و مردمان را بر آن واخواهد داش���ت ،پس ّ
س���نت بر

اساس آن جریان خواهد یافت».

را�ده ،ت� ن�ها � ،ن
 .5آ�واره ،ن
گا�ه و ب�ه دور ا�ز خ� نا�واده !
ی
غیبت نعمانی  178/از عبد االعلی بن حصین ثعلبی از پدرش نقل می کند« :امام باقر؟ع؟ را در
حج یا عمره دیدم و خدمت ایش���ان عرض کردمّ :
س���ن من باال رفته است و استخوانم سست
ش���ده ،نمی دانم پس از این ش���رفیاب دیدار ش���ما خواهم ش���د یا نه ،پس با من عهدی کنید و
خب���ر دهید که فرج چه زمانی اس���ت؟ امام؟ع؟ فرمودند :آن آواره ،ران���ده ،تنها ،یگانه و به دور
از خان���واده ،که پدرش را کش���ته اند ولی خونخواهی نکرده اس���ت ،و کنیه ی عمویش را دارد،
صاحب پرچم هاست و همنام پیامبری است.
گفتم :دوباره بفرمایید ،پس پوست یا کاغذی را خواستند و برای من در آن نوشتند».
در روایتی دیگر« :فرمودند :آیا به خاطر س���پردی یا اینکه برایت بنویس���م؟ گفتم :اگر بنویسید،
ایشان پوست یا کاغذی خواستند و برای من در آن نوشتند و به من دادند.
عبد االعلی گوید :حصین پدرم آن را به ما نشان داد و برای ما خواند و گفت :این نوشته ی
امام باقر؟ع؟ است».
هم ��ان  179/از امام باقر؟ع؟« :صاحب این امر ،رانده و آواره اس���ت ،پدرش را کش���ته اند ولی
خونخواه���ی نکرده اس���ت ،او ه���م کنیه ی عمویش و ج���دای از خانواده اش اس���ت ،و همنام
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پیامبری است».
کم ��ال الدین  303/ 1از اصبغ بن نباته نقل می کند که امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند« :صاحب این
امر ،آواره ،رانده ،تنها و یگانه است».

ام�ر؟ص؟ و ید�گر نا� ب� ی�اء؟مهع؟ را ب�ه همراه دارد
 .6او ب� ی� قر� و موار� ثی� پ� ی� ب
غیب ��ت نعمان ��ی  315/از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روایت می کند« :قائ���م از گردنه ی ذی ط���وی در میان
کسانی که به تعداد اهل بدر سیصد و سیزده مردند فرود می آید ،به حجر االسود تکیه می کند
و پرچ���م غال���ب را به اهتزاز در م���ی آورد .علی بن ابی حم���زه می گوید :من ای���ن روایت را برای
امام کاظم؟ع؟ گفتم و ایشان فرمودند :صفحه ای گسترده».
عالمه ی مجلس ��ی در بحار  370/ 52پس از نقل ای ��ن حدیث می فرماید« :معنای این جمله ی
اخیر آن است که این مطلب در صفحه ای گسترده است ،یا اینکه [ امام زمان؟جع؟ ] با خود
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

صفحه ای گس���ترده و منش���ور دارد ،یا اینکه پرچم او صفحه ای گس���ترده اس���ت».
غیب ��ت نعمانی  307/از ابو بصیر« :امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند :هنگامی که امیرالمؤمنین؟ع؟
به مصاف اهل بصره رفتند ،پرچم رس���ول خدا؟ص؟ را گستردند ،پس گام های دشمنان به لرزه
افتاد و هنوز عصر نشده بود که گفتند :ای پسر ابو طالب ! امان می خواهیم.
در ای���ن هن���گام امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ فرمودند :اس���یران را نکش���ید و کار مجروحان را یکس���ره
نکنید ،و کس���ی را که پا به فرار گذاشته دنبال نکنید .هر کس سالح خود را بیندازد و هر آنکه
در خانه اش را ببندد ایمن است.
ِ
هنگام���ی که نبرد صفین فرا رس���ید ،از ایش���ان خواس���تند پرچم را باز کند ،ام���ا حضرت ابا
کردن���د .آنان امام حس���ن و امام حس���ین؟امهع؟ و عمار را واس���طه قرار دادن���د ،امیرالمؤمنین؟ع؟
به امام حسن؟ع؟ فرمودند :پسرم ! این قوم زمانی [ مهلت ] دارند و بدان می رسند ،و این پرچم
را پس از من تنها قائم؟ع؟ است که باز خواهد نمود».
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ام� ن
را�؟مهع؟
 .7موار� ثی� پ� ی� ب
ارش ��اد  274/از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نق ��ل می کن ��د ک ��ه فرمودن ��د« :دان���ش م���ا باق���ی ،مکت���وب،
به صورت کوفتن در قلوب و گوش هاست .نزد ما جفر احمر ،جفر ابیض ،مصحف فاطمه؟اهع؟
و جامعه _ که در آن هر چیزی مردمان بدان نیاز دارند _ هست.
از ایشان درباره ی تفسیر این کالم پرسش شد و فرمودند :باقی دانش نسبت به آن چیزهایی
اس���ت ک���ه رخ خواهد داد ،مکتوب دانش به گذش���ته اس���ت ،کوفتن در قلب ه���ا الهام ،و در
گوش ها سخن فرشتگان است ،ما گفتار آنها را می شنویم ،ولی خودشان را نمی بینیم.
جفر احمر ظرفی اس���ت که در آن س�ل�اح رسول خدا؟ص؟ است ،و آن را کسی بیرون نمی آورد
تا قائم ما اهل بیت قیام کند.
جف���ر ابیض ظرفی اس���ت که در آن تورات موس���ی ،انجیل عیس���ی ،زب���ور داود و کتاب های
نخستین خداست.
در مصحف فاطمه؟اهع؟ هم حوادث آینده و اس���امی تمام حاکمان تا روز قیامت اس���ت.
و اما جامعه کتابی است که طول آن هفتاد ذراع است ،و رسول خدا؟ص؟ آن را امالء می کردند
و علی بن ابی طالب؟ع؟ می نوش���تند .به خدا س���وگند هر آن چیزی که تا روز قیامت مردمان
ّ
بدان احتیاج دارند ،حتی دیه ی خراش و [ حد ] یک تازیانه و نیم تازیانه در آن هست.
بصائر الدرجات  188/از ابو بصیر« :خدمت امام جعفرصادق؟ع؟ عرض کردم :فدایت شوم،
می خواهم بر س���ینه ی ش���ما دست بکشم ،ایش���ان فرمودند :همین کار را بکن ،من هم دست
خود را بر سینه ی و شانه ی آن حضرت کشیدم.
فرمودند :ای ابا محمد ! علت این کار چه بود؟ عرضه داشتم :فدایت شوم ،از پدرت شنیدم
که فرمودند :قائم س���ینه ای گش���اده و ش���انه هایی درش���ت که بین آن دو عریض اس���ت دارد.
ام���ام؟ع؟ فرم���ود :ای اب���ا محمد ! پ���درم زره رس���ول خدا؟ص؟ را در ب���ر نمود و بر زمین کش���یده
ّ
می ش���د .م���ن نی���ز آن را پوش���یدم و تا ح���دی اندازه ب���ود ،اما چون قائ���م آن را بپوش���د ،به مانند
رس���ول خدا؟ص؟ ک���ه پایی���ن آن را باال می کش���یدند و ب���ا دو حلقه ،وس���ط آن را ب���اال می آوردند
[ یعنی مقداری برایش���ان کوچک بود ] خواهد بود .صاحب این امر [ در ظاهر ] از چهل س���ال
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تجاوز نمی کند».

1

اثب ��ات الوصی ��ة  223/می نویس ��د« :حس���ن بن عل���ی راوی به ام���ام صادق؟ع؟ گفت :ش���ما
صاحب االمر هس���تید؟ ایش���ان فرمودند :من زره پیامبر؟ص؟ را پوش���یدم ،ولی کشیده می شد،
و نی���ز هنگام س���وار ش���دن بر مرکب پای م���را می گیرد ،اما صاحب ش���ما زره را در ب���ر می کند و
اندازه اش خواهد بود و هنگام سوار شدن پایش را نمی گیرد.
آنگاه فرمودند :چگونه چنین باشد [ و من او باشم ] و حال آنکه آن پسری که مادر بزرگش او
را بزرگ می کند به دنیا نیامده است».
بصائ ��ر الدرج ��ات  184/و ارش ��اد  275/از عب ��د االعل ��ی ب ��ن اعی ��ن روای ��ت می کنند« :ش���نیدم
امام صادق؟ع؟ فرمودند :س�ل�اح رس���ول خدا؟ص؟ نزد من است و کس���ی نمی تواند در آن با من
نزاع کند .سپس فرمودند :از آن سالح محافظت می شود .اگر نزد بدترین خلق خدا قرار گیرد،
بهترین آنان خواهد بود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و افزودند :این امر [ امامت ] به کس���ی می رس���د که بر او دهان کجی می کنند .هنگامی که
ّ
اراده ی خ���دا تعلق گیرد ،او خروج می کند .پس مردم می گویند :این همان نبود ! و خداوند به
خاطر او ،دست خود را بر سر ّ
رعیت خود قرار می دهد».
یعن ��ی کس ��ی که ام ��ام؟ع؟ را پیش از خروج می بین ��د ،گمان می کند مؤمنی عادی اس���ت و حتی
ممکن اس ��ت ایش ��ان را به س ��خره گرفته ده ��ان کجی کند ،اما چ ��ون حضرت خ���روج می کنند و آن
ش ��خص مش ��اهده می کند که خداوند ایش ��ان را به چه قدرت ��ی مخصوص گردانی���ده می گوید :این
همان نیست که من دیدم ،و خداوند هیبت او را در قلوب مردم قرار می دهد.

کاف ��ی  284/ 1از هم ��و نق ��ل می کند« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :کس���ی که [ ب���ه دروغ ] ّادعای

امام���ت کن���د ،چگون���ه او را پاس���خ می دهند؟ ایش���ان فرمودن���د :از او درباره ی ح�ل�ال و حرام
می پرسند.
آن���گاه افزودند :س���ه حجت و دلیل اس���ت که در هر کس���ی جمع ش���وند او صاحب این امر
اس���ت؛ آنکه نزدیک ترین مردم نس���بت به امام پیش از خود است ،سالح نزد اوست و وصیت
 .1و نیز الخرائج و الحرائج 691/ 2
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به او آش���کار و مش���هور باش���د ،چنان که اگر وارد ش���هر [ او ] ش���وی و از مردم عادی و کودکان
بپرسی که فالن امام به چه کسی وصیت کرد ،بگویند :به فالن بن فالن».
غیب ��ت نعمان ��ی  243/از یعقوب بن ش ��عیب نقل می کن ��د« :امام صادق؟ع؟ ب���ه من فرمودند:
آی���ا جامه ی پیامبر؟ص؟ را به تو نش���ان نده���م؟ گفتم :آری ،پس جامه دانی را خواس���تند و آن را
گشودند و جامه ای از کرباس را بیرون آوردند ،در آستین چپ آن مقداری خون بود.
ایشان فرمودند :این جامه ی رسول خدا؟ص؟ است که روزی که دندان های رباعیه ی ایشان
را زدند و شکستند ،برتن داشتند ،و قائم همین جامه را بر تن دارد و قیام می کند.
پس من آن خون را بوسیدم و بر پیشانی ام نهادم .سپس حضرت آن را پیچیدند و بردند».

1

بصائ ��ر الدرجات 162/از عبد الملک بن اعین« :امام باقر؟ع؟ بعضی از نوش���ته های حضرت
امی���ر؟ع؟ را ب���ه من نش���ان دادند و فرمودند :ایش���ان برای چه اینها را نوش���تند؟ عرضه داش���تم:
واضح اس���ت ،فرم���ود :بگو ،گفت���م :امیرالمؤمنین؟ع؟ می دانس���تند قائ���م روزی قیام می کند،
از ای���ن رو خواس���تند ت���ا ب���ه آنچه در ای���ن نوشته هاس���ت عمل کنن���د ،امام باق���ر؟ع؟ فرمودند:
درست گفتی».

2

غیب ��ت نعمانی  238/از عبداهلل بن س ��نان« :امام صادق؟ع؟ فرمودند :عصای موس���ی چوب
درخت آس و از کاش���ته های بهش���ت بود .هنگامی که موس���ی به جانب مدین رهس���پار ش���د
جبرئیل آن را برایش آورد .این عصا و تابوت آدم در دریاچه ی طبریه هستند ،هرگز نمی پوسند
و تغییر نمی کنند تا آنکه قائم؟جع؟ به هنگام قیام آنها را بیرون آورد».
بصائ ��ر الدرج ��ات  183/از محمد بن فیض از ام ��ام باقر؟ع؟« :عصای موس���ی از ِآن آدم بود که
ً
به ش���عیب رس���ید و پس از ش���عیب نصیب موسی شد .آن عصا نزد ماس���ت و من اخیرا آن را
مش���اهده کرده ام ،همانند روزی که آن را از درخت جدا س���اختند س���بز است ،و هنگامی که
آن را به نطق درآورند س���خن می گوید .آن عصا برای قائم ما کنار گذاش���ته شده است ،تا با آن
همان کاری را انجام دهد که موسی بن عمران انجام می داد .آن عصا می هراساند و می بلعد.
 .1و نیز اثبات الهداة 542/ 3
 .2و نیز اثبات الهداة 520/ 3
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در ادامه فرمودند :زمانی که خدا خواس���ت رسول گرامی؟ص؟ را قبض روح کند ،علم ،سالح
ً
و هر آنچه بود را برای حضرت امیر؟ع؟ به ارث گذارد ،بعدا به امام حس���ن و امام حس���ین؟امهع؟
منتق���ل ش���د .هن���گام ش���هادت امام حس���ین؟ع؟ ب���ه ودیعه در دس���ت ام س���لمه ب���ود ،و از او
گرفته شد .من گفتم :سپس به امام علی بن الحسین؟امهع؟ و بعد از ایشان به پدرتان و سپس
به شما رسید؟ فرمودند :بله».
کاف ��ی  231/ 1مش ��ابه ای ��ن حدیث را نقل می کن ��د و در آن چنین آمده اس ��ت« :آن عصا هر کجا
رو آورد ،ش���عبده های س���احران را می بلع���د ،لبان���ش را ب���از می کن���د ک���ه یکی در زمین اس���ت
و دیگری به سقف می رسد و فاصله ی آن دو چهل ذراع است ،و همه ی شعبده هایشان را با
زبانش می بلعد».
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 .8او �� ن
ما�ی ا�ز ج�ا�ن ب� رسول خ�دا؟ص؟ دارد
پی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بح ��ار االنوار  305/ 52از کتاب س ��ید علی بن عبد الحمید نیلی از ام ��ام باقر؟ع؟ روایت می کند:

«هنگامی که لش���کر س���فیانی به زمین فرو رود ...و قائم؟ع؟ در آن روز در مکه و کنار کعبه _ در
حالی که بدان پناه آورده _ است و می فرماید :من ولی خدایم...
پس بین رکن و مقام با او بیعت می کنند .او پیمانی از رس���ول خدا؟ص؟ _ که پدران او دست
به دست آن را به او رسانده اند _ با خود به همراه دارد.
اگ���ر چیزی از آن بر مردم مش���تبه ش���ود ،ندای آس���مانی که ب���ه نام او و پ���درش خواهد بود ،بر
ایشان مشتبه نخواهد شد».

 .9امام عصر؟جع؟ ق
ام� در ش
سا�ی ت
مح�ر
مائة منقبة  24/از عبداهلل بن عمر روایت می کند که رسول خدا؟ص؟ به حضرت امیر؟ع؟ فرمودند:

«یا علی ! من هش���دار دهنده ی امتم و تو هدایتگر آن ،حس���ن پیش���وا و حسین کسی است که
آنان را س���وق می دهد ،علی بن الحس���ین گرد آورنده ی آن و محمد بن علی عارف آن ،جعفر
 .1و نیز ر.ک به کمال الدین  673/ 2و اثبات الهداة  439/ 3و 558
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بن محمد کاتب و موس���ی بن جعفر ش���مارنده ی آن ،علی بن موس���ی آ گاه���ی بخش ،رهایی
بخ���ش ،ط���رد کننده ی دش���منان و نزدیک کننده ی مؤمنان ،محمد بن علی پیش���وا و س���وق
دهنده ی آن ،علی بن محمد پوش���اننده و عالم آن ،حسن بن علی منادی و بخشنده ی آن و
ّنَ ف ذَ َ آ ت ْ َ
� ،1به يقين در اين
ا� ِلل ُم ت� َو ِّس ِم ي� ن َ
قائم خلف ساقی و سوگند دهنده ی آن هستندِ ،إ�� ِ� ي� � ِلك ل� ي� ٍ
ِ
2

براى هوشياران عبرتهاست».

نگارنده :از عبداهلل بن عمر عجیب است که چنین روایتی را نقل کند.

 .10راه ت
راس�
تأو ی ��ل اآلی ��ات  323/ 1از ام ��ام کاظ ��م؟ع؟ روای ��ت می کن ��د« :از پ���درم درباره ی س���خن خدای
َ
َ
َّ
َْ َ
ا� ّ
الص َ
و� َم ْن� أ� ْص َح ُ
السو ي ّ
عزوجل :فَ� َس تَ� ْعل ُم َن
� َو َم نِ� اه ت�دى ،3خواهید دانست که ياران راه
اط
ر
ِ
ِ
ب
ِ ِ

راست كيانند ،و چه كسى رهيافته است ،سؤال کردم و ایشان فرمودند :راه راست قائم؟ع؟ است،

و رهیافته کس���ی اس���ت که به اطاعت از او راه یافته است .نظیر این در کتاب خدای عزوجل
َ نّ َ �غَ فّ َ ٌ َ ْ ت َ َ آ
َ ًَُ َْ َ
َ
ا� َو� َم نَ� َوع ِم َل صا ِلحا ث� ّم اه ت�دى ،4و ب���ه يقين م���ن آمرزنده ی
ای���ن آی���ه اس���تِ :وإ� ِ� ي� ل �ار ِلم ن� � ب
كسى هستم كه توبه كند و ايمان بياورد و كار شايسته نمايد و به راه راست رهسپار شود؛ [ یعنی ] به
5

والیت ما رهسپار شود».

 .11صاح� ل�ل�ة ق
ال�در
ب ی

َ َ َْ ْ
ّ َ أَ ْ ْ َ
تفس ��یر قم ��ی «ِ :431/ 2إ� ن�ا � ن��زَ ل ن� ُاه ِ�ف ي� ل يْ�ل ِة� ال ق�د ِر6،م ��ا [ ق���رآن را ] در ش���ب قدر ن���ازل كرديم؛ فرمود:

قرآن در بیت معمور در لیلة القدر یکباره و کامل فرود آمد ،و در مدت بیس���ت و س���ه س���ال بر
رسول خدا؟ص؟ نازل شد.
 .1سوره ی حجر 75/
 .2و نیز مناقب ابن شهر آشوب  ،292/ 1اثبات الهداة  721/ 1و بحار االنوار 270/ 36
 .3سوره ی طه 135/
 .4سوره ی طه 82/
 .5و نیز بحار االنوار 150/ 24
 .6سوره ی قدر 1/
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َ
َ َُ َْ ْ
َو َما أ� ْد َر َ
اك َما ل يْ�ل ة� ال ق�د ِر 1،و تو چه می دانی شب قدر چیس���ت؛ معنای لیلة القدر آن است که

خداون���د اجل ها ،روزی ها ،و هر امری که رخ می دهد _ از مرگ ،زندگی ،فراوانی ،قحطی ،خیر
َ
ّ
َ ْ ُ ُ ُأ َ
و ّ
ش���ر _ را مقدر می نماید ،همان گونه که می فرمایدِ :ف� ي�ها يُ� ف� َر ق� ك ّل � ْم ٍر ح ِك ي� ٍم 2،در آن [ شب ]
هر كارى [ به نحوی ] استوار فيصله مى يابد؛ که تا یک سال است.
ُ أَ
َ ْ
تَ نَ ّ�زَ ُ ْ َ ئ َ ةُ َ ُّ
لا�ك� و
الر ُوح ِف� ي�ها ِب� ِإ� ذ� ِن� َر ِب�ّ ِه ْم ِم نْ� ك ِ ّل � ْم ٍر3،در آن [ شب ] فرشتگان ،با روح ،به فرمان
�� ل الم ِ

پروردگارش ��ان ،براى هر كارى [ كه ّ
مقر ر ش���ده اس���ت ] فرود آيند؛ فرش���تگان و روح القدس بر امام

زمان فرود می آیند و هر آنچه را که نوش���ته اند به او می س���پارند».
َ
ْ
أ
َّ ْ َ
هم ��ان  290/ 2از امام باقر ،امام صادق و امام کاظم؟مهع؟ روایت می کند«ِ :إ� ن�ا � ن��زَ ل ن� ُاه ،ما آن را نازل
کردیم؛ مقصود قرآن است.
َ َ
َ َّ ُ َّ ْ
ِ�ف ي� ل يْ�ل ٍة� ُم ب َ� َارك ٍ ة� ِإ� ن�ا ك ن�ا ُم ن��ذِ ِر ي� نَ� 4،در شبى فرخنده [ ،زيرا ] كه ما هشدار دهنده بوديم؛ و آن شب
ق���در اس���ت که خداوند قرآن را یکب���اره و کامل به بیت معمور فرو می فرس���تد .آنگاه از آنجا در
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

طول بیست و سه سال بر رسول خدا؟ص؟ نازل می گردد.
َ ْ ُ
ِف� ي�ها يُ� ف� َر ق� ،در آن [ شب ] فیصله می یابد؛ در شب قدر.
ُ ُ أَ
ّ
َ
ْ
ك ّل �م ٍر ح ِك ي� ٍم ،ه ��ر كارى [ ب ��ه نح ��وی ] اس���توار؛ یعنی خداوند ه���ر امر حق یا باطل���ی را مقدر

ّ
مش���یت اس���ت ،هر آنچه
می کن���د ،و نی���ز آنچه در آن س���ال خواهد بود ،و برای او در آن بداء و
ّ
از آج���ال ،ارزاق ،بالی���اّ ،
تغیرات و مرض ه���ا را که بخواهد مقدم می دارد و ه���ر آنچه را بخواهد
ب���ه تأخی���ر می ان���دازد ،آن ق���در ک���ه بخواه���د در آنه���ا می افزای���د و می کاهد ،و رس���ول خدا؟ص؟
آن را ب���ه امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ الق���اء می کنن���د ،و آن حض���رت آن را ب���ه ائم���ه؟مهع؟ ت���ا آنک���ه ب���ه
صاحب الزمان؟ع؟ منتهی شود ،و برای او در آن بداء ،مشیت ،تقدیم و تأخیر شرط می شود».
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 .1سوره ی قدر 2/
 .2سوره ی دخان 4/
 .3سوره ی قدر 4/
 .4سوره ی دخان 3/
 .5و نیز المحجة  ،202/بحار االنوار  12/ 97و مجمع البیان به طور مختصر  ،61/ 5ایشان می نویسد  :این مطلب از ابن
عباس ،قتاده و ابن زید روایت شده ،و همان است که از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ نقل شده است.
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ق
م� ن�
 .12ب�� ی� ت� اهلل در �ز ی
کافی  411/ 1از عمر بن زاهر روایت می کند« :شخصی از امام صادق؟ع؟ درباره ی قائم پرسید
که آیا به او با عنوان امیرالمؤمنین س�ل�ام می ش���ود؟ حضرت فرمودند :نه ،این نامی اس���ت که
خداون���د امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ را ب���دان نام نهاد ،هیچ کس���ی پیش و پس از ایش���ان بدان نامیده
نشده و نمی شود ،مگر آنکه کافر باشد.
گفتم :فدایت ش���وم ،پس چگونه به ایش���ان سالم کنیم؟ فرمودند :السالم علیک یا بقیة اهلل،
َ َ ُ
َ َّ ةُ
ُ ُْ ْ
اهلل خ� يْ� ٌر لك ْم ِإ� نْ� ك ن� ت� ْم ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� 1،اگر ايمان آوردهايد ،آنچه خدا باقى
آنگاه تالوت کردند :ب� ِق� ي�� ِ
2

مى گذارد برايتان بهتر است».

احتج ��اج  240/ 1روای ��ت می کن ��د« :زندیق���ی حض���ور امیرالمؤمنین؟ع؟ رس���ید و گفت :اگر
اختالف���ات و تناقض ه���ا در قرآن نبود ،به دینتان در می آمدم ! حضرت در قس���متی از پاس���خ
سخن از امامان که صاحبان امر هستند ،به میان آوردند.
او پرس���ید :این امر چیست؟ ایشان فرمودند :امری اس���ت که فرشتگان آن را فرود می آورند،
در آن شبی که هر کاری [ به نحوی ] استوار فیصله می یابد ،از خلق ،رزق ،اجل ،عمل ،عمر،
زندگی ،مرگ ،دانش غیب آس���مان ها و زمین و معجزاتی که تنها خدا ،برگزیدگان و س���فیران
َ أَ َ ُ ُّ َ َ َ ْ ُ
میان او و خلق شایس���ته ی آنند .آنان وجه خدایند که فرمود :ف�� يْ� ن� َما ت� َولوا ف� ث� ّم َو ج�ه اهلل3،پس به
هر سو رو كنيد ،آنجا وجه خداست.

آنان بقیة اهلل هس���تند _ مقصود ایش���ان مهدی است _ .او به هنگام سپری شدن این مهلت
می آی���د و زمی���ن را هم���ان گونه ک���ه از س���تم و بیداد آ کنده ش���ده اس���ت ،از داد و ع���دل مملو
می سازد».

 .1سوره ی هود 86/
 .2و نیز تفسیر فرات  63/و تأویل اآلیات 186/ 1
 .3سوره ی بقره 115/
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آ
س�اره ی خ
 .13ت
در� ش� ن
ا� و ن�ور الهی در � ی�ه ی ش�ر�ی ف�ه
المحک ��م و المتش ��ابه  112/از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ در مورد اقس ��ام ن ��ور روایت می کن���د« :نور قرآن
است ،نامی از نام های خدای تعالی است ،نور نورانیت ،نور ماه و پرتو مؤمن که در اثر پیروی
[ از حق ،جامه ی ] آن را در روز قیامت می پوشد.
ن���ور در مواضع���ی از تورات و انجیل و قرآن حجت خدا بر بندگان اس���ت ،که همان معصوم
باشد...
ُ
ُ
َ
ْ
َ
أ
أ
ّ
َ
ُ
ْ
ْ
ّ
ن �ز َ َ َ ُ ئ َ
َ ت َ ُ نّ َ ذ
ك ُه ُم ال ُم ف� ِل ُح نَ
و�1،و نورى را كه با او
� �� ِ ل معه �ول ِ�
خداوند می فرماید ... :وا� ب�عوا ال�ور ال ِ� ي
نازل ش ��ده اس ��ت پي ��روى كردند ،آن ��ان همان رس���تگارانند؛ ن���ور در اینجا قرآن اس���ت ،و مانند آن
َ َ ُ َ نُّ
أَ ْ ْ َ
فَ آ ُ
ال� َّ ذ
� � ن��زَ ل ن�ا2،پس به خدا و پيامبر
س���وره ی تغابن اس���ت که می فرمایدِ �� :م ن�وا بِ� ِ
ور ال ِ� ي
اهلل و رسو ِل ِه و ِ
او و آن ن ��ورى كه ما فروفرس ��تاديم ايمان آوريد؛ خدای س���بحان در اینجا ق���رآن و همه ی اوصیاء
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

معص���وم را _ که حام�ل�ان ،نگاهبانان و بی���ان کنندگان کتاب خدای تعالی هس���تند و آنان را
ُ َ َّ خُ نَ ف ْ ْ َ قُ ُ نَ آ ّ َ
ُ ٌ
َ َ أْ َ ُ
و� � َم ن�ا بِ� ِه ك ّل
در قرآن چنین وصف نمودهَ :و َما يَ� ْعل ُم ت�� ِو ي�له ِإ�لا اهلل والر ِاس�و� ِ� ي� ال ِعل ِم ي��ول
َ
ْ
ِم نْ� ِع ن� ِد َر ِبّ� ن�ا 3،تأويلش را جز خدا و راسخان در علم كسى نمى داند [ .آنان كه ] مى گويند :ما بدان
ايم ��ان آوردي ��م ،همه از جانب پروردگار ماس���ت _ قصد نموده اس���ت ،آنانند که خدا س���رزمین ها
را به وس���یله ی ایش���ان نورانی و بندگان را به دس���ت آنها هدایت کرده اس���ت ،خدا در سوره ی
ْ
َ ْ َ
ُ نُ ُ َّ َ َ ت َ أ ض َ ثَ ُ نُ
َ
ور ِه ك ِم�ش كا ٍ�ة ِف� ي�ها ِم ْص ب َ� ٌاح ال ِم ْص ب َ� ُاح ِ�ف ي� �زُ ج َ� جَا� ٍ ة�
ن���ور می فرمای���د :اهلل �ور السماو ِ
ا� وال�ر� م�ل � ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ َ
ُ
ُ َُ
َ
ُ َ أَ َّ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
ال�زّ ج َ� جَا� ة� ك� ن�ها ك ْوك ٌب� د ّ ِر يّ� يُ� قو�د ِم نْ� ش� جَ� َر ٍ�ة ُم ب َ� َارك ٍ ة� �زَ يْ� ت� نو� ٍ ة� لا ش� ْر ِق� يّ� ٍ ة� َولا �غ ْر بِ� ّي� ٍ ة� يَ�كاد �زَ يْ� ت�ها يُ� ِ ض� ئُ�
ُ نُ َ ْ َ �ش َ ُ َ َ �ضْ ُ ُ أَ ْ ث َ َ نّ َ َ ُ ُ َ
َ َ ْ َ ْ تَ ْ َ ْ ُ ن َ ٌ نُ ٌ َ َ نُ َ ْ
اهلل ِب�ك ِ ّل ش� ٍ ئْ�
ور ِه م ن� ي� اء و ي� ِر ب� اهلل ال�م�ال ِلل� ِاس و
ور ي�ه ِد ي
� اهلل ِل� ِ
ولو لم �مسسه �ار �ور على � ٍ
َ
َ
ع ِل ي� ٌم4،خدا نور آسمان ها و زمين استَ .مث ِل نور او چون چراغدانى است كه درون آن چراغى باشد،
و آن چراغ در شيش� �هاى اس ��ت .آن شيشه گويى ستاره ای درخشان اس���ت كه از درخت خجسته ی
زيتونى كه نه ش ��رقى اس ��ت و نه غربى ،افروخته مى شود .نزديک اس���ت كه روغنش _ هر چند بدان
 .1سوره ی اعراف 157/
 .2سوره ی تغابن 8/
 .3سوره ی آل عمران 7/
 .4سوره ی نور 35/
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آتش ��ى نرس ��يده باشد _ روشنى بخشد .روش ��نى بر روى روشنى اس���ت .خدا هر كه را بخواهد با نور

خويش هدايت مى كند ،و اين مثلها را خدا براى مردم مى زند و خدا به هر چيزى داناست؛ چراغدان
رس���ول خدا؟ص؟ است ،چراغ وصی [ حضرت امیر ] و اوصیاء؟مهع؟ ،شیشه فاطمه؟اهع؟ است و
َ
درخت خجس���ته پیامبر؟ص؟ ،و س���تاره ی درخشان قائم منتظر؟ع؟ اس���ت که زمین را از عدل
آ کنده می سازد».
توحی ��د صدوق  158/از عیس ��ی بن راش ��د روای ��ت می کند که ام ��ام باقر؟ع؟ در ب ��اره ی همین آیه

فرمودند« :چراغدان نور دانش در سینه ی پیامبر؟ص؟ است.
ْ
ال ِم ْص ب َ� ُاح ِ�ف ي� �زُ ج َ� جَا� ٍ ة� ؛ شیشه ،سینه ی حضرت امیر؟ع؟ است که دانش پیامبر؟ص؟ به ایشان
منتقل شد.
َ
َ
َ
ُ
ُ َ أ َّ َ َ َ ُ ٌ َ ُ
ال�زّ ج َ� جَا� ة� ك� ن�ها ك ْوك ٌب� د ّ ِر يّ� يُ� قو�د ِم نْ� ش� جَ� َر ٍ�ة ُم ب َ� َارك ٍ ة�؛ آن نور است.
َ َ
َ َ
لا ش� ْر ِق� يّ� ٍ ة� َولا �غ ْر ِب� ّي� ٍ ة� ؛ نه یهودی است و نه نصرانی.
َ َ ُ َ ْ تُ َ ُ ض ُ َ َ ْ َ ْ تَ ْ َ ْ ُ ن َ ٌ
عال���م از آل محمد؟مهع؟ پیش از آنکه از او
ي�كاد �ز ي��ها ي� ِ� ئ� ولو لم �مسسه �ار ؛ نزدی���ک اس���ت ِ
سؤال شود به دانش پاسخ دهد.
نُ ٌ َ َ نُ
ور ؛ امام���ی ک���ه [ از جان���ب خ���دا ] ب���ا نور علم و حکم���ت پس از امام [ پیش���ین ] از
�ور على � ٍ
آل محمد؟مهع؟ تأییدش���ده اس���ت ،ک���ه از زمان آدم چنی���ن بوده و تا قیامت نی���ز چنین خواهد
ب���ود .اینان اوصیائی هس���تند که خداوند عزوجل آنان را جانش���ینان خ���ود در زمین و حجج بر
بندگانش قرار داده است ،و هیچ دورانی از یکی از ایشان خالی نمی شود».

ّ
 .14ش� ش
دالمطل�؟ع؟ ب�رای او �ذ خ� ی�ره ش�ده ت
اس�
ع�
ب
م� ی�ری ا�ز ج�د ش� ب
کاف ��ی  220/ 4از حس ��ن ب ��ن راش ��د از ام ��ام کاظ ��م؟ع؟« :هنگام���ی ک���ه عبدالمطل���ب زم���زم را
حفر کرد و به قعر آن رس���ید ،از گوش���ه ای از چاه بوی نامطبوعی به مش���امش رس���ید که او را به
س���توه آورد ،اما حاضر نش���د برگردد ولی پس���رش حارث برگش���ت .او به حفر ادامه داد و بس���یار
کند ،تا آنکه در قعر آن با چش���مه ای روبرو ش���د که بوی مش���ک از آن متصاعد بود ،س���پس به
اندازه ی یک ذراع حفر کرد که خواب او را در ربود.
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در عالم رؤیا مردی بلند قامت با موهایی زیبا ،چهره و جامه ای نیکو و رایحه ای دلنواز را دید
که می گفت :حفر کن تا به غنیمت دس���ت یابی ،س���خی باش تا در سالمت به سر بری و برای
تقسیم کردن [ و ارث ] باقی نگذار ،شمشیرها از ِآن غیر توست و چاه از ِآن تو ،تو باالترین مقام را
در عرب داری و پیامبر ،ولی و اسباط _ که نجیبان ،صاحبان حکمت ،عالمان و آ گاهانند _
از تو خواهند بود و شمشیرها برای آنهاست .آنان هنوز از تو به وجود نیامده اند و شمشیرها برای
تو نیست .اما در نسل دوم تو خواهند بود .خدا به واسطه ی آنان زمین را روشن ،و شیاطین را از
ّ
نواحی آن بیرون خواهد کرد و پس از آنکه عزیز بودند لباس ذلت و خواری بر تنشان خواهد نمود
و بعد از آنکه نیرومند بودند ،آنها را به هال کت خواهد رساند .بت ها را ذلیل کرده و پرستندگان
آنها را _ هر کجا که باش���ند _ خواهند کش���ت .پس از او [ یعنی پیامبر؟ص؟ ] کس���ی از نس���ل تو
خواهد بود که برادر و وزیر اوس���ت ،در ّ
س���ن از او کوچکتر و بر [ نابودی ] بتان توانمند اس���ت،
در هیچ سخنی از او نافرمانی نمی کند ،هیچ چیزی را از او پوشیده نمی دارد و در هر امری که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بر او رخ دهد با او مشورت خواهد کرد.
عبدالمطلب [ از آنچه در خواب دیده بود ] حیران ش���د .وی س���یزده شمش���یر در کنار خود
یافت ،آنها را برداش���ت و خواس���ت [ این خبر و یا شمش���یرها را ] پخش کند که گفت :چگونه
چنین کنم و حال آنکه [ هنوز ] به آب نرس���یده ام؟ آنگاه دوباره مش���غول حفر ش���د ،هنوز یک
وجب نکنده بود که ش���اخ و [ به دنبال آن ] س���ر آهویی نمایان شد .آن را بیرون آورد و مشاهده
کرد که بر آن نوش���ته ش���ده :ال إله إال اهلل محمد رس���ول اهلل علی ولی اهلل فالن خلیفة اهلل.
[ راوی گوی���د ] :از ام���ام کاظم؟ع؟ پرس���یدم :این فالن [ ک���ه در اینجا آمده ] پیش از ایش���ان
[ رسول خدا یا حضرت امیر؟امهع؟ ] بود یا پس از ایشان؟ فرمودند :او هنوز نه خود و نه عالمتش
نیامده اند...
عبدالمطلب خواس���ت حکم به بطالن این رؤیا که در چاه دیده بود کند و شمش���یرها را به
صورت الواحی برای کعبه در آورد ،که خدا او را _ که در حجر بود _ به خواب فرو برد .او همان
مرد را دوباره دید که گفت :ای شیبة الحمد ! 1شمشیرها را در جای خود قرار ده ...این سیزده
 .1یکی از اسامی جناب عبدالمطلب؟ع؟
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شمش���یر را به فرزندان زن مخزومی 1بس���پار ،و بیش از این برای تو آش���کار نخواهد شد ،یکی از
این شمش���یرها برای توس���ت که از دس���تت س���قوط می کند و دیگر اثری از آن نخواهی یافت،
تنها [ همین را بدان که ] کوه کذا و کذا آن را در خود مخفی می کند و از عالئم قائم آل محمد
خواهد بود.
عبدالمطلب بیدار شد و در حالی که شمشیرها را بر گردنش گذارده بود ،به یکی از مناطق
مک���ه رف���ت ،که یکباره یکی از شمش���یرها ک���ه نازکترین آنها ب���ود گم ش���د ،و از همانجا بیرون
خواهد آمد...
ما [ اهل بیت ] می گوییم :شمش���یری از شمشیرهای ما در دست غیر ما نمی افتد مگر آنکه
ذغال شود ،مگر کسی که به وسیله ی آن در کنار ما یاری رساند.
یک���ی از آن شمش���یرها در ناحیه ای ق���رار دارد و هم چنان که مار [ از النه ] بی���رون می آید ،به
اندازه ی یک ذراع و یا نزدیک به آن خارج می ش���ود ،و زمین چند بار برای آن روش���ن می گردد،
آنگاه پنهان خواهد ش���د .چون شب فرا رس���د ،دوباره چنین خواهد شد ،و همین طور خواهد
بود تا آنکه صاحب آن بیاید .و اگر من بخواهم می توانم مکان آن را بگویم ،اما بر شما می هراسم
که بگویم آنجا کجاست ،شما هم آن را بازگو کنید و مکان آن تغییر یابد».

آ
�أ
ن
صد� ق�ه ی طاهره؟اهع؟ ا�ز ن� ق�اط عالم ب�ه ت� ی� ی�د او گرد می � ی� ن�د
� .15سل ی
در ای ��ن رابط ��ه روایت ��ی صحی ��ح الس ��ند وج ��ود دارد ک ��ه در فص ��ل س ��فیانی خواه ��د آم ��د .آن
روای ��ت دال ل ��ت دارد ک ��ه فرزن ��دان امیرالمؤمنی ��ن و صدیق ��ه ی طاه ��ره؟امهع؟ ب ��ا وج ��ود اختالف���ات
اعتقادی ش ��ان ،از سرتاس ��ر عال ��م ب ��ر گ ��رد ام ��ام مه ��دی؟ع؟ اجتم ��اع خواهن ��د نم ��ود و ب ��ر تأیی���د و
پی ��روی از ایش ��ان اتف ��اق خواهند داش ��ت و این مطلبی اس ��ت که با وج ��ود کث ��رت و پراکندگی اوالد
امام حسن و امام حسین؟امهع؟ سابقه نداشته است.

کافی  264/ 8از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :اگر کس���ی از ما به س���راغ ش���ما آمد ،ببینید که
برای چه قیام می کنید؟ ...تنها با کس���ی [ قیام کنید ] که بنی فاطمه بر او گرد آمده اند که به
 .1همسر عبدالمطلب؟ع؟
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خدا سوگند صاحب [ و امام ] شما فقط کسی است که آنان بر گرد او جمع شوند».

1

ما�؟جع؟ ب�رای جا�رای ن
 .16امام �ز ن
س� ت�،
�أ
ّ
ت
کم�ل می ن
ک�د
م�ار�ز ه و م مور� تی� ج�د ش�؟ص؟ را � ی
ب
الفتن  379/ 1از عایش ��ه روایت می کند که رس ��ول خدا؟ص؟ فرمودند« :او مردی اس���ت از عترت
من ،و همان گونه که من برای وحی جنگیدم ،برای سنت من مبارزه خواهد کرد».

2

ابن عربی در فتوحات  332/ 3می نویسد« :در حدیثی در صفت مهدی آمده که رسول خدا؟ص؟
فرمودند :او روش مرا دنبال می کند و از آن تجاوز نخواهد نمود».
همو در  335/می نویس ��د« :دانس���تیم که او تابع اس���ت ،ن���ه متبوع( !) ،و او معصوم اس���ت ،و
کس���ی که در حکم معصوم باش���د ،خطا نخواهد کرد ،زیرا به رسول خدا؟ص؟ نمی توان نسبت
سر هوی سخن نمی گوید ،و تنها وحی است که بر او می رسد».
خطا داد ،چون از ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در  337/می گوی ��د« :او رس���ول خدا؟ص؟ را دنبال���ه روی خواه���د نم���ود و تج���اوز نخواهد کرد،
فرش���ته ای با اوس���ت که بدون آنکه او را ببیند یاری می رس���اند ،او ناتوان را حمل و ضعیف را
در ح���ق تقویت می کند ،از میهمان پذیرایی کرده و در مصیبت های به حق امداد می نماید.
آنچه را می گوید انجام می دهد ،آنچه را می داند می گوید و آنچه را می بیند می داند».
نگارنده :س ��خنان ابن عربی در مورد امام مهدی؟جع؟ بر حس ��ب ذوق اوس���ت و مستندی علمی
ندارد.

ا� ب�ه پ�ا ی� ن
 .17ت� ق� ی�ه ب�ا ظ�هور ا ی� ش� ن
ا� می رسد
تفس ��یر عیاش ��ی  351/ 2از مفض ��ل روای ��ت می کن ��د« :از ام���ام ص���ادق؟ع؟ درب���اره ی ای���ن آیه
پرسیدم :فَ�� ذَ�ا َ� َاء َو ْع ُد َر�ّ� َ� َع َل ُه َد َّك َاء3،و چون وعده ی پروردگارم فرا رسد ،آن [ ّ
سد ] را درهم كوبد،
ِب ي ج
ِإ ج
 .1و نیز علل الشرائع 577/
 .2و نیز عقد الدرر  ،16/الحاوی  ،74/ 2الصواعق المحرقة  164/و القول المختصر  7/و  ،12در این کتاب چنین آمده
است« :او مردم را می زند تا به حق باز گردند».
 .3سوره ی کهف 98/
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ایش���ان فرمودند :هنگام ظهور قائم؟جع؟ تقیه برداش���ته می ش���ود ،و او از دش���منان خدا انتقام
خواهد گرفت».
عالم ��ه ی مجلس ��ی در بح ��ار  207/ 12همی ��ن روای ��ت را نق ��ل می کن ��د و می فرمای ��د« :این کالم
تش���بیه و تمثی���ل دارد ،و ب���دان معناس���ت ک���ه خداون���د ت���ا زم���ان قی���ام حض���رت قائ���م؟جع؟

ّ
و برداش���ته ش���دن تقیه ،آن را سدی برای دفع ضرر مخالفان ش���یعه قرار داده است ،چنان که
ذوالقرنین آن سد را برای جلوگیری از فتنه ی یأجوج و مأجوج قرار داد ،تا آن زمان که خدا اجازه
برداشتن آن را دهد».
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فصل دهم

ت
ن
�ز
م� ل� امام

؟جع؟

منزلت حضرت مهدی ؟جع؟ نزد خداوند

ر� مهدی؟جع؟ �کی ا�ز ف
ه� ت� سرور ب� ش
ح�ض ت
ه� ت� ی� ن
ا�
ی
کتاب س ��لیم بن قیس؟حر؟  245/از سلمان نقل می کند« :قریشیان هنگامی که در مجالس گرد
می آمدند و کس���ی از اهل بیت را می دیدند س���خن خود را قطع می کردند .یک روز آنها نشسته
بودن���د ک���ه یکی از آن���ان گفتَ :م َثل محم���د در میان اهل بیت نخلی اس���ت ک���ه در زباله دان
روییده باشد !
این خبر به رسول خدا؟ص؟ رسید ،پس خشمگین شدند و بر منبر رفتند ،آن قدر نشستند تا
مردم جمع شدند ،آنگاه برخاسته حمد و ثنای الهی را به جای آوردند و در ضمن خطبه ای _
که در بیان فضائل خود و اهل بیتشان ایراد کردند _ فرمودند :بدانید که ما فرزندان عبدالمطلب
سروران بهشتیانیم؛ من ،علی ،جعفر ،حمزه ،حسن ،حسین ،فاطمه و مهدی».
امال ��ی ص ��دوق  384/مش ��ابه فق ��ره ی اخی ��ر را از ان ��س از آن حضرت نق ��ل می کند« :م���ا فرزندان
عبدالمطلب س���روران اهل بهشتیم؛ رسول خدا ،حمزه سیدالش���هداء ،جعفر که دو بال دارد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

علی ،فاطمه ،حسن ،حسین و مهدی».

1

دال ئ ��ل االمام ��ة  256/از اصبغ بن نبات ��ه روایت می کند « :ب���ا امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ در بصره بودیم
و ایش���ان ب���ر اس���تر رس���ول خدا؟ص؟ س���وار بودن���د ،اصح���اب پیامبر؟ص؟ نی���ز حضور داش���تند.
امام؟ع؟ فرمودند :آیا به ش���ما خبر ندهم که برترین مخلوقات نزد خدا در آن روزی که رس���والن
را گرد می آورد کیست؟
عرضه داش���تیم :آری ،یا امیرالمؤمنین ! فرمودند :برترین رسوالن حضرت محمد؟ص؟ است
و پس از آنان برترین خلق اوصیاء هس���تند که برترین اوصیاء منم .افضل مردمان پس از رس���ل
و اوصیاء اسباط هستند که برترین آنها دو سبط پیامبر شما یعنی حسن و حسین اند .برترین
خل���ق بع���د از آنان ش���هدایند که افضل آنان حمزه پس���ر عبدالمطلب اس���ت _ ای���ن مطلب را
رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند _ و جعفر بن ابی طالب که دو بال دارد ،این دو به کرامتی که خدای
عزوج���ل پیامبرش را ب���دان اختصاص داده اختص���اص یافته اند .و مهدی ک���ه در آخرالزمان
 .1و نیز ر.ک به غیبت شیخ طوسی  ،113/العمدة  52/و  ،430الطرائف  176/ 1از ثعلبی ،الدر النظیم  755/و 798
و عوالم العلوم ،کتاب النصوص 304/
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خواهد بود از ماس���ت ،در هیچ امتی غیر از او مهدی مورد انتظاری نبوده اس���ت».

1

ق ��رب االس ��ناد  13/از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟« :در می���ان ما هفت تن هس���تند که خ���دای عزوجل
مانند آنها را در زمین نیافریده اس���ت؛ رسول خدا؟ص؟ که سید اولین و آخرین و خاتم پیامبران
اس���ت از ماس���تّ ،
وصی او بهترین اوصیا ،دو سبط او حسن و حس���ین که بهترین اسباطند،
سیدالشهداء حمزه عموی او ،آنکه با فرشتگان پرواز می کند ،و مهدی».

2

سنن ابن ماجه  1368/ 2از انس« :از رسول خدا؟ص؟ شنیدم :ما فرزندان عبدالمطلب سروران
بهشتیانیم؛ من ،حمزه ،علی ،جعفر ،حسن ،حسین و مهدی».

3

المس ��ند الجام ��ع  549/ 2از ابن س ��یرین« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :بهترین ای���ن امت پس از
پیامبرش���ان ش���ش نفرند ،پرس���یدند :یا رس���ول اهلل ! آنان کیانند؟ فرمود :عل���ی ،حمزه ،جعفر،
حسن ،حسین و مهدی».
ابن صدیق مغربی در رد ابن خلدون  542/می نویس ��د« :ش���اهدی برای حدیث یافتم؛ طبرانی
در المعجم الصغیر می گوید :احمد بن محمد بن عباس مری قنطری ...از ابو ایوب انصاری
روای���ت می کند :رس���ول خدا؟ص؟ ب���ه فاطمه فرمود :پیامبرم���ان بهترین پیامبران اس���ت که پدر
توست ،شهید ما بهترین شهیدان است که عموی پدرت حمزه است ،کسی که دو بال دارد
و بدان هر کجای بهش���ت که بخواهد پرواز می کند پس���ر عموی پدرت جعفر اس���ت ،دو سبط
این امت حس���ن و حس���ین از ما هس���تند و دو پس���ر تو اند ،و مهدی از ماس���ت».
 .1و نیز اثبات الهداة 574/ 3
 .2و نیز بحار االنوار 275/ 22
 .3و نیز المس���تدرک  _ 112/ 3وی آن را بنابر ش���رط مس���لم صحیح می ش���مارد و ترتیب در آن چنین اس���ت :من ،علی،
حمزه ،جعفر  ،_ ...تاریخ بغداد  ،434/ 9تلخیص المتش���ابه  ،197/ 1الفردوس  ،53/ 1مقتل الحس���ین؟ع؟ خوارزمی
 108/ 1از ابو نعیم ،البیان ش���افعی  _ 488/وی مانند ابن ماجه نقل می کند و می نویس���د :این حدیث صحیح اس���ت و
حافظ ابن ماجه آن را چنین نقل می کند و الحمد هلل چه خوب به دست ما رسیده ،طبرانی نیز آن را از جعفر بن عمر بن
صباح از سعد بن حمید همین گونه روایت می کند ،ابو نعیم نیز در مناقب المهدی آن را با چند طریق می آورد _ ،ذخائر
العقب���ی  15/و  ،89عق���د الدرر  ،144/الفتن ابن کثیر  _ 44/1وی نیز می نویس���د :بخاری در تاریخ و ابن حاتم در الجرح
و التعدی���ل آن را نق���ل کرده اند _ ،المس���ند الجامع  ،446/ 2جام���ع االحادیث  ،723/ 6زوائد اب���ن ماجه  ،528/جامع
المسانید  ،51/ 21مصباح الزجاجة  ،314/ 2اعتقاد اهل السنة  ،141/ 8ارتقاء الغرف  214/و  ،253الکشف و البیان
 ،312/ 8مسند شمس االخبار  ،305/ 2کفایة الطالب  488/و العلل المنتاهیة 223/ 1
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امام مهدی؟جع؟ �رگ�ز �یده و خ
م� ت�ار الهی
ب
کافی  49/ 8از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :روزی رس���ول خدا؟ص؟ مس���رور و خندان بیرون
آمدند .مردم گفتند :خداوند دهان شما را بخنداند و بر سرورتان بیفزاید .ایشان فرمودند :در هر
شب و روزی تحفه و هدیه ای از جانب خدا دارم ،بدانید که در این روز خداوند هدیه ای به من
عطا فرموده که به هیچ یک از پیشینیان نداده است؛ جبرئیل نزد من آمد سالم پروردگارم را به
من رسانید و گفت :ای محمد ! خدای عزوجل هفت تن از بنی هاشم را برگزیده است که مانند
ایشان را در گذشتگان و آیندگان نیافریده و نخواهد آفرید؛ یا رسول اهلل ! تو که سرور پیامبرانی،
علی بن ابی طالب جانشینت که سرور اوصیاست ،حسن و حسین دو نواده ات ،که سروران
اسباط [ نواده ها ] هستند ،عمویت حمزه که سرور شهیدان است ،جعفر پسر عمویت که در
بهش���ت با فرش���تگان هر کجا بخواهد پرواز می کند ،و قائم که عیسی بن مریم _ آنگاه که خدا
او را به زمین فرو فرس���تد _ پش���ت س���رش نماز می گزارد ،او از نس���ل علی و فاطمه و از فرزندان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

حسین است».
المسترشد  150/از ابو ایوب انصاری روایت می کند« :پیامبر؟ص؟ به حضرت زهرا؟اهع؟ فرمودند:
خدا به ما اهل بیت هفت ویژگی عطا فرموده که احدی از پیشینیان را عطا نکرده و هیچ یک
از پس���ینیان نیز آن را نخواهند یافت؛ پیامبرمان بهترین پیامبران اس���ت که پدر توستّ ،
وصی
ما بهترین اوصیاس���ت که همسر توست ،شهید ما بهترین شهدا عمویت حمزه است ،کسی
که دو بال دارد و به وس���یله ی آن هر کجای بهش���ت بخواهد می پرد ،جعفر بن ابی طالب پسر
عموی توست ،دو سبط و مهدی این امت نیز از ما هستند که فرزندان تو اند».
ارش ��اد  24/از اب ��ن عباس نقل می کن ��د« :ما اهل بیت پنج ویژگی داریم که هیچ یک در س���ایر
مردم نیست؛ پیامبر از ماستّ ،
بهترین این امت پس از اوست
وصی او علی بن ابی طالب که
ِ
از ماس���ت ،حمزه ش���یر خدا و رسول و سید شهیدان از ماس���ت ،جعفر بن ابی طالب که با دو
بال در هر کجای بهشت بخواهد پرواز می کند از ماست ،دو سبط این امت و دو آقای جوانان
اهل بهش���ت حسن و حس���ین از ما هستند ،و قائم آل محمد که خدا به وسیله ی او پیامبرش
را گرامی داشته از ماست ،منصور نیز از ماست».
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عالمه ی مجلس ��ی در بح ��ار االن ��وار  48/ 37پس از نقل ای ��ن روایت می نگارند« :ش���اید مقصود
از منص���ور نی���ز حض���رت قائ���م؟جع؟ باش���د ،قرینه ی ای���ن مطلب آن اس���ت که هف���ت ویژگی
[ اهل بی���ت؟مهع؟ در روای���ت اب���ن عباس ] ب���ا آن حضرت پای���ان می پذیرد .البته ممکن اس���ت
مقصود امام حسین؟ع؟ باشد ،چرا که ایشان در رجعت نصرت می شود».
نگارن ��ده :در چن ��د حدیث امام مهدی؟جع؟ به منصو ر وصف ش ��ده اند ،از آن جمله در تفس���یر
َ َ ْ قُ ت َ َ �ظْ ُ ً فَ قَ ْ َ َ ْ ن َ َ ّ ُ ْ َ ن ً فَ َ ُ ْ فْ ف ْ قَ تْ نَّ ُ َ َ ْ ُ ً
آیه ی :وم ن� � ِ�ل م لوما ��د ج�عل�ا ِلو ِل يِ� ِه سلطا�ا �لا ي�س ِر� �ِ ي� ال��ل ِإ��ه ك ن
ا� َم ن�صورا 1،و هر كس
ِ
مظلوم كش ��ته شود ،به سرپرست وى قدرتى دادهايم ،پس [ او ] نبايد در قتل زيادهروى كند ،زيرا او

يارى شده است .البته این لفظ به عنوان نام یا لقب وزیر ایشان یمانی نیز وارد شده است.
یکی دیگر از القابی که در وصف حضرت مهدی؟جع؟ آمده اس ��ت س ��فاح [ خونریز ] می باش���د.
ش ��اید وجه تس ��میه این باشد که ایش ��ان ظلم را خاتمه می دهند و خون دش ��منان خدا را می ریزند.
اس ��امی این موعودها ورد زبان مس ��لمانان بود و آنان بر این باور بودند ک ��ه آنها به زودی خواهند آمد.
ّ
متعصب
�یان
یمنی ه ��ا نیز به منص ��ور موعود خود وزیر امام عصر؟جع؟ مباهات می کردند .اما قریش � ِ
ّ
مدعی بودند که منصور از میان آنهاست .معاویه عبداهلل بن عمرو عاص را به خاطر نقل این مطلب

_ که منصور یمنی است _ توبیخ کرد ،او هم از این نظر برگشت و گفت« :پدر منصور قریشی است
ّ
2
[ نه یمنی ] ،و اگر بخواهم می توانم او را تا باالترین جدش نام ببرم».
ّ
ّ
�خصیت های موع ��ود یعنی منصور،
در ای ��ن بی ��ن بنی عباس برخاس ��تند و مدعی ش ��دند این ش �
س ��فاح و مهدی از آنهایند و لذا فرزندانش ��ان را به این اسامی نامیدند ! آنان خوب می دانستند که بر
رسول خدا؟ص؟ افترا می بندند و حقوق اهل بیت ایشان را برای خود قرار می دهند !
غیب ��ت نعمانی  67/با دو س ��ند از ام ��ام صادق از پدرانش؟مهع؟ از رس ��ول گرامی؟ص؟ نقل می کند:

«خدای عزوجل از هر چیزی یکی را برگزید؛ از زمین مکه را برگزید ،از مکه مسجد ،و از مسجد
موضعی را که کعبه بر آن قرار دارد .او از میان چارپایان ماده هایشان را انتخاب نمود و از میان
گوسفندان میش را .از روزها جمعه را گزینش کرد ،از ماه ها رمضان را و از شب ها شب قدر را.
 .1سوره ی اسراء 33/
 .2الفتن  383/ 1و 120
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او از میان مردم بنی هاشم را اختیار نمود ،و از بنی هاشم من و علی را ،از من و علی حسن
و حس���ین را برگزید و از فرزندان حسین دیگر امامان را تا دوازده نفر ،نهمین آن امامان [ از نسل
حس���ین ] غائب آنهاست که ظهور می کند ،و برترین و قائم آنان .اینان تحریف تحریف گران،
نس���بت های باطل گرایان و تأویالت جاهالن را می زدایند».
اثبات الوصیة  225/از رس ��ول خدا؟ص؟« :خداوند عزیز وجلیل از میان ایام جمعه ،از ش���ب ها
شب قدر و از ماه ها رمضان را برگزید .او از میان رسوالن مرا ،از من علی را ،از علی حسن و حسین
را و از آن دو نه نفر را اختیار نمود ،که نهمین آنها قائم آنهاس���ت ،و او ظاهر [ ش���ونده ] و غائب
آنان است».

1

مقتض ��ب االث ��ر  9/حدی ��ث مش ��ابهی را نق ��ل می کن ��د و در قس ��متی از آن چنی���ن آم���ده اس���ت:

«از حسینّ ،
حجت های جهانیان را برگزید ،نهمین آنان قائم ،اعلم و حکیمتر آنهاست».

المسلک فی اصول الدین  273/از پیامبر؟ص؟« :خداوند نگاهی به زمین کرد ومرا از آن برگزید.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آنگاه دوباره نگاهی کرد و علی را که پدر دو سبط من حسن و حسین است اختیار کرد .خدا
من و ایشان را ّ
حجت های خود بر بندگان قرار داد ،و از نسل حسین امامانی قرار داد که امر مرا
برپا می دارند .نهمین آنها قائم اهل بیت من ،و مهدی امت من است».
الهدای ��ة الکبری  362/مش ��ابه ای ��ن حدیث را از امام صادق؟ع؟ نقل می کند و در آن آمده اس���ت:

«خدای عزوجل از روزها جمعه ،از ش���ب ها ش���ب قدر و از ماه ها رمضان را برگزید .او از میان
ّ
رسوالن جد من را اختیار کرد ،از او علی را برگزید ،از علی حسن و حسین ،و از حسین نه امام
ّ
2
را اختیار کرد .نهمین آنها ظاهر و غائب آنهاست که همنام و کنیه ی جد خویش است».
ّ
همان کتاب  374/از سیدالش ��هداء؟ع؟« :من و برادرم نزد جدم رسول خدا؟ص؟ رفتیم ،ایشان
من را بر روی یک پا و برادرم را بر پای دیگرش���ان نش���اندند و ما را بوس���یده فرمودند :پدر و مادرم
فدای شما دو امام پاک و صالح ،خدای عزوجل شما را از [ نسل ] من و پدر و مادرتان برگزید،
و از نسل تو _ یا حسین ! _ نه امام را اختیار نمود که نهمین آنان قائم آنهاست ،و شما هر دو در
 .1و نیز کمال الدین  281/ 1و دالئل االمامة 240/
 .2و نیز ر.ک به غیبت شیخ طوسی 93 /
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منزلت و مقام مساوی هستید».
مرحوم ابو الصالح حلبی در تقریب المعارف  182/می نویسد« :رسول خدا؟ص؟ بر اینکه امامان
پس از ایش���ان دوازده تن هس���تند تصریح کرده ان���د ،از آن جمله به امام حس���ین؟ع؟ فرمودند:
ت���و امام ،پس���ر امام ،برادر امام و پ���در امامان و ّ
حجت های نه گانه ای ،نهمی���ن آنها قائم ،اعلم،
حکیمتر و برتر آنان است».

1

همان کتاب  420/از س ��لمان« :دیدم پیامبر؟ص؟ امام حس���ین؟ع؟ را بر ران خود نش���انده و با
ّ
دقت در چهره اش می نگرد ،آنگاه فرمودند :امام ،پسر امام و پدر امامان و ّ
حجت های نه گانه،
که نهمین آنان قائم ،بردبارترین و اعلم آنهاست».

2

امالی صدوق  504/از ابن عباس از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :هنگامی که مرا به آسمان هفتم،
و از آنجا به سدرة المنتهی ،و از سدره به پرده های نور بردند ،پروردگارم جل جالله مرا ندا کرد :ای
محمد ! تو عبد منی و من پروردگار توام ،پس تنها برای من خضوع کن ،تنها مرا بپرست ،فقط بر
من توکل کن و به من اعتماد نما ،زیرا من تو را به عنوان عبد ،حبیب ،رسول و نبی و برادرت علی
را به عنوان خلیفه و باب پسندیدم .او ّ
حجت من بر بندگانم و پیشوای خلق من است ،دوستان
من به وس���یله ی او از دشمنانم ش���ناخته می شوند ،و به اوست که حزب شیطان از حزب من
تمییز داده می شود .به اوست که دینم اقامه می شود و حدود و احکامم حفظ و اجرا می گردد.
من به واس���طه ی تو ،او و امامان از فرزندانش بر بندگانم رحم می کنم ،و به قائم ش���ما زمینم
را با تس���بیح ،تهلیل ،تقدیس ،تکبیر و تمجید خویش آباد می سازم .به او زمین را از دشمنانم
پاک می س���ازم و آن را به دس���ت دوس���تانم می دهم .من به وس���یله ی او کلمه ی کسانی را که
ب���ه م���ن کفر ورزیدند پس���ت تر و کلمه ی خود را باالت���ر قرار خواهم داد .به اوس���ت که بندگان و
سرزمین هایم را با دانش خویش زنده می گردانم ،گنج ها و ذخایر را به اراده ام از برای او آشکار
می کنم و او را بر اسرار و امور پوشیده بر اساس اراده ام آ گاه می سازم.
به وسیله ی فرشتگانم که برای یاری او می فرستم ،او را برای اجرای فرمان و آشکار ساختن
 .1و نیز ر.ک به 419/
 .2و نیز ر.ک به  425/از امام باقر؟ع؟
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دینم امداد می کنم .او به حق ّ
مهدی بندگان من است».
ولی من و به راستی
ِ

ف
خ� ن
داو�د ب�رای ح�ض ت
گر� ت�ه ت
اس�
م� ث� قا�
ر� مهدی؟جع؟ ی
بصائر الدرجات  70/از حمران از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :خداوند تبارک و تعالی هنگامی
ک���ه مخلوق���ات را آفری���د ،آبی گوارا و آبی ش���ور و تلخ آفرید و آن دو با ه���م آمیختند .آنگاه ِگلی
ّ
از زمین برداش���ت و به ش���دت آن را مالید .س���پس به اصحاب یمین _ که در آن گل به مانند
مورچه هایی ریز جنبش داش���تند _ فرمود :با ایمنی به س���وی بهش���ت می روید ،و به اصحاب
شمال که می جنبیدند فرمود :به سوی آتش می روید و باکی ندارم.
ْ
ُ َ ُ َ َ ْ َ أَ ْ َ ُ ُ
َ
َ
َ
أَ َ ُ
ّ َ ُ ّ َ َ �ذ
آنگاه صدا زد� :ل ْس ت� بِ� َر ِبّ�ك ْم ق�الوا بَ�لى ش� ِهد ن�ا � ن� ت� ق�ولوا يَ� ْو َم ال ِق� ي َ� َام ِ ة� ِإ� ن�ا ك ن�ا ع نْ� ه ا �غ ِفا� ِل ي� نَ� 1،آيا
پروردگار شما نيستم؟ گفتند :چرا ،گواهى داديم ،تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين [ امر ] غافل بوديم.

س���پس از پیامبران میثاق گرفت و فرمود :آیا پروردگارتان نیس���تم؟ و این محمد رس���ول خدا
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و ای���ن عل���ی امیرالمؤمنی���ن؟ گفتن���د :آری ،پس آنه���ا به پیامبری رس���یدند .در ای���ن هنگام از
پیامبران اولوا العزم میثاق گرفت و فرمود :بدانید که من پروردگارتانم ،محمد رسول من ،علی
امیرالمؤمنی���ن ،و جانش���ینان او پ���س از او والی���ان امر م���ن و خزانه داران دانش منن���د ،و من به
وس���یله ی مهدی دینم را یاری می کنم ،دولتم را آش���کار می سازم ،از دشمنانم انتقام می گیرم
و پرس���تش می ش���وم _ چه مردمان خوش داشته باشند چه نه _ ،آنان هم گفتند :اقرار می کنیم
و گواهی می دهیم.
عزم
آدم ان���کار نکرد ولی [ مانند اولوا العزم نیز ] اق���رار ننمود ،از این رو این پنج تن صاحبان ِ
درباره ی مهدی ش���دند ،ولی آدم عزمی بر این اقرار نداشت ،این همان سخن خدای عزوجل
َ نَ ْ َ ُ َ ً
ََ ْ َ ْ َ َ آَ
َ ََ
اس���ت که فرم���ودَ :ول ق�د ع ِهد ن�ا ِإ�لى �د َم ِم نْ� ق� بْ� ُل ف� ن� ِس ي َ� َول ْم � جِ�د له ع�زْ ما2،به يقين پيش از اين با آدم
پيمان بستيم ،و [ لی آن را ] فراموش كرد ،و براى او عزمى [ استوار ] نيافتيم.

ام���ام؟ع؟ فرمود :مقصود آن اس���ت ک���ه آدم ترک آن نمود [ ن���ه آنکه فراموش ک���رد ،زیرا انبیاء
فراموشی ندارند ].
 .1سوره ی اعراف 172/
 .2سوره ی طه 115/
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سپس به فرمان او آتشی افروختند ،و به اصحاب شمال فرمود :داخل شوید ،اما آنها ترسیدند.
بعد به اصحاب یمین فرمود :داخل ش���وید ،آنها هم داخل ش���دند و برایشان سرد و سالم شد.
آنگاه اصحاب شمال گفتند :خدایا ! پوزش می خواهیم ،خداوند هم فرمود :پذیرفتم ،بروید و
داخل شوید ،آنها باز هم هراسیدند ،و آن هنگام بود که اطاعت ،عصیان و والیت به وجود آمد».

1

نگارن ��ده :ا گ ��ر روای ��ت صحیح باش ��د ،معن ��ای آن چنین اس ��ت که ای ��ن کار آدم پی ��ش از نزول به
ُُ
َُ َ
دنی ��ا به وقوع پیوس ��ته اس ��ت ،زیرا خداون ��د او را برگزید و پیامب ��ری معص ��وم ق ��رار داد :ث� ّم جْا� ت� بَ� ُاه َر ّب�ه
فَ ت َ َ َ َ َ َ
ا� عل يْ� ِه َوهدى 2،س ��پس پ ��روردگارش او را برگزي ��د و توب���ه اش را پذیرف���ت و [ وى را ] هدايت كرد.
�� ب

ن
ما�؟جع؟ ی�کی ا�ز چ�هار ن� ف�ری ت
امام �ز ن
ام� شر�؟ص؟ را ب�ه
اس� که خ�داو�د پ� ی� ب
ت
دوس�ی او ف� ن
رما� داد
کشف الیقین  328/از جابر روایت می کند« :رسول خدا؟ص؟ فرمودند :بهشت به دیدار چهار نفر
از خاندان من _ که خدا آنان را دوست می دارد و مرا به دوستی آنها فرمان داده است _ اشتیاق
دارد؛ علی بن ابی طالب ،حسن ،حسین و مهدی که عیسی بن مریم پشت سر او نماز می گزارد».
اگر چه حدیث اش ��تیاق دیگری نیز وجود دارد که ش ��هرت بیشتری دارد ،و منابع شیعی و سنی آن

را نقل می کنند ،هیثمی در مجمع الزوائد  307/ 9با س ��ندی موثق نقل می کند و می نویس ��د« :انس
گوید :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :بهش���ت به چهار نفر اش���تیاق دارد؛ علی بن ابی طالب ،عمار
بن یاس���ر ،س���لمان فارسی و مقداد بن اس���ود .ترمذی آن را بدون نام مقداد روایت کرده است،
طبرانی نیز آن را نقل می کند».
البته میان این دو حدیث هیچ منافاتی نیست ،بلکه یکدیگر را تأیید می کنند.

ق
اوس� و ب�ر ش
درو� آ� ن� ف� ش
سر� سا ی�ه می ن
ت
با�ری که ن
ا�فک�د
ر� ت�ه ای �رار دارد ،ب�ا
البیان گنجی ش ��افعی  511/از عبداهلل بن عمرو« :پیامبر؟ص؟ فرمود :مهدی در حالی که ابری بر
 .1و نیز کافی  ،8/ 2مختصر بصائر الدرجات  ،154/اثبات الهداة  461/ 1و بحار االنوار 279/ 26
 .2سوره ی طه 122/
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باالی س���ر دارد قیام می کند ،درون آن منادی اس���ت و ندا می کند :این خلیفه ی خدا مهدی
است ،از او پیروی کنید.
وی در ادامه می گوید :این حدیثی حسن است ،و تنها با این سند به ما رسیده ،ابو نعیم آن
را در مناقب المهدی؟ع؟ آورده است».

1

در برخی روایات به جای لفظ غمامه [ ابر ] ،عمامه آمده که اشتباه است.

تلخیص المتش ��ابه  417/ 1چنین روایت می کند« :مهدی در حالی که فرشته ای بر فراز سر او
ندا می کند :این مهدی است ،از او ّ
تبعیت کنید ،قیام می کند».

2

ظ
را�؟مهع؟ ب�ر ت
ا� ا ی� ش� ن
دس� ن
ام� ن
ا�
مع��ز تا� پ� ی� ب
�هور ج
اثبات الهداة  700/ 3از اثبات الرجعة اثر فضل بن ش ��اذان به دو س ��ند از امام صادق؟ع؟ روایت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می کن ��د که فرمودن ��د« :خداوند تبارک و تعالی تمامی معجزات پیامبران و اوصیاء را بر دس���ت
قائم ما جاری خواهد ساخت ،تا ّ
حجت بر دشمنان تمام شود».

ت ت ّ
ا� ن
ر� را ب�ر با�و�بکر و عمر ب� تر�ری می ن
س�ی آ� ن� ح�ض ت
عص ب� ن
ده�د
ح�ی م�
المصنف ابن ابی شیبه  679/ 8می نویسد« :محمد بن سیرین گفت :در این امت خلیفه ای
خواهد بود که ابوبکر و عمر برتر از او نیستند».

3

الفت ��ن  358/ 1می ن ��گارد« :از ابن س���یرین پرس���یدند :مه���دی از ابوبکر و عمر بهتر اس���ت؟ او
گف���ت :آری ،و با پیامبری براب���ری می کند ،آنگاه فتنه ای را یاد ک���رد و گفت :هنگامی که این
فتنه رخ داد ،در خانه هایتان بنشینید تا زمانی که خبر کسی را بشنوید که از ابوبکر و عمر بهتر
است ،گفتند :بهتر از ابوبکر و عمر؟ گفت :او از برخی انبیاء هم برتر است».

4

 .1و نیز عقد الدرر  ،335/فرائد السمطین  ،316/ 2الفصول المهمة _ وی می نویسد :حافظان احادیث مانند ابو نعیم،
طبرانی و دیگران آن را نقل می کنند _ ،تاریخ الخمیس  288/ 2و فرائد الفکر 30/
 .2و نیز البیان ش���افعی  ،512/رد ابن خلدون ،مغربی  _ 573/وی آن را حدیثی حس���ن می ش���مارد _ و مسند الشامیین
71/ 2
 .3و نیز سنن الدانی  81/و تاریخ الخمیس 288/ 2
 .4و نیز الحاوی  ،77/ 2القول المختصر  109/و  ،27عقد الدرر  148/و تاریخ الخمیس 289/ 2
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روا ی� تِ� طاووس ب� ش
ه� ت� ی� ن
ا�
ف ��ردوس االخب ��ار  222/ 4از اب ��ن عباس نقل می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرم���ود :مهدی طاووس
بهشتیان است».
الفت ��ن  364/ 1از کع ��ب« :مه���دی برای خداوند همان س���ان که ش���اهین با ب���ال خود کرنش
می کند خضوع می کند».

1

نگارن ��ده :این ه ��ا س ��خنان تابعین اس ��ت که می پندارن ��د ابوبکر و عم ��ر برترین مردم هس ��تند( !)،
نه احادیث نبوی .این اقوال مقام حضرت مهدی؟جع؟ را نزد پیروان ابوبکر و عمر نشان می دهد.
در برت ��ری ایش ��ان همی ��ن کافی اس ��ت که مه ��دی [ رهنمون ش ��ده ] ن ��ام دارد ،زیرا این ن ��ام از مقام
عصمت کامل حکایت می کند.

 .1این���ان خش���وع ام���ام؟جع؟ را ب���ه کرنش ش���اهین ب���ا بال هایش _ که ب���ه هن���گام راه رفتن یا پ���رواز بال های���ش را پایین
می گیرد _ تش���بیه کرده اند .در برخی عبارات نیز ش���بیه خضوع شیش���ه وصف کرده اند ،یعنی روح ایش���ان مانند شیشه
شفاف است.
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فصل یازدهم

ت
حکوم� امام

؟جع؟

مدت حکومت حضرت مهدی ؟جع؟

و رخدادهای پس از آن

خت ف
ت
ا� در�باره ی ت
لا� روا ی� ت
حکوم� ا ی� ش� ن
ا�
مد�
ا��
 .1در منابع س ��نیان مش ��هور آن اس ��ت که ایشان هفت یا نه س ��ال حکومت می کنند ،و البته خود
مخالف آن را نیز نقل کرده اند .ابن حماد در کتاب خود  376/ 1فصلی در این رابطه عنوان کرده است و

در آن روایاتی را از ابو سعید خدری و دیگران نقل می کند ،از جمله آنکه« :مهدی پس از آنکه هفت،
هش���ت و یا نه س���ال حکومت می کند .مهدی در امتم اگر حکومتش کوتاه باشد ،هفت سال
است ،و گر نه هشت سال و اال نه سال ...ابو زرعه از صباح نقل می کند :مهدی در بین شما
سی و نه سال درنگ می کند ،کودکان می گویند :ای کاش بزرگ بودیم و بزرگان می گویند :کاش
کودک بودیم ...ضمرة بن حبیب گوید :مهدی س���ی س���ال زندگی می کند ...صقر بن رستم از
پدرش نقل می کند :مهدی هفت سال و دو ماه و چند روز حکومت خواهد نمود ...از دینار بن
دینار منقول است :مهدی چهل سال خواهد بود .در نقلی دیگر چهل سال و یا بیست و چهار
س���ال ...زهری گوید :مهدی چهارده سال زندگی می کند ،س���پس خواهد مرد ...از علی؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نقل شده :مهدی سی یا چهل سال بر مردم حکومت خواهد کرد».
روایت ��ی ک ��ه س ��خن از هف ��ت س ��ال می گو ی ��د ،ب ��ا ای ��ن اش ��کال مواج ��ه می ش���ود ک���ه برنام���ه ی
ً
امام عصر؟جع؟ به ثمر نش ��اندن تمامی تالش ه ��ای پیامبران؟مهع؟ و مخصوصا حضرت محمد؟ص؟
و اقام ��ه ی دول ��ت جهان ��ی ع ��دل اله ��ی اس ��ت ،و ای ��ن چن ��د س ��ال ب ��رای آن کاف���ی نیس���ت،
و خواهد آمد که اشتباه از راوی است.
نه سال و ده سال هم در منابع ما _ که طریق بعضی از آنها غیر شیعی است _ آمده و هم در منابع

س ��نیان ،ابن حم ��اد در الفتن  689/ 2از پیامبر؟ص؟ روایت می کند« :مهدی ،هفت ،هش���ت و یا نه
سال حکومت می کند».
فض ��ل الکوفة  25/اثر محمد بن علی علوی از ابوس ��عید خدری« :پیامبر؟ص؟ فرمودند :مهدی،
ن���ه یا ده س���ال حکوم���ت خواهد کرد ،و س���عادتمندترین مردم���ان به وس���یله ی او اهالی کوفه
خواهند بود».

1

 .2مناب ��ع ش ��یعی و س ��نی ن ��وزده س ��ال را نیز نق ��ل می کنن ��د .غیب ��ت نعمان���ی  332 ،331/و 353
 .1و نیز ینابیع المودة 449/
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ب ��ا چن ��د س ��ند از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :قائ���م؟ع؟ ن���وزده س���ال و چند م���اه حکومت
خواهد کرد».

1

مختص ��ر البصائر  193/همین روایت را از نعمانی نقل می کند و در ادامه س ��خن از درنگ طوالنی

امام؟ع؟ در دوران رجعت به میان می آورد و می نویسد« :این نوزده سال و چند ماه چه جایگاهی
در دعا برای طول عمر و بهره وری طوالنی ایش���ان در زمین دارد؟ ! آنچه ظاهر اس���ت و به ذهن
می رس���د آن اس���ت که دوران حکومت ایش���ان از دوران غیبت طوالنی تر اس���ت .عمر شریف
ایش���ان هم اکنون [ در قرن هش���تم ] حدود پانصد و س���ی سال اس���ت .و این روایت که از امام
صادق؟ع؟ پرس���یدند :کدام عمر حضرت مهدی؟جع؟ طوالنی تر اس���ت؟ و ایش���ان فرمودند:
ّ
عمر دوم دو برابر است ،بر مدعای ما داللت دارد و صریح در رجعت ایشان است».
 .3الفت ��ن  378/ 1از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟« :مه���دی س���ی ی���ا چه���ل س���ال ب���ر م���ردم حکوم���ت
خواهد نمود».
 .4س � ّ�ن امام عصر؟جع؟ به هنگام ظهور ،به سی س ��الگان می ماند .همچنین آمده که ایشان عمر
2

ابراهیم خلیل؟ع؟ را خواهند داش ��ت .از برخی روایات نیز اس ��تفاده می ش ��ود که ایشان نود سال و یا
چهل سال حکومت خواهند کرد.

غیب ��ت نعمان ��ی  189/از ام ��ام صادق؟ع؟ ...« :آن���گاه غیبتی خواهد داش���ت .او در چهره ی
جوانی رشیدی _ سی و دو سال _ ظاهر می شود».
دالئل االمامة  258/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند ...« :او در حالی که [ به ظاهر ] س���ی س���ال
دارد ،در میان مردم قیام می کند و چهل سال درنگ خواهد نمود .او زمین را همان گونه که از
ستم و بیداد آ کنده شده از عدل و داد پر می سازد».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  259/از ایش ��ان چنی ��ن روایت می کن ��د ...« :در چهره ی جوان رش���یدی
سی ساله ظاهر خواهد شد».

 .1و نیز عقد الدرر  ،239/اثبات الهداة  547/ 3و بحار االنوار 298/ 52
 .2و نیز البیان گنجی  _ 495/وی می نگارد :حافظ ابو نعیم آن را در مناقب المهدی؟ع؟ از طبرانی روایت و اسناد آن را
جمع آوری کرده است _ ،عقد الدرر  ،240/جمع الجوامع  104/ 2و الحاوی 79/ 2
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 .5در زم ��ان ام ��ام عص ��ر؟جع؟ _ ب ��ر طب ��ق روای ��ات ش ��یعه و س ��نی _ س ��ال ها طوالن���ی می ش���ود،
و هفت سال به اندازه ی هفتاد سال خواهد بود.
ش ��یخ مفید؟حر؟ در ارش ��اد  385/ 2از ابو بصی ��ر از امام باقر؟ع؟ حدیث ّ
مفصل���ی را نقل می کند که

در پ ��اره ای از آن آم ��ده اس ��ت« :چون قائ���م؟جع؟ قیام کند ،به س���وی کوفه رفته چهار مس���جد را
در آن ویران خواهد س���اخت .او در زمین هر مس���جدی را که کنگره داش���ته باش���د ویران و آن
را ص���اف [ ب���دون کنگره ] خواهد نمود .طریق اعظم را گس���ترش می ده���د .بالکن هایی را که
در راه [ مزاحم ] اس���ت می ش���کند .فاضالب ها و ناودان هایی که در راه اس���ت از بین خواهد
برد .بر تمامی بدعت ها ّ
خط بطالن خواهد کش���ید .همه ی ّ
س���نت ها را برپا خواهد داش���ت.
قس���طنطنیه ،چین و کوه های دیلم را فتح خواهد نمود ،و بر این منوال هفت س���ال را س���پری
خواهد کرد که هر یک سال معادل ده سال از سال های شماست ،و سپس خداوند هر کاری
را بخواهد انجام می دهد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابو بصیر گوید :عرضه داشتم :فدایت شوم ،چگونه سال ها امتداد می یابد؟ ایشان فرمودند:
خ���دای تعال���ی به فلک فرم���ان درنگ ،مکث و کاه���ش حرکت می دهد ،اینچنین اس���ت که
روزها و سال ها بلند می شود.
پرس���یدم :مردم���ان بر این باورند که اگر فل���ک تغییر یابد ،از بین م���ی رود ! امام؟ع؟ فرمودند:
این س���خن زنادقه است ،مسلمان چنین نمی گوید ،خداوند متعال برای پیامبرش؟ص؟ ماه را
دو نیم کرد ،پیش از او برای یوش���ع بن نون خورش���ید را بازگرداند ،و نیز خبر داده اس���ت که روز
قیامت طوالنی است و به هزار سال _ به شمارش شما _ می ماند».

1

هم ��ان  381/ 2از عبد الکر ی ��م خثعمی نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟ پرس���یدم :قائم؟جع؟

چند س���ال حکومت خواهد داش���ت؟ فرمودند :هفت س���ال [ ،اما ] روزها و ش���ب ها آنچنان
طوالنی می ش���ود که یک سال آن معادل ده سال ش���ما خواهد بود ،لذا سال های حکومت او
هفتاد سال به سال های شماست».

2

 .1و نیز روضة الواعظین  ،264/ 2اعالم الوری  432/و کشف الغمة 256/ 3
 .2غیب���ت ش���یخ طوس���ی  474/و نیز ر.ک به الصراط المس���تقیم  ،251/ 2المس���تجاد  ،262/بحار االن���وار ،291/ 52
عقد الدرر  224/و اثبات الهداة 624/ 3
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اثب ��ات اله ��داة  557/ 3این حدیث را از اختص ��اص روایت می کند و می نویس ��د« :روایتی که به
ظاهر با این روایت تعارض دارد پیش���تر گذش���ت ،و ش���اید آن روایتی که کمت���ر از این مدت را
ّ
بیان می کند ناظر به مدت درنگ ایش���ان پس از اس���تیالء یافتن بر زمین باش���د ،لذا منافاتی با
هم ندارند ،و گذشت که هر سال به اندازه ی ده سال خواهد بود ،و خدای تعالی داناست».
ّ
 .6هم ��ه از امیرالمؤمنی ��ن و امام حس ��ن؟امهع؟ و نیز ابن عباس روایت می کنن ��د که مدت حکومت
ّ
اهل بیت؟مهع؟ چند برابر مدت دولت بنی امیه خواهد بود .شرح االخبار  289/ 2از ابو سالم می آورد:

«در کوف���ه محض���ر حضرت امی���ر؟ع؟ بودیم که فرمودند :من یکی از اس���باطم و بر اس���اس حق
می جنگم تا به پا داشته شود ،ولیکن مادامی که حکومت دست ایشان است برپا نخواهد شد.
هنگامی که اینان بسیار شوند و [ برای رسیدن به قدرت ] با هم رقابت کنند خداوند عزیز وجلیل
اقوامی را از مش���رق می فرس���تد و آنان را گروه گروه به هال کت می رس���اند و ریشه کن می نماید.
به خدا س���وگند اینان اگر یک س���ال حکومت کنند ،ما دو سال حکومت می کنیم ،و اگر دو
سال حکومت کنند ،ما چهار سال حکومت خواهیم داشت .اگر بخواهم می توانم نام رهبران
و منادیان گروه هایی که تا روز قیامت قیام می کنند را بگویم.
ابو سالم گوید :به دوستانم گفتم :حال که به شما خبر داد که حکومت از ِآن آنان [ معاویه و
شامیان ] خواهد بود ،چرا اینجا بمانیم؟ گفتند :بدون هیچ دلیلی .لذا از ایشان اجازه گرفتیم
تا رهسپار مصر شویم ،ایشان هم اجازه دادند و گروهی از ما کنار حضرت باقی ماندند».

1

همان  96/ 3نقل می کند« :امام حس���ن؟ع؟ از کنار حلقه ای از مردم که تنی چند از بنی امیه
نی���ز می���ان آنها بودند عبور کرد ،آنان با چش���م به ایش���ان اش���اره کردند ،و ای���ن هنگامی بود که
معاویه با ستم حکومت را به دست آورده بود .امام؟ع؟ حرکت آنان را دیدند و پس از خواندن
دو رکعت نماز به س���راغ آنها آمدند .آنها تا ایش���ان را دیدند که به سمتشان می رود ،جایشان را
تغییر دادند ،ایش���ان فرمودند :همان طوری که بودید بنشینید که من قصد نشستن ندارم ،اما
دیدم به من اش���اره کردید ،به خدا قس���م اگر ش���ما یک روز حکومت کنید ،ما دو روز حکومت
 .1و نی���ز الفت���ن  ،193/ 1المالح���م و الفت���ن  175 ،31/و  ،339کن���ز العم���ال  ،364/ 11البدای���ة و النهای���ة 274/ 6
و تاریخ الخلفاء 11/
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خواهی���م داش���ت ،اگر ش���ما یک م���اه ،ما دو ماه و اگر یک س���ال ما دو س���ال .م���ا در حکومت
ش���ما می خوریم ،می آشامیم ،می پوش���یم ،بر مرکب می نشینیم و ازدواج می کنیم ،اما شما در
حکومت ما نمی خورید ،نمی آش���امید ،نمی پوش���ید و ازدواج نمی کنید.
یک���ی گفت :ابو محمد ! چگونه ممکن اس���ت و حال آنکه ش���ما س���خی ترین و مهربانترین
مردمی���د؟ ش���ما در حکوم���ت این���ان در ایمن���ی به س���ر بری���د ،لیکن این���ان در حکومت ش���ما
چنین نباشند !
ام���ام مجتب���ی؟ع؟ فرمودند :زیرا اینان با مکر ش���یطان _ که ضعیف و سس���ت اس���ت _ با ما
دش���منی می کنند ،ولی ما با مکر خداوند _ که س���خت و ش���دید اس���ت _ با ایش���ان دش���منی
می کنیم».

1

پی ��ش از این نیز س ��خن ابن عب ��اس در جواب معاویه ک ��ه خود را در مقاب ��ل اهل بیت؟مهع؟ مهدی

معرف ��ی می کرد گذش ��ت که گف ��ت« :اما اینکه به حکوم���ت ناپایداری که به باطل بدان دس���ت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

یافت���ی مباهات می کنی؛ بدان که پیش از تو فرعون نیز بدان دس���ت یافت���ه بود و خداوند او را
هال ک کرد .شما بنی امیه اگر یک روز سلطنت کنید ،ما پس از شما دو روز حکومت خواهیم
کرد ،اگر شما یک ماه ،ما دو ماه ،و اگر شما یک سال ،ما دو سال».
ّ
 .7خواندن این دعا برای امامان معصوم؟مهع؟ از جمله امام زمان؟جع؟ مس���تحب اس���ت« :الل ّ
هم
ً
ً
ً
ً
ًّ
ّ
ً
كن ّ
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليال وعينا
لوليک (احلجة بن احلس���ن) یف هذه الساعة و یف كل ساعة
ً
ً
طوعا ّ
3
ومتتعه فهيا طويال».
حىت تسكنه أرضک
2

ً
و این عبارتّ :
وتمتعه فیها طویال ،او را مدتی طوالنی در زمین بهره مند س ��از؛ با حکومتی کوتاه به

مانند هفت سال متناسب نیست.

کاف ��ی « :162/ 4محم���د بن عیس���ی از صالحین؟مهع؟ روای���ت می کند که فرمودند :در ش���ب
بیس���ت و س���وم ماه رمضان در حال س���جود و قیام و جلوس و هر حالتی ،و [ بلکه ] در تمامی
ای���ن م���اه ،و هر نحو و زمانی که برایت میس���ر بود ای���ن دعا را تکرار کن؛ بعد از حمد و س���پاس
 .1و نیز مناقب آل ابی طالب؟ع؟  175/ 3و بحار االنوار 90/ 44
 .2و نیز الدرالمنثور  173/ 2از زبیر بن بکار و اخبار الدولة العباسیة 52/
 .3مصباح المتهجد 630/
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ّ
هم كن ّ
الل ّ
لولیک فالن بن
خدای تبارک و تعالی و درود فرس���تادن بر رس���ول خدا؟ص؟ می گویی:
ً
ً
ً
ً
ًّ
ّ
ً
وليا وحافظا وناصرا ودليال ،وقائدا وعينا ،حىت تس���كنه أرضک
فالن ،یف هذه الس���اعة ویف كل س���اعة
ً
ً
طوعا ّ
ومتتعه فهيا طويال».
 .8در روایات ما آمده است که آن حضرت سیصد و نه سال به تعداد سال های درنگ اهل کهف
در کهف حکومت خواهد داشت.

دال ئ ��ل االمام ��ة  241/از ابو الجارود نقل می کند« :از امام باق���ر؟ع؟ درباره ی زمان قیام قائم؟ع؟
سؤال نمودم و ایشان فرمودند :ای ابو الجارود ! آن زمان را نخواهی یافت .گفتم :اهل آن دوران
را چط���ور؟ فرمودند :حت���ی آنان را نیز هرگز درک نخواهی کرد .قائم ما پس از نومیدی ش���یعیان
قیام می کند .سه [ روز ] مردم را فرا می خواند ولی احدی پاسخش را نمی دهد ،در روز چهارم
دس���ت در پرده های کعبه می آویزد و عرضه می دارد :پروردگار من ! یاری ام کن ،و درخواست
او رد نمی شود .آنگاه خدای تبارک و تعالی فرشتگانی را که پیامبر؟ص؟ را در بدر یاری رسانده
بودند ،و هنوز زین هایش���ان را نیافکنده ،و سالح هایشان را بر زمین ننهاده اند فرمان می دهد،
آنه���ا ه���م می آین���د و با ایش���ان بیعت می کنند ،س���پس س���یصد و س���یزده مرد از م���ردم بیعت
خواهند نمود.
آنگاه به مدینه می رود و هزار و پانصد قریشی که همه حرامزاده اند را به هال کت می رساند...
و قصر مدینه را ویران خواهد ساخت.
آن���گاه رهس���پار عراق می ش���ود .ش���انزده ه���زار نفر از بتری���ه 1غرق در س�ل�اح بر ایش���ان خروج
می کنند ،همه قاری قرآن و فقیه در دینند ،پیشانی هایشان را [ در اثر کثرت عبادت ] مجروح
کرده اند و دامن هایشان را باال زده اند ،و نفاق همه شان را در برگرفته است ،آنان می گویند :ای
پسر فاطمه ! بازگرد که ما هیچ نیازی به تو نداریم !
ایش���ان هم از عصر تا شام دوشنبه در پشت نجف آنان را می کشد _ و سریعتر از کشتن یک
 .1بتری���ه در اص���ل گروه���ی از زیدی���ان بودن���د که والی���ت و امام���ت حضرت امی���ر؟ع؟ را با اعتق���اد به خالف���ت ابوبکر و
عم���ر آمیختن���د ( المق���االت و الف���رق  .) 73-74 /آن���ان در اص���ول معتزل���ی و در فق���ه حنفی هس���تند (المل���ل و النحل
 .)161-162/ 1لیک���ن در ای���ن روایت مقصود کس���انی هس���تند ک���ه برائت و بیزاری جس���تن از دش���منان اهل بیت؟مهع؟
را برنتابیده اند .م
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ش���تر این کار را انجام می دهد _ .کس���ی از آنان نجات نمی یابد ،و احدی از یاران امام آسیبی
نمی بیند .خون های ایشان موجب قرب به خداست.
سپس وارد عراق می شوند ،و آنقدر از جنگجویان آن می کشد که خداوند رضایت دهد.
اب���و الجارود گوید :این قس���مت فرمای���ش امام باقر؟ع؟ را نفهمیدم ،از ای���ن رو گفتم :فدایت
ش���وم ،از کجا آ گاهی می یابد که خداوند رضایت داده اس���ت؟ فرمودند :ای ابو الجارود ! خدا
به مادر موسی وحی کرد ،و او از مادر موسی بهتر است ،خداوند به نحل وحی نمود و او از آن
بهتر است ،حال متوجه شدی؟ عرضه داشتم :آری.
در ادامه فرمودند :قائم س���یصد و نه س���ال حکومت خواهد نمود ،همان قدر که اهل کهف
در آن درن���گ کردن���د ،و زمین را آنس���ان که از س���تم و بیداد آ کنده ش���ده ،از داد و عدل آ کنده
خواهد س���اخت ،و خداوند برای اوش���رق و غرب زمین را فتح خواهد نمود .او چنان می کشد
که تنها دین حضرت محمد؟ص؟ باقی ماند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

او به ش���یوه ی س���لیمان بن داود رفتار خواهد کرد ،خورشید و ماه را ندا خواهد نمود و آن دو
ج���واب خواهن���د داد ،و زمین برای او در هم خواهد پیچید و خداوند به او وحی خواهد نمود،
او هم به فرمان خدا عمل خواهد کرد».

1

مؤ ی ��د ای ��ن روایت _ که صریح در این مضمون اس ��ت _ روایتی دیگر اس ��ت که س���ندی صحیح و

متنی پیچیده دارد ،منابعی از جمله تفس ��یر عیاشی  326/ 2از جابر بن یزید روایت می کنند« :امام
باقر؟ع؟ فرمودند :به خدا س���وگند مردی از ما اهل بیت پس از مرگ ،سیصد و نه سال حکوت
خواهد کرد.
عرضه داش���تم :چه زمانی؟ فرمودند :پس از آنکه قائم از دنیا رود .پرس���یدم :قائم چند سال
در عالم درنگ خواهد نمود؟ فرمودند :از روز قیام تا مرگ نوزده سال.
ّ
عرض کردم :پس از او فتنه رخ خواهد نمود؟ فرمودند :آری ،مدت پنجاه سال ،آنگاه منصور
[ منتصر ] به دنیا باز می گردد و به خونخواهی خود و یارانش می پردازد ،می کشد و اسیر می کند
 .1و نیز ر.ک به غیبت ش���یخ طوس���ی  ،283/الصراط المس���تقیم  263/ 2می نگارد :در کتاب علی بن حسان واسطی
نقل می کند :قائم سیصد و نه سال حکومت خواهد نمود.
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چنانکه مردم گویند :اگر او از دودمان پیامبران بود ،اینچنین مردم را نمی کشت .لذا همه [ برای
جنگ با او ] جمع می شوند و او را مجبور می کنند که به حرم الهی پناه برد ،و چون دایره ی بال
بر او تنگ شود از دنیا می رود .سپس سفاح به جهت انتقام گیری برای او به دنیا رجوع می کند،
و تمامی دشمنان ستمکار ما را به هال کت می رساند ،و بر تمام زمین حاکم می شود ،خداوند
امر او را سامان می دهد ،و او سیصد و نه سال خواهد زیست.
امام؟ع؟ در ادامه فرمودند :ای جابر ! آیا می دانی منتصر و سفاح کیانند؟ منتصر امام حسین
است و سفاح امیرالمؤمنین؟امهع؟».
نگارنده :در روایت پیشین سیصد و نه سال حکومت مربوط به امام مهدی؟ع؟ بود ،ولی در این
روایت به امیرالمؤمنین؟ع؟ .روایت پیچیده اس ��ت و ش ��اید دچار خلل باشد ،زیرا متن آن مضطرب
اس ��ت و برخ ��ی فق ��رات آن با ترتیب مش ��هور وقایع پ ��س از حکوم ��ت آن حضرت مخالف ��ت دارد ،و
ّ
البت ��ه این اضطراب ،قس ��مت های دیگ ��ر روایت _ از جمله م ��دت حکوم ��ت _ را از درجه ی اعتبار
ساقط نمی کند.

ً
منظور از موت امام مهدی؟جع؟ در این روایت ظاهرا غیبت ایشان است ،و اطالق مجازی است،

چنانکه از روایت غیبت ش ��یخ طوس ��ی  282/آشکار می شود« :ابو س���عید خراسانی گوید :از امام
صادق؟ع؟ پرسیدم :آیا مهدی و قائم یکی هستند؟ فرمودند :آری ،عرضه داشتم :چرا مهدی
نام دارد؟ فرمودند :زیرا به هر پنهانی راه می نماید ،و قائم نام گرفته چون پس از آنکه می میرد،
قیام می کند و امری سترگ را بر پا می دارد».
ش ��یخ طوس ��ی؟حر؟ چند س ��طر بع ��د می فرمای ��د« :درباره ی ای���ن چنی���ن روایاتی بای���د گفت که
مقصود از موت ،از یاد رفتن و به فراموش���ی س���پرده ش���دن است ،و بیش���تر مردمان می پندارند
اس���تخوان های آن حضرت پوس���یده است ،آنگاه خداوند او را آش���کار می کند همان طور که
عزیر را پس از مرگ حقیقی حیات داد ،و چنین توجیهی در احادیث نیکوست».
کمال الدین  378/ 2نقل می کند« :از امام جواد؟ع؟ در مورد وجه تس���میه ی قائم پرس���یدند و
مرگ یادش قیام می کند».
ایشان فرمودند :زیرا پس از ِ
همین مضمون در مختصر بصائر الدرجات  18/و  106آمده است« :بریده گوید :رسول خدا؟ص؟
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فرمودند :هنگامی که امتم از مهدی مأیوس شوند ،و او یکباره همانند خورشید جلوه کند ،و
اهل آسمان و زمین بدو مسرور شوند چه خواهی کرد؟ عرض کردم :یا رسول اهلل ! بعد از مرگ؟
فرمودند :به خدا قس���م که پس از مرگ هدایت ،ایمان و نور خواهد بود .گفتم :ای پیامبر خدا !
کدامین دو عمر طوالنی تر است؟ فرمودند :دومی دو چندان است».

1

عالم ��ه ی مجلس ��ی؟حر؟ بر این باورند که س ��ؤال بریده در ب ��اره ی ظهور حض���رت مهدی؟جع؟ بعد
از م ��رگ مردم اس ��ت ،نه پس از آنکه خود ایش ��ان از دنی ��ا روند ،محقق مامقانی نی���ز در تنقیح المقال
 264/ 3آن را ب ��ه از دنی ��ا رفتن ام ��ام مهدی؟جع؟ بعد از ظهور و فتح عالم ،و بازگش���ت دوباره به دنیا
تفسیر می نماید ،لیکن هر این دو تفسیر بعید است.
و به عنوان تأیید آنچه راجح دانس ��تیم ،روایت امام باقر؟ع؟ در دالئل االمامة که پیش���تر گذشت،

کافی اس ��ت« :قائم س���یصد و نه س���ال ب���ه تعداد س���ال های درنگ اصحاب که���ف درون آن،
حکومت خواهد نمود».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ش ��یخ حر عاملی ؟حر؟ نیز همین مطلب را احتمال می دهد ،ایش ��ان در االیقاظ  337/می نویس���د:

«احتمال آن می رود که مجموع سیصد و نه سال دوران حکومت امام؟ع؟ باشد».
اصل اش ��کال از این عبارت ناشی ش ��ده است که« :عرضه داش���تم :چه زمانی؟ فرمودند :پس
از م���وت قائم؟ع؟ .پرس���یدم :قائم چند س���ال در عالم درنگ خواهد نمود ت���ا آنکه از دنیا رود؟
فرمودند :نوزده س���ال ».که ش ��اید در آن افتادگی و اصل آن چنین باش ��د :پس از غیبت قائم؟جع؟.
سؤال دوم او نیز برای ما مفهوم نیست ،از این رو متن آن را پیچیده خواندیم.
نکاتی چند

 .1منش ��أ احادیثی که مدت حکومت امام؟ع؟ را هفت س ��ال بیان می دارد ،آن اس���ت که از رسول
گرامی؟ص؟ درباره ی آن پرس ��یدند و ایش���ان دو انگش ��ت از یک دس ��ت را به انگش���تان دس���ت دیگر
ضمیمه کردند و آن را نش ��ان دادند ،از این رو راویان آن را به هفت س ��ال تفس ��یر نمودند ،و در نوشتار
عربی اش ��تباه شدن هفت [ سبع ] و نه [ تسع ] که بسیار به یکدیگر نزدیکند شایع است .لیکن چه
 .1و نیز دالئل االمامة 250/
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ً
بسا پیامبر؟ص؟ مثال هفت مرحله و یا هفتاد سال را قصد نموده اند ولی آنها چنین برداشت کرده اند.
حاکم در المستدرک  577/ 4از ابو سعید نقل می کند _ و بنابر شرط مسلم صحیح می شمارد _ که

رس ��ول خدا؟ص؟ فرمودند« :مهدی از ما اهل بیت است .بینی اش برجستگی دارد و پیشانی اش
بلند اس���ت .او زمین را از عدل و داد خواهد آ کند ،همان س���انی که از س���تم و جفا مملو شده
اس���ت .او این مقدار _ و دس���ت چپ را به همراه دو انگش���ت مس���بحه و ابهام دس���ت راست
گشودند _ خواهد زیست».

1

المعجم االوس ��ط  209/ 10از ابو س ��عید ...« :و این مقدار _ و ایش���ان دس���ت راست خود را به
همراه دو انگشت [ از دست چپ ] باز کردند _ خواهد زیست».

2

اب ��و یعل ��ی در مس ��ند  19/ 12از ابو هر ی ��ره نقل می کن ��د که رس ��ول خدا؟ص؟ فرم ��ود« :قیامت به پا
نمی شود مگر بعد از آنکه مردی از اهل بیتم خروج کند .او مردمان را می زند [ و وامی دارد ] تا به
حق بازگردند .پرسیدم :چند سال؟ فرمودند :پنج و دو ،گفتم :یعنی چه؟ گفتند :نمی دانم».
نگارنده :این عمل آن حضرت به هفت برهه و مرحله اش ��اره دارد ،گرچه منش ��أ ّ
توهم هفت س���ال

3

ش ��ده اس ��ت ،البت ��ه احتمال آن نی ��ز می رود که به جه ��ت دگرگونی زندگ ��ی مردم ،زم ��ان در روزگار آن
حضرت تغییر یابد ،و این عمل بدان اش ��ارت داشته باشد .در هر صورت روایتی که متضمن هفت
س ��ال می باش ��د با روایات بس ��یاری _ که برخی از آنها تا س ��یصد و نه س ��ال را بیان می دارد ،و نزد ما
رجحان دارد _ معارض است.
 .2احتم ��ال آن م ��ی رود ک ��ه برخ ��ی راویان دچار اش ��تباه ش ��ده و می ��ان پیمان آتش بس ��ی که بین
ّ
امام؟جع؟ و رومیان بس ��ته می ش ��ود و هفت سال به طول می انجامد ،خلط کرده اند ،از این رو مدت
حکومت ایشان را هفت سال پنداشته اند !

المعج ��م الکبی ��ر  101/ 8و  120از اب ��ی امام ��ه نق ��ل می کند که رس ��ول خدا؟ص؟ فرمودن ��د« :میان
ش���ما و رومیان چه���ار بار آتش بس ب���ه وقوع خواهد پیوس���ت .چهارمین آنها به دس���ت مردی
از خان���دان هرق���ل واق���ع می ش���ود و هف���ت س���ال به ط���ول خواه���د انجامی���د .در ای���ن هنگام
 .1و نیز جمع الفوائد 181/ 3
 .2و نیز فرائد السمطین 330/ 2
 .3و نیز مجمع الزوائد  ،315/ 7مغربی نیز در رد ابن خلدون  557/آن را موثق می شمارد.
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مس���تورد بن خیالن که از عبد القیس بود عرضه داش���ت :یا رس���ول اهلل ! آن روز چه کس���ی امام
مس���لمانان خواهد بود؟ ایش���ان فرمودند :مهدی از فرزندان من که [ به ظاهر ] چهل سال دارد،
چهره ی او بس���ان س���تاره ای درخش���ان اس���ت و در گونه ی راس���تش خالی س���یاه وجود دارد،
دو ردای س���فید در بر دارد ،و [ در زیبایی و جمال ] به مردان بنی اس���رائیل می ماند .او بیست
سال حکومت خواهد نمود و گنج ها را آشکار کرده ،سرزمین های شرک را فتح خواهد نمود».

1

الفت ��ن  391/ 1از محم ��د ب ��ن حنفی ��ه« :از می���ان بنی هاش���م کس���ی به خالفت می رس���د و در
بیت المقدس فرود خواهد آمد .او زمین را از عدالت آ کنده خواهد ساخت ،و بیت المقدس
را ب���ه گون���ه ای بنا خواهد نمود که احدی چنان نکرده اس���ت ،و چهل س���ال حکومت خواهد
داش���ت .آتش بس با روم به دس���ت او و در هفت س���ال پایانی دولت او خواهد بود.
ّ
پ���س از آن ،آنان به او نیرنگ می زنند و در عمق [ ش���ام ] بر ض���د او تجمع می کنند .او هم از
ّ
شدت اندوه از دنیا می رود .پس از او کسی [ دیگر ] از بنی هاشم به حکومت می رسد که آنها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را شکست داده و قسطنطنیه ،و در پی آن روم را فتح خواهد کرد .او گنج های آنجا و سفره ی
س���لیمان بن داود را آش���کار می کند ،و بعد از آن به بیت المقدس رفته در آن فرود خواهد آمد.
دجال در دوران او خروج می کند .عیسی بن مریم نیز فرود آمده پشت سر او نماز می گذارد».
الفتن ابن حماد مردود و غیر قابل قبول است ،زیرا ساخته و پرداخته ی ذهن راوی
نگارنده :روایت ِ
است و آن را به محمد بن حنفیه؟حر؟ نسبت داده است.

حکوم�ی که خ� ن
ت
داو�د ب�ه امام عصر؟جع؟ عطا می ن
ع�ظ ت
ک�د
م�
احادیثی که بیانگر حاکمیت حضرت مهدی؟جع؟ بر مش ��ارق و مغارب ،و آکنده س���اختن زمین
از داد و ع ��دل اس ��ت ،نزد همه متواتر می باش ��د ،و امری اس ��ت که نه در تاریخ پیامب���ران و نه در ادوار
اوصیاء سابقه ندارد.
 .1مش���ابه آن در مس���ند الش���امیین  ،410/ 2عقد الدرر  15/از ابو نعیم و نیز  ،36/االصابة  71/ 6و  ،407/ 3اسد الغابة
 ،353/ 4الفص���ول المهم���ة  ،298/جم���ع الجوامع  ،545/ 1الصواع���ق المحرقة  ،98/البیان  ،514/فرائد الس���مطین
 ،314/ 2کش���ف الغمة  ،260/ 3اثبات الهداة  ،593/ 3بحار االنوار  ،80/ 51مجمع الزوائد  319/ 7و لس���ان المیزان
 _ 383/ 4البته این دو کتاب این روایت را رد و یا تضعیف کرده اند و لیکن تمام اسناد روایت را بررسی نکرده اند _.
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دالئل االمامة« :خداوند ش���رق و غرب زمین را برای او فتح خواهد نمود ...خورش���ید و ماه را
فرا می خواند ،و آن دو او را پاسخ می دهند .زمین برای او درنوردیده می شود ،و خدا به او وحی
می نماید ،او هم به فرمان خدا عمل می کند».
خص ��ال  248/از ام ��ام باقر؟ع؟ روایت می کند« :خداوند تبارک و تعال���ی از میان پیامبران تنها
چهار نفر را در زمین پادشاهی داد؛ ذوالقرنین که عیاش نام دارد ،داود ،سلیمان و یوسف؟مهع؟.
عیاش بر ما بین مشرق و مغرب حکومت کرد ،داود و سلیمان از شامات تا اصطخر ،و یوسف
ّ
حاکمیت داشت ،و نه بیشتر».
بر مصر و بیابان های آن
ش ��یخ صدوق؟حر؟ در ادامه می نگارد« :این روایت این گونه به ما رسیده است ،لیکن صحیح
و باور من آن اس���ت که ذوالقرنین پیامبر نبوده ،بلکه بنده ای شایس���ته و خدا دوست بوده که
خدا نیز او را دوس���ت داش���ته است ،او در راه خدا خیرخواهی می کرده ،و خداوند نیز خیر او را
خواسته است ،امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند :کسی مانند ذوالقرنین در میان شما نیز هست.
ذوالقرنین پادشاهی بوده که خداوند او را فرستاده ،نه پیامبر بوده و نه جانشین پیامبر ،همانند
ً
َ ق َ َ َ ُ ْ نَ ُّ ُ ْ ّنَ َ قَ ْ َ َ ثَ َ ُ ْ َ ُ تَ
و� َم ِلكا1،پیامبرش���ان به
طالوت ،خداوند می فرماید :و�ال لهم � ِب� ي�هم ِإ�� اهلل �د ب�ع� لكم طال
آنان گفت :همانا خداوند طالوت را به پادشاهی برای شما فرستاده است.

و جایز اس���ت نام کس���ی که پیامبر نیس���ت در میان پیامبران ذکر ش���ود ،هم���ان گونه که در
ذْ قُ ْ ن َ ْ َ ئ َ
ُ
لا�ك ِ ة� ْاس جُ�دوا
زمره ی فرشتگان شیطان که فرشته نیست ذکر شد ،خدا می فرمایدِ :إَو� �ل�ا ِللم ِ
ْ
َ
آَ َ ُ
ك نَ
ل�د َم ف� َس جَ�دوا ِإ�لا ِإ� ْب� ِل ي� َس
ا� ِم نَ� ال جِ� ِنّ�2،و آنگاه که به فرشتگان گفتیم بر آدم به سجده در آیید ،آنها
هم به سجده افتادند ،مگر ابلیس که از جنیان بود».

کمال الدین  282/ 1از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :امامان پس از
من دوازده تن هس���تند .یا علی ! نخس���تین آنان تو هس���تی ،و آخرین آنها قائم است که خدای
عزوجل مشارق و مغارب زمین را بر دستان او فتح خواهد نمود».

3

 .1سوره ی بقره 247/
 .2سوره ی کهف 50/
 .3و نی���ز عیون اخبار الرضا؟ع؟  ،56/ 1امال���ی صدوق  97/و  ،502روضة الواعظین  ،102/ 1مناقب آل ابی طالب؟ع؟
 ،298/ 1اثبات الهداة  616/ 1و نوادر االخبار 128/
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َّ
َّ ّ َ ُ
تفسیر قمی  87/ 2از ابو الجارود روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در تفسیر آیه ی :ال ذ ِ ي�� نَ� ِإ� نْ� َمك ن�اه ْم
َ َ آَ َ َ َ
َ
ْ ُ ْ َ َ َ ق َ ةُ أُ
أ
ال� ْر ض� أ� ق َ� ُاموا ّ
ال� ُ
الصلا�ة َو� ت� ُوا ال ّ
كا�ةَ َو أ� َم ُر وا ب� ْال َم ْع ُر ف
و� َو نَ� َه ْوا َع ن� الم ن
�ز
م
�
�
ا�
ع
هلل
و
ر
ك
�
ور 1،کس���انی
ب
ِ
ِ
ِ�ف ي� ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
که چون در زمين به آنان توانايى دهيم ،نماز برپا مى دارند و زكات مى دهند و به كارهاى پس���نديده

وامىدارند ،و از كارهاى ناپسند باز مى دارند ،و فرجام همه ی كارها از ِآن خداست ،فرمودند :این آیه
درباره ی آل محمد؟مهع؟ اس���ت .خداوند مش���ارق و مغارب زمین را ب���ه ملک مهدی و یارانش
در خواهد آورد .او دین را آش���کار خواهد س���اخت ،و خدا به دس���ت او و اصحابش بدعت و
باط���ل را خواه���د میران���د _ هم چنان ک���ه نادانان حق را از بی���ن بردند _ ،تا آنجا ک���ه اثری از ظلم
باقی نماند».

2

تفس ��یر عیاش ��ی  183/ 1از رفاعة بن موس ��ی روایت می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ درباره ی آیه ی:
َ َ ُ أَ ْ َ َ َ ْ ف َّ َ َ ت َ أ ض َ ْ ً َ َ ً َ
ك ْرها َو ِإ�ل يْ� ِه يُ� ْر جَ� ُع َن
و�3،هر كه در آسمان ها و زمين است
ا� وال�ر� طوعا و
وله �سلم م ن� ِ� ي� السماو ِ
خ ��واه و ناخ ��واه س ��ر ب ��ه فرم ��ان او نهاده اس���ت ،و ب���ه س���وى او بازگرداني���ده مى ش���وند ،فرمودند:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چ���ون قائ���م؟ع؟ قی���ام کند هیچ زمین���ی نخواهد مان���د مگر آنک���ه در آن گواهی ال إل���ه إال اهلل و
محمد رسول اهلل ندا می شود».
همان  183/ 1از ابن بکیر روایت می کند« :از امام کاظم؟ع؟ درباره ی این آیه پرسیدم و ایشان
فرمودند :در مورد قائم نازل ش���ده اس���ت .چ���ون قیام کند یهود ،نص���اری ،صابئین ،زندیقان،
ّ
ّ
مرتدان و کفار را از ش���رق و غرب زمین احضار می کند و اس�ل�ام را بر آنها عرضه می دارد .پس
هر کس را که با رغبت اس�ل�ام آورد ،به نماز و زکات و دیگر اموری که بر او واجب اس���ت فرمان
می دهد ،و هر آنکه را از پذیرش اس�ل�ام ابا کند گردن می زند ،تا آنکه در مشارق و مغارب تنها
ّ
موحدان باشند.
من گفتم :مردمان بیش از آنند [ که بتوان آنان را وادار نمود ] .امام؟ع؟ فرمودند :هنگامی که
خداوند امری را اراده کند بسیار را اندک و اندک را بسیار خواهد نمود».
 .1سوره ی حج 41/
 .2و نیز تأویل اآلیات  ،343/ 1اثبات الهداة  563/ 3و بحار االنوار 165/ 24
 .3سوره ی آل عمران 83/
 .4و نیز اثبات الهداة  549/ 3و بحار االنوار 340/ 52
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4

نگارنده :امام؟ع؟ برای مردم حق را آشکار می سازد و اتمام حجت می کند.

ارش ��اد  364/از ام ��ام صادق؟ع؟« :هنگامی ک���ه قائم؟ع؟ قیام کند به عدال���ت حکم خواهد
نمود .س���تم در روزگار او رخت بر خواهد بس���ت .راه ها ایمن خواهد ش���د .و زمین برکات خود
را آش���کار خواهد س���اخت .او ّ
حق هر کس���ی را به او باز خواهد گردانی���د ،و پیروان هیچ دینی
نخواهن���د ب���ود مگر آنکه اس�ل�ام آورند و ب���ه ایمان اعت���راف نمایند ،آیا نش���نیده ای که خداوند
َ َ ُ أَ ْ َ َ َ ْ ف َّ َ َ ت َ أ ض َ ْ ً َ َ ْ ً َ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ن
ا� وال�ر� طوعا وكرها ِإَول ي� ِه ي�ر ج�عو�.
سبحان می فرماید :وله �سلم م ن� �ِ ي� السماو ِ
او به حکم داود و حضرت محمد؟امهع؟ میان مردم قضاوت خواهد نمود .در آن زمان اس���ت
ک���ه زمین گنج ه���ا و برکات���ش را خواهد نمایاند ،و کس���ی از ش���ما جایی برای صدق���ه و انفاق
نخواهد یافت ،زیرا همه ی مؤمنان بی نیاز خواهند بود.
در ادام���ه فرمودن���د :حکوم���ت م���ا آخری���ن حکومت هاس���ت ،و تم���ام خاندان های���ی که به
حکومت می رسند پیش از ما خواهند بود ،تا مبادا وقتی روش حکمرانی ما را ببینند بگویند:
اگ���ر ما نیز حکوم���ت می کردیم به مانند این���ان رفتار می نمودیم ،این هم���ان فرموده ی خداوند
َ ُ َّ
2
است :والع ِقا� بَ� ة� ِل ُلم ت� ِق� ي� ن�1،و فرجام [ نیک ] برای پرهیزگاران است».
غیبت ش ��یخ طوسی  283/از ابوبصیر از امام صادق؟ع؟ روایتی را نقل می کند که در پاره ای از آن

آمده اس ��ت« :آنگاه متوجه کابل شاه می ش���ود و آن شهری است که احدی نتوانسته آن را فتح
کند ،و تنها اوس���ت که آن را فتح خواهد نمود .پس از آن به س���مت کوفه می آید و در آن منزل
می گزیند ،و هفتاد قبیله از قبائل عرب را از میان می برد.
در روایتی دیگر آمده است :او قسطنطنیه ،روم و چین را فتح خواهد نمود».

3

ینابی ��ع الم ��ودة  238/ 3از جاب ��ر بن عبداهلل نقل می کند که رس ��ول ا ک ��رم ؟ص؟ فرمودند« :مهدی از
فرزندان من اس���ت .هموس���ت که خداوند به دست او مش���ارق و مغارب زمین را فتح خواهد
کرد ،و اوس���ت که از دوس���تانش غائب می شود ،و تنها کس���ی که خداوند قلبش را برای ایمان
 .1سوره ی اعراف 128/
 .2و نیز ر.ک به روضة الواعظین  ،265/ 2اعالم الوری  ،432/کش���ف الغمة  ،255/ 3اثبات الهداة  528/ 3و بحار
االنوار 338/ 52
 .3و نیز منتخب االنوار  194/و بحار االنوار 333/ 52
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آزموده است بر اعتقاد به امامت او استوار خواهد ماند».
در کت ��اب س ��لیم  152/و غیبت نعمانی  74/در قس ��متی از حدیث ّ
حمون
مفصل ش���معون بن
ِ
راهب _ که امیرالمؤمنین؟ع؟ را در بازگش ��ت از صفین مالقات نمود و کتبی را که به امالء حضرت
عیس ��ی؟ع؟ ب ��ود با خود داش ��ت _ در بیان اوص ��اف پیامبر و امامان ؟مهع؟ اس ��ت چنین آمده اس���ت:

«تا آنکه خداوند مردی از عرب از نس���ل اس���ماعیل بن ابراهیم خلیل اهلل را از س���رزمینی به نام
تهام���ه و از منطق���ه ای که مکه نامیده می ش���ود مبع���وث دارد و او را احمد گوین���د .دیدگان او
درش���ت و زیباست و ابروان او به هم پیوس���ته .او ناقه ،االغ ،چوبدستی و تاج _ یعنی عمامه _
دارد ،و برای او دوازده نام است.
آنگاه از مبعث ،مولد ،هجرت ،کسانی که با ایشان می جنگند ،یاری کنندگان و دشمنان
ّ
آن حضرت س���خن به میان آورد ،و نیز مدت زندگانی ایش���ان و آنچه ّامت بعد از ایش���ان با آن
مواجه می شوند تا آنکه خداوند عیسی بن مریم را از آسمان فرو فرستد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

وی ادامه داد :در آن کتاب س���خن از س���یزده مرد از نس���ل اسماعیل بن ابراهیم خلیل اهلل به
میان آمده که بهترین آفریدگان و محبوب ترین آنان نزد خدایند ،و خداوند ّ
ولی کسانی است
که والیت آنان را دارند و دش���من دش���منان آنهاس���ت ،هر که اطاعت آنان کن���د هدایت یابد،
و ه���ر ک���ه نافرمانی کند گمراه گردد .فرمانبری از آنان فرمانبری از خداس���ت و سرکش���ی از آنان
سرکشی از او.

ّ
در آن کتاب اس���امی و انس���اب و اوصاف ایش���ان و مدت زندگی ش���ان نیز آمده اس���ت .هم

چنی���ن کدامیک از آنان اعتقاد خود را از قومش مخفی نگاه می دارد و کدامیک آن را آش���کار
می سازد ،تا آنکه عیسی بن مریم نزد آخرین ایشان فرود آید .عیسی؟ع؟ می گوید :شما امامانی
ّ
هس���تید که برای هیچ کس���ی شایسته نیست بر شما مقدم شود و جلو بیفتد ،لذا او [ آخرین ]
پیش می آید و عیس���ی در صف نخست پشت س���ر او نماز می گزارد .نخستین آنان [ امامان ]
افض���ل آنهاس���ت ،و آخری���ن آنها همانند پاداش آنان و نیز پاداش کس���انی را دارد که از ایش���ان
فرمان می برند و به هدایت و ارش���اد ایش���ان رهنمون می ش���وند ...اولین نفر از ایش���ان که ظاهر
می ش���ود تم���ام زمین های خ���دا را از عدل و داد آ کنده می س���ازد ،و ما بین مش���رق و مغرب را
340

تحت فرمان و حکومت خویش در می آورد تا آنکه خداوند او را بر همه ی ادیان غالب سازد».
در عن ��وان دگرگون ��ی و پیش ��رفت عل ��وم خواه ��د آم ��د ک ��ه ام ��ام مهدی؟جع؟ س ��وار ابر می ش���وند،
و ب ��ه راه های آس ��مان های هفتگان ��ه و زمین ه ��ای هفتگانه می روند ،ک ��ه پنج تای آنها آباد اس���ت و
دو تا ویران.

1

هم چنین خواهد آمد که زمین با دیگر ّ
سیارات ارتباط برقرار خواهد نمود.
أَ
ُ َ َّ ذ
� � ْر َس َل
و نیز در فصل آیات س ��خن از عظمت حکومت ایش ��ان خواهد آمد ،آیاتی چون :هو ال ِ� ي
ُ ّ ََْ َ
َْ ّ ُ ْ ُ ََ ّ
َ ُ َُ ُْ َ َ
كر َه ْال ُم�شْ ر ُك نَ
و� 2،او كسى است كه پيامبرش
رسوله ِب�الهدى و ِد ي� ِن� الح ق ِ� ِل ي��ظ ِه َره على ِ
ِ
الدي� ِن� ك ِل ِه ولو ِ
دين درس ��ت فرس ��تاد ت ��ا آن را بر تمامی ادی���ان پيروز گرداند ،هر چند مش���ركان خوش
را ب ��ا هدايت و ِ
نداشته باشند.
َ
َ َ ْ َ ْ َ َ ّ ذَ
َ َ َ ُ ّ ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ
ال� ض
ر� كما اس ت� خ�ل ف� ال ِ ي�� نَ�
ا� ل ي�س�� ِل��هم ِ� ي�
و نیز :وعد اهلل ال ِ ي��� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الصا ِلح ِ
َ
ً
أ
َ
َ
َ
ّ َ
ُ َ
َ
َ َ ُ
ْ قَ ْ ْ َ َ ُ َ ّ نَ َّ َ ُ ْ نَ ُ ُ َّ ذ
� ْار ت� ض�ى له ْم َول يُ� َب� ِدل نّ� ُه ْم ِم نْ� بَ� ْع ِد خ� ْو ِف� ِه ْم � ْم ن�ا يَ� ْع بُ�د نو� ِ�ن ي� لا
ِم ن� � ب� ِل ِهم ول ي�م ِك� ن� لهم ِد ي��هم ال ِ� ي
َ ً
ُ �شْ ُ
ك نَ
و� ِب� ي� ش� يْ��ئا3،خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،وعده داده
ي� ِر
ً
اس ��ت كه حتما آنان را در زمين جانش ��ين [ خود ] قرار دهد _ همان گونه كه كس���انى را كه پيش از آنان
بودند جانشين [ خود ] قرار داد _ و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان مستقر كند،
و بيمشان را به ايمنى ّ
مبدل گرداند [ ،تا ] مرا عبادت كنند و چيزى را با من شريک نگردانند.
َ ق َ ت ُ ُ ْ َ تَّ تَ ُ نَ ف تْ نَ ةٌ َ َ ُ نَ ّ
و� ِا�لوهم ح�ى لا �كو� ِ���� و ي�ك
هلل4،با آنان بجنگيد تا ديگر فتنهاى نباشد ،و دين،
الدي� نُ� ِ
و� ِ
مخصوص خدا شود.

هم چنان ک ��ه شایس ��ته اس ��ت ب ��ه تفس ��یر اهل بی ��ت؟مهع؟ در ب ��اره ی مل ��ک عظی ��م _ در آی���ه ی:
أَ ْ َ ْ ُ ُ نَ نّ َ َ َ َ َ آ ت َ ُ ُ ُ نْ فَ �ضْ فَ قَ ْ آ تَ ْ ن َ آ َ ْ َ َ ْ ت َ َ ْ ْ َ آ َ َ ُ
ا� َوال ِحك َم ة� َو� ت� يْ� ن�اه ْم
�م ي�حسدو� ال�اس على ما ��اهم اهلل ِم� � ِل ِه ��د �� ي��ا �ل ِإ� ب�ر ِاه ي�م ال ِك� ب
ً
ْ ً َ
ُملكا ع�ظ ِ ي�ما5،بلك ��ه ب ��ه مردم ،براى آنچه خ ��دا از فضل خويش به آنان عطا كرده رش���ک مى ورزند،
 .1ر.ک به اختصاص 199/
 .2توبه 33/
 .3نور 55/
 .4بقره 193/
 .5نساء 54/
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در حقيق ��ت م ��ا به خان ��دان ابراهيم كتاب و حكمت داديم ،و به آنان ملكى بزرگ بخش���يديم _ اش���اره
کنی ��م و اینک ��ه ملک عظیم ّ
حق اطاعت الزم و ومفروضی اس ��ت که پیامب ��ر و خاندانش؟مهع؟ دارند،
و از هر آنچه خداوند به پیامبران دیگر؟مهع؟ داده است باالتر می باشد.

1

آ� ی�ا ح�ض ت
ه�د می ش� نو�د
ر� مهدی؟جع؟ ش� ی
و �ا ا� ن�که �ه طور ط��عی ا�ز ند��ا می ن
رو�د؟
ی
بی
ب
ی ی

لاّ
پیش ��تر نس ��بت به عموم حدیث «ما ّمنا إ مقتول أو مسموم ،هیچ یک از ما نیست مگر آنکه
ً
اخیرا به ّ
صحت و شمول
[ با شمشیر ] به قتل می رسد و یا مسموم می گردد» تردید داشتم ،لیکن
این حدیث نسبت به امامان دوازده گانه؟مهع؟ اطمینان یافتم.
بنابراین امام عصر؟جع؟ نیز با س ��م به ش ��هادت می رس ��ند ،اما حکومت پس از ایش���ان نیز باقی و
پایدار خواهد بود .و صحیح اس ��ت که امام حس ��ین؟ع؟ عهده دار تجهیز و نماز بر امام مهدی؟جع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهند شد .سیدالشهداء؟ع؟ بعد از ایشان بالفاصله حکومت خواهند کرد ،آنگاه دوازده مهدی
از نسل امام حسین؟ع؟ و یا از نسل امام مهدی؟جع؟ حکمرانی خواهند داشت ،و در ادامه رجعت
و بازگشت پیامبر؟ص؟ و ...خواهد بود.
پن ��ج حدی ��ث بر ش ��هادت ام ��ام؟جع؟ دال ل ��ت دارد که در می ��ان آنها صحیح الس���ند نیز هس���ت.

کفای ��ة االثر  160/از هش ��ام ب ��ن محمد از پدرش روای ��ت می کند« :هنگامی ک���ه امیرالمؤمنین؟ع؟
ّ
به ش���هادت رس���یدند امام حس���ن؟ع؟ ب���ر فراز منب���ر رفتند ،چون خواس���تند تکل���م کنند گریه
گلویش���ان را گرف���ت ،آنگاه مدتی نشس���تند ،و بعد برخاس���ته فرمودند :حم���د خدایی را که در
ّ
اولیت خود یگانه است...
س���پاس خداون���دی را که ب���ا اعطاء خالفت بر ما اهل بیت احس���ان نمود .م���ا عزای خود در
مصیبت بهترین پدران یعنی رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ را _ که مصیبت آن دامنگیر
ّ
ش���رق و غرب ش���د _ به حس���اب خدا می گذاریم [ و از او پاداش خواهیم گرفت ] ،همانا جدم
رسول خدا؟ص؟ به من فرمودند که دوازده امام از اهل بیت و برگزیدگان [ خاندان ] ایشان عهده
 .1بصائر الدرجات 55/
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دار امام���ت خواهن���د بود ،هیچ یک از ما نیس���ت مگر آنکه [ با شمش���یر ] به قتل می رس���د و یا
مسموم می گردد».
همان  226/از جنادة بن ابی امیة روایت می کند« :در آن بیماری که امام حس���ن بن علی؟امهع؟
در آن به ش���هادت رس���ید نزد ایش���ان رفتم .در حضور آن حضرت طش���تی بود که خون در آن
می ریخ���ت ،و جگ���رش پاره پاره در آن می افتاد .این به جهت ّ
س���می بود ک���ه معاویه لعنه اهلل
[ ّ
توسط جعده ] به ایشان داده بود .عرضه داشتم :موالی من ! چرا خود را معالجه نمی کنید؟
فرمودند :ای بنده ی خدا ! با چه چیزی مرگ را عالج کنم؟ ! من با شنیدن این مطلب گفتم:
ّ
ّ
را� ن
عو�.
إ� ن�ا هلل إو� ن�ا إ�ل�یه ج
سپس به من رو کردند و فرمودند :به خدا سوگند این عهد پیامبر خدا؟ص؟ با ماست که یازده

1

ام���ام از نس���ل حضرت علی و فاطم���ه؟امهع؟ عهده داران امامت خواهند ب���ود ،و هیچ یک از ما
نیس���ت مگر آنکه [ با شمش���یر ] به قتل می رس���د و یا مس���موم می گردد .آنگاه طشت را بردند و
ایشان تکیه دادند.
من گفتم :یابن رسول اهلل ! مرا موعظه کنید .ایشان پاسخ مثبت داده فرمودند :برای سفرت
آماده باش و توش���ه را پیش از فرا رس���یدن مرگ ّ
مهیا ساز ،و بدان که تو در طلب دنیایی و مرگ
ُ
به دنبال تو .آ گاه باش که بیش از قوت خویش مالی را کسب نمی کنی مگر آنکه خزانه دار آن
مال برای دیگران هستی .بدان که حالل دنیا مورد حساب و کتاب است ،حرام آن عقوبت و
مجازات در پی دارد ،شبهات نیز عتاب و سرزنش را.
دنیا را بسان مرداری قرار ده و به مقدار کفایت خویش از آن بردار ،که اگر حالل باشد در آن
زهد ورزیده ای ،و اگر حرام باش���د موجب وزر و وبالت نخواهد بود و گویا از مردار برداشته ای،
و اگر [ شبهه ،و موجب ] سرزنش باشد ،آسان است»...
ش ��یخ صدوق در امالی  120/و عیون اخبار الرضا؟ع؟  287/ 1/از ابا صلت هروی نقل می کند:

«از امام رضا؟ع؟ ش���نیدم که فرمودند :به خدا قس���م هیچ کس از ما نیس���ت مگر آنکه کش���ته
 .1در کفایة االثر موجود دوازده امام آمده ،ولی در نقل بهجة النظر عالمه س���ید هاش���م بحرانی؟حر؟  63/از کفایه ،عبارت
یازده که در متن ترجمه شد آمده است.م
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شده به شهادت می رسد .کسی پرسید :یابن رسول اهلل؟ع؟ ! چه کسی شما را خواهد کشت؟
ایش���ان فرمودند :بدترین خلق خدا در زمان من ،مرا با س���م خواهد کشت و در خانه ای زبون و
سرزمینی غریب به خاک خواهد سپرد».
عیون اخبار الرضا؟ع؟  220/ 2از آن حضرت چنین روایت می کند ...« :و کسی از ما نیست مگر
آنکه کشته می شود ،و به خدا قسم من [ نیز ] با سم کشته می شوم ،این امر را به وسیله ی عهد
و پیمانی که از س���وی پروردگار عزیز و جلیل جهانیان و به ّ
توس���ط جبرئیل به رس���ول خدا؟ص؟
و از جانب ایشان به من رسیده می دانم.
ْ
َ
ْ
ً
َ َ نْ َ ْ َ َ ُ َ
ْ
َ
اهلل ِللك ِفا� ِر ي� نَ� على ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� َس ِب� ي�لا 1،و خداوند هرگز
اما این فرموده ی خدای عزوجل :ول� ي� ج�عل
َّ
�ان ] مؤمن ��ان ،براى كافران راه [ تس���لطى ] ق���رار نداده اس���ت؛ بدان معناس���ت که خداوند
ب ��ر [ زي � ِ
هیچ���گاه ّ
حجتی برای کافر بر زیان مؤمن قرار نخواه���د داد .خداوند عزیز و جلیل به آنان خبر

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ّ
از کافرانی داده اس���ت که پیامبران را بدون هیچ حقی کشتند ،و با وجود اینکه آنها را کشتند
خداوند برای آنان هیچ راهی از طریق ّ
حجت بر زیان انبیائش قرار نداد».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  388/از صفوانی نقل می کند« :حسین بن روح رضی اهلل عنه به من خبر
داد که یحیی بن خالد امام موس���ی بن جعفر ؟ع؟ را با بیس���ت و یک دانه خرما مس���موم کرد و
بدین وس���یله ایش���ان از دنیا رفتند ،و نیز رس���ول خدا؟ص؟ و امامان؟مهع؟ همه یا با شمشیر و یا با
سم از دنیا رفتند .او هم چنین درباره ی امام رضا؟ع؟ گفت که ایشان و نیز فرزندان و نوادگان
ایشان مسموم شدند».
از این رو این باور که همه ی معصومین؟مهع؟ یا با شمشیر و یا با سم به شهادت رسیده اند ،باوری
صحیح است .البته در این موضوع مباحثی است که مجال ارائه ی آن نیست.

پ�س ا�ز امام عصر؟جع؟ چ�ه ها خ�واهد ش�د؟
زندگ ��ی در روزگار طالئ ��ی حض ��رت مه ��دی؟جع؟ وارد مرحل ��ه ای جدی ��د و دیگرگون���ه می ش���ود،
و به عنوان نمونه های بارز آن می توان گش ��ایش راه ارتباط با س ��ایر عوالم و دیگر ّ
سیارات ،زنده شدن
 .1سوره ی نساء 141/
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گروهی از اموات و نیز باز شدن درها به عالم آخرت را نام برد.

ارش ��اد  211/ 2از عب ��د الکر ی ��م خثعمی روایت می کن ��د« :به امام ص���ادق؟ع؟ گفتم :قائم؟ع؟
چند سال حکومت خواهد نمود؟ فرمودند :هفت سال؛ روزها و شب ها برای او چنان طوالنی
می ش���ود که یک س���ال [ حکومت ] ایشان به مقدار ده سال از س���ال های شماست ،از این رو
حکومت آن حضرت هفتاد س���ال به س���ال های شماس���ت .چون اوان قیام ایشان فرا رسد در
م���اه جم���ادی اآلخر و ده روز از رج���ب بارانی خواهد بارید که خالئق همانن���د آن را ندیده اند،
خداوند بدین وس���یله گوشت ها و ابدان مؤمنان را در قبرها می رویاند .گویا می بینم آنها را که
از سوی [ قبیله ی ] جهینه می آیند و خاک از موهایشان می روبند».

حکوم� اهل ب� ی� ت�؟مهع؟ ت�ا ق� ی� ت
ت
ت
ام�
اس�مرار
غیب ��ت طوس ��ی  282/از امام باقر؟ع؟ نق ��ل می کند« :حکومت ما آخرین حکومت هاس���ت ،و
تم���ام خاندان های���ی ک���ه به حکومت می رس���ند پیش از م���ا خواهند بود ،تا مب���ادا وقتی روش
حکمران���ی ما را ببینند بگویند :اگر ما نی���ز حکومت می کردیم به مانند اینان رفتار می نمودیم،
َ ُ َّ
1
والع ِقا� بَ� ة� ِل ُلم ت� ِق� ي� ن� ،و فرجام [ نیک ] برای پرهیزگاران است».
این همان فرموده ی خداوند است:
غیب ��ت نعمان ��ی  274/از امام جعفرصادق؟ع؟ نقل می نماید« :این امر [ حکومت ما ] نخواهد
آمد مگر بعد از آنکه تمامی اصناف مردم [ که قرار است حکومت کنند ،پیشتر ] به حکومت
برس���ند ،تا آنکه کس���ی نگوید اگر ما نیز به حکومت می رس���یدیم به عدالت رفتار می نمودیم.
پس از آن قائم به حق و عدل قیام می کند».
أ نُ َ َُ
ْ
َ
تفسیر عیاشی  199/ 1روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ درباره ی آیه یَ :و ِت�لك ال� ي�ام �د ِاولها
َ ْ َ ّن َ
ب� ي� ن�
ال� ِاس3،و ما اين روزها را ميان مردم به نوبت مى گردانيم ،فرمودند :از زمانی که خداوند آدم
2

را آفری���د دولتی برای خدا ب���وده و دولتی برای ابلیس ،حال دولت خدا کجاس���ت؟ بدانید آن
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه ارش���اد  ،364/روضة الواعظین  ،265/ 2اعالم الوری  ،432/کش���ف الغم���ة  ،255/ 3اثبات الهداة
 528/ 3و منتخب االنوار 194/
 .2و نیز اثبات الهداة  738/ 3و بحار االنوار 244/ 52
 .3آل عمران 140/
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[ دولت خدا ] ،تنها قائمی واحد است».

َ
َ قُ ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ َ ْ َ
اط ُل ِإ� نّ�
کاف ��ی  287/ 8روای ��ت می کند« :امام باق���ر؟ع؟ در مورد آی���ه ی :و�ل ج� َاء الح ق� و �ز ه ق� ال ب� ِ
ْ َ َ َ نَ َ ُ ً
ا� �ز هو�قا1،و بگو :حق آمد و باطل نابود ش���د.باطل همواره نابودشدنى است ،فرمودند:
اطل ك
ال ب� ِ

چون قائم قیام کند دولت باطل از میان می رود».
َ
َ
َ
َ
ْ َ َّ
أ
أ أُ ُ َ َ
ُ
أَ
همان « :287/ 8امام باقر؟ع؟ درباره ی آیه ی :ق� ْل َما � ْس�لك ْم عل يْ� ِه ِم نْ� � جْ� ٍر َو َما � ن�ا ِم نَ� ال ُم ت�ك ِل ِف� ي� نَ�.
ْ َْ َ
ْ ُ
ِإ� ن� ه َو ِإ�لا ِ ذ�ك ٌر ِللعال ِم ي� نَ�3،بگو :مزدى بر اين [ رسالت ] از شما طلب نمى كنم و من از كسانى نيستم
2

ك ��ه چيزى از خود بس ��ازم [ و به خدا نس���بت ده���م ] ،اين [ قرآن ] ج���ز پندى براى جهانيان نيس���ت،
فرمودند :مقصود امیرالمؤمنین؟ع؟ اس���ت [ و اینکه پیامبر؟ص؟ از جانب خدا ایش���ان را وصی
خود قرار دادند نه به رأی خویش ].
ََ َ
ً
َ أَ َ
و در موردَ :ول ت� ْعل ُم نَّ� ن� بَ�� ُه بَ� ْعد ِح ي� ٍن�4،و قطعا پس از چندى خبر آن را خواهيد دانست ،فرمودند:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هنگام خروج قائم؟جع؟.
َ
َ
ْ
ٌ
َ
َ ُ
ت َ َ ف خْ ُ َ
َ ْ
َ
َ َ قَ ْ آ تَ ْ َ ُ َ
ا� ت� ِل ف� ِف� ي� ِه َول ْولا ك ِل َم ة� َس بَ� ق� ت� ِم نْ� َر ِبّ�ك ل ق� ِ ض� ي َ� بَ� ْي� نَ� ُه ْم
ا� �
درباره ی :ول�د �� ي� ن�ا موسى ال ِك� ب
نَّ ُ ْ َ ف شَ ّ ْ ُ
ك ِم ن�ه ُم ِر ي� ٍب�5،و به حقيقت ما به موسى كتاب داديم ،پس در مورد آن اختالف شد ،و
ِإَو�هم ل ِ� ي� � ٍ
ً
اگر از جانب پروردگارت وعدهاى پيش ��ى نگرفته بود ،قطعا ميان آنها داورى ش���ده بود ،و بى گمان،
ّ
آنان درباره ی آن در شكى بهتان آميزند ،فرمودند :قوم موسی به اختالف افتادند ،همان سان که
ای���ن امت در کتاب دچار اختالف ش���دند ،و هر آینه در مورد کتابی که قائم برایش���ان می آورد
نیز اختالف خواهند کرد ،تا آنجا که بسیاری از مردم آن را انکار می کنند ،لذا حضرت آنان را
پیش می آورد و گردن هایشان را می زند.
َ َْ
َ
أ
َ
َ
أ
در مورد س���خن خدای عزیز و جلیلْ � :م ل ُه ْم شُ� َر َك ُاء شَ� َر ُعوا ل ُه ْم م نَ� ّالد� ن� َما ل ْم َ�� ذ� نْ� � ِه ُ
اهلل
ِب
ي
ِ
ِي ِ
َ ُ َ َ أَ
َ
َ
ك ِل َم ةُ� ْال فَ� ْصل َل قُ� ِ ض� َ� بَ� ْي� َن� ُه ْم إَو نَّ� ال�ظّ َ ِال ِم ي� نَ� له ْم ع�ذ ٌ
ا� � ِل ي� ٌم 6،آيا براى آنان ش���ريكانى اس���ت
َول ْولا
ب
ِ
ي
ِ
 .1اسراء 81/
 .2تأویل اآلیات  ،540/ 2اثبات الهداة  ،451/ 3البرهان  441/ 2و بحار االنوار  62/ 51و 313/ 24
 .3سوره ی ص 86 - 87/
 .4همان 88/
 .5سوره ی هود 110/
 .6سوره ی شوری 21/
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ّ ً
ك ��ه در آنچ ��ه خدا بدان اجازه نداده ،برايش ��ان آيينى بنياد نهادهاند؟ و اگر فرمان قاطع نبود مس���لما

ميانش ��ان داورى مى ش ��د و براى ستمكاران ش ��كنجهاى پردرد اس���ت ،فرمودند :اگر آنچه پیشتر از
جانب خداوند در مورد اینان گذشته است1نبود ،قائم؟ع؟ یک تن از آنها را باقی نمی گذارد.
َ َّ ذ نَ ُ َ ّ قُ نَ َ ْ ّ
الد� ِن� 2،و كسانى كه روز جزا را باور دارند ،فرمودند :یعنی
و درباره ی :وال ِ ي��� ي�ص ِد�و� بِ� ي�و ِم ِ ي
خروج قائم؟ع؟ [ را باور دارند ].
َ
ُ
أ
َ
ُ ّ ْ
َ
ْ قَ َ
ُ َ َ َ ُ فَُُْ
اهلل َر ِبّ� ن�ا َما ك ن�ا ُم�ش ِر ِك ي� نَ� 3،آنگاه عذرشان جز اين
و نیز در مورد :ث� ّم ل ْم ت�ك نْ� ِ� ت� ن� ت�ه ْم ِإ�لا � ن� �الوا و ِ
نيس ��ت كه مى گويند :به خدا پروردگارمان س ��وگند كه ما مش���رک نبوديم ،فرمودند :مقصود آنها آن
است که به والیت حضرت امیر؟ع؟ مشرک نبودیم.
ً
َ قُ ْ َ َ ْ َ قُّ َ �زَ َ قَ ْ َ ُ نَّ ْ َ َ َ نَ َ ُ
ا� �ز هو�قا4،و بگو :حق آمد و باطل نابود
اطل ك
اطل ِإ�� ال ب� ِ
و درباره ی :و�ل ج�اء الح� و ه� ال ب� ِ
شد.باطل همواره نابودشدنى است ،فرمودند :چون قائم قیام کند دولت باطل از میان می رود».

5

ش ��یخ صدوق در امالی  396/می نگارد« :امام صادق؟ع؟ می فرمودند:
ّ ُ
ٌ ُ
ُ
الدهر ُ
یظهر
ودولتنا یف ِآخر
ناس دولة یرق ُبوهنا
ِ
لکل أ ٍ
ه���ر گروهی از مردم دولتی دارند که انتظار آن را می کش���ند ،لیکن دول���ت ما در پایان روزگار
جلوه خواهد کرد».

6

پیش ��تر نیز گذش ��ت که حکومت اهل بیت؟مهع؟ استمرار می یابد ،و نه دولتی بعد از آن خواهد بود
و نه ظلمی.

 .1عالمه ی مجلس���ی در توضیح این عبارت می نگارد :ش���اید مقصود از آنچه پیشتر گذشته ،آن باشد که خداوند اراده
نموده در قیامت آنان را عذاب نماید ،و یا آنکه در نسل آنها مؤمنانی خواهند بود ،و گرنه قائم؟ع؟ همه ی آنها را از میان
می برد .م
 .2سوره ی معارج 26/
 .3سوره ی انعام 23/
 .4سوره ی اسراء 81/
 .5و نیز تأویل اآلیات  510/ 2و  ،540اثبات الهداة  ،451/ 3البرهان  441/ 2 :و بحار االنوار  313/ 24و 268/ 69
 .6و نیز روضة الواعظین  ،267/ 2اثبات الهداة  559/ 3و بحار االنوار 143/ 51
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ن
حکوم� خ� ن
ت
�ز
واه�د ن�مود؟
چ�ه کسا�ی ب�عد ا امام مهدی؟جع؟
دول ��ت اله ��ی که بر دس ��تان حضرت مه ��دی؟جع؟ ش ��کل می گیرد صدها س���ال امت���داد می یابد
و در ط ��ول آن حی ��ات دگرگ ��ون خواه ��د ش ��د ،پیامب ��ر و امام ��ان؟مهع؟ ب ��ه دنی ��ا ب���از خواهند گش���ت و
ّ
برخ ��ی از ایش ��ان مدتی نیز حکوم ��ت خواهد نم ��ود ،هم چنان که خوبانی از نس���ل امام حس���ین و یا
امام مهدی؟امهع؟ حکومت را به دست خواهند گرفت.

ّ
فرود آمدن حضرت عیسی؟ع؟ هم در زمان آن حضرت خواهد بود .مسیح مدتی زندگی می کند

و از دنیا می رود.
ّ
دجال در دوران حضرت مهدی؟ع؟ خروج می کند و ایشان او را به هال کت می رسانند.
در احادی ��ث آم ��ده ک ��ه حی ��ات ب ��ر روی زمی ��ن ب ��ا نش ��انه های قیام ��ت _ ک���ه ش���اید ّاولی���ن آنه���ا
دابة االرض و آخرین آنها دمیدن در صور در آغاز قیامت باشد _ پایان می پذیرد.
هم چنین صحیح اس ��ت که امام حس ��ین؟ع؟ نخستین کسی است که رجعت می کند و به دنیا
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

باز می گردد« ،آنگاه قائم؟ع؟ انگش���تر را به امام حس���ین؟ع؟ می دهد و ایش���ان است که غسل،
کف���ن و حن���وط امام مه���دی؟ع؟ را عه���ده دار می ش���وند ،و در قب���ر می گذارند ...پ���س آن قدر
حکومت می کنند که در اثر سالمندی ابروانشان بر روی دیدگان می افتد».

1

روایاتی نیز در این باره وارد ش ��ده که پس از امام زمان؟جع؟ عالوه بر سیدالشهداء؟ع؟ دوازده تن از
نسل ایشان هم حکومت خواهند کرد ،ولی در مورد زمان به حکومت رسیدن آنان و اینکه آیا پی در
پی هستند یا نه ،چیزی یافت نشد .البته این عبارت که از نسل امام حسین؟ع؟ هستند اعم است
از آنکه از فرزندان امام مهدی؟ع؟ باشند و یا از دیگر فرزندان امام حسین؟ع؟.

مختص ��ر بصائر الدرج ��ات  182/از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند که فرمودن���د« :همانا پس از
قائم؟ع؟ دوازده مهدی از فرزندان امام حسین؟ع؟ _ که از میان ما هستند _ خواهند بود».
ش ��رح االخب ��ار  400/ 3از امام س ��جاد؟ع؟« :قائ���م ما قیام می کن���د ،و بع���د از او دوازده مهدی
خواهند بود».

ّ
در احادی ��ث به صراحت بیان ش ��ده که اینان امام نیس ��تند ،بلکه حکامی هس���تند که مردمان را

 .1مختصر بصائر الدرجات  27 ،22/و 48
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ب ��ه پذیرش والیت معصومین؟مهع؟ دع ��وت می کنند ،کمال الدی ��ن  358/ 2از ابوبصیر نقل می کند:

«خدمت امام صادق؟ع؟ عرض کردم :ای پس���ر پیامبر ! از پدرتان ش���نیدم که فرمودند :پس از
قائم دوازده مهدی هستند.
ام���ام صادق؟ع؟ فرمودند :ایش���ان دوازده مهدی فرمودند ،و ن���ه دوازده امام ،اینان گروهی از
شیعیان ما هستند که مردم را به مواالت و شناخت ّ
1
حق ما فرا می خوانند».
در برخ ��ی روای ��ات نیز تصریح ش ��ده ک ��ه ّ
حجت های الهی پ ��س از پیامبر؟ص؟ تنها امام ��ان دوازده
گانه اند ،و احدی جز ایشان حائز این مقام نیست .احتجاج طبرسی  81/ 1در ضمن خطبه ی غدیر

رسول خدا؟ص؟ به نقل از امام محمد باقر؟ع؟ می آورد« :ای گروه های مردمان ! نور از سوی خدای
عزوج���ل در م���ن قرار دارد و پس از من در عل���ی خواهد بود ،و آنگاه در نس���ل او تا قائم مهدی،
همو که ّ
حق خداوند و تمام حقوق ما را خواهد س���تاند ،زیرا خدای عزیز وجلیل ما را ّ
حجت
ب���ر ّ
مقصران ،معان���دان ،مخالفان ،خیانت کاران ،گناهکاران و ظالم���ان تمامی جهانیان قرار
داده است.
بدانی���د ک���ه آخری���ن ام���ام از ما قائم مه���دی اس���ت .او بر تمام���ی ادیان غالب خواهد ش���د.
از س���تمکاران انتقام خواهد گرفت .او دژها [ ی گمراهی و کفر ] را فتح و ویران خواهد نمود.
تمامی قبائل اهل شرک را به هال کت خواهد رساند .انتقام خون های اولیاء خدا را خواهد گرفت.
او ناصر دین خدا ،و کسی است که از دریایی ژرف و عمیق بر خواهد گرفت.
آ گاه باش���ید ک���ه او ه���ر صاح���ب فضلی را ب���ه فض���ل او و هر نادان���ی را به جه���ل او عالمت
می گذارد.
او برگزی���ده و مخت���ار خداون���د ،وارث و محیط به تمام���ی علوم ،خبر دهن���ده ی از پروردگار
عزوجل و آ گاهی بخش درباره ی ایمان است.
بدانی���د ک���ه او راه یافته و اس���توار اس���ت ،خداون���د [ امر دین و دنی���ا را ] به او واگ���ذار نموده،
و پیشینیان او به او بشارت داده اند.
ّ
حجتی است که بعد از او ّ
او ّ
حجتی دیگر نیست ،و حقی نیست مگر با او ،و نوری مگر نزد او.
 .1و نیز مختصر بصائر الدرجات  211 /و بحار االنوار  115/ 53و 145
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آ گاه باش���ید کس���ی بر او غلب���ه نمی یابد ،و هیچ کس در مقابل او ی���اری نمی گردد .همانا او
ّ
ولی خداوند در زمین او ،دادگر الهی در میان آفریدگان و امین او در نهان و آشکار است...
بدانید که حالل و حرام بیش از آن است که برایتان بر شمارم و شما را از آنها بیاگاهانم و در
یک مجلس به حالل فرمان دهم و از حرام نهی نمایم.
م���ن مأم���ورم ت���ا به پذی���رش و قب���ول آنچ���ه از جانب خداون���د عزی���ز و جلیل درب���اره ی علی
امیرالمؤمنی���ن و امام���ان پ���س از او _ ک���ه از منند و من هم از ایش���انم ،همان کس���انی که تا روز
قیامت عهده داران منصب امامتند ،و مهدی که به حق حکم می کند از آنهاست _ آورده ام،
از شما بیعت بستانم».

1

در مقاب ��ل ،روایت ��ی با س ��ندی ناتمام یافت می ش ��ود که دال ل ��ت می کند پس از ام���ام مهدی؟ع؟
دوازده ت ��ن از نس ��ل او حک ��م می رانن ��د و متنی مضط ��رب دارد .ش ��خصی از اهالی بص���ره که احمد
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ن ��ام دارد ب ��ا اس ��تناد ب ��ه این حدی ��ث خود را پس ��ر ،وصی و س ��فیر امام زم ��ان؟جع؟ معرف���ی می کند و
ّ
می گو ی ��د نام ��ش احمد ،محمد و عبداهلل اس ��ت ! و هم زمان مدعی می ش ��ود که یمانی نیز هس���ت !
م ��ا در کتابی ب ��ه نام ّ
دجال البصرة اباطیل او را پاس ��خ دادی ��م و ّردیه ای بر او نگاش���تیم ،و گفتیم:
ّ
مدع ��ی وجه اس ��تدالل خ ��ود را بیان نکرده اس ��ت ،گرچه غرض او این قس ��مت از روایت اس���ت که
س ��خن از سپردن وصیت از س ��وی حضرت مهدی؟جع؟ در هنگام وفات ،به پسرش اول المقربین _
که س ��ه یا چهار نام دارد و یکی از آنها احمد اس ��ت ،و احمد اسماعیل آن را بر خود منطبق می داند _
به میان آورده است.
اما این سوء استفاده ی وی بدعتی رکیک و زشت می باشد ،زیرا این روایت _ اگر صحیح باشد _
از این مطلب س ��خن می گوید که امام مهدی؟جع؟ پس از ظهور و اقامه ی دولت عدل الهی ،امامت
را ب ��ه پس ��رش می س ��پارد .از این رو زمان آن ربطی ب ��ه زمان کنونی ندارد ! حال چگونه اس���ت که این
ّ
شخص دروغ پرداز آن را در این زمان تصویر می کند ،خود را ابن االمام می شمارد ،و مدعی است که
امامت را به هنگام احتضار آن حضرت دریافت خواهد کرد؟ !
بنابراین نه زمان این امر بر زمان ما منطبق است ،و نه شخصی که امام مهدی؟جع؟ _ حسب الفرض
 .1و نیز العدد القویة  176/و الصراط المستقیم  303/ 1از کتاب الوالیة ابو جعفر طبری
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_ ّ
وصیت را بدو می سپارد بر احمد اسماعیل قاطع ،لیکن وی زمان ها و انساب را درمی نوردد ! ! !
مطلب دیگری که بر فرض ّ
صحت حدیث می آید آن اس ��ت که امام؟جع؟ حکومت را به پسرش
یعنی فرزند بدون واس ��طه واگذار می کند ،اما احمد اسماعیل خود اعتراف دارد که فرزند بال واسطه
نیست ،بلکه از ذریه ی امام می باشد !
با تمام این مطالب باید گفت سند روایت بر اساس مبانی جرح و تعدیل دچار خلل است ،شیخ

ح ��ر عاملی؟حر؟ در این باره می نویس ��د« :ش���یخ در کت���اب غیبت در زم���ره ی احادیثی که از طرق
سنیان آورده آن را نقل کرده است».

1

علت آن نیز این است که افرادی مجهول که مورد توثیق رجالیان قرار نگرفته اند در سند هستند،
کسانی چون :علی بن سنان موصلی ،احمد بن محمد بن خلیل و جعفر بن احمد بصری.
ع�ل�اوه ب ��ر آنکه با روایتی دیگر که نس ��ل داش ��تن امام عص ��ر؟ع؟ را انکار می نماید نی ��ز در تعارض

اس ��ت ،ش ��یخ طوس ��ی در غیب ��ت  223/از حس ��ن ب ��ن عل ��ی خ ��زاز روای ��ت می کن ��د« :عل���ی ب���ن
اب���ی حم���زه 2ن���زد ام���ام رض���ا؟ع؟ رف���ت و گف���ت :ش���ما امامی���د؟ ایش���ان فرمودن���د :آری ،ابن
ّ
ابی حمزه گفت :من از جدت جعفر بن محمد شنیدم که فرمود :هیچ امامی نیست مگر آنکه
نسلی دارد.
ام���ام رض���ا؟ع؟ فرمودن���د :ای ش���یخ ! فرام���وش ک���رده ای ی���ا خ���ود را ب���ه فراموش���ی زده ای؟
امام صادق؟ع؟ چنین نفرمودند ،بلکه فرمودند :هیچ امامی نیس���ت مگر آنکه نسلی دارد ،به
جز امامی که امام حس���ین؟ع؟ در دوران او باز می گردد که آن امام نسلی ندارد ،ابن ابی حمزه
ّ
گفت :فدایت شوم ،راست گفتی همین را از جدت شنیدم».
آن امامی که سیدالشهداء؟ع؟ در زمان او رجوع می نماید حضرت مهدی؟جع؟ است.
نتیجه :آنچه یقینی است آن است که امام حسین؟ع؟ بالفاصله پس از ایشان حکومت خواهد
نمود .اما س ��خنی از ترتیب حکومت امامان؟مهع؟ ،یا مهدیانی که از نس ��ل امام حسین؟ع؟ هستند،
و شاید برخی از آنها هم از فرزندان امام مهدی؟جع؟ باشند در روایات نیست.
 .1االیقاظ من الهجعة 362/
 .2وی از بنیانگ���ذاران فرق���ه ی گم���راه واقفیه بود که منک���ر امامت امام رضا؟ع؟ بودند و ادعا داش���تند که امام کاظم؟ع؟
غائب شده و باز خواهند گشت .م
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س ��ید مرتض ��ی روای ��ات حکوم ��ت مهدی ه ��ای دوازده گان ��ه پ ��س از مه ��دی موع���ود؟ع؟ را م���ورد
مناقش ��ه ق ��رار داده ،و بیاض ��ی عامل ��ی ه ��م آن را رد ک ��رده اس ��ت .ایش ��ان گرچ���ه در ان���کار امام���ت
ّ
حجیت آنان پس از امامان؟مهع؟ درست سخن گفته اند ،لیکن انکار اصل وجود آنان _ نه به عنوان
و
امام و ّ
حجت _ وجهی ندارد ،در الصراط المستقیم  152/ 2می نگارد:

«در برخی روایات آمده است [ :یا علی ! ] پس از من دوازده امام هستند که نخستین آنها تو
هستی ،آنگاه آنان را شمردند و فرمان دادند که هریک از ایشان امامت را به پسرش بسپارد ،و
در ادامه فرمودند :پس از ایشان دوازده مهدی خواهند آمد.
این روایت نادر و مخالف روایات صحیح ،متواتر و مشهوری است که هر گونه دولتی را بعد
از قائ���م؟ع؟ نفی می کن���د ،و داللت دارد بر اینکه مهدی از دنیا نمی رود مگر چهل روز پیش از
قیامت که در آن فتنه و آشوب رخ خواهد داد و نشانه های خروج اموات و قیامت خواهد بود.
بعدیت در این روایت مالزمه ای با ّ
ع�ل�اوه بر آنکه ّ
بعدی���ت زمانی ندارد ،مانند آنکه خداوند
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َ
ْ
می فرماید :ف� َم نْ� يَ�ه ِد ي� ِه ِم نْ� بَ� ْع ِد اهلل1،پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد نمود؟ لذا ممکن

است آنان نائبان امام مهدی؟ع؟ و در زمان ایشان باشند.
اگر کسی بگوید :اینکه در روایت آمده که چون وفات حضرت مهدی؟ع؟ فرا رسد حکومت
را به پس���رش می سپارد ،این توجیه را برنمی تابد ،در پاس���خش می گوییم :این عبارت داللتی
ب���ر اس���تمرار امامت بعد از ایش���ان ندارد ،بلکه ممکن اس���ت از باب ّ
وصیت باش���د تا به مرگ
جاهلی نمیرد [ نه وصایت و امامت ] .احتمال دیگر آن است که آن شخص پس از امام؟ع؟
باق���ی بماند و مردمان را به امامت ایش���ان دعوت کند ،و این دو احتم���ال منافاتی با انحصار
امامت در امامان دوازده گانه؟مهع؟ ندارد.
س���ید مرتضی می فرماید :ما یقین نداریم که ب���ا از دنیا رفتن امام مهدی؟جع؟ تکلیف پایان
می پذیرد ،بلکه ممکن اس���ت پس از ایش���ان نیز امامانی باش���ند که عه���ده داران حفظ دین و
مصالح مؤمنین هس���تند ،و این مطلب تعارضی با عنوان اثنا عش���ریه [ که داللت دارد امامان
ّ
دوازده تن هستند ] ندارد ،زیرا وظیفه و تکلیف ما آن بود که امامت ایشان را که محل خالف
 .1سوره ی جاثیه 23/
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ما با سایر مذاهب است دریابیم ،و همین کار را نیز کردیم و نیکو بیان داشتیم ،و چون دیگران
این اعتقاد را نداشتند با این عنوان از آنها جدا شدیم.
مرحوم بیاضی در ادامه می نگارد :این روایت خبر واحد اس���ت و بیش از ظن را نمی رساند،
و مسأله ی امامت با علم و یقین است که به اثبات می رسد.
از س���ویی دیگر اگر پیامبر؟ص؟ اس���امی اینان [ یعنی کس���انی که بعد از حضرت مهدی؟ع؟
خواهند آمد ] و اوصافش���ان را بیان نکرده باش���ند _ و طبق فرض ما باید آنها را بشناسیم _ باید
ملتزم شویم که تأخیر بیان از وقت حاجت الزم آید.

1

ب���ه ع�ل�اوه آنک���ه این روایت ش���اذ و نادر اس���ت و با امر مس���لم و مش���هور نمی توان���د معارضه
داشته باشد.
اگر کس���ی بگوید :میان ای���ن دو مطلب [ امامان دوازده نفرند با ام���کان افزایش آنان ] تنافی
نیست ،زیرا نهایت امری که در روایات آمده آن است که دوازده خلیفه پس از من [ پیامبر؟ص؟ ]
خواهند بود ،امامان پس از من به تعداد نقیبان بنی اسرائیل اند و امثال این روایات.
در پاسخش گوییم :اگر این امر [ افزایش ] ممکن باشد بیهوده گویی و کتمان حقیقت الزم
آید .عالوه بر آنکه در اکثر روایات سخن از نه امام از نسل امام حسین؟ع؟ به میان آمده است
که می بایست مبتدا را در خبر حصر کرد [ و چنین نتیجه می دهد که پس از امام حسین؟ع؟
تنها نه امام خواهند بود ].
دیگر آنکه اینان نه در تورات یاد ش���ده اند و نه در اش���عار قس و دیگ���ر آثار [ بر خالف امامان
دوازده گانه که در آنها یاد شده اند ].
رس���ول خدا؟ص؟ خب���ر ندادن���د که در ش���ب مع���راج این���ان را دیده ان���د [ در حالی ک���ه خبر از
مشاهده ی امامان دوازده گانه داده اند ].
هنگامی که آن حضرت امامان دوازده گانه را ش���مردند به امام حسن؟ع؟ فرمودند :زمین از
ایشان خالی نخواهد شد و مقصود ایشان زمان تکلیف است ،حال اگر پس از ایشان امامانی
 .1یعنی زمانی که مردم نیازمند ش���ناخت آنها بوده اند بیان نش���ده و به دوران های پس���ین موکول گردیده اس���ت ،و این از
شأن آن حضرت به دور است .م
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باشند زمین از ایشان خالی خواهد شد .و بعید است که بگوییم مقصود اوالد آنهاست ،زیرا
در این صورت مجاز بوده و نیازمند دلیل و قرینه است».
ّ
با این حساب سید مرتضی مدعی است تکلیف و امامت عامه بعد از حضرت مهدی؟جع؟ نیز
اس ��تمرار دارد ،و این مهدیان از اوالد آن حضرت و یا اوالد امام حس ��ین؟ع؟ هس���تند که آن را بر عهده
خواهند گرفت ،و منافاتی میان این مطلب و اینکه امامان تنها دوازده تن هستند ،نیست ،زیرا آنان
اصل و اساس می باشند و این مهدیان فروع و امتداد آنان.
س ��خن سید سخن متینی اس ��ت ،لیکن بیاضی آن را با استبعاد رد کرده و در توجیه حدیث خود
ّ
را به تکلف انداخته است !
ح ��ال ب ��ه بررس ��ی ای ��ن موض ��وع در مناب ��ع اهل س ��نت می پرداز ی ��م .در روای���ات آن���ان س���خن از
حکوم ��ت دوازده نف ��ر از نس ��ل ام ��ام حس ��ن و امام حس ��ین؟امهع؟ بع ��د از

حض���رت مه���دی؟جع؟

ب ��ه می ��ان آمده اس ��ت .ابن حجر در فت ��ح الباری  184/ 13می نویس ��د« :ابن منادی در نوش���ته اش
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درب���اره ی مهدی می نگارد :در این حدیث :دوازده خلیفه خواهند بود؛ احتمال آن می رود که
ای���ن دوازده نفر بع���د از مهدی که در آخرالزمان قیام می کند بیاین���د ،زیرا من در کتاب دانیال
خوان���ده ام :چ���ون مهدی بمیرد پن���ج نفر از فرزندان ن���واده ی اکبر و پنج ت���ن از فرزندان نواده ی
ّ
وصی خود قرار
اصغر به حکومت خواهند رس���ید .آخرین اینان مردی از نس���ل نواده ی اکبر را
می ده���د ،و پ���س از او فرزندش این منص���ب را بر عهده خواهد گرف���ت .و بدین ترتیب دوازده
حاکم که همه امام و هدایت یافته اند به حکومت خواهند رسید...
در روایت ابو صالح از ابن عباس چنین آمده اس���ت :نام مهدی محمد بن عبداهلل اس���ت.
او مردی اس���ت میان باال و مایل به س���رخی ک���ه خداوند اندوه این ّامت را ب���ه او می زداید و با
عدالت او بس���اط س���تم را بر می چیند .پس از او دوازده مرد که شش تن از نسل حسن هستند
و پنج تن از نس���ل حس���ین و آخرین آنها از دیگران اس���ت به حکومت خواهند رسید ،و سپس
فساد زمان را فرا می گیرد».
فیض القدیر  582/ 2می نویسد« :برخی این حدیث را [ که خلفای پس از من به تعداد نقبای
بنی اس���رائیل یعنی دوازده نفرند ] بر کس���انی که بعد از مهدی می آیند حمل کرده اند ،و شاهد
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آن را روایتی گرفته اند که بیانگر آن است که بعد از مهدی دوازده نفر ،شش تن از نسل حسن،
پنج نفر از نس���ل حس���ین و یک نفر از س���ایر مردم به حکومت خواهند رسید ،لیکن این روایت
ضعیف است».
عین ��ی در عمدة القاری  282/ 24می نویس ��د« :برخی چنین گفته ان���د :احتمال آن می رود که
دوازده تن بعد از مهدی باش���ند که در آخرالزمان قیام می کند ،بعضی هم گفته اند :در کتاب
دانیال چنین یافت شده است که چون مهدی بمیرد پنج نفر از فرزندان نواده ی اکبر و پنج تن
از فرزندان نواده ی اصغر به حکومت خواهند رسید .آخرین اینان مردی از نسل نواده ی اکبر را
ّ
وصی خود قرار می دهد ،و پس از او فرزندش این منصب را بر عهده خواهد گرفت ،و اینگونه
دوازده حاکم که همه امام و هدایت یافته اند به حکومت خواهند رسید.
از کعب االحبار نیز منقول است :دوازده مهدی خواهند بود و آنگاه روح اهلل فرود آمده دجال
را به قتل خواهد رساند.

ّ
برخی دیگر هم گفته اند :مقصود از این دوازده خلیفه آن است که در جمیع مدت اسالم تا

قیامت این دوازده نفر پشت سر هم می آیند و به حق عمل می کنند .مؤید این سخن مطلبی
اس���ت که مس���دد در مس���ند کبیر خود به واس���طه ی ابو بحر از ابو جلد نقل کرده که این ّامت
پایان نمی پذیرد تا آنکه دوازده خلیفه _ که همه بر اس���اس هدایت و دین حق عمل می کنند،
و دو تن آنان از اهل بیت پیامبرند ،که یکی چهل س���ال زندگی می کند و دیگری س���ی س���ال _
به خالفت رسند».
اب ��ن حجر مکی نیز در الصواعق المحرقة  478/ 2گوی ��د« :این روایت :بعد از مهدی دوازده مرد
_ ش���ش تن از نس���ل حس���ن ،پنج نفر از نسل حس���ین و یکی از س���ایرین _ به حکومت خواهند
ً
رس���ید ،همان گونه که ش���یخ االس�ل�ام ابن حجر گفته جدا ضعیف اس���ت ،چون با احادیث
صحیح���ی ک���ه زمان مه���دی را آخرالزمان می داند ،و بیانگر آن اس���ت که عیس���ی ب���ه او اقتدا
می کند ،تعارض دارد.
ع�ل�اوه بر آنکه طبرانی [ از پیامب���ر؟ص؟ ] روایت می کند :پس از من خلفائی خواهند بود ،بعد
از آنان امیران ،پس از آنها پادشاهان و آنگاه ستمگران ،سپس مردی از اهل بیتم قیام می کند
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ک���ه زمین را از عدالت می آ کند ،همان س���ان که از جور پر ش���ده اس���ت ،در ادامه قحطانی به
حکومت خواهد رسید ،و قسم به آنکه مرا به حق فرستاد او کمتر از مهدی نیست! ».
نکاتی چند

 .1نگارنده :اینکه س ��ند روایت ابو صالح از ابن عباس را تضعیف کرده اند بی اس���اس است ،زیرا
این روایت صحیح الس ��ند اس ��ت .لیکن این ��ان دروغ پردازی کعب االحبار درباره ی بازگش���ت ظلم
ّ
بع ��د از ام ��ام مه ��دی؟ع؟ را ترجیح داده اند ،و علت این بازگش ��ت هم آن اس ��ت ک���ه رومیان در فتح
قسطنطنیه او را به قتل خواهند رساند !
البته اینکه به وجود دوازده مهدی پس از امام مهدی موعود؟جع؟ اعتراف کرده اند از قبح تن دادن
به دروغ کعب نمی کاهد !
 .2ممک ��ن اس ��ت کس ��ی بگو ی ��د :اهل بی ��ت؟مهع؟ از س ��خن گفت ��ن در م ��ورد ن���ام ام���ام زم���ان؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و وقایع ��ی ک ��ه بعد از ایش ��ان رخ خواه���د داد امتناع می ورزیده اند ،ش ��یخ مفید در ارش���اد  382/ 2از

جاب ��ر جعف ��ی از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ نق ��ل می کن ��د« :عمر ب���ن خط���اب ب���ه امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ گفت:
نام مهدی چیست؟ ایشان فرمودند :حبیبم؟ص؟ با من عهد فرموده که تا زمانی که خداوند او را
مبعوث نکرده سخنی از نامش نگویم ،عمر گفت :از اوصافش بگو ،ایشان فرمودند :او جوانی
اس���ت میان باال ،با چهره و مویی زیبا که بر ش���انه هایش فرو می ریزد ،و نور صورتش س���یاهی
موهای سر و محاسنش را تحت الشعاع قرار می دهد ،پدرم فدای پسر برگزیده ی کنیزان».
کم ��ال الدین  77/ 1نیز از عبداهلل بن ح ��ارث روایت می کند« :خدمت حضرت امیر؟ع؟ عرض
ک���ردم :ی���ا امیرالمؤمنین ! درب���اره ی وقایعی که بعد از قائم ش���ما رخ می دهد بفرمایید ،ایش���ان
فرمودند :ای پسر حارث ! سخن از این مطلب به خود او واگذار شده است ،و رسول خدا؟ص؟
با من عهد کرده که در این باره تنها به حسن و حسین بگویم».

1

ج ��واب این برداش ��ت آن اس ��ت که احتم ��ال م ��ی رود امیرالمؤمنین؟ع؟ به جهت ش���رائط موجود
جواب عمر را به تفصیل نداده باشند ،و یا اینکه مقصود از زمان مبعوث نمودن ،میالد ایشان باشد
 .1و نیز اثبات الهداة 459/ 3
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و ای ��ن مطلب با تفاصیلی که از امامان معصوم؟مهع؟ در مورد حضرت مهدی؟جع؟ رس ��یده اس���ت و
خود ،مصلحت را در بیان آن دیده اند ،منافاتی ندارد.
 .3ممکن اس ��ت گفته ش ��ود :خاتون آبادی در اربعین  203/از امام صادق از پدرانش از حضرت

امیر؟مهع؟ چنین نقل می کند« :اسالم و سلطان عادل دو برادرند که هیچ یک از آنها جز با دیگری
س���امان نپذیرد .اس�ل�ام اساس اس���ت و س���لطان عادل نگاهبان .آنچه اس���اس و پایه نداشته
باشد منهدم می شود ،و آنچه نگاهبان نداشته باشد تباه ،لذا چون قائم ما برود اثری از اسالم
باقی نمی ماند ،و با از میان رفتن اسالم دنیا از بین می رود».
جواب از این س ��ؤال آن اس ��ت که قائم در این حدیث به معنای امام مهدی منتظر؟جع؟ نیست،
بلکه به معنای امام حاکمی است که از میان ذریه ی اهل بیت؟مهع؟ حکومت را به دست می گیرد،
از این رو منافاتی با امتداد دولت اهل بیت؟مهع؟ تا قیامت ندارد.

ف
سرس�رده ی ت
ب الاح�ار و راو� ن
دس�گاه خ�لا� ت�
یا�
پ
ج� ن�ا ی� ت� کع� ب
آ
ت
در �حر�ی ف� چ�هره ی � ی� ن�ده
در فصل مربوط به ّ
دجال برخی اعمال دین س ��تیزانه ی وی و ش ��اگردانش گذشت ،و گذشت که
آن ��ان اکاذی ��ب خود پیرامون دوران بع ��د از امام عصر؟ع؟ را از تلمود و دیگر بافته هایش ��ان در فرهنگ
مسلمین تزریق کردند ! آنان بدعت های یهود و ّ
تخیالتشان را با بشارت نبوی به حضرت مهدی و
مسیح؟امهع؟ در هم آمیختند !
از دیگر دروغ پردازی هایش ��ان موضوعاتی چون دجال ،فتح قس ��طنطنیه و عالئم قیامت اس���ت !
به عنوان نمونه مواردی ذکر می شود:

الفت ��ن  457/ 2از کعب« :منصور مهدی اس���ت و اهل آس���مان و زمی���ن و مرغان هوا بر او درود
می فرس���تند .او بیس���ت سال درگیر جنگ هایی با رومیان و دیگران خواهد شد ،و بعد در نبرد
بزرگ به همراه دو هزار نفر از یارانش _ که همه امیر و پرچمدارند _ به ش���هادت خواهد رس���ید،
مسلمانان پس از مصیبت رسول خدا؟ص؟ به مصیبتی سخت تر از آن دچار نمی شوند».
هم ��ان  401/ 1از عبداهلل بن عمرو عاص« :جابر خواهد آمد ،س���پس مهدی ،بعد از او منصور،
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آنگاه سالم و پس از او امیر العصب ،بعد از آن هر که توانست بمیرد ،بمیرد».
و در  387/ 1از عبداهلل بن عمر« :سه امیر صالح پی در پی خواهند آمد ،و تمام زمین برایشان
فتح خواهد ش���د :جابر ،مفرح و ذو العصب ،آنان چهل س���ال درنگ می کنند و در دنیای بعد
از آنها هیچ خیری نیست».
این ها همه بافته های ذهن کعب و هم پیاله های اوست !

دار�د که م�خ�ز ومی ،علاوه �ر � ن
مک�� ش� می � ن� ن
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ب
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الفتن  379/ 1از زهری« :مهدی از دنیا می رود و بعد از او مردم دچار فتنه خواهند شد .آنگاه
ّ
م���ردی از بن���ی مخزوم می آید و م���ردم با او بیعت می کنن���د .او پس از مدتی مان���ع ارتزاق مردم
ّ
می ش���ود ولی آنان اعتراضی نمی کنند ،بعد از مدتی عطای���ا را قطع می کند ،باز هم اعتراضی
فـرهـنـــــــگ
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نمی کنند.
او _ که در بیت المقدس سکنی می گزیند _ و یارانش به گوساله می مانند ،و زنانشان زیور آالتی
طالیی و جامه هایی در بر دارند که آنان را نمی پوشاند .او هنگامی که هیچ کسی را در مقابل خود
نمی بیند فرمان اخراج اهالی یمن ،قبائل قضاعه ،مذحج ،همدان ،حمیر و ازد را می دهد»...
هم ��ان مأخ ��ذ تحت عنوان :وقائعی که پس از مهدی رخ می ده ��د ،از دینار بن دینار نقل می کند:

«به من خبر رس���یده که چون مهدی از دنیا می رود ،فتنه بین مردم در خواهد گرفت ،و برخی
برخی دیگر را خواهند کش���ت .عجم ها به میدان می آیند ،و جنگ های بسیاری در می گیرد،
ّ
و هیچ اتحاد و نظامی نخواهد بود تا آنکه دجال خروج کند...
کع���ب نی���ز گوید :مهدی می میرد ،و بعد از او م���ردی از اهل بیتش _ که هم خوبی دارد و هم
بدی ،ولی بدی هایش بیش از خوبی اوس���ت _ حکومت را به دست خواهد گرفت .او مردم را
ّ
ّ
به خش���م می آورد ،و بعد از اتحاد آنان را به افت���راق دعوت می کند .او تنها مدتی اندک درنگ
می کند ،و مردی از خاندانش بر او ش���وریده او را به هال کت خواهد رساند .به دنبال آن نبردی
ّ
س���خت میان مردم در می گیرد .او خود نیز ان���دک مدتی درنگ می کند و از دنیا می رود .آنگاه
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م���ردی از ش���رق از ُمضر حکومت را در دس���ت می گی���رد .او مردمان را از دین خ���ارج می کند و
ب���ه وادی کفر می کش���اند .در بین النهرین جنگ س���ختی با اهل یمن می کن���د ،و خداوند او و
یارانش را شکست می دهد».
نگارن ��ده :ای ��ن عبارات و ده ه ��ا نمونه از ای ��ن قبیل همه از بافته ه ��ای کعب االحبار ک ��ه آنها را در
راس ��تای اهداف پلید خود در میان مس ��لمانان ترویج کرد ،ناش ��ی می ش ��ود .او وعده ها و تهدیدات
خود را بر سر قبائل یمن فرو ریخت.
او با داس ��تان س ��رایی هایش بش ��ارت نبوی به برپایی دولت عدل الهی را به باد تمس ��خر گرفت،
و از این رهگذر به تکذیب آنها پرداخت ،و چنین تصویر کرد که خیلی زود امام مهدی؟جع؟ از دنیا
می رود و ستم و جور بار دیگر رخ خواهد نمود !

ن
ما�ی کع�ب الاح�ار �عد ا�ز مهدی؟ع؟ � قا�ی می ن
ما�د
ب
ب ب
ی� ِ
ق
م� ن
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و �ر� شی� را ا�ز ی
الفت ��ن  402/ 1از ارطاة« :به من خبر رس���یده که مهدی چهل س���ال زندگ���ی می کند ،آنگاه در
بسترش می میرد .در ادامه مردی از قحطان که دو گوشش سوراخ است خروج می کند و چونان
مهدی رفتار خواهد کرد .وی بیس���ت سال درنگ می کند و بعد کشته می شود .سپس مردی
از اهل بیت پیامبر؟ص؟ که راه یافته و نیکو سیرت است قیام و شهر قیصر را فتح می کند ،و او
آخرین امیر از امت پیامبر اس���ت .در زمان او ّ
دجال خروج می کند و مس���یح فرود می آید.
همو گوید :بر دس���تان این خلیفه ی یمانی قس���طنطنیه و روم فتح خواهد ش���د .در عصر او
ّ
دجال خروج خواهد کرد و مسیح فرود خواهد آمد».
هم ��ان  405/از کع ��ب« :در حکوم���ت قحطان���ی قضاعه و حمی���ر در حمص با ه���م خواهند
ّ
جنگید .علت این جنگ آن است که امیر حمص که مردی از کنده است به دست قضاعه
کش���ته می ش���ود و آنان س���رش را بر درختی در مس���جد می آویزند و این امر موجب خشم حمیر
می ش���ود .از این رو نبردی سخت میان آنان در می گیرد ،چنانکه تمامی خانه های اطراف آن
مسجد را ویران می کنند تا بتوانند در مقابل یکدیگر صف آرایی کنند».
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ً
نگارن ��ده :ا گ ��ر از کعب بپرس ��یم که این امور غیب ��ی را از کج ��ا آورده ای؟ حتما می گوی���د :از کتب
الهی که نزد من اس ��ت ،یعنی تورات ،تلمود و افس ��انه سرایی های خودش ! افسانه هایی که یکی از
مآخذ اصلی ابن حماد در الفتن است ،و حتی بعضی از آنها در صحیح ترین کتب اهل سنت مانند
المصنف عبدالرزاق ،مس ��ند احمد و صحیح بخاری و مس ��لم و ...به احادیثی نبوی تبدیل ش���ده

اس ��ت ،به طور مثال در بخاری  73/ 9می بینیم« :قیامت بر پا نمی ش���ود مگر بعد از آنکه مردی از
قحطان حکومت را به دست گیرد».

1

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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 .1و نی���ز ر.ک ب���ه المصن���ف  ،388/ 11الفتن  ،382 ،381 ،121/ 1مس���ند احمد  ،417/ 3مس���لم  ،2232/ 4البدء و
التاریخ  ،183/ 2جامع االصول  82/ 11و ...
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فصل دوازدهم

ی� ن
ارا�
یاوران حضرت مهدی ؟جع؟

 .1یاران خاص امام عصر؟جع؟ در دوران غیبت
ن �غ
دورا� ی� ب� ت�
امام مهدی؟جع؟ در
کاف ��ی  340/ 1از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :به ناچار صاحب این امر [ امامت ] غیبتی
خواهد داشت ،که در آن عزلت می گزیند ،مدینه نیکو منزلی است و در کنار سی نفر تنهایی
و وحشتی نیست».

1

غیب ��ت نعمان ��ی  171/از مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ نقل می کن ��د که فرمودند« :صاحب
ای���ن امر دو ب���ار غیبت می کند ،یکی چنان ب���ه درازا می انجامد که برخ���ی می گویند او از دنیا
رفت���ه ،بعض���ی دیگر می گویند او کش���ته ش���ده و گروهی دیگ���ر نیز می گویند رفته اس���ت [ و باز
نمی گردد ] ،و تنها گروهی اندک از یارانش بر اعتقاد به او اس���توار می مانند .هیچ کس _ چه از
اولیاء و چه از سایرین _ از جایگاه او آ گاه نیست ،مگر خادم او.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نعمانی پس از نقل این حدیث می نویس���د :اگر در باب غیبت تنها همین روایت را داشتیم
برای اهل درنگ و تأمل کافی بود».

2

نگارنده :معنای غیبت تامه آن است که مردم از نعمت دیدار و حضور آن حضرت در بین خود _
آنگونه که در زمان س ��ایر معصومین؟مهع؟ بهره مند بودند _ محرومند ،و این امر تا آن زمان که خداوند
اذن ظهور دهد ادامه خواهد یافت.
اف ��زون ب ��ر آن می رس ��اند ک ��ه خداون ��د متع ��ال در دوران غیب ��ت مأموریت���ی خ���اص ب���رای
ام ��ام عص ��ر؟جع؟ تعیین نموده اس ��ت ،و یاران و اصحاب خاص نیز در حضورش���ان هس���تند ،که از
جمله ی آنها به خضر و شاید الیاس می توان اشاره کرد.
فرمای ��ش ام ��ام باقر؟ع؟ نیز بر همین دال ل ��ت دارد که غیبت آن حضرت مطاب���ق مأموریت و برنامه
ً
است و افرادی نیز در خدمت ایشان هستند ،نه آنکه صرفا اختفای از مردم باشد ،ایشان می فرماید:

«او به ناچار در دوران غیبتش عزلت می گزیند ،و البته که در آن عزلت ّقوت و نیرویی دارد».

3

 .1و نیز غیبت نعمانی  ،188/تقریب المعارف  190/و غیبت طوسی  102/با اندکی اختالف
 .2و نیز غیبت طوسی  ،102/منتخب االنوار  81/و عقد الدرر 134/
 .3غیبت طوسی 102/
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قرائت و تأمل در آیات قرآن در جریان خضر و موسی؟امهع؟ نیز کمک می کند تا بتوانیم تصویری از
عملکرد امام عصر؟ع؟ در دوران غیبت داشته باشیم.

� ن
ارا�ی ب�ا م�أ مور� ت
ها�ی خ�اص
ی�
ی
ی
اینک ��ه در روای ��ت گذش ��ت که در کنار س ��ی تن تنهایی و وحش ��تی نیس ��ت ،بدان معناس ��ت که
حضرت مهدی؟جع؟ در عصر غیبت حداقل با س ��ی نفر ارتباط دارد .اینان ابدال نام دارند و جهت
این نامگذاری آن است که چون یکی از آنها از دنیا رود امام؟ع؟ کسی را جایگزین می کند .عمرشان
نیز _ بر خالف خود حضرت و جناب خضر؟امهع؟ _ طبیعی است.
ام ��ا کیفی ��ت انتخ ��اب ابدال :ام ��ام عص ��ر؟ع؟ از جانب پ ��روردگار در تمام ��ی امور خ ��ود از جمله
تعیی ��ن اب ��دال مه ��دی اس ��ت و رهنم ��ون می ش ��ود .اف ��راد ثق ��ه نق ��ل می کنند که ب ��ه یک ��ی از خوبان
اهل ایمان در تبریز خبر رس ��ید که به عنوان بدل او را برگزیده اند ،و قرارش ��ان در فالن روز شد .یکی از
آشنایان او که خبردار شده بود کمین کرد تا ببیند چگونه او را می برند ،اما هنگامی که زمان بردن او
فرا رسید او را در مقابل دیدگان خود گم کرد.
این س ��ی نفر فرامین و مأموریت ها را از آن حضرت می س ��تانند ،خدا هم به هر یک قدرت و توانی
داده که بتواند مقاصدش را پیش ببرد ،و یکی از آن قدرت ها حرکت ّ
طی االرض اس ��ت .ش ��اید آنان
نیاز به یارانی داش ��ته باش ��ند .کس ��ی کرامتی از ش ��خصی مشاهده نمود و پرس ��ید :آیا تو از اصحاب
ام ��ام؟ع؟ هس ��تی؟ او گفت :نه ،لیکن اس ��تاد من گفته که میان او و کس ��ی که ب ��ه خدمت امام؟ع؟
ّ
مشرف می شود چند واسطه هستند .ناگفته نماند که صوفیان از این حقیقت سوء استفاده و آن را
بر بافته ها و ّ
تخیالت خود حمل کردند.

عالم ��ه ی مجلس ��ی؟حر؟ در بحار االن ��وار  301/ 53می نگارند« :ش���یخ کفعمی؟حر؟ در حاش���یه ی
جنة االمان در ذیل دعاء ام داود می نویس���د :گفته ش���ده :زمین از قطب،چهار تن اوتاد ،چهل
تن ابدال ،هفتاد تن نجیب و س���یصد و ش���صت صالح خالی نمی گردد .قطب مهدی؟جع؟

اس���ت .اوتاد از چهار نفر کمتر نمی ش���وند زیرا دنیا چون خیمه اس���ت و مهدی عمود آن و آن
چه���ار نفر طناب ه���ای خیمه .البته اوتاد می توانند بیش از چهار نفر ،ابدال بیش از چهل تن،
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ً
نجباء بیش���تر از هفتاد نفر و صلحاء نیز بیش از س���یصد و شصت تن باشند ،و ظاهرا خضر و
الیاس از جمله ی اوتاد باشند و مالزم قطب.
اوصاف اوتاد :آنان قومی هستند که دیده بر هم زدنی از پروردگار غافل نمی شوند ،و تنها به
مقدار نیاز از دنیا توشه بر می دارندّ .
شر و بدی از آنها صادر نمی گردد ،اگرچه _ بر خالف قطب
_ عصمت از اشتباه و نسیان وفعل قبیح برایشان الزم نیست.
رتب���ه ی اب���دال در تق���وا پایین تر از اوتاد اس���ت .اینان گاه غافل می ش���وند و با اس���تغفار آن را
جبران می کنند ،و به عمد مرتکب گناه نمی شوند.
نجیبان هم مادون ابدالند.
اما صالحان افرادی با تقوا و عادلند ،گاه است که گناهی از ایشان سر زند که با استغفار و
َ َّ
َّ
ٌ
َّ َ َ َ
پشیمانی آن را جبران می کنند ،خداوند می فرمایدِ :إ� ّن� ال ذ ِ�ي� َن� تا� ق� ْوا ِإ� ذ�ا َم ّس ُه ْم َط ِئا� ف� ِم َن� ال�ش يْ� َط نِا�
تَ �ذَ َّ
ك ُر وا ف َ�� ذَ�ا ُه ْم ُم ْ�ص ُر نَ
و�1،در حقيقت كسانى كه تقوا دارند ،چون وسوسهاى از جانب شيطان به
�
ب ِ
ِإ
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آنها رسد [ خدا را ] به ياد آرند و ناگهان بينا شوند.

خداوند ما را از این دس���ته ی اخیر قرار دهد ،زیرا از دسته های دیگر که نیستیم ،لیکن آنان
را دوست می داریم و هرکه گروهی را دوست بدارد با آنها محشور شود.
برخ���ی گفته ان���د :هنگام���ی ک���ه یکی از اوت���اد چهارگانه کم ش���ود یک���ی از ابدال ج���ای او را
می گیرد ،چون یک نفر از ابدال کم شود یکی از هفتاد نجیب جایگزین می شود ،با کم شدن
یکی از نجیبان یکی از س���یصد و ش���صت تن صالحین ،و با کم ش���دن یکی ازآنها یک نفر از
سایر مردم جایگزین خواهند شد».
نگارن ��ده :تص � ّ�ور ما درباره ی این نظام از لش ��کریان خدای متعال و توانایی هایش���ان مادامی که بر
اساس علم استوار نگردد و امام معصوم؟ع؟ از آن پرده برنداردّ ،
ظنی و ذوقی خواهد ماند.

الخرائ ��ج و الجرائح  930/ 2از امام محمد باقر؟ع؟ روایت می کند« :ذوالقرنین عبد صالحی بود
که با خدای سبحان اخالص پیشه کرد ،خداوند هم برای او خیرخواهی نمود ،و ابر به تسخیر
او در آم���د ،و زمی���ن برایش درنوردیده ش���د ،و نور چنان برایش امتداد یافت که ش���ب به مانند
 .1سوره ی اعراف 201/
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روز می دید.
خداوند متعال ابرها را به تسخیر امامان حق نیز در آورده است ،و آنها را برای مصالح مسلمین
و از بی���ن ب���ردن اختالفات به مش���رق و مغرب می برد ،و مهدی نیز اینچنین اس���ت ،از این رو
صاحب المرأی والمس���مع نام دارد ،او نوری دارد که اش���یاء را از دور همانند نزدیک می بیند،
و [ صداها را ] از دور مانند نزدیک می شنود.
او در تم���ام دنی���ا گاه بر روی ابر و گاه بر باد س���یر می کند ،زمین برایش درنوردیده می ش���ود ،و
بالیا را در شرق و غرب از بندگان و بالد دور می کند».
کم ��ال الدی ��ن  481/ 2از عب ��داهلل بن فضل هاش ��می نقل می کن ��د« :امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند:
صاح���ب این ام���ر به ناچار غیب���ت می کند و اهل باط���ل در آن دچار تردید می ش���وند ،عرضه
داشتم :چرا؟ فرمودند :به خاطر امری که اجازه ی بیان آن را برای شما نداریم.
گفت���م :حکمت غیبت او چیس���ت؟ فرمودن���د :همان حکمتی ک���ه در غیبت ّ
حجت های
پیش���ین است ،و آن حکمت آش���کار نخواهد ش���د مگر بعد از ظهور او ،هم چنان که حکمت
کارهایی که خضر نبی؟ع؟ _ یعنی سوراخ کردن کشتی ،کشتن پسر و برپا کردن دیوار _ انجام
داد تا زمانی که از هم جدا شدند برای موسی؟ع؟ معلوم نشد.
ای پسر فضل :این ،امری از امور خداّ ،
سری از اسرار ،و غیبی از غیب اوست ،و هنگامی که
دانستیم خدای عزیز و جلیل حکیم است ،تصدیق می کنیم که همه ی کارهایش حکیمانه
است ،اگرچه حکمت آن بر ما پوشیده باشد».

1

آ��ا کوه ر�ض َوی ت
ارا� ا ی� ش� ن
ار� ب�اطی ب�ا امام عصر؟جع؟ و ی� ن
ا� دارد؟
ی
المحتض ��ر  20/از کت ��اب القائم فضل بن ش ��اذان از امام صادق؟ع؟ روای ��ت می کند که فرمودند:

«ارواح مؤمنی���ن با آل محم���د؟مهع؟ در کوه های َ
رضوی مالقات می کنند ،از طعام و نوش���یدنی
آنان می خورند و می آش���امند ،و در مجالسش���ان با آنان هم س���خن می ش���وند ،تا آنکه قائم ما
 .1و نیز علل الشرایع  ،245/ 1االحتجاج  ،376/ 2الخرائج و الجرائح  ،956/ 2الصراط المستقیم  ،237/ 2منتخب
االنوار  ،81/اثبات الهداة  488/ 3و بحار االنوار 91/52
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اهل بیت قیام کند .در آن هنگام خداوند متعال آنان را بر می انگیزد و گروه گروه لبیک گویان
هم���راه او می آیند .پ���س اهل باطل دچار تردید می ش���وند ،آنان که خود را ب���ه گزاف [ به حق ]
منتس���ب می کنند از میان می روند ،و ّ
مقربان نجات می یابند.
حسن بن سلیمان صاحب المحتضر در ادامه می نویسد :این حدیث داللت دارد که روح
ّ
بع���د از خروج از ب���دن در قالبی قرار می گیرد ،و خوردن و آش���امیدن و تکلم که در این حدیث
آمده است شاهد آن می باشد».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  103/از عبد االعلی آل س ��ام« :با امام صادق؟ع؟ هم مس���یر ش���دم تا به
روحاء رس���یدیم .ایش���ان بر کوهی که در آنجا بود مشرف شدند و فرمودند :این کوه را می بینی،
این کوهی اس���ت که َ
رضوی نامیده می ش���ود و از جبال فارس بود ،ما را دوس���ت داش���ت لذا
خداوند آن را نزد ما انتقال داد .در آن تمام درختانی اس���ت که میوه می دهد و دو بار فرمودند:
چه خوب پناهی اس���ت برای هراس���ان .بدان ! که صاحب این امر در آن دو غیبت دارد ،یکی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کوتاه است و دیگری طوالنی».

1

بح ��ار االن ��وار  306/ 52از کت ��اب الغیب ��ة اث ��ر س ��ید عل ��ی ب ��ن عب ��د الحمی���د از امام س���جاد؟ع؟

نق ��ل می کند ک ��ه در حدیثی طوالنی در مورد خروج امام مه ��دی؟ع؟ فرمودند« :آنگاه به کوه َ
رضوی
می آید .پس حضرت محمد و حضرت علی؟امهع؟ می آیند و برای او پیمان نامه ای می نویسند،
تا آن را برای مردمان قرائت کند .سپس به مکه می رود و مردم در آنجا گرد می آیند».
َ
معجم البلدان  51/ 3درباره ی کوه َ
«رضوی یک روز با ینبع و هفت مرحله
رضوی می نویس ��د:
2

ب���ا مدینه فاصله دارد ...کوهی اس���ت بلند که ّ
دره هایی دارد ،من آن را از ینبع دیده ام و س���بز
ب���ه نظر می رس���ید .کس���ی ک���ه در ّ
دره های آن گش���ته بود به من خب���ر داد که آب ه���ا و درختان
بسیاری دارد.
این کوهی اس���ت که کیس���انیه می پندارند محمد بن حنفیه در آن اقامت دارد ،زنده است
و روزی می خورد».
 .1و نیز اثبات الهداة 500/ 3
 .2و نیز اثبات الهداة 582/ 3
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بالذری در انس ��اب االش ��راف  202/ 2و سمعانی در انساب  207/ 1اشعار ّ
کثیر و سید حمیری را
ِ

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟

بدانید که امامان و صاحبان حق چهار نفر و از قر یشند

ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

که در آغاز به امامت محمد بن حنفیه اعتقاد داشتند نقل می کنند ،کثیر سروده:
وال ة احلـ ـ ــق أربع ـ ــة سـ ُ
ـواء

أال إن األ مئ ـ ــة م ــن قر يـش
ٌّ
عيل والثال ثـ ــة مــن بنيـ ــة

هم األسباط ليس هبم خفاء

ٌ
فسبط سـبط إمي ـ ـ ــان ّ
وبر

وس ـ ـ ــبط ّ
غيبت ـ ـ ــه كر بـالء

وسـبط ال ت ــراه العني حىت
ً
تغيب ال يرى فهيم زمانــا

يقود اخليل يقدمهـا اللـواء
برضوى عنــده عسل وماء

عیل و سه پسرش که اسباط هستند ،و اهبامی در آن نیست
یک سبط [ امام حسن؟ع؟ ] سبط امیان و نیکی است ،و سبط دیگر در کربال مدفون شد
و سبط سوم را دیده ای منی بیند ،تا آنکه لشکری را که پر مچی در پیش دارد رهبری کند
او غائب شده است و ّ
مدیت ناپدید خواهد ماند ،و در َ
رضوی از عسل و آب روزی می خورد
سید حمیری نیز می سراید:
أيا شعب رضوى ما ملــن بك ال يرى

و هيي ـ ـ ـ ـ ــج قلب ــي الصبـ ـ ــابة أولـ ُـق

حىت مىت و إىل مىت و ك ـ ـ ــم امل ـ ــدى؟

يا ابن الوصـ ـ ــي وأنـ ــت ٌّ
حي ترزق

ای دره ی رض َ���وی چ���را ک�س�ی که در توس���ت آش���کار منی ش���ود که اش���تیاق دی���دار او دمل را ب���ه جنون
کشانده است

ای پسر ویص ! تا چه زماین و به چه ّ
مدیت زنده ای و روزی می خوری؟

البته س ��ید حمیری؟حر؟ از مذهب کیس ��انیه عدول کرد و به مذهب ّ
حق اثنا عشری در آمد و سرود:
فلما رأيت الناس يف الدين قد غووا

جتعفرت باسم اهلل فيمن جتعفروا

ونــاديـ ـ ــت باس ـ ـ ـ ـ ــم اهلل واهلل أ كب ُـر

وأيقن ــت أن اهلل يعفـ ـ ـ ــو ويغفـ ـ ـ ُـر

هنگامی که دیدم مردمان از دین گمراه شده اند با نام خدا جعفری شدم
نام خدا را _ که بزرگتر است _ بر زبان آوردم و یقنی کردم که او در می گذرد و می آمرزد...
کیس ��انیه ب ��ه کیس ��ان _ ک ��ه از وزرای مخت ��ار ب ��ود _ منس ��وب اس ��ت .آن ��ان احادیث پیامب ��ر اکرم

یــاران
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و اهل بی ��ت؟مهع؟ در ب ��اره ی غیب ��ت مه���دی موع ��ود؟جع؟ را پ ��س از وفات محم���د ب���ن حنفیه؟حر؟ بر
ّ
او تطبی ��ق کردن ��د .آنه ��ا کوه رض � َ�وی را محل غیب ��ت او قرار دادند ،و ای ��ن هم به خاط���ر احادیثی بود
َ
رض���وی در عال���م ارواح
ک ��ه از معصومی ��ن؟مهع؟ رس ��یده ب ��ود .مدلول ای ��ن روایات آن اس ��ت ک ��ه کوه
ّ
جایگاه ��ی دارد ،و گویا از اماکنی اس ��ت که مح ��ل تالقی و برخورد ارواح مردگان با یکدیگر اس���ت،
و از جمل ��ه آن مواض ��ع بیت المق ��دس ،حضرم ��وت یم ��ن و وادی الس�ل�ام نج���ف را نیز ش���مرده اند.
ّ
آ گاه ��ی ما از حرک ��ت ارواح در زمین ،محل تالقی آنها ،صعود و ن ��زول مالئکه ،صعود اعمال و...
محدود و اندک است .به نظر من می رسد که َ
رضوی یکی از آن اماکن باشد.
فرمایش پیش ��ین امام صادق؟ع؟َ :
رضوی از جبال فارس بود و ما را دوس ��ت داش���ت ،لذا خداوند
آن را ن ��زد م ��ا انتق ��ال داد ،را نی ��ز نباید انکار و اس ��تبعاد نمود ،زیرا موارد مش ��ابهی نی���ز دارد ،مثل آنکه
هم ��ه روای ��ت کرده اند کوه طائف از جبال ش ��ام بوده اس ��ت ،و خداون ��د آن را به حج���از انتقال داد.
ل ��ذا بای ��د اق ��رار کنی ��م معلوماتم ��ان از تکو ی ��ن و ایج ��اد زمین ،کوه ه ��ا و ح ��رکات آنها اندک اس���ت.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بخاری  133/ 2از رسول خدا؟ص؟ چنین نقل می کند« :احد کوهی است که ما را دوست دارد،
و م���ا نیز آن را دوس���ت داری���م ».وی این حدی ��ث را در هفت موض ��ع از صحیح خود آورده اس���ت.
و این یکی از دالئل آن اس ��ت که جمادات به مانند نبات و حیوان ،هریک به نوعی دارای شعور،
ّ
احساس و تکلیف هستند ،لذا در عالم هستی شیئی که به طور کلی و کامل بی جان و مرده باشد
تُ َ ّ ُ َ ُ َّ َ َ تُ
ا�
یافت نمی گردد ،بلکه مرگ و زندگی نس ��بی اس ��ت ،خداوند متعال می فرماید�« :س ِب�ح له السماو
َّ ْ ُ َ أ ض َ َ ْ ف َّ َ نْ ْ شَ ْ ُ َ ّ ُ َ ْ َ َ ْ تَ فْ قَ ُ نَ تَ ْ َ ُ ْ نَّ ُ َ نَ َ ً
الس ب�ع وال�ر� وم ن� ِ� ي� ِه ن� و ِإ�� ِم ن� � ٍ ئ� ِإ�لا ي�س ِب�ح بِ�حم ِد ِه ول ِك ن� لا ���هو� �س بِ� ي�حهم ِإ��ه كا� ح ِل ي�ما
َُ ً
�غ ف�ورا 1،آسمان هاى هفتگانه و زمين و هر كس كه در آنهاست او را تسبيح مى گويند ،و هيچ چيز نيست
مگر اينكه در حال س ��تايش ،تس ��بيح او مى گويد ،ولی شما تسبيح آن ها را درنمى يابيد ،به راستى كه
او همواره بردبار آمرزنده است».

ّ
استقرت
بنابر آنچه گذش ��ت مقصود از این عبارات دعای ندبه که می خوانیم« :ليت ش���عري أين
ّ
تقلك أم ثرى ،أبرضوى أم غيرها أم ذی طوى ،عز ٌيز َّ
بك النوى ،أم ّ
عیل أن تر ى اخللق وال ُتر ى،
أی أرض
عیل أن حتيط بك األعداء ،بنفیس أنت من ّ
وال ُيسمع لك حسيس وال جنوى ،عز ٌيز َّ
مغيب ما غاب عنا،
 .1سوره ی اسراء 44/
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بنف�س�ی أن���ت من نازح ما نزح عنا 1،ای کاش می دانس���تم خانه ات کجاس���ت ،ی���ا اینکه کدامین
زمی���ن و خ���اک تو را در خود جای [ و س���کنی ] داده اس���ت ،آیا در کوه رضوایی ،ی���ا غیر آن و یا
ذی طوی ،بر من گران اس���ت که تو مردمان را ببینی لیکن خود دیده نش���وی ،و صدای آهسته
و نجوایی از تو به گوش نرسد ،بر من گران است که دشمنان تو را احاطه کنند ،جانم فدای تو
که آن پنهانی هستی که از ما غائب نیستی ،جانم فدای تو که آن جدایی هستی که از ما جدا
نیس���تی [ و اگر چه حضور تو را احس���اس نمی کنیم لیکن حاضر و ناظر بر ما هس���تی ] ».پرس و
جویی مش ��تاقانه از مکان امام مهدی؟ع؟ اس ��ت ،و حاکی از ارتباط امام با کوه َ
رضوی _ که یکی از
مراکز نزول ارواح ابرار است _ می باشد.

ارا� ح�ض ت
�خ�ض ر ا�ز ی� ن
ر� مهدی

؟جع؟

در ای ��ن رابط ��ه احادی ��ث فراوان ��ی _ ک ��ه س ��ند برخ ��ی از آنه ��ا صحی ��ح اس ��ت _ در مناب ��ع همگان
وارد ش ��ده ک ��ه در داس ��تان های پیامب ��ران؟مهع؟ ،و در تفس ��یر آی ��ات مربوط ��ه در س ��وره ی که���ف
یافت می شود.
ذْ ق َ َ ُ َ فَ ت َ ُ أَ ْ َ ُ َ تَّ أَ ْ ُ �غَ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ أَ ْ أَ ْ ض ُ قُ ً
خداوند متعال می فرمایدِ « :إَو� �ال موسى ِل��اه لا � ب�رح ح�ى � ب�ل م ج�مع ال ب�حر ي� ِن� �و �م ِ� َى ح� ب�ا60
فَ َ ّ َ َ َ �غ َ َ ْ َ َ َ ْ ن َ نَ َ ُ تَ ُ َ ف َ تَّ خَ �ذَ َ َ ُ ف ْ َ ْ َ َ ً فَ َ ّ َ َ َ َ�ز ق َ َ َ َ آ َ َ َ َ
ال ِل ف� ت� ُاه � ِت� ن�ا �غ د َاء ن�ا
�لما ب�ل ا م ج�مع ب� ي� ِ� ِهما � ِس ي�ا حو�هما �ا�� س ِب� ي�له ِ� ي� ال ب�ح ِر سر ب�ا� 61لما ج�او ا �
َ
أ
ْ
ْ
ُ
َ قَ ْ َ ق ن َ نْ َ فَ ن َ َ َ�ذ نَ َ ً ق َ َ أَ َ أَ ْ تَ ْذ َأ َ ْ ن َ َلى َّ خْ َ �ة ف َ �ّن� َن تُ ُ تَ
و� َو َما � ن� َس ِنا� ي�ه
ل�د ل ِ� ي��ا ِم� س� ِر�ا ه ا �ص ب�ا� 62ال �ر� ي�� ِإ�� �و ي��ا ِإ� الص�ر ِ � ِإ� ِ ي � ِس ي�� الح
آ
َ
َ
َ
ُ َّ َ َ َ ّ َ
�شَّ ْ َ نُ أَ نْ أَ ذْ ُ َ ُ َ تَّ خَ �ذَ َ َ ُ ف ْ َ ْ َ َ ً ق َ َ َ َ
ال ذ� ِلك َما ك ن�ا ن� ْب� ِ�غ ف� ْار ت�دا على � ث� ِار ِه َما
ِإ�لا ال ي�طا� �� ��كره وا�� س بِ� ي�له ِ� ي� ال ب�ح ِر ع ج� ب�ا� 63
َ
قَ َ ً فَ َ َ َ َ ْ ً ْن َ ن َ آ تَ ْ ن َ ُ َ ْ َ ةً نْ نْ ن َ َ َ ّ ْ ن َ ُ نْ َ ُ نّ َ ْ ً ق َ َ َ ُ ُ َ َ
وسى ه ْل
�صصا� 64و ج�دا ع ب�دا ِم� ِع ب� ِاد�ا �� ي��اه رحم� ِم� ِع� ِد�ا وعلم�اه ِم� لد�ا ِعلما� 65ال له م
أَ تَّ ُ َ َ َ أَ ْ تُ َ ّ َ ّ َ ُ ّ ْ تَ ُ شْ ً ق َ َ نَّ َ َ ْ تَ ْ تَ َ َ َ ْ ً َ َ ْ فَ تَ ْ ُ َ َ َ َْ
�� ِب�عك على � ن� �ع ِلم ِن� ِمما ع ِلم� ر�دا� 66ال ِإ��ك ل ن� �س� ِط ي�ع م ِع َى ص ب�را 67وك ي�� �ص ِب�ر على ما لم
َ َ أَ ْ ً ق َ َ َ َّ َ َ َ أَ ْ
ً أَ ْ
ال َس تَ�� ُد�ن� إ� نْ� ش َ� َاء ُ
تُ�ح ْط � ِه خُ� ْ� ًرا 68ق َ� َ
ال ف� ِإ� نِ� تا� َب� ْع ت� ِ�ن ي� ف�لا ت� ْس�ل ِ�ن ي�
اهلل َص بِا�را َولا �ع ِص ي� لك �مرا� 69
ِ بِ ب
جِ ِ ي ِ
َ ْن شَ ئْ َ تَّ أُ ْ ثَ َ َ نْ ُ ذ ْ ً ف َ نْ َ َ ق َ َ تَّ ذَ َ َ ف َّ ف نَ ة خَ َ قَ َ ق َ َ أَ خَ َ قْ تَ َ تُ �غْ قَ
ع� � ٍ� ح�ى �ح ِد� لك ِم�ه ِ�كرا� 70ا�طل�ا ح�ى ِإ��ا ر ِك ب�ا ِ� ي� الس ِ� ي�� ِ� �ر�ها �ال ��ر��ها ِل� ِر�
أَ ْ َ َ َ قَ ْ ئْ تَ شَ ْ ئ ً ْ ً ق َ َ أَ َ ْ أَ قُ ْ نَّ َ َ ْن تَ ْ تَ َ َ َ َ ْ ً ق َ َ تُ �ؤَ خ �ذْ �ن� َ نَ تُ
ا� ِ ي بِ�ما � ِس ي��
�هلها ل�د جِ��� � ي��ا ِإ�مرا� 71ال �لم ��ل ِإ��ك ل� �س� ِط ي�ع م ِع ي� ص ب�را� 72ال لا � ِ
َ تُ ْ قْ ن نْ أَ ْ ُ ْ ً ف َ نْ َ َ ق َ َ تَّ ذَ َ ق َ �غُ ً فَ قَ تَ َ ُ ق َ َ أَ قَ تَ ْ تَ نَ فْ ً �زَ َّ ةً �غَ ْ نَ فْ
ر� عسرا� 73ا�طل�ا ح�ى ِإ��ا ل ِ� ي�ا لاما ���له �ال ���ل� ��سا ِك ي�� ِب� ي� ِر �� ٍس
ولا �ر ِه� ِ� ي� ِم� �م ي
 .1اقبال االعمال 510/ 1
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ََ ْ ْ َ َ ً ُ ْ ً َ َ َ
أَ ْ ُ َ َ َ
َ َ
ال أ� َل ْم أ� قُ� ْل َل َك � نَّ� َك َل نْ� تَ� ْس تَ�ط� َع َمع َ� َص ْ� ًرا 75ق َ� َ
ل ق�د � ئ� ت� ش� ْ� ئ�ا ن�كرا 74ق� َ
ال ِإ� نْ� َس�ل ت�ك ع نْ� ش� ٍ ئْ� بَ� ْعدها
ِإ
ِ ي ِ ي ب
ي
جِ
أَ ْ َ َ َ أَ أَ
َ ّ ْ ً َ ْ َ َ َ َ أَ َ أَ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
فَ ُ َ
اح بْ� ِ�ن ي� ق�د َب�ل�غ ت� ِم نْ� لد ِ�ن ي� ع�ذ را 76ف� نا� َطل ق�ا َح�ّتى ِإ� ذ�ا � ت� يَ�ا �ه َل ق� ْر َي� ٍ ة� ْاس ت� ْط َع َما �هلها ف�� بَ� ْوا � ْن�
�لا ت�ص ِ
ُ َ�ض ّ ُف ُ َ َف َ َ َ ف َ َ ً ُ ُ َأ نْ َ نْ َق ّ�ضَ ف َ َأ ق َ َ ُ ق َ َ َ ْ ش ْئ تَ تَّ َخ ْ�ذ تَ َ َ ْ َأ ْ ً ق َ َ َ َ
ُ
ال ه�ذ ا ِف� َر قا�
ي� ِي��وهما �و ج�دا ِ� ي�ها ِج�دارا ي� ِر ي�د �� ي��� ���امه �ال لو ِ��� لا�� � عل ي� ِه � ج�را� 77
َ أُ َ ُ َ َ أْ
ُ
َ َ ْ تَ ْ تَ ْ َ َ ْ َ ْ ً أَ ّ َ َّ
الس ف�� نَ� ةُ� فَ�كَا�نَ تْ� ل َم َساك� نَ� َ� ْع َمل نَ
ت
َْ ن ََْن َ نّئ
و�
ا
م
�
78
را
�
ص
ه
�
ل
ع
ع
ط
�
س
�
م
ل
ا
م
ل
�
و
�
ِ
ي
ِ ي ي
ِ
ِي
ب
ي
ِ
ب� ي� ِ� ي� و ب� ي� ِ�ك س�� ِب��ك بِ�� ِ
ِ
أَ
َ
ف ْ َ ْ ف َ أَ َ ْ تُ أَ نْ أَ َ َ َ َ َن َ َ َ ُ ْ َ ٌ َ أْ خُ ُ�ذ ُ
ك َّل َس ف�� نَ� ة� �غَ ْص� ًاَ 79و أ� ّ َما ْال�غُ ُ
لام فَ�كَ َن
ا� � بَ� َو ُاه
ِ� ي� ال ب�ح ِر ��رد� �� � ِع ي� ب�ها وكا� و راءهم م ِلك ي���
ِي ٍ
ب
ُ �ؤْ نَ ْ فَ خَ �ش ن َ أَ نْ ُ ْ قَ ُ َ ُ �غْ َ ن ً َ ُ فْ ً ف َ أَ َ ْ ن َ أَ نْ ُ ْ َ ُ َ َ ُّ ُ َ خَ ْ ً نْ ُ �زَ َ �ةً َ أَ قْ َ َ ُ ْ ً
م ِم� ي� ِن� �� ِ ي��ا �� ي�ر ِه�هما ط ي�ا�ا وك�را�� 80رد�ا �� ي� ب� ِدلهما ر ب�هما � ي�را ِم�ه كو و��ر ب� رحما81
ً َ أَ َ ُ َ أَ
َ أَ ّ َ ْ َ ُ فَ َ نَ �غُ َ ْ ن َ ت َ ْ ن ف ْ َ نَ ة َ َ نَ تَ ْ تَ ُ َ نْ ٌ�ز َ ُ َ َ َ نَ أَ ُ
ا� � بُ�وه َما َص ِالحا ف�� َراد َر بّ�ك � نْ�
و�ما ال ِج�دار �كا� ِل لام ي� ِ� ي� ِ� ي�م ي� ِ� ِ� ي� الم ِد ي�� ِ� وكا� �ح�ه ك� لهما وك
ْ
َ
َ
أ
أ
َ
ً
َ َ َ
َ ْ
َ ُْ ُ َ
َ
َ ْ ُ
ُ َ أَ ُ َّ ُ
يَ� ْب�ل�غ ا � ش�ده َما َو ي َ� ْس ت� خ� ِر ج َ�ا ك ن��زَ ه َما َر ْح َم ة� ِم نْ� َر ِّب�ك َو َما ف� َعل ت�ه ع نْ� � ْم ِر ي� ذ� ِلك ت�� ِو ي� ُل َما ل ْم ت� ْس ِط ْع
ََ َ ً
جوان [ همراه ] خود گفت :دس���ت بردار نيس���تم
عل يْ� ِه ص بْ�را1 82و [ ياد كن ] هنگامى را كه موس���ى به
ِ
ّ
ّ
تا به محل برخورد دو دريا برس ��م ،هر چند س���ال ها س���ير كنم .پس چون به محل برخورد دو [ دريا ]
ماهى خودش ��ان را فراموش كردند ،و ماهى در دريا راه خود را در پيش گرفت [ و رفت ] .و
رس ��يدند،
ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هنگامى كه [ از آنجا ] گذش ��تند [ موس ��ى ] به جوان خود گفت :غذايمان را بياور كه راس���تى ما از اين
س ��فر رنج بس ��يار ديديم .گفت :ديدى وقتى به سوى آن صخره پناه جس���تيم ،من ماهى را فراموش
كردم ،و جز شيطان [ ،كسى ] آن را از ياد من نبرد ،تا به يادش باشم ،و به طور عجيبى راه خود را در
دريا پيش گرفت؟ گفت :اين همان بود كه ما مى جس���تيم .پس جستجوكنان ّ ِرد پاى خود را گرفتند و
برگشتند .تا بندهاى از بندگان ما را يافتند كه از جانب خود به او رحمتى عطا كرده و از نزد خود بدو
دانش ��ى آموخته بوديم .موس ��ى به او گفت :آيا از تو _ به ش���رط اينكه از بينش���ى كه آموخته شدهاى
ب ��ه من ياد ده ��ى _ پيروى كنم؟ گفت :تو هرگز نمى توانى همپاى م���ن صبر كنى .و چگونه مى توانى
بر چيزى كه به ش ��ناخت آن احاطه ندارى صبر كنى؟ گفت :ان ش���اء اهلل مرا شكيبا خواهى يافت و در
هيچ كارى تو را نافرمانى نخواهم كرد .گفت :اگر از من پيروى مى كنى ،پس از چيزى سؤال مكن ،تا
[ خود ] از آن با تو س ��خن آغاز كنم .پس رهس���پار گرديدند ،تا وقتى كه س���وار كشتى شدند [ ،وى ] آن
ً
را س ��وراخ كرد [ .موس ��ى ] گفت :آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنش���ينانش را غرق كنى؟ واقعا به كار
نارواي ��ى مبادرت ورزيدى .گفت :آي ��ا نگفتم كه تو هرگز نمى توانى همپاى من صبر كنى؟ [ موس���ى ]
 .1سوره کهف ،آیات .82-61
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گف ��ت :مرا به س ��بب آنچه فراموش ك ��ردم ،مؤاخذه مكن و در كارم بر من س���خت مگي���ر .پس رفتند تا
ب ��ه نوجوان ��ى برخوردند [ .بنده ی ما ] او را كش ��ت [ .موس���ى ب���ه او ] گفت :آيا ش���خص بى گناهى را
ً
بدون اينكه كسى را به قتل رسانده باشد كشتى؟ واقعا كار ناپسندى مرتكب شدى .گفت :آيا به تو
نگفتم كه هرگز نمى توانى همپاى من صبر كنى؟ [ موسى ] گفت :اگر از اين پس چيزى از تو پرسيدم،
ً
ديگ ��ر با من همراه ��ى مكن [ و ] از جانب من قطع ��ا معذور خواهى بود .پس رفتند ت���ا به اهل قريهاى
رسيدند .از مردم آنجا خوراكى خواستند ،و [ لی آنها ] از مهمان نمودن آن دو خوددارى كردند .پس
در آنجا ديوارى يافتند كه مى خواست فرو ريزد ،و [ بنده ی ما ] آن را استوار كرد [ .موسى ] گفت :اگر
مى خواس ��تى [ مى توانستى ] براى آن مزدى بگيرى .گفت :اين [ بار ،ديگر وقت ] جدايى ميان من و
توس ��ت .به زودى تو را از تأويل آنچه كه نتوانس ��تى بر آن صبر كنى آ گاه خواهم س���اخت :اما كشتى؛
از ِآن بينوايان ��ى ب ��ود كه در دريا كار مى كردند ،خواس ��تم آن را معيوب كنم [ ،چرا كه ] پيش���اپيش آنان
پادشاهى بود كه هر كشتى [ درستى ] را به زور مى گرفت .و اما نوجوان؛ پدر و مادرش [ هر دو ] مؤمن
بودند ،پس ترسيديم [ مبادا ] آن دو را به طغيان و كفر بكشد .پس خواستيم كه پروردگارشان آن دو را
ّ
زير آن،
به پاکتر و مهربانتر از او عوض دهد .و اما ديوار؛ از ِآن دو پسر [ بچه ی ] يتيم در آن شهر بود ،و ِ
ّ
گنجى متعلق به آن دو بود ،و پدرش ��ان [ مردى ] نيكوكار بود ،پس پروردگار تو خواست آن دو [ يتيم ]
ب ��ه ّ
حد رش ��د برس ��ند و گنجينه ی خود را _ كه رحمت ��ى از جانب پروردگارت بود _ بي���رون آورند .و اين
[ كارها ] را من خودسرانه انجام ندادم .اين بود تأويل آنچه كه نتوانستى بر آن شكيبايى ورزى».

ّ
مأموریت های
ای ��ن آیات می رس ��اند که جناب خضر؟ع؟ از س ��ربازان الهی و کس ��انی اس ��ت ک ��ه
ویژه ای در زمین بر عهده دارند .در حدیث آمده اس ��ت که وی برای رسول خدا؟ص؟ آشکار می شد ،و
نیز به اهل بیت؟مهع؟ در عزای آن حضرت تس ��لیت گفت ،و برای ایشان نیز ظاهر می گشت .روایاتی
در باب اینکه وی در زمین س ��یر می کند ،هر س ��ال حج می گزارد ،گاه در مس ��جد کوفه و س ��هله نماز
می خواند ،و در دوران غیبت در کنار حضرت مهدی؟جع؟ می باشد ،رسیده است.

کمال الدین  390/ 2از امام رضا؟ع؟ نقل می کند که فرمودند« :خضر؟ع؟ از آب حیات نوشید،
از ای���ن رو زنده اس���ت ،و ت���ا زمانی که در صور دمیده ش���ود نمی میرد .او نزد ما می آید و س�ل�ام
می کند ،ما صدایش را می ش���نویم ولی او را نمی بینیم .هر زمان که یاد ش���ود حضور می یابد،
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پس هر کس���ی از ش���ما که او را یاد کرد بر او سالم کند .او هر سال در موسم حج حاضر می شود
و همه ی مناس���ک را انجام می دهد .در عرفات می ایس���تد و بر دعای مؤمنان آمین می گوید.
خداوند او را مونس تنهایی و بی کسی قائم ما قرار خواهد داد».

1

بحار االنوار  303/ 13از کمال الدین نقل می کند [« :گفته شده ] :نام خضر خضرویه بن قابیل
ب���ن آدم اس���ت و ب���ه او خضرون و خلعبا نیز گوین���د .بدین عنوان نام گرفت زی���را بر روی زمین
س���فیدی نشست و سبز ش���د .او طوالنی ترین عمر را در میان بشر دارد .لکن صحیح آن است
که نامش الیاس بن ملکان بن عامر بن ارفخشد بن سام بن نوح است».
لیکن روایات انساب پیامبران؟مهع؟ قابل استناد نیست ،چون از اسرائیلیات متأثر می باشد.

ارا� ح�ض ت
ال�اس ن��ی؟ع؟ ن� ی��ز ا�ز ی� ن
ر� مهدی؟جع؟ ب� شا�د
ش�ا ی�د ی
ب
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در مورد الیاس نبی؟ع؟ و حیات وی احادیث و داستان هایی در منابع شیعه و سنی آمده است،
اما به ّ
صحت و ّقوت روایات مربوط به جناب خضر؟ع؟ نیست.
کم ��ال الدی ��ن  545/2داس ��تان ابی الدنی ��ا را نقل می کند ،و اینکه او از کس���انی اس���ت که عمری
طوالن ��ی کرده ان ��د .در جاهلیت خضر و الیاس را دید ،و آن دو به واس ��طه ی او ب���ه امیرالمؤمنین؟ع؟
سالم رساندند ،و گفتند که چنان عمر می کند که حضرت مهدی و عیسی؟امهع؟ را مالقات کند.

بح ��ار االن ��وار  319/ 13و مس ��تدرک الوس ��ائل  386/ 5روایت می کنند« :خض���ر و الیاس؟امهع؟ در
هر موس���م ّ
حجی یکدیگر را مالقات می کنند و با این عبارات از هم جدا می ش���وند :بس���م اهلل،
م���ا ش���اء اهلل ،ال ق���وة إال باهلل ،ما ش���اء اهلل ،كل نعمة فمن اهلل ،ما ش���اء اهلل ،الخي���ر كله بيد اهلل،
ما شاء اهلل ،ال يصرف السوء إال اهلل».
کافی  227/ 1از مفضل بن عمر نقل می کند« :بر امام صادق؟ع؟ وارد ش���دم و ایشان دعایی را
به زبان سریانی می خواندند و آن را دعای الیاس؟ع؟ شمردند ،فرمودند :الیاس در سجده اش
ّ
می گفت :آیا مرا عذاب می کنی و حال آنکه برای تو در ش���دت گرما خود را تش���نه نگاه داشتم
[ و روزه گرفت���م ]؟ آی���ا مرا عذاب می کنی و ح���ال آنکه به خاطر تو صورتم را به خاک آغش���تم؟
 .1و نیز اثبات الهداة  ،480/ 3حلیة االبرار  683/ 2و بحار االنوار 152/ 52
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آیا مرا عذاب می کنی در حالی که برای تو از گناهان اجتناب کردم؟ آیا مرا عذاب می کنی در
حالی که شبم را به خاطر تو به بیداری گذراندم؟
خداوند به او وحی کرد :سرت را بلند کن ،من تو را عذاب نمی کنم.
الیاس گفت :اگر گفتی عذابم نمی کنی ولی بعد عذابم کردی چه؟ آیا من بنده ی تو نیستم
و تو پروردگار من [ یعنی تو مالک و صاحب اختیار من هستی ]؟ خداوند وحی فرمود :سرت را
بلند کن که من تو را عذاب نمی کنم ،من هنگامی که وعده دادم بدان وفا می کنم».
محاس ��ن  515/ 2از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روای ��ت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :زیاد کرفس
بخورید ،زیرا غذای الیاس ،الیسع و یوشع بن نون است».

1

بحار االنوار  393/ 13داستان الیاس؟ع؟ را از وهب بن منبه و ابن عباس نقل می کند ،خالصه ی

آن چنین اس ��ت« :الیاس از پیامبران بنی اسرائیل بود .خداوند او را در بعلبک مبعوث نمود ،و
بعد از داود؟ع؟ تحت فرماندهی روم بود .همس���ر پادش���اه آنان زنی رومی و بدکار بود ،و رومیان
ْ
َ
َ ْ
بعل را می پرستیدند ،همان گونه که در آیات قرآن آمده استِ َ :وإ� نّ� ِإ�ل ي َ� َاس ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� نَ�123
َ َ َّ ُ َ َ َ آ َ ُ
أ
ذْ ق َ َ قَ ْ أَ تَ تَّ قُ نَ أَ تَ ْ ُ نَ َ ْ ً َ تَ َ�ذ ُ نَ أَ ْ َ ْ َ
ول� َن�126
ِإ�� �ال ِل�و ِم ِه �لا ���و��� 124دعو� ب�علا و� ر
و� �حس َن� ال خ� ِال ِق� ي� َن� 125اهلل ر ب�ك ْم و ر بّ� � ب� ِئا�ك ُم ال� ي
َ
َ
ْ
آ
َ َ
َ َ َ
ْ ْ
فَ� َك�ذَّ ُ� ُوه ف َ���نَّ ُه ْم َل ُم ْح�ضَ ُر نَ
اهلل ال ُم خ�ل ِص ي� نَ�َ 128و ت� َرك ن�ا عل يْ� ِه �ِف ي� ال� ِخ� ِر ي� نَ�2 129و به راستى الياس
و�ِ 127إ�لا ِع ب�اد ِ
ب ِإ
از فرس ��تادگان [ ما ] بود .چون به قوم خود گفت :آيا نمی هراس���ید؟ آيا بعل را مى پرس���تيد و بهترين
آفرينندگان را وامى گذاريد؟ ! [ يعنى ] خدا را كه پروردگار ش���ما و پروردگار پدران پيش���ين شماست؟ !
ً
پس او را دروغگو شمردند ،و قطعا آنها احضار خواهند شد ،مگر بندگان خالص شده ی خدا .و براى
او در آيندگان [ آوازه ی نيكی ] به جاى گذاشتيم.

آنان الیاس را تکذیب و توهین کردند ،ترس���انیدند ،و بر آن ش���دند تا وی را ش���کنجه دهند،
لیکن او گریخت و به صعب العبورترین کوه پناه آورد ،و هفت سال را تنها در آنجا سپری کرد.
ّ
در این مدت از گیاهان زمین و میوه ی درختان می خورد.
خداوند قوم او را به قحطی مبتال کرد .از دیگر سو پسر پادشاه _ که عزیزترین فرزندانش بود _
 .1و نیز کافی 366/ 6
 .2سوره ی صافات 123 - 129/
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به بیماری س���ختی دچار ش���د که از او قطع امید کردند .آنان به بت پرستان ّ
توسل جستند تا
ش���اید نفعی برایشان داشته باشد ،لیکن تأثیری نداشت ،از این رو به دنبال الیاس فرستادند
تا از کوه به زیر آید و ش���فیع آنان ش���ود ،او هم پذیرفت و پائین آمد ،و به دعای او خداوند پس���ر
پادشاه را شفا داد و باران فرستاد...
الی���اس الیس���ع را وص���ی ق���رار داد ،و خداون���د برای الی���اس بال رویان���د و جامه ی ن���ور به او
پوش���انید و به آس���مان باال برد ،او ردایش را از آسمان برای الیسع انداخت ،و خداوند الیسع را
بر بنی اسرائیل پیامبری داد ،و بدو وحی نمود و او را یاری رساند ،بنی اسرائیل هم او را احترام
می کردند و به وسیله ی او رهنمون می شدند».
عالمه ی مجلس ��ی؟حر؟ در ادامه س ��خن طبرس ��ی را که نقل قول برخی ّ
مفس ��رین اس���ت و با مطلب
ّ
ب ��اال تفاوت های ��ی دارد م ��ی آورد« :خداون���د او را از میان م���ردم باال برد ،و لذت غذا و نوش���یدنی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

زمینی آس���مانی تبدیل ش���د .بر آن
را از او گرف���ت .ب���ه او بال داد ،و او به بش���ری فرش���ته گونه و
ِ
ّ
پادش���اه و قومش دشمنشان را مس���لط گرداند که پادشاه و همسرش را کشتند .الیسع را نیز به
رسالت بر آنان فرستاد ،بنی اسرائیل هم به او ایمان آوردند ،و او را احترام گذارده به دستوراتش
عمل کردند».
بح ��ار االن ��وار  399/ 13از ام ��ام صادق؟ع؟ روایت می کند« :حا کم بنی اس���رائیل عاش���ق زنی از
قومی بت پرست از غیر بنی اسرائیل شد ،و از او خواستگاری کرد ،آن زن گفت :به شرط آنکه
بتی را با خود به سرزمین شما بیاورم و آن را در آنجا بپرستم ،او ابا کرد ،ولی هم چنان اصرار به
ازدواج داش���ت تا اینکه ش���رط آن زن را پذیرفت ،و با بتش او را به شهر خود آورد ،هشتصد مرد
نیز که آن بت را عبادت می کردند با او آمدند...
پس قحطی آنان را فرا گرفت ،و به الیاس ّ
توسل جستند ،پادشاه توبه ای شایسته کرد تا آنجا
که جامه ای مویین در بر نمود ،و خداوند باران و برکت را بر آنان فرو فرستاد».
نگارنده :این روایات از جهت س ��ندی دچار ضعف هس ��تند و به اس ��رائیلیات می مانند .دیگر از
مطالب س ��ؤال برانگیز هدایت یافتن و ایمان آوردن بنی اس ��رائیل به الیاس و الیس���ع اس���ت ،و اینکه
یهودیان خود بر خود حکمرانی می کردند ،در حالی که تحت حکومت روم بودند و قلعه ی بعلبک
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أَ َت ْ ُ نَ َ ْ ً
لا َو تَ��ذَ ُر نَ
و�
معبد رومیان بت پرس ��ت بوده اس ��ت .عالوه بر آنکه سخن الیاس در قرآن�� :دعو� ب�ع
أَ
َْ
� ْح َس َن� ال خ� ِال ِق� ي� َن� ،داللت بر آن دارد که وی بر بت پرستان روم و اتباع یهودی آنان مبعوث شده بود.

مرح ��وم کلین ��ی در کافی  242/ 1از ابن حر ی ��ش از امام جواد؟ع؟ نقل می کند ک ��ه فرمودند« :امام
ص���ادق؟ع؟ فرمودند :پدرم مش���غول طواف بودند که مردی _ که با قس���متی از عمامه نقاب بر
صورت زده بود _ آمد و طواف پدرم را قطع کرد و ایشان را با خود به منزلی در کنار کوه صفا برد.
بعد به سراغ من نیز فرستاد ،و سه نفر شدیم .او گفت :ای پسر رسول خدا ! خوش آمدی ،آنگاه
دست بر سر من گذاشت و گفت :ای امین خداوند پس از پدرانش ! خدا تو را مبارک قرار دهد.
س���پس [ ب���ه پدرم ] گفت :ای ابا جعف���ر ! اگر می خواهی تو خود بگو ،اگ���ر هم می خواهی من
بگویم ،اگر می خواهی تو بپرس ،و اگر می خواهی من سؤال کنم ،اگر می خواهی تو مرا تصدیق
کن ،و اگر خواس���تی من تو را تصدیق نمایم.
پ���درم فرمودن���د :همه را می خواهم .او گفت :مبادا در پاس���خ س���ؤال من چی���زی غیر از آنچه
که در دل داری بگویی .پدرم فرمود :کس���ی این کار را می کند که درون خود دو دانش داش���ته
باش���د که با هم اختالف دارند ،لیکن اختالف���ی در دانش خدای عزیز و جلیل [ که از آن به ما
عطا نموده ] نیست.
آن ش���خص گفت :س���ؤال من همین اس���ت که پاره ای از آن را بیان نمودی ،این دانشی که
ّ
دچار اختالف نیست نزد چه کسی است؟ پدرم فرمودند :تمامی آن نزد پروردگار است _ جل
ذکره _ ،و اما آنچه که بندگان بدان نیاز دارند نزد اوصیاست.
در ای���ن هن���گام آن م���رد نقابش را باز کرد ،درس���ت نشس���ت و چهره اش درخش���ید ،و ادامه
داد :مقص���ودم همی���ن ب���ود ،و بابت همی���ن مطلب آمدم ،گفتی���د که آن دانش���ی که اختالفی
در آن نیس���ت در نزد اوصیاس���ت ،چگون���ه آن را در اختیار دارند؟ پدرم فرمودند :همان س���ان
ک���ه رس���ول خدا؟ص؟ آ گاهی داش���ت ،با این تف���اوت که ایش���ان آنچه را ک���ه پیامبر؟ص؟ می دید
َّ
نمی بینند ،زیرا آن حضرت پیامبر بود و ایش���ان محدث هس���تند [ و فرش���تگان با آنان سخن
می گوین���د ] و آن حضرت [ در معراج ] نزد خدای عزیز و جلیل می رفت و وحی را می ش���نید،
لیکن ایشان نمی شنوند.
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آن ش���خص گفت :ای پس���ر رس���ول خدا ! درس���ت فرم���ودی ،اینک س���ؤالی س���خت مطرح
می کنم؛ بفرمایید که چرا این دانش آن گونه که ّ
توس���ط پیامبر؟ص؟ آش���کار می شد ،هم اکنون
ظاهر نمی ش���ود [ و گاه ّ
تقیه می کنید ]؟ ایش���ان خندیدند و فرمودند :خداوند عزوجل ابا نمود
ایمان به او امتحان ش���ده اند بر دانش او آ گاهی یابند ،همان
از اینکه کس���ی غیر از آنان که در
ِ
گون���ه که حکم کرد رس���ول خدا؟ص؟ بر آزار قوم خود صبر پیش���ه کند ،و تنها ب���ه فرمان او با آنان
أَ
تقیه نمود تا آنکه به او گفته شد :ف َ� ْ
بجنگد ،پس چه بسیار که ایشان ّ
اص َد ْع بِ� َما تُ��ؤْ َم ُر َو� ْع ِر ضْ� َع ِ�ن
ْ ْ
ال ُم�ش ِر ِك ي� ن�1،پس آنچه را بدان مأمورى آشكار كن و از مشركان روى برتاب.
قسم به خدا که اگر پیشتر نیز مأموریتش را آشکار می کرد در امان بود ،ولیکن اطاعت فرمان
خدا را اختیار نمود و از مخالفت با او هراسید ،و لذا خودداری کرد.
دوست می داشتم که مهدی این ّامت را می دیدی که فرشتگان با شمشیرهای آل داود در
میان آس���مان و زمین قرار دارند و ارواح کافران مرده را عذاب می کنند ،و ارواح زندگان آنان را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نیز بدان ها ملحق می نمایند.
در ادامه آن مرد شمش���یری را بیرون آورد و گفت :این یکی از آنهاست ،پدرم فرمودند :آری،
قسم به آنکه محمد را بر بشر برگزید.
در این هنگام آن ش���خص نقاب را دوباره بر چهره زد و گفت :من الیاس���م ،آنچه پرس���یدم
ناش���ی از ناآ گاهی نبود ،بلکه دوس���ت داش���تم این گفتار ّقوت [ قلب ] یارانت باش���د...
در آخ���ر حدی���ث آمده اس���ت :پس آن م���رد گفت :گواه���ی می دهم ش���ما صاحبان حکمی
هستید که هیچ اختالفی در آن نیست ،آنگاه برخاست و رفت ،و او را ندیدم».

2

شاید بتوان گفت که این حدیث مهم ترین دلیل بر حیات الیاس؟ع؟ است.
و ام ��ا در مناب ��ع س ��نیان :آنان اس ��رائیلیات بس ��یاری در این ب ��اره نق ��ل نموده اند ! الجام���ع الصغیر
ّ
 636/ 1می نویس ��د« :خضر در دریاست و الیاس در خشکی ،آن دو هر شب در کنار سدی که

ذوالقرنین میان مردم و یأجوج و مأجوج بنا کرد جمع می ش���وند ،و هر س���ال حج و عمره به جا
 .1سوره ی حجر 94/
 .2و نیز بحار االنوار 74/ 25

376

می آورند و از زمزم چنان می نوشند که تا سال بعد برای آنها کافی باشد».
االصاب ��ة  251/ 2همی ��ن گزارش را از انس نقل می کند و می نویس ��د« :عبد الرحیم و ابان [ که در
سند آن هستند ] متروک الروایه اند».

ّ
مناوی در فیض القدیر  672/ 3در شرح آن می نویسد« :مقصود آن است که اکثر مدت اقامت

آن دو در خشکی یا دریاست .الیاس به کسر همزه از أیس می آید که به معنای خدعه ،نیرنگ
و اخت�ل�ال عقل اس���ت ،یا اینکه از باب إفعال باش���د و به معنای ش���جاعی ک���ه فرار نمی کند،
ابن انباری چنین گفته است.
س���هیلی می گوی���د :صحیح آن اس���ت ک���ه الیاس مقابل امید اس���ت ،و ال���ف و الم آن برای
تعریف آمده و همزه ی آن همزه ی وصل است ،گرچه برخی آن را قطع گرفته اند».
ّ
نگارنده :س ��خنان اینان در مورد اس ��می عبری که اصل آن سریانی اس ��ت تکلف و تیر در تاریکی
انداختن است.

ّ
مناوی در ادامه می نویسد« :آن دو هر شب در کنار سدی که ذوالقرنین میان مردم و یأجوج و

مأجوج بنا کرد جمع می شوند ،و هر سال حج و عمره به جا می آورند ،و از زمزم چنان می نوشند
که تا سال بعد برای آنها کافی باشد ،و تمام غذایشان همین است .گویا این قسمت آخر از قلم
مصنف افتاده است .این حدیث ضعیف است ،لیکن ضعف آن بدین وسیله که با الفاظی
متفاوت و از چند طریق نقل شده است جبران و تقویت می شود ،از جمله آنکه در المستدرک از
انس بن مالک نقل می کند :در سفری با پیامبر؟ص؟ بودیم و در منزلی فرود آمدیم ،ناگهان مردی را
دیدم که ندا می کند :خدایا ! مرا از ّامت محمد _ که مرحوم و آمرزیده اند و توبه شان را پذیرفته ای
_ قرار ده ،من نگاه کردم و دیدم مردی اس���ت که بیش از س���یصد ذراع طول اوس���ت ،او گفت:
تو کیس���تی؟ گفتم :انس خادم پیامبر ،پرس���ید :او کجاس���ت؟ گفتم :س���خنت را می ش���نود.
او گفت :بر او سالم برسان و بگو برادرت الیاس سالمت می رساند.
م���ن آمدم و خبر را به آن حضرت رس���اندم ،ایش���ان هم آمدند و الی���اس را در آغوش گرفتند،
س���پس نشس���تند و س���خن آغاز کردند ،او گفت :یا رس���ول اهلل ! من در س���ال تنها یک بار غذا
می خورم ،و امروز آن روز اس���ت ،پس بیا با هم غذا بخوریم .در این هنگام س���فره ای از آسمان
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فرود آمد که بر آن نان ،ماهی و کرفس بود ،آن دو خوردند و نماز عصر را به جا آوردند ،بعد با او
وداع کردیم و دیدم که در میان ابرها به طرف آسمان می رود...
ذهب���ی ای���ن روای���ت را در احوال یزید ب���ن یزید بل���وی آورده و می گوید :خبری باطل اس���ت.
بخاری نقل می کند :از ابن مسعود و ابن عباس روایت شده که الیاس همان ادریس است.
اب���ن حج���ر گوید :عب���د بن حمید و اب���ن حاتم روایت ابن مس���عود در این رابطه را با س���ندی
شایس���ته آورده ان���د ،لیک���ن روایت ابن عباس توس���ط جویب���ر از ضحاک از وی نقل ش���ده که
سندش ضعیف می باشد ،لذا بخاری نسبت به آن قاطعیتی ندارد .برخی دیگر هم گفته اند:
الیاس از بنی اسرائیل بود».
س ��یوطی در الدرالمنثور  240/ 4می نویس ��د« :حارث بن ابی اس���امه در مس���ند خود با سندی
ّ
ضعی���ف از ان���س نقل می کند [ و همان روایت اجتماع خضر و الیاس در کنار س���د ذوالقرنین
را می آورد ]...
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابن عس���اکر از اب���ن ابی داود نقل می کن���د :الیاس و خضر رمض���ان را در بیت المقدس روزه
می دارند .هر س���ال حج می گزارند ،و از زمزم چنان می نوش���ند که تا سال آینده و همان موسم
برایشان کافی باشد.
عقیل���ی ،دارقطن���ی در االف���راد و نیز ابن عس���ا کر از ابن عب���اس روایت می کنن���د :پیامبر؟ص؟
فرمود :خضر و الیاس در هر موسمی جمع می شوند ،و هریک سر دیگری را می تراشد ،و با این
جمالت از یکدیگر جدا می شوند...
ابن عباس گوید :هر کس���ی این جمالت را صبح و ش���ام سه بار بگوید خداوند او را از غرق
شدن ،سوختن ،دزدی ،شیاطین ،سلطان ،مار و عقرب نگاه می دارد».
زمخشری در ربیع االبرار  330/ 1از مقاتل نقل می کند« :چهار تن از پیامبران زنده اند؛ عیسی و
ادریس در آسمان ،الیاس و خضر در زمین ،الیاس در خشکی است و خضر در دریا».
فتح الباری  342/ 7می نویس ��د« :ابن تین که گفته الیاس پیامبر نیس���ت ،سخنی عجیب بر
زبان رانده اس���ت ،او مبنای س���خن خود را گفتار کس���انی قرار داده که او را زنده می دانند ،که
مطلبی ضعیف اس���ت .اما اینکه او پیامبر نیس���ت باطل اس���ت ،زیرا ق���رآن عظیم می فرماید:
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نَّ ْ َ َ َ ْ
اس ل ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� نَ� ،چگونه می شود کسی رسول باشد ،لیکن نبی نباشد؟»
ِإَو� ِإ�ل ي�
نگارنده :ابن تین و گزافه گویی وی مثالی است برای کسی که اسرائیلیات چنان او را سرگرم خود
کرده که تصریح قرآن را فراموش می کند ،و یا آنکه خود را به فراموشی می زند !
ما نمی توانیم بر اخبار پیرامون الیاس؟ع؟ _ حتی آنها که در مصادر خودمان آمده است _ اعتماد
کنیم ،زیرا تحت تأثیر اس ��رائیلیات است ،البته این سخن مشروط به آن است که احادیثی از پیامبر
و اهل بیت؟مهع؟ در این باره نرسیده باشد.
اما احادیث مربوط به خضر؟ع؟ بس ��یار و برخی هم صحیح می باش ��د و بیانگر این مطلب است
که ایشان زنده است ،روزی می خورد ،در زمره ی یاران امام مهدی؟جع؟ در دوران غیبت است ،و به
هنگام ظهور در کنار ایشان خواهد بود.
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َأ ً
1
ِف� ي� ِه ْم ِم نْ� ُه ْم � َحدا22
آيا پنداش ��تهاى كه اصحاب كهف و رقيم از نشانههاى ش���گفت انگيز ما بودهاند؟ آنگاه كه جوانان
به س ��وى غار پناه جس ��تند و گفتند :پروردگار ما ! از جانب خود به ما رحمتى بخش و كار ما را براى
ما به س ��امان رس ��ان .پس در آن غار ،س���اليانى چند بر گوش هايش���ان پرده زديم .آنگاه آنان را بيدار
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

كردي ��م ،ت ��ا بدانيم كدام یک از آن دو دس���تهّ ،
مدت درنگش���ان را بهتر حس���اب كردهاند .ما خبرش���ان
را ب ��ر تو درس ��ت حكاي ��ت مى كنيم :آن ��ان جوانانى بودن���د كه به پروردگارش���ان ايم���ان آورده بودند و
ب ��ر هدايتش ��ان افزوديم .و دل هايش ��ان را اس���توار گردانيديم آن���گاه كه [ به قصد مخالفت با ش���رک ]
برخاس ��تند و گفتن ��د :پروردگار ما پروردگار آس���مان ها و زمين اس���ت .جز او هرگز معب���ودى را نخواهيم
ً
خوان ��د ،كه در اي ��ن صورت قطعا ناصواب گفتهايم .اين قوم ما ج���ز او معبودانى اختيار كردهاند .چرا
ّ
حق ّ
انيت ] آنها برهانى آش ��كار نمى آورند؟ پس كيس���ت ستمكارتر از آن كس كه بر خدا دروغ بندد؟
بر [
و چون از آنها و از آنچه كه جز خدا مى پرستند كناره گرفتيد ،پس به غار پناه جوييد ،تا پروردگارتان
از رحمت خود بر شما بگستراند و براى شما در كارتان گشايشى فراهم سازد .
و آفتاب را مى بينى كه چون طلوع می کند ،از غارش���ان به س���مت راست مايل است ،و چون غروب
می کن ��د از س ��مت چپ دامن برمى چيند ،در حالی كه آن���ان در جايى فراخ از آن [ غار قرار گرفته ] اند.
اين از نش ��انههاى خداس ��ت .خدا هر كه را راهنمايى كند او راهيافته اس���ت ،و هر كه را بى راه گذارد،
هرگز براى او يارى راهبر نخواهى يافت.
 .1سوره کهف ،آیات .22-9
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و مى پندارى كه ايشان بيدارند ،در حالی كه خفتهاند و آنها را به پهلوى راست و چپ مى گردانيم،
و سگش ��ان بر آس ��تانه [ ی غار ] دو دس ��ت خود را دراز كرده اس���ت .اگر بر حال آنان ّاطالع مى يافتى،
گريزان روى از آنها برمى تافتى و از [ مشاهده ی ] آنها آكنده از بيم مى شدى.
و اين چنين بيدارش ��ان كرديم ،تا ميان خود از يكديگر پرس���ش كنند .گويندهاى از آنان گفت :چقدر
ماندهاي ��د؟ گفتند :روزى يا پ ��ارهاى از روز را ماندهايم ،گفتند :پروردگارتان ب���ه آنچه ماندهايد داناتر
اس ��ت ،اين ��ک يك ��ى از خودتان را با اين پول خود به ش ��هر بفرس���تيد ،ت���ا ببيند كدام ي���ک از غذاهاى
آن پاكيزهت ��ر اس ��ت و از آن ،غذاي ��ى برايت ��ان بياورد ،و باي���د زيركى به خرج دهد و هيچ كس را از ش���ما
آگاه نگردان ��د .چ ��را كه اگر آنان بر ش ��ما دس ��ت يابند ،سنگس���ارتان مى كنند يا ش���ما را به كيش خود
بازمى گردانند ،و در آن صورت هرگز روى رستگارى نخواهيد ديد.
و بدين گونه [ مردم آن ديار را ] بر حالش ��ان آگاه س ��اختيم تا بدانند كه وعده ی خدا راس���ت است
ّ
و [ در ف ��را رس ��يدن ] قيام ��ت هيچ ش ��كى نيس ��ت ،هنگامى كه مي���ان خود در كارش���ان ب���ا يكديگر نزاع
مى كردند ،پس گفتند :بر روى آنها س ��اختمانى بنا كنيد ،پروردگارش���ان به آنان داناتر است .كسانى
ً
ك ��ه بر كارش ��ان غلبه يافتند گفتند :حتما بر ايش ��ان معبدى بنا خواهيم كرد .ب���ه زودى خواهند گفت:
سه تن بودند [ و ] چهارمين آنها سگشان بود ،و مى گويند :پنج تن بودند [ و ] ششمين آنها سگشان
بود .تير در تاريكى مى اندازند .و [ ّ
عدهاى ] مى گويند :هفت تن بودند و هشتمين آنها سگشان بود.
بگو :پروردگارم به ش ��ماره ی آنها آگاهتر اس ��ت ،جز اندكى [ كسى ش���ماره ی ] آنها را نمى داند .پس
درباره ی ايشان جز به صورت ظاهر جدال مكن و در مورد آنها از هيچ كس جويا مشو.

ّ
مفسران در شأن نزول این آیات گفته اند :مشرکان قریش سه تن از قریش _ عاص بن وائل سهمی،
اب ��ن اب ��ی معیط ام ��وی و ابن کلده عب ��دری _ را ن ��زد خاخام های یهود فرس ��تادند تا از آنان س ��ؤاالتی
دریافت کنند که رسول خدا؟ص؟ از پاسخ آن عاجز باشد ! برخی سؤاالت آنها چنین بود :قیامت چه
زمان خواهد بود؟ اصحاب کهف چه کسانی بودند؟ و ذوالقرنین کیست؟

1

تفس ��یر قم ��ی  31/ 2می نویس ��د« :آن���ان جوانانی بودند ک���ه در دوره ی فترت میان عیس���ی بن
مریم؟ع؟ و حضرت محمد؟ص؟ می زیستند .رقیم دو لوح مسی است که ماجرای ایشان ،اسالم
 .1ر.ک به تفسیر قمی  31/ 2و طبری 285/ 15
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آوردنشان ،درخواست دقیانوس از آنها و سایر احواالتشان بر آن مرقوم بود».
تفس ��یر عیاش ��ی  321/ 2از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :پادش���اه زمان ،اس���امی آنان ،پدران و
خانواده هایشان را در صفحاتی از سرب نگاشت».
نف ��راوی مالکی در الفواکه الدوانی  70/ 1می نویس ��د« :اصحاب که���ف با مهدی و از پیروان او
خواهند بود .عیسی؟ع؟ نماز صبح را پشت سر مهدی به جا می آورد ،و البته این کار ضرری
به ّ
نبوت او نمی رساند .مهدی در ادامه ،حکومت را به عیسی می سپارد ،دجال را می کشد و
در بیت المقدس می میرد.

ّ
ام���ر حاکمی���ت برای عیس���ی؟ع؟ انتظام می گی���رد ،و از زمان ف���رود آمدن در زمی���ن به مدت

چهل سال حکمرانی خواهد کرد .آنگاه از دنیا می رود و مسلمین بر او نماز می خوانند .برخی
ّ
گویند :او از زمان فرود آمدن هفت س���ال درنگ می کند ،و [ در آن مدت ] هیچ دش���منی میان
مردم نخواهد بود .سپس خدا بادی را می فرستد که ارواح مؤمنان را قبض می کند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نگارنده :س ��خن نف ��راوی بازخوانی افکار کعب االحبار اس ��ت که آن را به مثاب���ه احادیثی نبوی و
قطعی گرفته اند !

در الدرالمنث ��ور  215/ 4می نویس ��د« :از اب���ن عب���اس منقول اس���ت که رس���ول خدا؟ص؟ فرمود:
اهل کهف از اصحاب مهدی؟ع؟ هستند.
َ
َ
أ
أ
َ َ
زجاج���ی در امال���ی خود از اب���ن عباس روای���ت می کند که درب���اره ی آیه یْ � :م َح ِس بْ� ت� � نّ�
أَ ْ َ َ ْ َ ْ ف َ َّ
الر ِق� ي�م ،گف���ت :آن جوان���ان هنگامی که به جهت ترس بر دین از خویش���ان
�و
ا� الكه ِ
�صح ب
گریختند ،خانواده هایش���ان پادش���اه را باخبر کردند ،و او فرمان داد تا بر لوحی از سرب اسامی
آنان را بنویسند و آن را در خزانه انداخت ،و گفت :به آنان رسیدگی خواهد شد».
ّ
العطر الوردی  70/می نویس ��د« :راز تأخیر آنان تا این مدت آن اس���ت که آنان را به شرف اسالم
و یاری رساندن خلیفه ی حق گرامی دارند».
فتح الباری  365/ 6درباره ی س ��خن ابن عباس که اصحاب کهف از یاران حضرت مهدی؟ع؟

هس ��تند می نویس ��د« :سند آن ضعیف اس���ت ،اگر هم ثابت باش���د آن را حمل می کنیم بر آنکه
آنان نمردند ،بلکه خوابیده اند تا برای یاری مهدی مبعوث شوند».
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ما�رای �بساط
ج
منابع ش ��یعی و س ��نی حدیث ��ی را به این مضم ��ون آورده اند :برخ ��ی از صحابه از رس ��ول خدا؟ص؟
درخواس ��ت نمودن ��د ت ��ا اه ��ل کهف را ب ��ه ایش ��ان بنمایانند ،ایش ��ان هم فرم ��ان دادند تا بربس���اطی
بنش ��ینند و حض ��رت امی ��ر؟ع؟ را ب ��ه هم ��راه آنه ��ا فرس ��تادند .بس ��اط آن ��ان را ب ��اال ب ��رد ت ��ا آنک���ه به
اه ��ل کهف رس ��یدند ،و آن ��ان را خفت ��ه یافتند .صحابه ب ��ا آنان س ��خن گفتند ولی ج ��واب ندادند،
ّ
ام ��ا هنگام ��ی ک ��ه امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ تکل ��م ک ��رد پاس ��خ ایش ��ان را دادن ��د ،ابوبک ��ر گفت :ی ��ا علی !
چرا پاس ��خ تو را دادند ،ولی ما را نه؟ ایش ��ان به اهل کهف حواله دادند و آنان گفتند :ما تنها پاس���خ
نبی یا ّ
وصی نبی را می دهیم.
در روایات نیز آمده که حضرت علی؟ع؟ انس بن مالک را که در این جریان حضور داش ��ت گواه
گرفتن ��د ،اما او حاضر به گواهی دادن نش ��د ،و با نفرین امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ مواجه و به دنبال آن پیس
و نابینا شد.

1

نکاتی چند

 .1ش ��یخ مفی ��د؟حر؟ در ارش ��اد  117/ 2از ز ی ��د ب ��ن ارق ��م روای ��ت می کن ��د« :در اتاق���م بودم که س���ر
 .1ر.ک ب���ه عق���د ال���درر  141/از تفس���یر ثعلب���ی ،البرهان متق���ی  ،87/مناق���ب ابن مغازل���ی  ،232/الخرائ���ج و الجرائح
 ،210/ 1فضائ���ل ش���اذان ب���ن جبرئیل  ،164/مناق���ب آل ابی طال���ب؟ع؟  337/ 2و ،338الثاقب ف���ی المناقب ،71/
الیقی���ن  133/از جابر بن عبداهلل ،ارش���اد القل���وب  ،268/خالصة عبقات االنوار  258/ 3و نفح���ات االزهار ،241/ 3
س���ید بن طاووس در س���عد الس���عود  112/می نویس���د :فصلی در آنچه از کتاب تفس���یر یک جلدی ابو اس���حاق ابراهیم
بن احمد قزوینی می آوریم و آن یک حدیث اس���ت در تفس���یر سوره ی کهف ... :با س���ند خود از محمد بن ابی یعقوب
ج���وال دین���وری ،از جعف���ر بن نص���ر در حمص ،از عبدال���رزاق از معم���ر از ثابت از ان���س روایت می کن���د :از منطقه ای به
ن���ام بهن���دف بس���اطی ب���رای پیامبر؟ص؟ هدی���ه آوردن���د ...ما این حدی���ث را از چن���د طریق که ذکر ش���ده اس���ت آوردیم،
و س���بب ابنک���ه در اینج���ا نق���ل نمودیم آن اس���ت ک���ه مؤلف تفس���یر از بزرگان س���نیان اس���ت ،و این���ان در نق���ل کرامات
حضرت امیر؟ع؟ ّمتهم نیستند [ در حالی که اگر از شیعیان نقل می کردیم سنی ها ما را ّمتهم می کردند ! ].
همو در الطرائف  84/این جریان را نقل می کند و می نویسد :حدیثی که ثعلبی در مورد بساط روایت می کند طوالنی تر
از حدیث ابن مغازلی است ،ثعلبی می افزاید« :اهل کهف تا آخرالزمان به هنگام خروج مهدی در خواب رفتند ،مهدی
[ چ���ون ظهور کند ] بر آنان س�ل�ام می کند ،پس خداوند عزیز و جلیل ایش���ان را برای او زن���ده می کند ،آنگاه به خواب فرو
می روند و تا قیامت بر نمی خیزند».
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امام حس���ین؟ع؟ را بر فراز نیزه عبور دادند ،وقتی که به مقابل اتاق من رس���ید این آیه را تالوت
آ َ َ َ ً
َ ُ
أَ ْ َ ْ تَ أَ ّنَ أَ ْ َ َ ْ َ ْ ف َ َّ
الر ِق� ي� ِم ك نا�وا ِم نْ� � يَ� ِتا� ن�ا ع ج� ب�ا ،به خدا قسم مو بر بدنم
�و
ا� الكه ِ
فرمود� :م ح ِس ب�� �� �صح ب
ایستاد و صدا زدم :ای پسر رسول خدا ! به خدا سوگند که سر تو شگفت انگیزتر است».

مناق ��ب کوف ��ی  267/ 2از اعم ��ش از منه ��ال ب ��ن عم ��رو نق ��ل می کن ��د« :س���ر امام حس���ین؟ع؟
َ ُ
أَ ْ َ ْ تَ أَ نَّ أَ ْ َ َ ْ َ ْ ف َ َّ
الر ِق� ي� ِم ك نا�وا ِم نْ�
�و
ا� الكه ِ
را بر نیزه دیدم که این آیه را تالوت می کرد� :م ح ِس ب�� �� �صح ب
آ َ َ َ ً
� يَ� ِتا� ن�ا ع ج� ب�ا ،پس کسی از میان مردم صدا زد :ای پسر رسول خدا ! سر تو شگفت انگیزتر است».
 .2از آی ��ات مر ب ��وط ب ��ه اصح ��اب که ��ف اس ��تفاده می ش ��ود ک ��ه خداوند آنه���ا را ب���رای حضرت
صاح ��ب االم ��ر؟جع؟ ذخی ��ره کرده اس ��ت ،او معاص ��ران آنان را بر آن داش ��ت ت���ا جریان آنه���ا را بر لوح
بنگارند ،دری بر آن غار بنا کنند ،و تعدادش ��ان را مخفی داشت .مؤید این مطلب روایات اهل بیت
معصومین؟مهع؟ است.

الهدایة الکبری  163/از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :خداوند بقایای قوم موسی را برای او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهد آورد ،و اصحاب کهف را از برای او زنده خواهد نمود».
ارشاد  365/از مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :قائم؟ع؟ از پشت کوفه بیست و
هفت مرد را خارج خواهد س���اخت؛ پانزده تن از قوم موسی؟ع؟ که به حق راهنمایی و داوری
ّ
می کردند ،هفت تن اهل کهف ،یوش���ع بن ن���ون .... ،پس اینان انصار آن حضرت و حکام از
سوی ایشانند».
و الب ��د ایش ��ان که خود رومی هس ��تند در اتم ��ام ّ
حجت بر رومی ��ان ،امام؟ع؟ را یاری می رس���انند.
رومیان ��ی که س ��پاهی نزدیک به ی ��ک میلیون نف ��ر را به انطاکیه گس ��یل می دارن���د ،و در مقابل ،امام
مهدی؟ع؟ گروهی را به آنجا می فرس ��تند که هدف اصلی ش ��ان آش ��کار ساختن اهل کهف است تا
نشانه و اتمام ّ
حجتی بر روم باشند ،و در ادامه به آن حضرت ملحق شوند.
کرم ��ی حنبل ��ی در فرائد فوائد الفکر فی االمام المهدی المنتظر  103/از حذیفه از رس���ول خدا؟ص؟

روای ��ت می کن ��د« :ام���ت م���ن محش���ور نمی ش���وند ت���ا آنک���ه مه���دی قی���ام کن���د ...آن���گاه در
حال���ی ک���ه جبرئی���ل پیش ق���راول و میکائیل س���مت چپ او هس���تند متوجه ش���ام می ش���ود.
اهل کهف نیز یار و همراه اویند ،و اهل آسمان و زمین از وجود آن حضرت شادمان خواهند شد».
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 .3انطاکی ��ه ارتب ��اط ّ
خاصی با اصحاب کهف در حرکت امام مه ��دی؟ع؟ دارد ،و در عصر ظهور
از مکانت خاصی برخوردار اس ��ت ،چرا که مرکز خواص یاران مس ��یح؟ع؟ و دعوت ایشان است ،به
عالوه آنکه گروهی که حضرت به انطاکیه می فرس ��تد نس ��خه های اصلی ت ��ورات را از مکانی در آن

س ��رزمین بیرون خواهند آورد ،دالئل االمامة  249/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :مهدی از این بابت
مه���دی نام گرفته اس���ت که [ از س���وی خدا ] به ام���ری پنهان رهنمون میش���ود ،او به آنچه در
سینه های مردم است راهنمایی می کند .کسی را به سراغ مردی می فرستد و او را می کشد در
ّ
ّ
حالی که علت آن [ برای مردم ] مشخص نیست.
او س���ه گروه اعزام خواهد کرد :یک گروه برده های مس���لمانی را که نزد اهل ذمه هس���تند آزاد
می کند ،یک گروه در س���رزمین عرب اظهار بیزاری از یغوث و یعوق خواهد نمود ،و گروه دیگر
تورات را از غاری در انطاکیه بیرون می آورد .به او حکومت سلیمان عطا خواهد شد».
غیب ��ت نعمانی  237/از عمرو بن ش ��مر از جاب ��ر جعفی روایت می کند« :ش���خصی حضور امام
باق���ر؟ع؟ آم���د و گفت :خداوند ش���ما راحفظ کند ،ای���ن پانصد درهم زکات اموال���م را بگیرید.
امام؟ع؟ فرمودند :آن را میان همس���ایگان مس���لمان و برادران مس���کین با ایمانت تقسیم کن.
در ادامه فرمودند :هنگامی که قائم اهل بیت قیام کند [ اموال ] را به تساوی تقسیم ،و در میان
ّ
رعیت به عدالت رفتار می کند ،پس هرکس او را اطاعت کند از خداوند فرمان برده و هرکه از
او سرپیچی کند خدا را عصیان نموده است.
مهدی از این بابت مهدی نامیده شده که به امری پنهان راهنمایی می کند ،و تورات و دیگر
کت���ب خدای عزوج���ل را از غاری در انطا کیه بیرون خواهد آورد .او میان اهل تورات با تورات،
اهل انجیل با انجیل ،اهل زبور با زبور و اهل قرآن با قرآن حکم خواهد نمود.
ثروت ه���ای دنیا از درون و روی زمین نزد او جمع می ش���ود ،پس به م���ردم می فرماید :بیایید
به س���راغ چیزی که ب���ه خاطر آن قطع رحم کردی���د ،خون های حرام را ریختی���د و حرام خدای
عزوجل را مرتکب شدید ،و چنان بخشش می کند که احدی پیش از او نکرده است ،و زمین
را پر از عدل و داد و نور می کند ،همان گونه که از ستم و جور و ّ
شر آ کنده شده است».

1

 .1و نیز ر.ک به علل الشرائع  161/و عقد الدرر 39/
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نگارن ��ده :راوی بی ��ان نک ��رده که چرا امام باقر؟ع؟ زکات این ش ��خص را نپذیرفتند ،و به س���خن از
توزیع اموال توسط امام عصر؟ع؟ پرداختند.

الفت ��ن  355/ 1از کعب« :مه���دی به نبرد رومیان می رود .او فهم ده تن را خواهد داش���ت( !).
او تابوت سکینه را _ که توراتی که خداوند بر موسی؟ع؟ فرستاد و انجیلی که بر عیسی؟ع؟ نازل
ک���رد را در خ���ود دارد _ از غاری در انطا کیه بیرون می آورد ،و می���ان اهل تورات با تورات و میان
اهل انجیل با آن حکم خواهد کرد».
ثعلبی در العرائس  118/می نویسد« :تمیم داری گوید :به رسول خدا؟ص؟ گفتم :یا رسول اهلل !
از ش���هری در نزدیکی س���احل عبور کردم که اوصافی چنین و چنان داش���ت ،ایشان فرمودند:
شهری که می گویی انطا کیه است ،در یکی از غارهای آن قطعه هایی از الواح موسی قرار دارد.
ه���ر ابری از مش���رق یا مغرب بر آن بگذرد برکاتش را بر آن فرو می ریزد .روزها و ش���ب ها س���پری
نخواهند ش���د تا آنکه مردی از اهل بیتم در آن س���ا کن ش���ود و آن را از داد و عدل مملو س���ازد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

همان سان که از ظلم و ستم پر شده است».
خطیب در تاریخ بغداد  471/ 9از تمیم نقل می کند« :گفتم :یا رسول اهلل ! در روم شهری مانند
انطا کی���ه و پ���ر باران تر از آن ندیده ام ! ایش���ان گفتند :آری ،این بدان س���بب اس���ت که تورات،
عصای موسی ،قطعات الواح و سفره ی سلیمان بن داود در غاری از غارهای آن است .هیچ
ً
اب���ری نیس���ت که از یک���ی از جهات بر آنج���ا بگذرد مگر آنکه برک���ت خود را تمام���ا در آنجا فرو
می ریزد .روزها و شب ها سپری نخواهند شد مگر بعد از آنکه مردی از عترتم که نام او نام من
و نام پدرش نام پدر من اس���ت در آنجا س���کنی گزیند ،او در خلقت و اخالق به من می ماند،
و زمین را همان سان که از ستم و جور پر شده از داد و عدل مملو خواهد ساخت».
نگارن ��ده :س ��خنان و روای ��ات کعب االحب ��ار و تمی ��م داری ک ��ه م ��ورد تکذی���ب اهل بی���ت؟مهع؟
ً
ق ��رار گرفته اند ارزش ��ی ندارن ��د ،مخصوصا آنک ��ه برخی از روایات را ممکن اس���ت بعده���ا به این دو
نسبت داده اند.
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م� ق خ ف
ف
ارا� ح�ض ت
عالم ا�ز ن
ا� ی� ن
م� ن
ر� مهدی؟ع؟
اط� م� ت�ل� در ی
ه� ت� ِ
ابن حم ��اد در الفت ��ن  345/ 1از ابن مس ��عود _ ب ��دون آنک ��ه به رس ��ول خدا؟ص؟ نس ��بت دهد _ نقل

می کن ��د« :وقت���ی که تجارت ها کس���اد و راه ها ناامن ش���وند و فتنه های بس���یار رخ دهد ،هفت
عا ِل���م از مناطق مختلف _ که با هریک س���یصد و بیش از ده م���رد بیعت می کنند _ بدون قرار
پیش���ین می آیند و در مکه با یکدیگر مالقات می کنند .بعضی به بعضی دیگر می گویند :چرا
آمده ای���د؟ آن���ان می گویند :به دنبال م���ردی آمده ایم که امی���د می رود بر دس���ت او این فتنه ها
خاموش و قسطنطنیه فتح شود ،ما او را به نام خود ،پدر ،مادر و اوصافش می شناسیم.
ّ
چ���ون هم���ه بر این مطل���ب اتفاق نظ���ر می کنند ب���ه دنبال او می رون���د و در هم���ان مکه او را
می یابن���د و می گویند :آیا تو فالنی پس���ر فالنی هس���تی؟ می گوید :نه ،بلکه م���ن مردی از انصار
هستم ،و قصد او آن است تا از آنان ِب َرهد.
افراد ش���ناس ذکر می کنند و آنان می گویند :او
آنها اوصاف این ش���خص را برای اهل خبره و ِ
همان اس���ت که در پی اش هس���تید ،و هم اکنون به مدینه رفته است .آنان در مدینه به دنبال
او می روند ،و او به مکه می رود .در مکه او را می یابند و می گویند :تو فالنی پسر فالنی هستی و
مادرت فالنه دختر فالن است و چنین و چنان نشانه داری ،و یک بار از ما گریختی ،دستت
را دراز ک���ن ت���ا با ت���و بیعت کنیم ،او می گوید :من مقصود ش���ما نیس���تم ،بلکه فالن پس���ر فالن
انصاری هستم ،بیایید برویم آن را که می خواهید نشانتان دهم و از آنان می گریزد.
ب���از ب���ه دنب���ال او ب���ه مدینه می رون���د و او هم به مک���ه می رود .در کن���ار رک���ن او را می یابند و
می گوین���د :اگر دس���تت را ب���رای بیعت دراز نکنی گناه و خون ما بر گردن توس���ت ،این لش���کر
س���فیانی اس���ت که به فرماندهی مردی از جرم به دنبال ما آمده اس���ت .آنگاه بین رکن و مقام
می نشیند و دستش را پیش می کشد و با او بیعت می کنند .خداوند ّ
محبت او را در دل های
مردم قرار می دهد .او با گروهی که روزها چون ش���یران پیکار می کنند و ش���ب ها مانند راهبان
به عبادت می پردازند حرکت می کند».
نگارن ��ده :این داس ��تان از فهم س ��نیان قرن س ��وم [ عصر ابن حم ��اد ] درباره ی بش ��ارت های نبوی
پیرامون حضرت مهدی؟جع؟ حکایت می کند .آنان این روایت را به ابن مس ��عود _ که بش ��ارت های
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نبوی پیرامون امامان دوازده گانه؟مهع؟ را نقل می کرده اس ��ت _ نس ��بت داده اند ،و ّ
تصورات خود را در

مورد مهدی موعود ،و نیز تفسیر این مطلب« :با مهدی بیعت می شود در حالی که خوش ندارد»
بدان افزوده اند.
در این گزارش اصحاب سیصد و سیزده گانه ی امام مهدی؟جع؟ یاد شده اند ،همان کسانی که
خداوند از س ��رزمین های مختلف آنان را گرد می آورد ،و در این روایت برای هر یک از این هفت عالم
چنین ش ��ماری ذکر ش ��ده اس ��ت ! ابن حماد درباره ی این هفت تن گزارش ��ات کوتاه و بلندی را نقل
می کند ،لیکن هیچ یک از پیامبر و ائمه؟مهع؟ نیست.

ن��فس �زک�ه در ن�� ف� ا�ز ئ
علا�م ق� ی�ام ح�ض ت
ر� مهدی
ی
ج

؟جع؟

ش ��یخ مفی ��د در ارش ��اد  368/ 2می فرمای ��د« :در احادی���ث ،عالئ���م و حوادثی ب���رای زمان قیام
حضرت مهدی؟جع؟ ذکر ش���ده است ،از جمله :خروج س���فیانی ،قتل حسنی ،اختالف بنی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

عباس در پادش���اهی ،کسوف خورش���ید در نیمه ی ماه رمضان ،خسوف ماه در آخر رمضان و
بر خالف عادت ،فرو رفتن زمین در بیداء و نیز در مغرب و مش���رق ،ثابت ماندن خورش���ید از
زوال تا نیمه های عصر ،طلوع آن از مغرب ،قتل نفس زکیه با هفتاد تن از صالحین در پش���ت
کوفه [ نجف ] ،ذبح شدن مردی هاشمی بین رکن و مقام و فرو ریختن دیوار مسجد کوفه».
نگارنده :مقصود ش ��یخ مفید؟حر؟ ذکر عالمات ولو بدون ترتیب است .شاهد ما از نقل این عبارت

این قس ��مت اس ��ت« :قتل حس���نی ...قتل نفس زکیه با هفتاد تن از صالحین در نجف ،ذبح
شدن مردی هاشمی بین رکن و مقام و فرو ریختن دیوار کوفه».
در روایات وارد نش ��ده که حس ��نی اهل کجاست .اما در مورد هاش ��می یا آن حسنی که بین رکن و
مقام ذبح می شود ،روایات صریح داریم و خواهد آمد.
مقص ��ود از انه ��دام دی ��وار کوف ��ه ،دی ��وار مس ��جد آن از س ��مت مقاب ��ل قبله می باش���د ک���ه مدلول
روایات است.
ام ��ا نف ��س زکیه که در می ��ان هفتاد تن از صالحین در نجف کش ��ته می ش ��ود ،واضح ترین کس���ی
که تا این زمان در نجف کش ��ته ش ��ده و این مطلب بر او قابل انطباق اس ��ت ش���هید سید محمد باقر
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حکی ��م؟حر؟ اس ��ت که در میان بیش از هفتاد تن به ش ��هادت رس ��ید ،و معنای حدیث آن اس ��ت که
هفتاد نفر از کشتگان افرادی صالح هستند.
در مختص ��ر بصائ ��ر الدرج ��ات  199/خطب ��ه ای ب ��ه ن ��ام مخ ��زون را از حض ��رت امی ��ر؟ع؟ نق���ل

می کند که در قسمتی از آن آمده است« :ای مردم ! از من سؤال کنید قبل از آنکه فتنه ای شرقی
[ بس���ان ش���تری چموش ] پای���ش را بلند کند و در مه���ارش گذارد _ و این [ فتن���ه ] پس از مرگ
و زندگان���ی اس���ت _ ،یا آنکه آتش���ی با هیزم درش���ت در مغرب زمین ش���عله ور ش���ود و فریاد به
خونخواه���ی یا مانند آن کند .پس آن هنگام ک���ه فلک بگردد خواهید گفت :او ُمرد ،یا هال ک
ثُ َّ َ َ ْ ن َ ُ ُ ْ َ َّ �ةَ
شد ،در کدام وادی سیر می کند .پس در آن روز تأویل این آیه خواهد آمد� :م ردد�ا لكم الكر
أَ َ ْ ُ َ
َ َ ْ ُ أَ ْ َ َ ً
ََ
اك ْم � أ� ْ
وال َو بَ� ن� ي� نَ� َو ج�عل ن�اك ْم �ك ث� َر ن� ف� ي�را1،پس [ از چندى ] دوباره شما را بر آنان
م
عل ْ ي� ِه ْم َو � ْمدد ن�
بِ ٍ
چيره مىكنيم و ش ��ما را با اموال و پس ��ران يارى مىدهيم و [ تعداد ] نفرات شما را بيشتر مىگردانيم.

برای آن نش���انه ها و عالماتی اس���ت؛ نخست آن که کوفه با لش���کر و خندق محاصره شود،
در س���ر کوچه های کوفه آتش روش���ن شود ،چهل شب مس���اجد تعطیل شود ،سه پرچم _ که با
[ پرچم ] هدایت مش���تبه می ش���وند _ پیرامون مسجد اکبر آمد و شد کنند که قاتل و مقتول در
آتش اند .کش���تار بس���یار ،مرگ وسیع ،قتل نفس زکیه در پش���ت کوفه در میان هفتاد نفر ،آنکه
ّ
می���ان رک���ن و مقام ذبح می ش���ود ،قتل صبر اس���بغ مظفر در بیعت بتان و به همراه بس���یاری از
شیاطین انس»...
این روایت درباره ی حجاز و عراق اس ��ت ،و مس ��جد اکبر که پرچم ها حوالی آن آمد و ش ��د و نزاع
می کنند مسجد الحرام است.
ای ��ن کش ��تار فجیع ممکن اس ��ت هم در عراق باش ��د و هم در حجاز .اس ��بغ مظفر ه ��م _ که معلوم
نیست اهل کجاست _ شخصی است که او را در بند می کنند و به قتل می رسانند.

 .1سوره ی اسراء 6/
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ن
مد� ن�ه ب�ه ش� ت
هاد� می رسد
�زک�ه که در ی
��فس ی
ر� مهدی؟ع؟ ت
ارا� ح�ض ت
ا�ز ی� ن
اس�
کت ��اب س ��لیم  197/می نویس ��د« :از نامه ه���ای حض���رت علی؟ع؟ ب���ه معاوی���ه :ای معاویه !
رسول خدا؟ص؟ به من خبر داده اند که بنی ّ
امیه محاسن مرا از خون سرم رنگین می کنند و من
به شهادت می رسم...
م���ردی از نس���ل ت���و ش���وم ،ملع���ون ،جلف ،جف���اکار ،وارونه دل ،خش���ن و س���خت اس���ت و
خداون���د رأف���ت و رحمت را از دل او کنده .دایی هایش از کلب هس���تند و گویا او را می نگرم.
اگر می خواس���تم نام و صفت او و نیز اینکه چند س���ال دارد را می گفتم .او لش���کری به مدینه
می فرستد که بدان وارد می شوند .کشتار و فحشاء بسیاری به راه می اندازند .مردی از فرزندان
من _ که پاک و ّ
منزه اس���ت و زمین را از عدل و داد آ کنده می س���ازد ،همان س���ان که از س���تم
و جفا پر ش���ده _ از آنان می گریزد .من نام ،نش���انه و ّ
س���ن او در آن روز را می دانم .او از فرزندان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پس���رم حسین اس���ت که پس���رت یزید او را می کشد .او خون خواه پدرش اس���ت .پس به سوی
مک���ه فرار می کند .رئیس آن لش���کر مردی پاک و بی گن���اه از فرزندان مرا در کنار احجار الزیت
خواهد کشت»...
الفت ��ن  324/ 1از کع ��ب« :مدینه مباح ش���مرده می ش���ود [ و هر کاری بخواهن���د در آن انجام
می دهند ] ،و نفس زکیه به قتل می رسد».
هم ��ان  329/ 1از ابن مس ��عود« :لش���کری روان���ه مدین���ه می ش���ود که بی���ن حماوی���ن در زمین
فرو می روند ،و نیز نفس زکیه به قتل می رس���د».
کافی  337/ 1از زراره روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ فرمودند :آن پسر پیش از آنکه قیام کند
غیبتی خواهد داش���ت ،عرضه داش���تم :چرا؟ فرمودند :می هراس���د _ و با دست به شکم خود
اشاره کردند [ کنایه از کشته شدن ] _ .در ادامه فرمودند :ای زراره ! او منتظر است .و هموست
که مردم در والدتش شک می کنند ،برخی می گویند :پدرش بدون آنکه فرزندی باقی گذارد از
دنیا رفت ،گروهی می گویند :پدرش از دنیا رفت و او در شکم مادر بود و برخی هم می گویند:
َ
او دوس���ال پی���ش از فوت پ���در به دنیا آمد و همان منتظر اس���ت .خدای عزوجل دوس���ت دارد
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ش���یعیان را بیازماید .ای زراره ! آن هنگام [ غیبت و امتداد آن ] اس���ت که باطل گرایان دچار
تردید می شوند.
عرض کردم :فدایت شوم اگر آن زمان را درک کردم چه کنم؟فرمودند :ای زراره ! اگر آن دوران
ّ
عرفین نفسکّ ،
عرفین نفسک ،مل أعرف ّ
الل ّ
فإنک إن مل ُت ّ
هم ّ
نبيک،
را درک کردی این دعا را بخوان:
ّ
ّ
حجتکّ ،
عرفین رس���ولکّ ،
عرفین ّ
عرفین رسولک ،مل أعرف ّ
الل ّ
الل ّ
هم ّ
فإنک إن مل ُت ّ
هم ّ
فإنک
حجتک،
عرفین ّ
إن مل ُت ّ
حجتک ،ضللت عن ديین.

آنگاه فرمودند :ای زراره ! به ناچار پس���ری را در مدینه خواهند کش���ت ،گفتم :فدایت ش���وم
لش���کر س���فیانی او را می کشند؟ فرمودند :نه ،لش���کر بنی فالن به مدینه می آیند ،او را دستگیر
کرده می کش���ند ،و چون به ظلم و عدوان او را می کش���ند دیگر مهلت داده نمی ش���وند ،پس در
این هنگام انتظار فرج را داشته باشید ان شاء اهلل».

1

الفتن  323/ 1از حضرت امیر؟ع؟ نقل می کند« :سفیانی به کسی که با لشکرش به کوفه رفته
و آن را همانند پوس���ت س���اییده ،نامه ای می نویس���د و فرمان می دهد به حجاز رود .او هم به
مدین���ه می آید و شمش���یرش را در میان قریش ق���رار می دهد و از آنان و انص���ار چهارصد مرد را
می کش���د ،شکم ها را می درد و فرزندان را می کش���د .او خواهر و برادری از قریش را که فاطمه و
محمد نام دارند می کشد و بر در مسجد به دار می آویزد».
نگارنده :آنچه در این گزارش آمده که لش ��کر سفیانی از عراق می آیند ،قابل قبول نیست ،چرا که
آنها از شام میآیند.

هم ��و از ابو رومان از آن حضرت« :س���فیانی لش���کری را به مدینه می فرس���تد که به هرکس���ی از
آل محمد دس���ت یابند او را دس���تگیر می کنند ،و مردان و زنانی از بنی هاشم را می کشند .در
این هنگام مهدی و منصور از مدینه به مکه می گریزند ،او هم در پی آنان _ که به حرم خدا و
امن او رسیده اند _ می فرستد».
تفس ��یر عیاش ��ی  65/ 1از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :س���فیانی با یارانش ظاهر می ش���وند و تا
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه غیبت نعمان���ی  166/و  ،177کمال الدین  346 ،342/ 2و  481با چند طریق ،دالئل االمامة ،293/
غیبت طوسی  202/و ...
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جایی پیش می روند که تنها مقصودشان آل محمد؟ص؟ و شیعیان آنها خواهد بود .او لشکری
به کوفه می فرستد که از شیعیان آل محمد؟ص؟ می کشند و به دار می آویزند.
لش���کری را نیز روانه ی مدینه می کند و آنان مردی را در آنجا می کش���ند و مهدی و منصور از
آنجا می گریزند .آنها کوچک و بزرگ خاندان پیامبر؟ص؟ را دس���تگیر و اس���یر می کنند .لشکر به
دنب���ال آن دو [ مهدی و منصور ] از مدینه بیرون می رود ،و مهدی به مانند موس���ی هراس���ان و
نگران می رود تا آنکه وارد مکه می شود».
نگارن ��ده :البته این نفس زکیه غیر از آن نفس زکیه اس ��ت که نزدی ��ک ظهور امام زمان؟ع؟ در مکه
کشته می شود و خواهد آمد.

ن
�زک�ه که در مکه ش
ارا� امام عصر؟جع؟ ت
ک� ت�ه می ش�ود ا�ز ی� ن
اس�
��فس ی
غیبت نعمانی  257/روایت می کند « :از امام صادق؟ع؟ پرسیدند :آیا خروج سفیانی حتمی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اس���ت؟ فرمودن���د :آری ،و نی���ز قتل نفس زکی���ه ،قائم ،فرو رفت���ن زمین در بیداء ،دس���تی که در
آسمان آشکار می شود و ندای آسمانی از حتمیات هستند .پرسیدند :ندا چیست؟ فرمودند:
منادی به نام قائم و پدرش ندا می کند».
هم ��ان  258/نق ��ل می کن ��د« :امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ فرمودند :آی���ا می خواهید برایت���ان از آخرین
پادشاه بنی فالن بگویم؟ اصحاب گفتند :آری ،یا امیرالمؤمنین ! ایشان فرمودند :شخصی از
قومی از قریش را که قتل او حرام است ،در سرزمینی حرام می کشند و قسم به کسی که دانه را
شکافت و انسان را آفرید پس از آن تنها پانزده شب حکومت خواهند کرد».
همان  264/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :خروج سفیانی ،فرو رفتن زمین در بیابان ،قتل
نفس زکیه و ندای آس���مانی از حتمیاتی اس���ت که باید پیش از قیام قائم رخ دهند».
هم ��ان  262/نقل می کند« :محمد بن صام���ت به امام صادق؟ع؟ گفت :آیا این امر [ ظهور ]
نش���انه ای دارد؟ فرمودند :آری ،عرض کردم :چه عالمتی؟ فرمودند :هال کت عباس���ی ،خروج
سفیانی ،قتل نفس زکیه ،فرو رفتن زمین در بیابان و صدایی از آسمان.
عرضه داش���تم :فدایت ش���وم هراس آن دارم که آشکار ش���دن این عالمات به طول انجامد،
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فرمودند :نه ،اینها به مانند یک رشته دانه ایست که پی در پی آیند».
کم ��ال الدی ��ن  649/ 2از صال ��ح مول ��ی بنی ع ��ذراء نقل می کن ��د« :از امام صادق؟ع؟ ش���نیدم
فرمودند :بین قیام قائم آل محمد و قتل نفس زکیه تنها پانزده شب است».

1

غیبت ش ��یخ طوس ��ی  463/از عمار بن یاس ��ر روایت می کن ��د« :دولت اهل بی���ت پیامبرتان در
آخرالزمان خواهد بود و نشانه هایی دارد ...هنگامی که دیدید اهل شام بر گرد پسر ابو سفیان

2

اجتم���اع کردند ،به مک���ه بروید که در آن زمان نفس زکیه و برادرش را ظالمانه در آنجا خواهند
کشت .آنگاه منادی از آسمان ندا می کند :ای مردم ! امیر شما فالنی است ،و او همان مهدی
است که زمین را از داد و عدل پر می نماید ،آن گونه که از ستم و بیداد پر شده است».
هم ��ان از ابراهیم جریری نقل می کند« :نفس زکیه از آل محمد اس���ت و محمد بن حس���ن نام
دارد .او بدون جرم و گناه کش���ته می ش���ود و چون او را بکش���ند کس���ی در آسمان عذری برای
آن���ان نخواهد آورد و در زمین یاوری برایش���ان باقی نخواهد ماند .در ای���ن هنگام خداوند قائم
آل محمد را با گروهی که در چشمان مردم از سرمه خردترند می فرستد .مردمان برایشان گریه
می کنند و بر این باورند که آنان نیز از بین می روند ،لیکن خداوند مشارق و مغارب را برای آنان
خواهد گشود .آنان مؤمنان حقیقی هستند .بدانید که بهترین جهاد در آخرالزمان است».
شهادت نفس زکیه در برخی منابع سنی نیز آمده است ،المصنف  679/ 8از مجاهد نقل می کند:

«یکی از اصحاب پیامبر؟ص؟ گفت :مهدی خروج نمی کند مگر بعد از آنکه نفس زکیه کش���ته
شود .با کشتن او اهل آسمان و زمین بر کشندگان غضب می کنند ،لذا مردم به سوی مهدی
می آین���د و او را می آورن���د .او زمی���ن را از دادگ���ری و عدالت می آ کند ،زمی���ن گیاهش را بیرون
می دهد ،آس���مان بارانش را فرو می فرستد ،و ّامت در والیت او غرقه در نعمتی می شوند که تا
آن زمان چنین نبوده است».
با این حساب نفس زکیه شخصی ممدوح است که سخن از او در زمان صحابه نیز بر سر زبان ها
بوده است ،و از همین رهگذر برخی در صدد تطبیق او بر محمد بن عبداهلل بن حسن مثنی بر آمدند
 .1و نیز ارشاد  ،360/غیبت طوسی  271/و اعالم الوری 427/
 .2سفیانی که از نسل ابو سفیان است.
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و او را نفس زکیه نام نهادند.

الفتن  339/ 1از عمار« :هنگامی که نفس زکیه و برادرش را ظالمانه در مکه بکشند ،منادی
از آس���مان ندا می کند :ای مردم ! امیر ش���ما فالنی است ،و او همان مهدی است که زمین را از
داد و عدل پر می نماید».

1

 .2سیصد و سیزده نفر یاران خاص امام زمان؟جع؟
ق
م��ز ت
م�ام و ن
ل� ی� ن
ارا� امام مهدی

؟جع؟

نهج البالغة  126/ 2از امیرالمؤمنین؟ع؟« :بدانید ،پدر و مادرم فدای آنان باد که نام هایش���ان
در آسمان معروف است و در زمین مجهول .آ گاه باشید و انتظار آن بکشید که امورتان پشت
کند [ و سامان نیابد ] ،پیوندتان گسسته شود و کودکانتان بر شما حکومت کنند .این زمانی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهد بود که ضربه ی شمش���یری برای مؤمن از کس���ب درهمی حالل آس���انتر اس���ت ،و عطا
ش���ونده پاداش���ش از عطا کننده بیشتر است .مست می ش���وید ولی نه از شراب ،بلکه مست
نعمت ،بدون اضطرار س���وگند یاد می کنید ،و بی آنکه به حرج گرفتار باشید دروغ می گویید.
بال شما را به دندان می گیرد چنان که پاالن دوش شتر را می گزد .این سختی چه طوالنی است
و این امید [ ی که انتظار آمدنش را می کشند ] چه دور».

2

کم ��ال الدین  654/ 2از عبداهلل بن عجالن نقل می کند« :در حضور امام صادق؟ع؟ س���خن از
خروج قائم؟جع؟ به میان آوردیم ،من پرس���یدم :از کجا بدانیم که ایش���ان خارج ش���ده است؟
ایش���ان فرمودن���د :صبح می کنید و در زیر س���رتان صحیفه ای می یابید که بر آن نوش���ته ش���ده
است :اطاعتی نیک و پسندیده».

3

هم ��ان  673/ 2از جابر ب ��ن یزید نقل می کند« :امام باقر؟ع؟ فرمودند :گویا یاران قائم را می بینم
 .1و نیز ر.ک به عقد الدرر  ،66/الدرالمنثور  ،58/ 6الحاوی  65/ 2و  ،76رد ابن خلدون  ،573/المالحم و الفتن 61/
و  179و الفتن  330 ،329 ،324 ،193/ 1و 339
 .2و نیز شرح نهج البالغة ابن میثم  ،182/ 4منهاج البراعة  ،141/ 11ابن ابی الحدید  95/ 13و ینابیع المودة 437/
 .3و نیز العدد القویة  66/و بحار االنوار 305/ 52

394

ک���ه میان ش���رق و غرب را احاطه کرده ان���د .همه چیز حتی درندگان زمین و ه���وا از آنان فرمان
می برن���د .در هر چیزی رضایت آنان دنبال می ش���ود و چنان خواهد ش���د ک���ه زمینی بر زمینی
دیگر افتخار می کند که امروز مردی از اصحاب قائم؟ع؟ بر من گذشته است».

1

عل ��ل الش ��رائع  91/ 1در حدیثی مفصل روای ��ت می کند« :ابوبکر حضرم���ی به امام صادق؟ع؟
َ
گفت :فدایت ش���وم ،پاسخ دو سؤال [ از این دو آیه ] چیست؟ فرمودند :ای ابوبکر ! ِس ي� ُر وا ِف� ي�ها
َ َ َ أَ ّ َ ً آ
ن
َن 2
ل ي�ا ِل ي َ� و� ي�اما � ِم ِ� ي�� ،در اين [ راه ]ها ،شب ها و روزها با آرامش سیر کنید؛ مقصود آن است که با قائم
ما اهل بیت [ سیر کنید ].
ً
آ
َ َ نْ َ خَ َ ُ َ
ك نَ
ا� � ِم ن�ا3،و هرکه بدان وارد شود ایمن خواهد بود؛ یعنی هرکسی با او
و این آیه :وم� د�له

بیعت کند و هر جایی که او وارد شود همراهش وارد شود ،و [ دست ] بر دست او بکشد و در
سلک یارانش در آید ایمن خواهد بود».
اختص ��اص  325/از ابو بصی ��ر« :در محض���ر امام صادق؟ع؟ بودم و مردی خراس���انی نیز آنجا
ّ
ّ
ب���ود ،و ب���ا زبانی که برایم مفهوم نبود س���خن می گفتند .بعد از مدتی ب���ه زبانی تکلم کردند که
آن را می فهمیدم .ش���نیدم که امام؟ع؟ می فرماید :با پایت بر زمین بزن ،یکباره دیدم آن زمین
دریایی ش���د که بر دو کناره اش س���وارانی قرار دارند که گردن هایش���ان را ب���ر روی برآمدگی زین
نهاده اند ،حضرت فرمودند :ایشان یاران قائم؟ع؟ هستند».

4

ا� را ن�ر�ب ن
س� ق� ت� ب�ر آ� ن� ن
پ� ی� ش� ی� ن� ی� ن
ود�د،
ا� گوی ب
ن ن ن �ز ن ن
� ن
رس�د
دا� ها �خ
س�� ی�ا� � ی� ب�
واه�د ی
پ� ی
حاکم در مس ��تدرک  554/ 4از محمد بن حنفیه روایت می کند و آن را بنابر شرط مسلم و بخاری

صحی ��ح می ش ��مارد« :ن���زد حضرت امی���ر؟ع؟ بودیم که ش���خصی درباره ی مهدی س���ؤال کرد،
ایش���ان فرمودن���د :هیهات _ و با دس���ت عدد هفت را نش���ان دادند _ و فرمودن���د :در آخرالزمان
 .1و نیز اثبات الهداة  494/ 3و بحار االنوار 327/ 52
 .2سوره ی سبأ 18/
 .3سوره ی آل عمران 97/
 .4و نیز ر.ک به دالئل االمامة  245/و بحار االنوار 89/ 47
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ظه���ور می کند ،همان زمان که اگر کس���ی بگوید اهلل اهلل به قتل می رس���د .پ���س خداوند تعالی
قوم���ی را ک���ه چونان ابره���ا پراکنده اند برای مهدی گ���رد هم می آورد و میان دل هایش���ان الفت
ایجاد می کند .آنان از کس���ی نمی هراس���ند و اگر کسی در میانش���ان داخل شود [ و تعدادشان
افزون گردد ] مس���رور نمی گردند .ایش���ان به تعداد اصحاب بدر و ی���اران طالوت _ که همراه او
از نهر عبور کردند _ هس���تند ،پیش���ینیان گوی س���بقت بر آنان را نربودند ،پسینیان نیز بدان ها
نخواهند رسید.
اب���و طفی���ل می گوید :محمد بن حنفیه به م���ن گفت :آیا می خواهی بدان���ی او از کجا بیرون
می آید ،من پاسخ مثبت دادم ،او گفت  :از میان این دو کوه ،من گفتم :به خدا قسم از این دو
جدا نخواهم شد تا آنکه بمیرم و در مکه مرد».

1

با وضوح بیشتری در بصائر الدرجات  104/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :روزی رسول خدا؟ص؟
در حض���ور جماعتی از صحابه دو بار فرمودند :خدایا ! برادرانم را به من نش���ان بده ،اصحاب
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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گفتند :یا رسول اهلل ! مگر ما برادرانت نیستیم؟ ایشان فرمودند :نه ،شما اصحاب من هستید،
برادران من گروهی هس���تند در آخرالزمان که مرا ندیده و به من ایمان آورده اند .خداوند پیش
از آنکه آنها را از پشت پدران و رحم مادران بیرون آورد مرا از اسامی خود و پدرانشان آ گاه کرده
است .هریک از آنها در نگاهداری و حفظ دینش از دست کشیدن بر درختی تیغ دار در شبی
تاریک ،و یا به دس���ت گرفتن ش���رار ه ی آتش س���خت تر [ و اس���توارتر ] اس���ت ،اینان چراغ های
تاریکی هس���تند و خداوند از هر فتنه ی تاریکی آنان را نجات خواهد داد».
مؤید این حدیث روایت مس ��لم  150/ 1اس ��ت« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :دوست داشتم که
برادرانمان را دیده بودیم ،اصحاب گفتند :یا رسول اهلل ! مگر ما برادران شما نیستیم؟ فرمودند:
ش���ما اصحاب من هس���تید ،برادرانمان هنوز نیامده اند .پرس���یدند :ش���ما چگونه کس���انی از
ّامتت���ان را ک���ه هنوز نیامده اند می شناس���ید؟ فرمودند :اگر کس���ی در میان اس���بان س���یاه خود
اسبانی با پیشانی و دست و پای سفید داشته باشد آیا آنها را نمی شناسد؟ گفتند :آری ،ای
رسول خدا ! فرمود :آنان [ در قیامت ] با پیشانی و دست و پایی سفید _ بر اثر وضو _ می آیند و
 .1و نیز عقد الدرر  59/و عقیدة اهل السنة و االثر 30/
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من پیشتاز آنان به حوض هستم.
بدانید مردانی را از حوض من دور می کنند همان گونه که ش���تر گمشده رانده می شود ،من
آنان را صدا می زنم که بیایید ،لیکن گفته می شود :اینان بعد از شما [ دین را ] دگرگون کردند،
من هم می گویم :دور شوید ،دور شوید».
نگارن ��ده :اینک ��ه رس ��ول خدا؟ص؟ آنه ��ا را ب ��رادران خ ��ود خوان ��ده ب ��ر مقام ��ی عظیم دال ل ��ت دارد و
می رس ��اند ک ��ه آنه ��ا از تم ��ام صحابه ی ایش ��ان _ ب ��ه جز اهل بی ��ت معصوم ��ی که در می ��ان صحابه
بودن ��د _ باالترن ��د ،بلک ��ه در ای ��ن حدی ��ث کنای ��ه ای نس ��بت ب ��ه صحابه ی خودش ��ان نیز هس���ت،
به خصوص آنکه ایش ��ان حدیث خود را با س ��خن از آن دسته از صحابه که _ چون شتران گمشده _
از حوض منع و به فرمان الهی رهسپار دوزخ می شوند به پایان رساندند !
عبارت :برادرانم ،هنگامی که به عبارت :نه پیشینیان گوی سبقت را بر آنان ربودند ،و نه پسینیان
به آنها خواهند رسید ،ضمیمه شود ،داللت می کند آنها از صحابه برترند.

آ
ق
ن آن
نق
م� ن� گرد هم می �ورد
خ�داو�د ��ها را در ی�ک ش� ب� ا�ز ا�صی ��اط �ز ی
غیبت شیخ طوسی  284/از امام صادق؟ع؟« :امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمودند :مردمان [ مؤمن ]
هم���واره کاه���ش می یابن���د تا آنکه دیگر کس���ی اهلل را ب���ر زبان نی���اورد ،لیکن ب���زرگ دین بر حق
اس���توار می ماند .آنگاه خداوند گروهی را از نقاط مختل���ف زمین به مانند پاره های ابر پاییزی
[ که پراکنده اند ] گرد می آورد.
به خدا س���وگند من آنان را می شناسم و از اسامی شان ،قبائل و نام امیرشان نیز آ گاهم .آنها
گروهی هستند که خداوند هرگونه که بخواهد آنان را می گزیند ،از قبیله ای یک مرد ،دو مرد و
حتی تا نه نفر را برمی گزیند ،و از آفاق [ مختلف ] سیصد و سیزده نفر به تعداد اهل بدر جمع
أَ ْ نَ َ تَ ُ نُ َ أْ ت ُ ُ ُ َ ً نَّ َ َ َ ُ َ َ
ٌ 1
اهلل على ك ِ ّل ش� ٍ ئْ� ق� ِد ي�ر،
خواهند شد ،و این فرمایش خداست � :ي�� ما �كو�وا ي�� ِ� ِب�كم اهلل �ج ِم ي�عا ِإ��
هر كجا كه باشيد ،خداوند همگى شما را [ گرد ] مى آورد ،در حقيقت خدا بر همه چيز تواناست.

و چنان اس���ت که یکی از آنها جامه را بر خود می پیچد و آن را نمی گش���اید تا آنکه خدا او را
 .1سوره ی بقره 148/
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به آنان برساند».
تفس ��یر عیاشی  66/ 1از ابو سمینه از خادم امام کاظم؟ع؟ نقل می کند« :از ایشان درباره ی این
َ ُ ُ أْ
أَ
ً
ُ
ك ُم ُ
اهلل �ج َ ِم ي�عا ،ایشان فرمودند :به خدا قسم هنگامی که قائم
آیه پرسیدم � :يْ� نَ� َما ت�ك نو�وا يَ�� ِت� ِب�
ما قیام کند ،خداوند شیعیان ما را از تمام سرزمین ها برای او گرد هم می آورد».
کمال الدین  672/ 2از مفضل بن عمر نقل می کند« :امام صادق؟ع؟ فرمودند :این آیه در شأن
َ ُ ُ أْ
أَ
ُ ُ ُ َ ً
َ
َ
ْ
ن
ت
َ
ت
ن
�ج
مفقودین از اصحاب قائم؟ع؟ نازل شد � :ي�� ما �كو�وا ي�� ِ� بِ�كم اهلل ِم ي�عا ،آنان شب هنگام
از بسترهایش���ان ناپدید می ش���وند و صبح در مکه خواهند بود و برخی از آنها در میان ابر س���یر
می کند و ما اسم او ،پدرش ،اوصاف و نسبش را می دانیم.
گفتم:فدایتشوم،ایمان کدامیکباالتراست؟فرمودند:آنکهروز در میانابرحرکتمی کند».

1

تفس ��یر عیاشی  67/ 1از مفضل از ایش ��ان« :هنگامی که به امام؟جع؟ اذن [ ظهور ] داده شود،
خدا را با نام عبرانی اکبر می خواند ،پس س���یصد و س���یزده یار ایشان _ که به مانند پاره های ابر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پاییزی [ پراکنده ] بودند و اصحاب والیت 2هستند _ حاضر می شوند.
برخی از آنها شب هنگام از بسترش ناپدید می شود و در مکه صبح می کند ،برخی هم روز و در
میان ابر مشاهده می شود که سیر می کند ،و نام او ،پدر و حسب و نسبش [ نزد ما ] معلوم است.
گفتم :فدایت ش���وم ،ایمان کدامیک باالتر اس���ت؟ فرمودند :آنک���ه روز و در میان ابر حرکت
ْ
َ
ً
می کند ،آنان مفقودان هستند و این آیه در مورد آنها نازل شده :أ� ْ� نَ� َما تَ� ُك نُو�وا َ� أ� ت� � ُك ُم ُ
اهلل �ج َ ِم ي�عا».
ي ِ ِب
ي
َ ف َّ َ �زْ قُ ُ ْ َ َ تُ َ
وع ُد نَ
و�.
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  110/از ابن عباس« :مقصود از آیه ی :و ِ� ي� السم ِاء ِر �كم وما �
فَ َ َ ّ َّ َ َ أ ض نَّ ُ َ َ قٌّ ثْ َ َ أَ نَّ ُ ْ تَ نْ قُ
3
ن
روزى شما و آنچه وعده داده شدهايد در
و
،
و�
�
�و ر ِب� السم ِاء وال�ر� ِإ��ه لح� ِم�ل ما ��كم �� ِط
ِ

ً
آسمان است .پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين ،كه واقعا او حق است همان گونه كه خود شما

سخن مى گوييد؛ قیام قائم؟ع؟ است [ یعنی قیام آن حضرت حق است ].
َ ُ ُ أْ
أَ
ً
ُ
ك ُم ُ
اهلل �ج َ ِم ي�عا ،گفت :اینان یاران قائم؟ع؟ هستند
و نیز درباره ی آیه ی � :يْ� َن� َما ت�ك نو�وا يَ�� ِت� ِب�
 .1و نیز ر.ک به غیبت نعمانی  ،241/اثبات الهداة  493/ 3و البرهان 162/ 1
 .2در نقل مرحوم عیاش���ی اصحاب الوالیة آمده و چنین بازگردان ش���د ،اما بعید نیست _ همان گونه که مرحوم نعمانی
در غیبت آورده _ اصحاب االلویة و به معنای پرچمداران باشد .م
 .3سوره ی ذاریات 22 - 23/
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که خداوند در یک روز همه را گرد می آورد».
غیب ��ت نعمان ��ی  316/از س ��لیمان ب ��ن هارون عجل ��ی از امام ص ��ادق؟ع؟« :ی���اران صاحب امر
امامت محفوظند و اگر همه ی مردم [ از بین ] روند خداوند آنها را برای او خواهد آورد .آنهایند
ف َ ْن َ ْ فُ ْ َ َ ُ�ؤ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ ً َ
َ َ
نَ 1
لاء ف� ق�د َوكل ن�ا بِ�ها ق� ْوما ل يْ� ُسوا بِ�ها بِ�ك ِفا� ِر ي��،
که خدای عزوجل درباره شان فرمودهِ � :إ�� ي�ك�ر بِ�ها ه ِ
و اگر اينان بدان كفر ورزند ،بى گمان گروهى را بر آن می گماريم كه بدان كافر نباشند.
ْ
َ َ
ْ
َ
و نیز در مورد ایشان است که می فرماید :فَ� َس ْو فَ� َ� أ��ت� ُ
اهلل ب� قَ� ْو ٍم يُ� ِح ُّ ب� ُه ْم َو يُ� ِح بُّ� نَو� ُه أ� ِ ذ� ّل ٍة� َعلى ال ُم�ؤْ ِم ِن� ي� ن�َ
ِ
ي ِي
أَ َ َ َ ْ َ
� ِع ّ�ز ٍ�ة على الك ِفا� ِر ي� نَ�2،پس خدا گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست مى دارد و آنان [ نيز ] او را دوست
می دارند [ .اينان ] با مؤمنان فروتن [ ،و ] بر كافران سرفرازند».

همان  315/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :یاران قائم سیصد و سیزده مرد از اوالد عجم هستند.
برخی روز در ابر حرکت می کند و نام او ،پدر و حسب و نسبش [ برای ما ] معلوم است .بعضی
هم بر بس���تر خوابیده اس���ت که بدون قرار پیش���ین در مک���ه به حضور آن حضرت می رس���د».
کمال الدین  377/ 2از عبد العظیم حس ��نی روایت می کن ��د« :به امام جواد؟ع؟ گفتم :امید آن
دارم که ش���ما قائم اهل بیت پیامبر؟ص؟ باش���ید ،همو که زمین را همان سان که از ستم و ظلم
آ کن���ده ش���ده از عدل و داد پر خواهد س���اخت ،ایش���ان فرمودند :ای ابو القاس���م ! هریک از ما
فرم���ان خداون���د عزیز و جلیل را برپا م���ی دارد و به دین او راهنمایی می کن���د ،لیکن آن قائمی
که خداوند عزوجل به دس���ت او زمین را از اهل کفر و انکار پاک و از داد و عدل خواهد آ کند،
کس���ی اس���ت که والدتش بر مردم مخفی خواهد بود و خود نیز غیب���ت خواهد نمود و بردن نام
وی بر آنان حرام اس���ت .او همنام و کنیه ی رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت ،زمین برایش درنوردیده ،و
هر س���ختی آس���ان می شود .به تعداد اهل بدر _ یعنی سیصد و سیزده نفر _ از یاران او از اقصی
َ ُ ُ أْ
أَ
ُ
ك ُم ُ
اهلل
نقاط زمین گرد می آیند و این سخن خدای عزیز و جلیل است � :يْ� نَ� َما ت�ك نو�وا يَ�� ِت� بِ�
َ ً نَّ َ َ َ ُ َ َ
اهلل على ك ِ ّل ش� ٍ ئْ� ق� ِد ي� ٌر ،چون این تعداد از اهل اخالص جمع شوند خداوند امر او را
�ج ِم ي�عا ِإ��
آش���کار خواهد س���اخت ،و آن هنگام که ده هزار مرد ،کامل شوند به اذن خدای عزوجل قیام
 .1سوره ی انعام 89/
 .2سوره ی مائده 54/
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می کند و دشمنان خدا را چنان می کشد تا او راضی شود.
عب���د العظیم گفت :آقای من ! چگونه می داند که خدا راضی ش���د؟ فرمودند :رحمت را در
قلب او می افکند .او وقتی وارد مدینه ش���ود الت و عزی را بیرون و به آتش خواهد کش���ید».
مختصر تاریخ دمش ��ق  114/ 1از حضرت علی؟ع؟« :چون قائم آل محمد قیام کند ،خداوند
برای او [ یارانش از ] اهل مشرق و مغرب را گرد خواهد آورد و آنان بسان پاره های [ پراکنده ی ] ابر
پاییزی گرد خواهند آمد ،اما رفیقان از اهالی کوفه اند و ابدال از اهل شام».

1

الفت ��ن  390/ 1از تیم ��ی از آن حض ��رت« :دی���ن چنان متروک می ش���ود که کس���ی ال إله إال اهلل
نگوید _ ،برخی راویان گویند که حضرت فرمود :چنان که کسی نام خدا را بر زبان نبرد _ ،لیکن
ب���زرگ دین بر حق اس���توار می مان���د ،و آن هنگام خدا قومی را که به مانن���د پاره های ابر پاییزی
ّ
2
[ پراکنده ] بودند _ و من نام امیر و محل توقف مرکب هایشان را می دانم _ برمی انگیزد».
اب ��ن ابی الحدید در ش ��رح نهج البالغة  104/ 19پ ��س از نقل روایتی مش ��ابه از حضرت امیر؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می نویس ��د« :این خبر از پیش���گویی های امام؟ع؟ اس���ت ،و در آن از مهدی که به اعتقاد ما در
آخرالزمان به وجود می آید سخن گفته اند...
اگر کس���ی بگوید :این روایت باور امامیه را _ به اینکه مهدی هراس���ان و مخفی اس���ت و در
زمین س���یر می کند ،و در آخرالزمان ظهور می نماید و حکومتی پایدار خواهد داش���ت _ تقویت
می کند ،در پاسخش می گوییم :به اعتقاد ما بعید نیست دولت امام مهدی که در آخرالزمان
ً
ظاهر می شود به خاطر مصلحتی که خدا می داند در ابتدا مضطرب و نابسامان باشد ،و بعدا
انتظام یابد و استوار گردد».

ق آ
ارا� امام مهدی؟جع؟ ت
ی� ن
ام� ش�مرده ش�ده در �ر� ن�

ُ
َ
ا� إ� َلى أ� َّم ٍ ة� َم ْع ُد َود ٍ�ة
تفس ��یر قمی  323/ 1از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کندَ «:و َل ِ ئ� نْ� أ� خَّ� ْر ن َ�ا َع نْ� ُه ُم ْال َع�ذَ َ
ب
ِ
 .1الصواعق  165/و رد ابن خلدون مغربی  572/که آن را صحیح می شمارد.
 .2و نیز ر.ک به المصنف ابن ابی شیبه  ،23/ 15غریب الحدیث هروی  ،115/ 1تهذیب اللغة ازهری  ،185/ 1غریب
الحدیث ابن جوزی  ،241/ 2لسان العرب  ،271/ 8غیبت شیخ طوسی  ،284/شرح نهج البالغة ابن میثم 370/ 5
و بحار االنوار 113/ 51
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َ ُ ُ
َْ ُ
ل يَ� ق�ول نَّ� َما ي�ح بِ� ُسه1،و اگر عذابشان را تا ّامتی شمرده شده به تأخیر اندازیم می گویند :چه چیز مانع
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سفیانی برای مقابله می آید و خداوند زمین را فرمان می دهد که گام های آنان را بگیرد ،و این
َ َ ْ تَ َ ذْ فَ �ز ُ فَ فَ ْ تَ َ أُ خ �ذُ
نْ َ َ ن َ
ك
م
�
م
وا
ا� ق� ِر ي� ب�2،و ای کاش می دیدی هنگامى
س���خن خداست :ولو �رى ِإ�� � ِ عوا �لا �و� و� ِ� ِ
ٍ
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یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
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آن ش ��ده اس ��ت؛ ّامت ش ��مرده ش ��ده یاران قائم _ س ��یصد و بیش از ده نفر _ هس���تند».

تفس ��یر عیاش ��ی  57/ 2از امام باقر؟ع؟« :به خدا قسم که سیصد و بیش از ده مرد یار قائم؟ع؟
َ َ ئ نْ أَ خَّ ْ ن َ َ ْن ُ ُ ْ َ �ذَ َ َ أُ َ ْ ُ َ
ّ
ا� ِإ�لى � ّم ٍ ة� َمعدود ٍ�ة  ،آنان که
امت ش���مرده شده اند که خداوند می فرماید :ول ِ�� ��ر�ا ع�هم الع ب
به مانند پاره های ابر پاییزی بودند ّ
طی یک زمان برای آن حضرت گرد هم می آیند».

تفس ��یر قم ��ی  205/ 2از آن حضرت در تفس ��یر همین آی ��ه روایت می کند« :به خدا س���وگند آنان
اصح���اب قائم هس���تند ک���ه در یک زمان ب���رای او گرد می آین���د .پس چون به بیداء آید لش���کر

را ك ��ه آنان وحش ��ت زدهاند ،پس گري ��زى نمانده اس ��ت و از جايى نزديک گرفت���ار آمدهاند؛ یعنی به
وسیله ی قائم آل محمد؟مهع؟ [ گرفتار و هال ک شده اند ].
ْ
َ أَ نَّ َ ُ ُ تَّ ن َ ُ �شُ نْ َ َ
ا� َ�ع�دَ ....وح� َل َ� ْ� نَ� ُه ْم َو َ� ْ� نَ� َما َ��ش تَ� ُه نَ
ن
و� ،و چگونه از جايى دور ،دست
ب
ي
ي
ِ ي بي
و��ى لهم ال��او ِم� مك ٍ ب ِ ي ٍ
يافتن [ به ايمان ] براى آنان ّ
ميس ��ر اس ��ت؟ ...و ميان آنان و آنچه مى خواس���تند حايل قرار مى گيرد؛

[ آنچه می خواستند آن است ] که عذاب نشوند.
َ
أَ ْ
َ ُ
ك َما ف� ِع َل ِب�� ش� ي َ� ِاع ِه ْم ِم نْ� ق� بْ� ُل ،همان گونه كه از پیشتر با امثال ايشان چنين شد؛ مقصود تکذیب
کنندگانی هستند که پیش از اینان بودند و هال ک شدند.
َّ
َ ُ
َ ّ
ّ
ِإ��ن ُه ْم ك نا�وا ِ�ف ي� ش� ٍك ُم ِر ي� بٍ� ،آنها [ نیز ] در شکی سخت بودند».

َ َ ئ نْ أَ خَّ ْ ن َ َ نْ ُ ُ ْ َ �ذَ َ َ أُ َ
ا� ِإ�لى � ّم ٍ ة�
غیب ��ت نعمانی  241/از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روای ��ت می کن ��د« :ول ِ�� ��ر�ا ع�هم الع ب
ْ ُ َ
3
َمعدود ٍ�ة ؛ عذاب خروج قائم؟ع؟ است و ّامت شمرده شده به تعداد اهل بدرند».

 .1سوره ی هود 8/
 .2سوره ی سبأ 51 - 54/
 .3و نیز ر.ک به تفس���یر عیاش���ی  140/ 2و  ،141تأویل اآلیات  ،223/ 1اثبات الهداة  ،541/ 3المحجة  102/و البرهان
فی تفسیر القرآن 208/ 2
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خ ف
ن
هس� ن�د که خ� ن
کسا�ی ت
لا� ت� و ت
داو�د ب�ه آ� ن� ن
ع� ن
آ� ن� ن
اس� ق�رار
ا� وعده ی �
ا�
ا� ش� ی� ی
م� ن� را داده ت
اس�
در �ز ی
ََ
کافی  193/ 1از عبداهلل بن سنان می آورد« :از امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه سؤال کردمَ :وعد
َ ْ َ َ َّ
َ
ُ َّ ذ نَ آ َ ُن ْن ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ َت ْخ فَ ّنَ ُ ْ ف أ ض َ
ْ 1
ر� ك َما ْاس ت� خ�ل ف� ال ذ ِ ي�� نَ� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِهم،
ا� ل ي�س�� ِل��هم ِ� ي� ال�
اهلل ال ِ ي��� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الصا ِلح ِ
ً
خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،وعده داده است كه حتما آنان را

در زمين جانشين قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش از آنان بودند جانشين قرار داد ،ایشان
در پاسخ فرمودند :آنان ائمه اند».
تأویل اآلیات  368/ 1از آن حضرت چنین نقل می کند« :این آیه در مورد علی بن ابی طالب و
امامان از نسل او نازل شد ،و مقصود از آن ظهور قائم؟ع؟ است».
کفای ��ة االث ��ر  56/از جابر بن عبداهلل روایت می کند« :جندب بن جناده ی یهودی از خیبر آمد و
به رس���ول خدا؟ص؟ گفت :ای محمد ! بگو خدا چه چیزی ندارد؟ چه چیزی نزد او نیس���ت؟ و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چه چیزی را نمی داند؟ ایشان فرمودند :آنچه که خدا ندارد شریک است ،آنچه نزد او نیست
ظل���م بر بندگان اس���ت ،و آنچه او نمی داند اعتقاد ش���ما یهودیان اس���ت که عزیر را پس���ر خدا
می دانید و حال آنکه او برای خود فرزندی نمی داند.
در ای���ن هن���گام جندب گفت :ش���هادت می دهم که خدایی غیر از اهلل نیس���ت و ش���ما به
حق رس���ول او هس���تید .دیش���ب در خواب موس���ی بن عمران؟ع؟ را دیدم که به من فرمود :ای
ّ
متمسک باش .اسالم را خداوند
جندب ! بر دس���ت محمد اس�ل�ام آر و به جانشینان پس از او
روزی من کرد ،حال درباره ی جانشینان خود برایم بگویید تا به آنان ّ
تمسک جویم.
پیامب���ر؟ص؟ فرمودند :ای جندب ! جانش���ینان من پس از من به تعداد نقیبان بنی اس���رائیل
هستند .جندب گفت :یا رسول اهلل ! در تورات آمده که آنان دوازده تن بودند .ایشان فرمودند:
آری ،امام���ان بع���د از من نی���ز دوازده نفرند ،او عرضه داش���ت :ای رس���ول خدا ! آیا همه در یک
زمانند؟ فرمودند :نه ،بلکه یکی پس از دیگری ،و تو تنها سه تن از آنان را درک خواهی نمود.
جن���دب گفت :آنان را برایم نام ببرید ،حضرت فرمودند :تو پس از من س���رور اوصیاء ،وارث
 .1سوره ی نور 55/
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پیامبران و پدر امامان علی بن ابی طالب ،بعد از او پس���رش حس���ن و پس از او هم حس���ین را
درک خواه���ی کرد ،پس بعد از من به آنها ّ
متمس���ک باش و نادان���ی جاهالن تو را فریب ندهد.
هنگامی که والدت پس���ر حس���ین ،علی بن الحسین فرا رسد خداوند تو را از دنیا خواهد برد ،و
آخرین توشه ی تو از دنیا مقداری شیر است.
جندب عرض کرد :ای پیامبر خدا ! در تورات چنین دیده ام :الیا یقطوا ش���برا و ش���بیرا ،ولی
اس���امی آنان را نمی دانم ،جانش���ینان پس از حس���ین چند نفرند و نامشان چیست؟ فرمودند:
ّ
نه تن از نس���ل حس���ین که مهدی از آنهاس���ت ،هنگامی که مدت [ امامت ] حس���ین به پایان
رس���د ،پس���رش علی که زین العابدین لقب اوس���ت عهده دار آن خواهد ش���د ،با سپری شدن
ّ
مدت او پس���رش محمد که باقر خوانده می شود آن را بر عهده خواهد گرفت ،با اتمام دوران او
پس���رش جعفر که صادق نامیده می ش���ود ،بعد از او پسرش موسی که او را کاظم گویند ،چون
ّ
مدت او به پایان رس���د ،پس���رش علی که رضا خوانده می ش���ود ،سپس پسرش محمد که زکی
نامیده می شود ،آنگاه پسر اوکه علی نام دارد و نقی گفته می شود ،بعد پسرش حسن که امین
نامیده می شود آن را عهده دار خواهند شد ،پس از آن امام آنها غائب خواهد شد.
جندب گفت :یا رسول اهلل ! حسن است که غیبت می کند؟ ایشان فرمودند :نه ،بلکه پسر
او ّ
حجت .گفت :نام او چیست؟ فرمودند :نامش برده نشود تا آنکه خدا او را آشکار سازد.
عرضه داش���ت :س���خن از ایش���ان در تورات آمده اس���ت و موس���ی بن عمران ما را به ش���ما و
جانشینانی که پس از شما و از نسل شما هستند بشارت داده است.
َ َ َ ُ َّ ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ
الص ِال َح ِت
ا�
آنگاه رسول خدا؟ص؟ این آیه را تالوت فرمودند :وعد اهلل ال ِ�ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا
َ
َ َ ُ
َ َ ْ تَ خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ َ ْ تَ خْ َ فَ َّ ذ َ ْ قَ ْ ْ َ َ ُ َ ّ نَ َّ َ ُ ْ نَ ُ ُ َّ ذ
� ْار ت� ض�ى له ْم
ل ي�س�� ِل��هم ِ� ي� ال�ر� كما اس��ل� ال ِ ي�� ن� ِم ن� � ب� ِل ِهم ول ي�م ِك� ن� لهم ِد ي��هم ال ِ� ي
أَ ً
َ ّ َ َّ
ْ َ
َول يُ� َب� ِدل ن� ُه ْم ِم نْ� بَ�ع ِد خ� ْو ِف� ِه ْم � ْم ن�ا ،خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند،
ً
وع ��ده داده اس ��ت كه حتما آنان را در زمین جانش ��ين ق ��رار دهد همان گونه كه كس���انى را كه پيش از

آنان بودند جانش ��ين قرار داد ،و آن دينى را كه برايش ��ان پس���نديده است به سودشان مستقر كند ،و
بيمشان را به ايمنى ّ
مبدل گرداند.

جندب گفت :ای رسول خدا ! بیم ایشان از چیست؟ فرمودند :ای جندب ! در زمان هریک

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟

یــاران

ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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از ایش���ان س���لطانی اس���ت که بر آنان غالب می ش���ود و آنه���ا را می آزارد ،هنگام���ی که خداوند
خروج قائم ما را س���رعت بخش���د او زمین را همان سان که از ظلم و ستم پر شده از داد و عدل
خواهد آ کند.
ش���کیبایان در غیبت او ،خوش���ا به ح���ال پرهیزکارانی که
در ادامه فرمودند :خوش���ا به حال
ِ
َ
ّ ذ َن ُ �ؤْ نُ َن ْ َ
1
در راه آنان هستند ،خدا آنان را در کتابش چنین وصف کرده است :ال ِ�ي�� ي� ِم�
و� ِب�ال�غ يْ� ِب�،
کسانی که به غیب ایمان می آورند.
َ
ُ
ْ
ْ
و نیز فرموده :أ� َول ئ� َك ح�زْ ُ� أ َ ْ
اهلل ُه ُم ال ُم ف� ِل ُح ن
و� 2،اينانند حزب خدا ،آری ،حزب
اهلل �لا ِإ� نّ� ِح�ز بَ� ِ
ِ ِ ب ِ
3

خداست كه رستگارانند».

احادیث دیگری نیز در فصل آیات خواهد آمد.

ن
ن
ار� خ� ن
م� ن� را ب�ه ث
واه�د ب�رد
صالحا�ی که خ�داو�د وعده داده �ز ی

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

َ َ قَ ْ َ تَ ْ ن َ ف �زَّ ُ نْ َ ْ ذّ ْ أَ َ
ال�ك ِر � نّ�
ور ِم� ب�ع ِد ِ
تأویل اآلیات « :332/ 1امام باقر؟ع؟ در تفس���یر آیه ی :ول�د ك� ب��ا ِ� ي� ال ب� ِ
أ ض َ ثُ َ َ َ ّ َ
الصا ِل ُح َن
و�4،و در حقيق���ت ،در زب���ور پ���س از ذک���ر نوش���تيم كه زمي���ن را بندگان
�
ال�ر� ي� ِر�ها ِع ب� ِاد ي
شايسته ی ما به ارث خواهند برد ،فرمودند :تمام کتاب ها ذکر هستند و [ اینکه خدا فرموده ] :زمین
5

را بندگان شایسته ی ما به ارث خواهند برد ،مقصود قائم؟ع؟ و اصحاب اوست».
َ َ قَ ْ آ تَ ْ ن َ َ ُ َ نّ َ فَ �ضْ ً َ َ ُ َأ ّ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ أَ نّ ََ
تفس ��یر قم ��ی « :126/ 2در تفس���یر آی���ه ی :ول�د �� ي��ا داود ِم�ا � لا ي�ا ِج� ب�ال � ِو بِ� ي� معه والط ي�ر و�ل�ا
َل ُه ْال َح ِد ي� َد6،و ب ��ه راس ��تى داود را از جان ��ب خوي���ش ّ
مزيت���ى عطا كردي���م [ ،و گفتي���م ] :اى كوهها ،با او

همصدا ش ��ويد ،و اى پرندگان [ هماهنگى كنيد ] ،و آهن را براى او نرم گردانيديم ،آمده اس���ت :داود
و س���لیمان [ از جانب خدا ] آیاتی عطا ش���دند که به هیچ یک از پیامبران داده نشد؛ خداوند
س���خن پرندگان را ب���ه آنها آموخت ،آهن و مس را برایش���ان بدون آتش نرم ک���رد ،کوه ها با داود
 .1سوره ی بقره 3/
 .2سوره ی مجادله 22/
 .3و نیز اثبات الهداة  ،577/ 1البرهان  ،146/ 3غایة المرام  ،376/المحجة  149/و بحار االنوار 304/ 36
 .4سوره ی انبیاء؟مهع؟ 105/
 .5و نیز تفسیر قمی  77/ 2و اثبات الهداة 525/ 3
 .6سوره ی سبأ 10/
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تس���بیح می گفتن���د ،و زبور را بر او فرو فرس���تاد ،ک���ه توحید ،تمجید ،دعا ،اخبار رس���ول خدا و
امیرالمؤمنین؟امهع؟ ،امامان از نسل ایشان؟مهع؟ ،اخبار رجعت و قائم؟ع؟ در آن بود ،و دلیل آن
نْ َ ْ ذّ ْ أَ نَّ أ ض َ ثُ َ َ َ ّ َ
َ َ قَ ْ َ
الصال ُح نَ
ك تَ� ْ� ن َ�ا �ف� ال�زَّ بُ
و�».
ال�ك ِر �� ال�ر� ي� ِر�ها ِع ب� ِاد ي�
�
سخن خداوند است :ول�د
ِ
ور ِم� ب�ع ِد ِ
ب
ِ
ِ
ي

آ��ه ی�َ :ا �أَ ُّ� َها َّال�ذ � َن� آ� َم نُ�وا َم نْ� َ� ْر تَ� َّد م نْ� ُك ْم َع نْ� د� ن�ه � ...ش� ت
ار�ی ب�رای آ� ن�هاس�ت
ِيِِ ب
ي ِ
ي ي ِي
ی

تفس ��یر عیاش ��ی  326/ 1از س ��لیمان بن ه ��ارون نقل می کن ��د« :به امام باقر؟ع؟ گفت���م :برخی از
عجلیه 1بر این باورند که شمش���یر رسول خدا؟ص؟ نزد عبداهلل بن حسن است ،ایشان فرمودند:
به خدا قس���م نه او و نه پدرش آن را [ حتی ] با یک چشمشان ندیده اند ،مگر آنکه پدرش آن را
در حضور امام حسین؟ع؟ دیده باشد .آن شمشیر برای صاحب امر [ امامت ] محفوظ است
و ذخیره شده ،پس دیگر به این سو و آن سو نرو ،زیرا به خدا سوگند حق واضح است.
به خدا قس���م اگر اهل آس���مان و زمین گرد هم آمده بر آن ش���وند که این امر را از جایگاهی که
خ���دا در آن قرار داده برگردانند ،نخواهند توانس���ت ،و اگر همه ی مردم به کفر در آیند و احدی
[ ب���ر ایم���ان ] باقی نماند ،خداوند برای این منصب کس���ی را خواهد آورد که شایس���تگی آن را
داشته باشد.
َ
َ
آ
ّ
أ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ّ ْ َ
ُ
در ادامه فرمودند :آیا سخن خدا را نمی شنوی :يَ�ا � يّ�ها ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا َم نْ� يَ� ْر ت�د ِم ن�ك ْم ع نْ� ِد ي� نِ� ِه
َ
َ
ْ
اهلل � قَ� ْوم يُ�ح ُّ� ُه ْم َو يُ�ح ُّ� نَو� ُه أ� ذ� َّل ٍة� َع َلى ْال ُم�ؤْ ِم ن�� َن� أ�ع�زَّ ٍ�ة َع َلى ْالكَ فا�ر ي� َن� يُ� َ�اه ُد نَ َ
فَ َ َ َ أ ت ُ
اهلل َولا
و� ِ�ف ي� س ِب� ي� ِل ِ
ِ ِ ج ِ
ِي ِ
ِ
ِب
�س ْو ف� ي�� ِ� ي� ِب ٍ ِ ب
َ
َ خ َ فُ نَ َ ْ َ ةَ ئ ذَ َ
ك فَ��ضْ ُل اهلل ُ��ؤْ ِت�� ِه َم ْن� َ��ش َ ُاء َو ُ
اهلل َو ِاس ٌع ع ِل ي� ٌم2،اى كسانى كه ايمان آوردهايد،
لا� ٍم � ِل
ي
ِ ي ي
ي��ا�و� لوم� ِ
هر كس از شما از دين خود برگردد ،پس خدا گروهى [ ديگر ] را خواهد آورد كه آنان را دوست مى دارد
و آن ��ان او را دوس ��ت می دارند [ .اين ��ان ] با مؤمنان فروتن [ ،و ] بر كافران س���رفرازند .در راه خدا جهاد
مى كنن ��د و از س ��رزنش هي ��چ مالمتگرى نمى هراس ��ند .اين فضل خداس���ت .آن را به ه���ر كه بخواهد
مى دهد ،و خدا گشايشگر داناست.

 .1عجلیه در این حدیث به پیروان مغیرة بن س���عید عجلی _ که محمد بن عبداهلل بن الحس���ن را قائم می انگاش���تند _
اشارت دارد .م
 .2سوره ی مائده 54/
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ف َ نْ َ ْ فُ ْ َ َ �ؤُ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ ً َ
َ َ
لاء ف� ق�د َوكل ن�ا بِ�ها ق� ْوما ل يْ� ُسوا بِ�ها بِ�ك ِفا� ِر ي� نَ�1،و اگر اينان
در آیه ی دیگر می فرمایدِ � :إ�� ي�ك�ر بِ�ها ه ِ
بدان كفر ورزند ،بى گمان گروهى را بر آن می گماريم كه بدان كافر نباش���ند.

[ امام؟ع؟ فرمودند ] :اهل این دو آیه یکی هستند».
أَ ُ َ َّ
َ
َّ ْ ُ َ
آ ُ
تفس ��یر عل ��ی ب ��ن ابراهیم ؟حر؟ « :170/ 1يَ�ا � يّ�ها ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا َم نْ� يَ� ْر ت�د ِم ن�ك ْم ع نْ� ِد ي� نِ� ِه؛ خطاب
ب���ا آن دس���ته از اصح���اب پیامب���ر؟ص؟ اس���ت که ّ
ح���ق خان���دان ایش���ان را غصب کردن���د و از
2

دین خدا بازگشتند.
فَ َ ْ فَ َ أْ ت ُ قَ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُّ ن َُ
�سو� ي�� ِ� ي� اهلل ِب��و ٍم ي� ِح ب�هم و ي� ِح ب�و�ه؛ در ش���أن قائ���م؟ع؟ و یارانش نازل ش���د [ ،همان کس���انی
و� �ف� َس��ل اهلل َولا َ� خ َ� فُا� نَ
َ ُ َ
و� َل ْو َم ةَ� ِئ
لا� ٍم».
که ] یُ� ج� ِاهد ن ِ ي ِب ي ِ ِ ي

آ� ن� ن ت
ک�ه گاه ت
اس�وار امام مهدی
ا� � ،ی

؟جع؟

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ُ ُ َ ً أَ
ق َ َ َ أَ َ
ال ل ْو � نّ� لِ ي� ِب�ك ْم ق� ّو�ة � ْو
تفسیر عیاشی  156/ 2از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :در مورد آیه ی� :
آ َ ْ
َ
� ِو ي� ِإ�لى ُرك نٍ� ش� ِد ي� ٍد [3،لوط ] گفت :كاش براى مقابله با ش���ما قدرتى داشتم يا به تكيهگاهى استوار

پناه مى جستم ،فرمودند :مقصود از قدرت ،قائم؟ع؟ است و تکیه گاه استوار سیصد و سیزده
یار ایشان».

4

کمال الدین  673/ 2از ابو بصیر از امام باقر؟ع؟ روایت می کند که فرمودند« :این س���خن جناب
َ
َ
لوط با قومشَ :ل ْو أ� نَّ� ل� ب� ُك ْم قُ� َّو�ةً أ� ْو آ�و� إ� َلى ُر ْك ن� شَ� ِد ي� ٍد ،تنهاّ ،
تمنا و آرزوی آن است که کاش توان
ِ
ِي ِ
ٍ
ِ ي
قائم؟ع؟ را داشت ،و تنها صولت و اقتدار یاران آن حضرت را یاد نمود که هریک از آنان توان
چهل مرد ،و قلبی س���خت تر از پاره های آهن خواهد داش���ت .آنها اگر از کنار کوه های آهنین
عب���ور کنند آن را از بیخ می کنند ،و شمشیرهایش���ان را تا زمانی ک���ه خداوند عز وجل رضایت
دهد در نیام نخواهند کرد».

5

 .1سوره ی انعام 89/
 .2و نی���ز ر.ک ب���ه بصائر الدرجات  174/و  ،177ارش���اد  ،274/اعالم الوری  ،278/احتجاج  ،371/ 2کش���ف الغمة
 ،382/ 2البرهان  ،479/ 1کافی  ،232/ 1اثبات الهداة  440/ 3و بحار االنوار 201/ 26
 .3سوره ی هود 80/
 .4و نیز تفسیر قمی  ،335/ 1اثبات الهداة  551/ 3و بحار االنوار  158/ 12و 170
 .5و نیز اثبات الهداة 494/3
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ن
لوما�ی که خ� ن
م�ظ
داو�د ا�ذ ن� ن� ب�رد ب�ه آ� ن� ن
ا� داده

أُ ذ نَ َّ �ذ نَ ُ ق َ تَ ُ نَ أَ َ
و� ِب���نّ ُه ْم
غیبت نعمانی  241/از امام صادق؟ع؟« :ایش���ان درباره ی آیه یِ ��ِ � :لل ِ ي�� ي��ا�ل
ََ
�ظُ ل ُموا إَو نَّ� َ َ َ َ ْ
اهلل على ن�ص ِر ِه ْم ل ق� ِد ي� ٌر 1،به كسانى كه جنگ بر آنان تحميل شده ،رخصت [ جهاد ] داده
ِ
ِ

ش ��ده ،چرا كه مورد ظلم قرار گرفتهاند ،و البته خدا بر پيروزى آنان س���خت تواناس���ت ،فرمودند :این
آیه در مورد قائم؟ع؟ و یاران اوست».

2

وعده داده ش� ن
دگا� ب�ه ن�صر

ُْ آ
أَ أْ ُ َ َ َ َ َ
أَ ْ ُ أَ ْ ُ أَ ْ ُ
ُ
تفس ��یر قمی «ِ :14/ 2إ� نْ� � ْح َس ن� ت� ْم � ْح َس ن� ت� ْم ل� ن� ف� ِسك ْم ِإَو نْ� � َس� ت� ْم ف�لها ف� ِإ� ذ�ا ج َ� َاء َوعد ال� ِخ� َر ِ�ة ،

3

اگر نيكى كنيد به خود نيكى كردهايد ،و اگر بدى كنيد به خود [ بد نمودهايد ] ،و چون تهديد آخر فرا

رسد؛ مقصود قائم ؟ع؟ و یاران اوست».
َ َ ْ قُ ت َ َ ْ�ظ ُ ً فَ قَ ْ َ َ ْ ن َ َ ّ ُ ْ َ ن ً فَ َ
کافی « :255/ 8امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه :وم ن� � ِ�ل م لوما ��د ج�عل�ا ِلو ِل ِي� ِه سلطا�ا �لا
ُ ْ فْ ف ْ قَ ْت نَّ ُ َ َن ْ ُ ً
ا� َم ن�صورا 5،و هرکس مظلوم كشته شود ،به سرپرست وى قدرتى دادهايم،
ي�س ِر� ِ� ي� ال�� ِل ِإ��ه ك
4

پس [ او ] نبايد در قتل زيادهروى كند ،زيرا او يارى شده است ،فرمودند :این ،در مورد حسین؟ع؟
فرود آمد .اگر ّ
ولی او در ازای [ خون ] او اهل زمین را بکشد ،زیاده روی نکرده است».

ق
ن
هس� ن�د که �س ا�ز م�ظ
آ� ن
د� نا� ت� ق
ت
ش
ن
ن
گ� نر�د
می
ام
�
�
ع
وا�
لوم
ی
کسا�
ا�
�
ی
پ

َ َْ َ ْ َ ُ ْ
تفسیر فرات  150/از امام باقر؟ع؟« :ایشان درباره ی این آیهَ :ول َم ِن� نا� ت�ص َر بَ�عد �ظ ل ِم ِه 6،كسانى كه

پس از ستمى كه بر آنها رفته باشد انتقام مى گيرند ،فرمودند :قائم و یارانش.
َ أُ َ َ َ َ
خداوند می فرماید :ف��ول ِئ�ك َما عل ْ ي� ِه ْم ِم نْ� َس ِب� ي� ٍل ،راه [ سرزنشی ] بر آنان نیست؛ زمانی که قائم
قی���ام کن���د و از بنی امیه ،تکذیب کنن���دگان و نواصب انتق���ام بگیرد ،و این هم���ان فرموده ی
 .1سوره ی حج 39/
 .2و نیز بحار االنوار  ،58/ 51تأویل اآلیات  ،338/ 1اثبات الهداة  563/ 3و المحجة 142/
 .3سوره ی اسراء  7/و ظاهر آیه خطاب به بنی اسرائیل است.
 .4و نیز البرهان  409/ 2و بحار االنوار 45/ 51
 .5سوره ی اسراء 33/
 .6سوره ی شوری 41 - 42/
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نَّ َ َّ ُ َ َ َّ ذ نَ َ ْ�ظ ُ نَ نّ َ َ َ َ ْ �غُ نَ ف أ
ال� ض َ ْ َ ّ
خداستِ :إ��ما الس بِ� ي�ل على ال ِ ي��� ي� ِلمو� ال�اس و ي� ب� و� ِ� ي�
ر� بِ��غ يْ� ِر الح ق ِ� [ ،راه ] مالمت تنها بر
1

كسانى است كه به مردم ستم و به ناحق در روى زمين سركشى مى كنند».

ت� ی��ز �ب ی� ن� ن
ا�

نَّ ف ذَ َ آ ت ْ َ
ا� ِلل ُم ت� َو ِّس ِم ي� نَ�.
مناقب ابن شهر آشوب « :284/ 4امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد آیه یِ :إ�� ِ� ي� � ِلك ل� ي� ٍ
َّ َ َ
ِإَو ن�ها ل بِ� َس بِ� ي� ٍل ُم ِق� ي� ٍم2،به يقين ،در اين [ كيفر قوم لوط ] براى تیزبینان عبرتهاست .و [ آثار ] آن [ شهر

هن ��وز ] بر س ��ر راهى برجاس ��ت ،فرمودند :رس���ول خدا؟ص؟ تیزبین ب���ود ،امامان از نس���ل من تا روز
َّ َ َ
ّ
وصی بعد از پیامبر است».
قیامت نیز تیزبینانندِ .إَو ن�ها ل ِب� َس ِب� ي� ٍل ُم ِق� ي� ٍم؛ این راه
ارش ��اد  365/از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :هنگامی که قائ���م آل محمد؟مهع؟ قیام کند،
مانند داود؟ع؟ و بدون شاهد طلبیدن میان مردم حکم خواهد کرد ،بدان صورت که خداوند
متعال به او الهام کرده و او به علم خود حکم می نماید و هر قومی را از آنچه مخفی داشته اند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آ گاه خواهد ساخت .او دوست را از دشمن با تیزبینی می شناسد ،خدای سبحان می فرماید:
َّ َ َ
نَّ ف ذَ َ آ ت ْ َ
3
ا� ِلل ُم ت� َو ِّس ِم ي� َن�ِ .إَو ن�ها ل ِب� َس ِب� ي� ٍل ُم ِق� ي� ٍم».
ِإ�� ِ� ي� � ِلك ل� ي� ٍ
کمال الدین  671/ 2از امام صادق؟ع؟« :چون قائم قیام نماید هریک از بندگان خدا را که در
مقابل او بایستد خواهد شناخت که صالح است یا بدکار ،زیرا در او نشانه ای برای هوشیاران
است که در راهی برجاست».
منتخ ��ب االنوار  195/از ام ��ام باقر؟ع؟« :گویا قائم؟ع؟ و یارانش را در نجف می بینم که گویا بر
روی سرهایش���ان پرنده نشسته است ،توشه هایشان به پایان رس���یده ،لباس هایشان مندرس
ش���ده و کمان هایشان را بر شانه ها انداخته اند ،و سجده بر پیشانیشان اثر گذارده است .آنان
شیران روز و راهبان شب هستند .قلب هایشان گویا پاره های آهن است .هرمرد از آنان نیروی
چهل مرد را خواهد داش���ت و امامش���ان تیزبینی ب���ه آنان عطا خواهد کرد .آن���ان تنها کافران و
 .1و نیز تفسیر قمی  ،278/ 2تأویل اآلیات  549/ 2و اثبات الهداة  553/ 3و 565
 .2سوره ی حجر 75 - 76/
 .3و نی���ز ر.ک ب���ه روضة الواعظین  ،266/اعالم الوری  ،433/کش���ف الغمة  ،256/ 3البره���ان  351/ 2و بحار االنوار
339/ 52
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َ َ
َ
منافقان را می کش���ند ،زیرا خداوند در کتابش آنان را چنین وصف فرموده استِ :إ� نّ� ِ�ف ي� ذ� ِلك
آ ت ْ َ
ا� ِلل ُم ت� َو ِّس ِم ي� َن�».
ل� ي� ٍ
ْ
بصائر الدرجات  356/از معاویه ُدهنی« :امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه :يُ� ْع َر فُ� ال ُم جْ�ر ُم نَ
و�
ِ
َ ُ ْ فَ ُ ْ�ؤ َخ �ذُ ّنَ
َأ ْ َ
ال� َو ِاص ي� َوال� ق�دام 1،تبه ��كاران از سيمايش���ان ش���ناخته مى ش���وند و از پيش���انى و
بِ� ِس ي�ماهم � ي� � بِ�

پايش ��ان بگيرن ��د ،فرمودند :ای معاویه ! اینان [ س���نیان ] در مورد این آی���ه چه می گویند؟ گفتم:
می پندارند خداوند روز قیامت تبهکاران را از سیمایشان می شناسد ،و فرمان می دهد آنان را
از پیشانی و پایشان بگیرند و در آتش بیافکنند.
امام؟ع؟ فرمودند :چگونه می ش���ود که ّ
جبار تبارک و تعالی محتاج ش���ناخت خلقی باش���د
که آنان را ایجاد کرده اس���ت؟ من عرض کردم :فدایت ش���وم ،پس مقصود چیست؟ فرمودند:
هنگامی که قائم ما قیام کند خداوند به او س���یما خواهد داد ،پس فرمان می دهد تا کافر را از
پیشانی و پا بگیرند و آنگاه با شمشیر به سختی بر او کوفته می شود».

ا� مصر و ق
ا� آ� ن� ن
م� ن
ا ب�دال ش�ام و ن ج�� ی� ب� ن
ا�
عرا� در ی
امال ��ی ش ��یخ مفی ��د  30/از محمد بن س ��وید اش ��عری نق ��ل می کند« :م���ن و فطر ب���ن خلیفه نزد
امام صادق؟ع؟ رفتیم و ایش���ان برای ما خرما آوردند و از آن خوردیم ،خود نیز دانه هایی تناول
کردند ،آنگاه به فطر فرمودند :حدیثی را که از ابو طفیل در مورد ابدال برایم نقل نمودی بازگو.
فطر گفت :از ابو طفیل شنیدم که گفت :از امیرالمؤمنین؟ع؟ شنیدم :ابدال از اهالی شام،
و نجیبان از اهالی کوفه اند و خداوند آنان را در بدترین روزی که در انتظار دش���منان ماس���ت
گرد می آورد.
پس امام جعفرصادق؟ع؟ فرمودند :خدا شما را رحمت کند ،بال تنها از آغاز می شود ،آنگاه
به س���راغ ش���ما می آید ،و آرامش نیز چنین اس���ت ،خدا رحمت کند کس���ی را که ما را نزد مردم
محبوب کند و کراهت آنان را برای ما جلب ننماید».
غیبت شیخ طوسی  284/از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :سیصد و چند نفر به تعداد اهل بدر
 .1سوره ی الرحمن 41/
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بین رکن و مقام با قائم بیعت می کنند؛ نجیبان که اهل مصرند ،ابدال که اهل ش���ام هس���تند
و اخی���ار ک���ه اه���ل عراقن���د در میان آنها هس���تند .پس ایش���ان آن مق���دار که خداون���د بخواهد
خواهد ماند».

1

تهذیب ابن عس ��اکر  62/ 1از حضرت علی؟ع؟ روایت می کنند« :قبة االس�ل�ام در کوفه است،
[ محل ] هجرت مدینه ،نجیبان در مصرند ،و ابدال که اندک هس���تند در ش���ام».
تهذیب تاریخ دمشق  63/ 1می نویسد« :ابدال از شام ،نجیبان از مصر و اخیار از اهالی عراق
هستند .ابو طفیل گوید :حضرت امیر؟ع؟ خطبه خواندند و از خوارج سخن به میان آوردند،
مردی برخاست و اهل شام را لعنت کرد ،ایشان فرمود :وای بر تو نفرین عمومی نکن ،اگر لعن
می کنی فالنی و پیروانش را لعنت کن ،زیرا ابدال و نجیبان اهل شام هستند».

اصحا� آ� ن� ح�ض ت
م� ن
ر�
ا�
پ� ن� ج�اه �ز ن� در ی
ب
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در ب ��اره ی حض ��ور برخی زنان در میان یاران ایش ��ان دو روایت داریم ،یک ��ی در دالئل االمامة 259/

از مفضل بن عمر« :از امام صادق؟ع؟ شنیدم که سیزده زن همراه قائم؟ع؟ خواهند بود ،گفتم:
کارشان چیست؟ فرمودند :مجروحان را مداوا و به بیماران رسیدگی می کنند ،همان گونه که
با رسول خدا؟ص؟ بودند.
عرض کردم :آنان را نام برید ،فرمودند :قنواء بنت رشید ،ام ایمن ،حبابه ی والبیه ،سمیه مادر
عمار بن یاسر ،زبیده ،ام خالد احمسیه ،ام سعید حنفیه ،صبانه ی ماشطه و ام خالد جهنیه».

2

ای ��ن روایت نه زن را یاد می کند که زنده می ش ��وند و ازقبرها بی ��رون می آیند تا به مداوای مجروحان
بپردازند ،البته در آن نیامده که اینان وزیران امام مهدی؟ع؟ هستند.
تفس ��یر عیاش ��ی  65/ 1از جاب ��ر جعفی از ام ��ام باقر؟ع؟ روایت ��ی ّ
مفصل و با اهمیت م���ی آورد و در
آن تصر ی ��ح ش ��ده که پنج ��اه زن از خواص یاران آن حضرت هس ��تند ،این حدیث س���خن از حرکت
ّ
امام؟جع؟ از مدینه تا به مکه ،آغاز ظهور مقدس ،س ��خنرانی در مس ��جد الحرام و حرکت به مدینه و
 .1و نیز اثبات الهداة  517/ 3و بحار االنوار 334/ 52
 .2و نیز اثبات الهداة 575/ 3
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شام و عراق را در خود گنجانده است:

«ای جابر ! در خانه ات بنش���ین و هیچ ّ
تحرکی از خود نشان نده تا زمانی که نشانه هایی که
برایت می گویم در طول یک س���ال ببینی ،و بنگری منادیی در دمش���ق ن���دا می کند ،زمین در
یکی از مناطق آن فرو می رود و قطعه ای از مسجد آن سقوط می کند.
هنگامی که دیدی ترکان از آن عبور کردند و در جزیره فرود آمدند ،رومیان آمدند و و در رمله
وارد ش���دند ،آن س���ال ،س���ال اختالف در تمامی سرزمین های اعراب اس���ت .اهل شام در آن
زمان اختالف می کنند و به سه پرچم [ و گروه ] تقسیم می شوند؛ اصهب ،1ابقع 2و سفیانی.
ُمضر همراه بنی ذنب الحمار خواهند بود ،و [ بنی ] کلب که دایی های سفیانی هستند با
او .او و همراهانش بر بنی ذنب الحمار غالب شده آنان را به طوری که سابقه نداشته خواهند
کش���ت .مردی از بنی ذنب الحمار به دمش���ق می آید و خود و همراهانش به طوری بی س���ابقه
أَ
َ
ف َ خْ َ َ َ
ال� ْح�زَ ُ
ا� ِم نْ� بَ� ْي� ن ِ� ِه ْم ف� َو يْ� ٌل
ا� ت�ل ف�
به قتل خواهند رسید .این آیه ایست که خداوند می فرماید� :
ب
َ َ
ْ َ
َ
َّ �ذ
ِلل ِ ي� نَ� ك ف� ُر وا ِم نْ� َم�ش ه ِد يَ� ْو ٍم ع�ظ ِ ي� ٍم 3،گروهها با هم اختالف كردند ،پس واى بر كافران به هنگام
حضور در آن روز بزرگ.

س���فیانی و همراهانش می آیند و تنها مقصودش���ان خاندان پیامبر؟ص؟ و شیعیان آنهاست.
او لش���کری به کوفه میفرس���تد و مردمانی از ش���یعیان آل محمد را می کشد و به دار می آویزد.
پرچم���ی از خراس���ان رو می کن���د و بر س���احل دجله ف���رود می آید .م���ردی ضعی���ف از َموالی با
پیروانش خروج می کند و در پش���ت کوفه به هال کت می رس���ند .س���فیانی لشکری را به مدینه
گس���یل م���ی دارد و آنان مردی را در آنجا می کش���ند ،و مهدی و منصور از آنج���ا میگریزند .آنها
کوچک و بزرگ خاندان پیامبر؟ص؟ را می گیرند و اسیر می کنند .لشکر به دنبال آن دو [ مهدی
و منصور ،از مدینه ] بیرون می رود ،و مهدی به مانند موس���ی هراس���ان و نگران می رود تا آنکه
وارد مکه می شود.
لش���کر س���فیانی می آین���د تا ب���ه بیداء می رس���ند ،آنها که لش���کر هم�ل�ات هس���تند در زمین
 .1نامی از نام های شیر است و بر زرد رو نیز اطالق می شود.
 .2کسی که صورتش لکه دارد.
 .3سوره ی مریم 37/
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فرو می روند و تنها خبر رسان آنها جان سالم به در می برد.
قائم بین رکن و مقام می ایس���تد ،نماز می گزارد و بر می گردد _ در حالی که وزیرش به همراه
اوس���ت _ و می فرمای���د :ای مردم ! ما بر [ مقابله با ] کس���انی که به ما س���تم نمودن���د و ّ
حق ما را
ربودند از خداوند یاری می طلبیم.
هرکسی که درباره ی خدا با ما گفتگو کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به خدا هستم.
هرکه در مورد آدم با ما بحث کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به آدم هس���تم.
هر آنکه در مورد نوح با ما به احتجاج پردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به نوحم.
هر کسیدرباره یابراهیمبامابه گفتگوبپردازد [،بداند که ]مننزدیکترینفردبهابراهیمهستم.
هرک���ه در م���ورد حضرت محم���د؟ص؟ با ما بح���ث نماید [ ،بدان���د که ] م���ن نزدیکترین کس
به ایشانم.
هر آن کس که درباره ی پیامبران با ما به احتجاج بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به آنها هستم.
و هرکس���ی درب���اره ی کتاب خدا با ما گفتگو کن���د [ ،بداند که ] من نزدیکترین ش���خص به
کتاب خدا هستم.

ّ
ما و هر مسلمانی که امروز هست گواهی می دهیم که بر ما ستم و تعدی شد و طرد شدیم،

از دي���ار ،ام���وال و خانواده هایمان بيرون رانده و مقهور ش���دیم ،بدانید ما ام���روز از خداوند و هر
مسلمانی یاری می طلبیم.
به خدا قس���م س���یصد و بیش از ده مرد که پنجاه زن در میان آنهایند 1حاضر می شوند .آنان
ب���ه مانند پاره های ابر پایی���زی یکی پس از دیگری و بدون قرار قبل���ی در مکه حضور یافته گرد
 .1برخ���ی می گوین���د :بر حس���ب روای���ات عدیده در کاف���ی  ،313/ 8بصائر الدرج���ات  ،311/غیب���ت نعمانی  282/و
 ،315عی���ون اخب���ار الرض���ا؟ع؟  ،63/ 1کم���ال الدی���ن  331/ 1و  654 ،378/ 2و  ،672کفای���ة االث���ر  ،267/ارش���اد
 ،383/ 2امالی مفید  45/و دالئل االمامة  455/و  472یاران خاص امام؟ع؟ س���یصد و س���یزده رجل عنوان شده اند.
وصف���ی ه���م که در بعضی روایات برای آنان ذکر ش���ده بر مردان منطبق اس���ت ،ر.ک به روایت بصائ���ر الدرجات ،فقره ی
ّ
مذکور نیز ،در غیبت نعمانی نیامده ،عالوه بر پاره ای از احکام شرع مانند عدم تولی زنان مر منصب قضاوت را ،وسائل
الشیعة  ،16/ 27و نیز ارتفاع جهاد از آنان ،همان  ،23/ 15و گرچه ممکن است در داللت برخی موارد فوق خدشه شود،
لکن با نظر به مجموع آنها ،نمی توان جزم پیدا کرد که این پنجاه نفر در زمره ی سیصد و سیزده نفر باشند .م
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ْ
ً نَّ َ َ َ
می آیند ،و این همان آیه است که خداوند فرموده :أ�� ن� َما تَ� ُك نُو�وا َ� أ� ت� � ُك ُم ُ
اهلل على
اهلل �ج يم�عا ِإ��
ي ِ ِب
ي
ُ َ َ
ك ِ ّل ش� ئ� ق� ِد ي� ٌر.

آنگاه مردی از آل محمد؟ص؟ می گوید :از اینجا بیرون رو که این ش���هری اس���ت که مردمش
ستمکارند .سپس آن حضرت و سیصد و بیش از ده تنی که بین رکن و مقام با ایشان بیعت
کرده بودند ،از مکه خارج می شوند.
ایش���ان پیمان ،پرچم و س�ل�اح پیامبر؟ص؟ را به همراه دارد و وزیرش���ان نیز با ایش���ان اس���ت.
من���ادی در مکه به نام او _ که نام پیامبری اس���ت _ و فرمان آس���مانی او ن���دا می کند چنان که
همه ی اهل زمین می ش���نوند .هر ش���بهه ای که برایتان پیش آید ،نسبت به پیمان پیامبر؟ص؟
و پرچم و سالح ایشان و انسان پاکی که از نسل حسین؟ع؟ است دچار شبهه نخواهید شد.
آسمانی ] او برایتان
اگر در این هم شبهه برایتان پیش آید ،ندای آسمانی به نام او و فرمان [
ِ
مشتبه نخواهد بود.
از کس���انی ک���ه از می���ان خان���دان محمد؟ص؟ خ���روج می کنند بپرهی���ز ،چرا ک���ه آل محمد و
علی؟امهع؟ پرچمی دارند و دیگران پرچم هایی ،پس در خانه بنش���ین و به دنبال هیچ مردی از
آن���ان ب���ه راه نیفت ،تا زمانی که مردی از فرزندان امام حس���ین؟ع؟ را ببینی که پیمان ،پرچم و
سالح پیامبر؟ص؟ را به همراه دارد ،زیرا پیمان آن حضرت [ بعد از امام حسین؟ع؟ ] به حضرت
علی بن الحس���ین رس���ید ،س���پس به حضرت محمد ب���ن علی و خداوند آنچ���ه را که بخواهد
انجام می دهد ،پس تا همیش���ه مالزم ایش���ان باش ،و از کس���انی که برایت گفتم دوری گزین.
هنگام���ی که یکی از آنان [ خاندان پیامبر؟ص؟ ] که س���یصد و بی���ش از ده مرد به همراه دارد
و پرچ���م رس���ول خدا؟ص؟ با اوس���ت ،آهنگ مدینه و از بی���داء عبور کند و بگوی���د :اینجا مکان
أَ َ أَ َّ
گروهی است که در زمین فرو رفتند ،و این همان آیه است که خداوند می فرماید � :ف�� ِم نَ� ال ذ ِ ي�� نَ�
َ َ ُ َّ ّ ئ َ ت أَ ْ َ خْ فَ
ُ ُ أ ض أَ ْ َ أْ ت َ ُ ُ ْ َ �ذَ ُ نْ َ ْ ثُ َ �شْ ُ ُ َن أَ أْ ُ َ ُ
و�ْ � .و يَ�� خ��ذ ه ْم ِ�ف ي�
ا� ِم� ح ي�� لا ي� عر
ا� � ن� ي�� ِس� اهلل ِب� ِهم ال�ر� �و ي�� ِ� ي�هم الع ب
مكر وا الس ِي�� ِ
َ َ ُّ َ ُ
ْ
ت� ق�ل بِ� ِه ْم ف� َما ه ْم بِ� ُمع جِ��ز ِ ي� نَ� 1،آيا كسانى كه تدبيرهاى بد مى انديشند ،ايمن شدند از اينكه خدا آنان
را در زمين فرو ببرد ،يا از جايى كه حدس نمى زنند عذاب برايش���ان بيايد .يا در حال رفت و آمدش���ان
 .1سوره ی نحل 45 - 46/
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آنان را بگيرد ،و كارى از دست آنان برنيايد؟

او چون وارد مدینه شود محمد بن شجری را به شیوه ی یوسف اخراج کند.
ّ
آن���گاه ب���ه کوف���ه می آی���د و مدت���ی طوالنی ک���ه خ���دا می خواه���د در آن درن���گ می کن���د تا بر
آن غال���ب آید .س���پس ب���ه هم���راه یارانش به ع���ذراء 1می آی���د و این در حالی اس���ت ک���ه مردم
بس���یاری ب���ه او پیوس���ته اند .س���فیانی در آن زم���ان در رمل���ه ب���ه س���ر می ب���رد .دو لش���کر در روز
اب���دال ب���ا یکدیگر برخ���ورد می کنن���د .مردم���ی از ش���یعیان آل محمد که ب���ا س���فیانی بوده اند
[ از لش���کر او ] بی���رون می آین���د ،و گروه���ی از پی���روان س���فیانی ک���ه ب���ا خان���دان پیامب���ر بودند
ب���ه س���فیانی ملح���ق می گردن���د ،و هرکس���ی ب���ه پرچ���م خ���ود می پیون���دد .امیرالمؤمنی���ن؟ع؟
می فرماین���د :آن روز س���فیانی و یاران���ش کش���ته می ش���وند ب���ه طوری ک���ه ّ
حتی خبر رس���انی از
آنه���ا باق���ی نمی مان���د ،2و زیانکار کس���ی اس���ت ک���ه از غنیم���ت [ بنی ] کل���ب به���ره ای نبرد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن���گاه به کوفه می آی���د و در آن منزل می گزین���د .تمام برده های مس���لمان را خریداری و آزاد
می کند ،دین تمام بدهکاران را ادا می نمایدّ ،
حق همه ی حق داران را می ستاند ،هیچ عبدی
را نمی کش���د مگ���ر آنکه قیمت آن را ب���ه عنوان دیه به صاحبان آن می پردازد ،و کس���ی کش���ته
نمی شود مگر آنکه دینش را ادا می کند و خانواده اش را در عطایا [ به دیگران ] ملحق می کند،
و تا آنجا پیش می رود که زمین را از عدل و داد پر می کند ،همان گونه که از ستم و جور و عدوان
آ کنده شده است.
او و خان���واده اش در رحب���ه [ ی کوف���ه ] که منزل نوح؟ع؟ بوده و مکانی پاک اس���ت س���کنی
می گزینند ،مردان خاندان پیامبر؟ص؟ تنها در مناطقی پاک س���اکن می ش���وند و یا به شهادت
می رسند ،اینان جانشینانی پاکند».

3

 .1منطقه ای در شام یا نزدیکی آن
 .2چند س���طر پیش گذش���ت که تنها خبر رس���ان آنان باقی می ماند ،لکن آن عبارت به فرو رفتن لش���کریان س���فیانی در
بیداء مربوط می شد ،و آنچه در اینجا آمده به نبرد با خود سفیانی مربوط می شود .م
 .3ر.ک به تفسیر عیاشی  244/ 1و  ،261/ 2غیبت نعمانی  _ 279/با چند سند _ ،اختصاص  ،255/ارشاد ،359/
غیبت ش���یخ طوس���ی  ،269/اعالم الوری  ،427/الخرائج و الجرائح  ،1156/ 3عقد الدرر  ،49/منتخب االنوار ،33/
اثبات الهداة  548/ 3و بحار االنوار  56/ 51و 212/ 52
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ای ��ن حدیث ش ��ریف از تفاصیل ��ی مهم از اختالف در س ��رزمین های عربی ،ن ��زاع اصهب ،ابقع و
س ��فیانی بر س ��ر سلطه در دمشق ،سیطره ی سفیانی بر سوریه ،ارسال لشکر به عراق و حجاز ،ظهور و
حرکت امام مهدی؟ع؟ از مکه به عراق و درگیری ایش ��ان در دمش ��ق حکایت می کند .عالوه بر آنکه
تصریح دارد که پنجاه زن در میان وزرای آن حضرت حضور دارند.
بنی ذنب الحمار و مضر یاران س ��فیانی اند ،ولی دچار اختالف می ش ��وند .اینان کنایه از قریش و
هم پیمانان آنها از قبائل مضر هستند ،همان کسانی که از اهل بیت؟مهع؟ منحرفند.
تنها ایرادی که به این حدیث ّ
تصور می شود آن است که سند آن در تفسیر عیاشی مرسل است،
لیکن پاسخ میدهیم که این ضعف به وسیله ی طرق دیگر روایت _ از جمله غیبت نعمانی _279/
که برخی هم صحیح است جبران می شود.
و اما اینکه در روایت نعمانی سخن از پنجاه زن به میان نیامده است را با تعویض سند و اطمینان
به صدور میتوان حل کرد.
در اینج ��ا س ��ؤالی مط ��رح می ش ��ود :آی ��ا زن می توان ��د حا ک ��م ش ��ود؟ ج ��واب آن اس ��ت ک ��ه عموم
فقه ��ای مذاه ��ب فت ��وی ب ��ه ع ��دم ج ��واز آن می دهن ��د و ب ��ه نص ��وص ش ��رعی اس ��تدالل می کنند،
ّ
و علت ��ی ک ��ه برای آن ذکر می کنند آن اس ��ت که زن زود تحت تأثیر ق ��رار می گیرد و منصب قضاوت و
وزارت نیازمند توانی باالتر است.
لیک ��ن ب ��ا ای ��ن فت ��اوی نمی ت ��وان ام ��ام زم ��ان؟جع؟ را ک ��ه از س ��وی پ ��روردگار راهنمایی می ش���ود
الزام نمود.
حضور زنان با ایمان در میان وزرای آن حضرت می فهماند که زن نیز توانایی آن را دارد که از یاران
خاص ایشان باشد و در زمان ایشان حکمران شود.
و ای ��ن امری اس ��ت که هی ��چ زنی در تاریخ مجتمع ��ات و نظام های حکومتی بدان دس ��ت نیافته
ّ
انسانیت وی را
اس ��ت ،لذا این حضرت مهدی؟جع؟ است که س ��تم بر زنان را پایان می دهد و گوهر
آشکار می سازد.
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آ� ن
مس�د الحرام ت ج�� ّمع می ن
ن
ک� ن�د
در
ا�
�
ج
غیب ��ت نعمانی  313/و  314از ابان بن تغلب« :در مس���جد مکه هم���راه امام صادق؟ع؟ بودم
و ایش���ان دس���ت مرا گرفته بودند ،پس فرمودند :ای ابان ! خداوند س���یصد و س���یزده مرد را در
ای���ن مس���جد حاضر خواه���د نمود که اهل مک���ه می دانند هن���وز پدران و اجدادش���ان به وجود
نیامده اند 1.آنها شمش���یرهایی دارند که بر هریک نام ش���خص ،پدر و اوصاف و نسبش نوشته
شده است .آنگاه منادی را فرمان می دهد و ندا می کند :این مهدی است که به مانند داود و
سلیمان حکم می کند و شاهدی نمی طلبد».
هم ��ان  316/از عل ��ی ب ��ن ابی حمزه از امام صادق؟ع؟« :جوانان ش���یعه بر پش���ت بام هایش���ان
خفته اند که یکباره و در یک ش���ب بدون وعده ی قبلی نزد صاحب خود می آیند و صبح در
مکه خواهند بود».
بصائر الدرجات  311/از ابان بن تغلب« :امام جعفرصادق؟ع؟ فرمودند :از این مس���جدتان _
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

یعنی مکه _ س���یصد وسیزده تن خواهند آمد که اهل مکه می دانند پدران و اجدادشان آنها را
به دنیا نیاورده اند .آنان شمش���یرهایی دارند که بر هریک کلمه ای نوش���ته شده که هزار کلمه
[ دیگر ] را آشکار می کند.
باد فرستاده می شود و در تمام سرزمین ها ندا می کند :این مهدی است ،این مهدی است،
به مانند آل داود حکم می کند و شاهد نمی طلبد».
هم ��ان  244/از آن حضرت روای ��ت می کند« :هنگامی که قائم؟ع؟ قیام نماید ،شمش���یرهای
جنگ فرود می آید و بر روی هریک نام شخص و پدرش نگاشته شده است».
نگارنده :فرود آمدن شمشیر ممکن است کنایه ای رمزی برای یاران امام؟ع؟ و به معنای توان و اذن
ً
الهی برای نبرد باشد ،همان گونه که ممکن است حقیقتا ابزاری جنگی باشد.

 .1عالمه ی مجلس���ی می فرماید :ش���اید کنایه از این باش���د که اهل مکه به هیچ وجه آنها را نمی شناس���ند ،بحار االنوار
 .369/ 52م
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رک� و ق
ع� می ن
ر� ب� ی� ت
م�ام ب�ا آ� ن� ح�ض ت
ب� ی� ن� ن
ک� ن�د
تفس ��یر عیاش ��ی  56/ 2از عبد االعلی حلبی از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :صاحب این امر در
برخی از این نواحی _ و به ناحیه ی ذی طوی [ که از نواحی مکه اس���ت ] اش���اره کردند _ غائب
خواهد ش���د .دو ش���ب پیش از خروج ،خادمی که در حضور ایش���ان اس���ت بعضی از یاران آن
حضرت را مالقات می کند و می گوید :شما در اینجا چند نفرید؟ آنان گویند :نزدیک به چهل
نفر ،او می گوید :اگر صاحبتان را ببینید چه می کنید؟ می گویند :به خدا قسم اگر کوه ها ما را
پناه دهند او را با خود پناه خواهیم داد.
ش���ب بعد هم می آید و می گوید :ده تن از بزرگس���االن و خوبانتان را نش���ان دهید ،آنان نشان
می دهند و او آنان را نزد صاحبشان می برد .ایشان هم شب بعد را موعد قرار می دهد.
در این هنگام امام باقر؟ع؟ فرمودند :به خدا سوگند گویا او را می بینم که به حجر تکیه داده
و خدا را به حق خود س���وگند می دهد ،و بعد می گوید :ای مردم ! هرکس���ی که درباره ی خدا با
من گفتگو کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به خدا هستم.
هرکه در مورد آدم با من بحث کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به آدم هس���تم.
ای م���ردم ! ه���ر آنکه در مورد نوح با من به احتجاج پ���ردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس
به نوحم.
ای مردم ! هر کسی درباره ی ابراهیم با من به گفتگو بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین فرد
به ابراهیم هستم.
ای م���ردم ! هرک���ه در مورد موس���ی ب���ا من احتج���اج کند [ ،بدان���د که ] م���ن نزدیکترین کس
به اویم.
ای مردم ! هر آنکه درباره ی عیس���ی با من گفتگو کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین ش���خص
به عیسایم.
ای مردم ! هرکه در مورد حضرت محمد؟ص؟ با من بحث نماید [ ،بداند که ] من نزدیکترین
کس به ایشانم.
ای مردم ! هرکسی درباره ی کتاب خدا با من گفتگو کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین شخص
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ب���ه کتاب خدا هس���تم .آنگاه به مقام م���ی رود و دو رکعت نماز گزارده خداون���د را به ّ
حق خود
سوگند می دهد.
َ
ْ
أ
ْ َ َ ََ
َ ُ
به خدا قس���م او مضطر در کتاب خداس���ت آنجا که می فرمایدّ � :م نْ� ي� ِج� ي� ُب� ال ُم�ض َط ّر ِإ� ذ�ا دع ُاه
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ خُ َ ف َ َ أ
ْ ُ
ال� ض
ر�1،يا [ كيست ] آن كس كه درمانده را _ چون وى را بخواند _
َو يَ�ك ِ�ش ف� السوء و ي� ج�علكم �ل�اء
اجابت مى كند ،و گرفتارى را برطرف مى گرداند ،و شما را جانشينان زمين قرار مى دهد؟

جبرئیل در کنار ناودان به صورت پرنده ای س���فیدّ ،اولین مخلوقی اس���ت که با وی بیعت
می کند ،و [ بعد ] آن سیصد و بیش از ده مرد بیعت می کنند.
هری���ک در راه باش���د همان وقت می رس���د ،و هرکس���ی که در راه نباش���د از بس���ترش ناپدید
می گردد ،و به خدا س���وگند این همان س���خن علی بن ابی طالب؟ع؟ اس���ت :ناپدید شدگان
َ ُ ُ أْ
أَ
ُ
فَ ْ
اس تَ� ب� قُ�وا ْال خَ� يْ� َر ِت
ا� � يْ� نَ� َما ت�ك نو�وا يَ�� ِت� ِب�ك ُم
از بسترهایشان ،و همان فرموده ی خداوند استِ � :
ُ َ ً
اهلل �ج ِم ي�عا2،پس در كارهاى نيک بر يكديگر پيش���ى گيريد ،هر كجا كه باش���يد ،خداوند همگى شما را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مى آورد؛ [ اینان ] سیصد و بیش از ده مرد اصحاب قائم هستند.
و در ادامه فرمودند :به خدا س���وگند آنان ّامت ش���مرده ش���ده اند که خدا در کتابش فرموده:
َ أُ
َ َ ئ ْ أَ خَّ ْ ن َ َ نْ ُ ُ ْ َ
َ �ذ َ لى َّ ة َ ْ ُ َ �ة 3
ّ
ا� ِإ� �م ٍ� معدود ٍ  ،و اگر عذابشان را تا امتی شمرده شده به تأخیر اندازیم؛
ول ِ� ن� ��ر�ا ع�هم الع ب
آنان در یک ساعت به مانند پاره های ابر پاییزی گرد هم می آیند.

آن حض���رت صب���ح در مکه مردم را به کتاب خدا و س���نت پیامبرش؟ص؟ دعوت می کند و
افراد کمی اجابت می کنند .آنگاه خود می رود و کسی را در مکه می گمارد ،ولی خبر می رسد
که او را کش���ته اند.
پس خود به آنجا باز می گردد و جنگجویان را می کشد ،و نه بیشتر _ یعنی کسی را به اسارت
نمی گیرد _.
س���پس می آید و مردم را به کتاب خدا و س���نت پیامبر؟ص؟ ،والیت علی بن ابی طالب؟ع؟
و بیزاری جس���تن از دش���منان او _ بدون آنکه نام کس���ی را ببرد _ فرا می خواند.
 .1سوره ی نمل 62/
 .2سوره ی بقره 148/
 .3سوره ی هود 8/
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به بیداء که می رس���د لشکر سفیانی به مقابله می آید .پس خداوند زمین را فرمان می دهد و
ْ َ ُ َ َ َ أُ ُ
َ َ
از زیر قدم هایشان آنها را می گیرد و این همان سخن خداستَ :ول ْو ت� َرى ِإ� ذ� ف��ز ِ عوا ف�لا ف� ْو ت� َو� ِخ��ذ وا
نْ َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ب� 1،و ای کاش می دیدی هنگامى را كه آنان وحشت زدهاند ،پس گريزى نمانده است
ِم� مك ٍ
َ ق َ ُ آ َ نّ َ
و از جايى نزديک گرفتار آمدهاند ،و�الوا �م�ا بِ� ِه ،و گفتند :به او ایمان آوردیم؛ مقصود آن اس���ت که
َْ َ َ
ب���ه قائ���م آل محمد ایمان آوردن���دَ ،و ق�د ك ف� ُر وا ِب�ه ،و حال آنکه به او کافر ش���ده بودند؛ یعنی به
قائم آل محمد ،تا آخر سوره.
از آنه���ا تنه���ا دو نفر باق���ی می مانند ک���ه از [ قبیله ی ] مرادن���د و وتر و وتیر نامیده می ش���وند.
صورتش���ان به پش���ت برگش���ته و به عقب عقب راه می روند و آنچه را که بر س���ر رفیقانشان آمده
است به مردم می گویند.
س���پس آن حض���رت به مدینه می روند .قریش���یان خود را از ایش���ان مخف���ی می کنند ،و این
همان فرموده ی علی بن ابی طالب؟ع؟ اس���ت :به خدا قس���م قریش آرزو می کند که ای کاش
تمام دارائی خود و هر آنچه خورشید بر آن تابیده و غروب کرده را می داد و من به اندازه ی زمان
کشتن شتری نزد آنها بودم.
آنگاه کاری انجام می دهد که قریش���یان می گویند :ما را به نبرد این طاغوت ببرید ،به خدا
قسم اگر محمدی بود چنین کاری نمی کرد ،اگر علوی بود چنین نمی کرد ،اگر فاطمی بود این
کار را انج���ام نم���ی داد .پس خداوند کتف های آنها را در اختی���ار او قرار می دهد [ و او را بر آنها
ّ
مسلط می گرداند ] ،و جنگجویان را کشته فرزندان را اسیر خواهد کرد.
س���پس م���ی رود و در ش���قره 2فرود می آید .پس خبر می رس���د که عامل آن حض���رت را به قتل
رسانده اند و ایشان می آید و چنان می کشد که کشتار ّ
حره در مقابل آن چیزی نیست.
سپس می آید و مردم را به کتاب خدا ،سنت پیامبر؟ص؟ ،والیت حضرت امیر؟ع؟ و بیزاری
جس���تن از دش���منانش دعوت می کن���د .چون به ثعلبیه 3می رس���د ،مردی از نس���ل پدرش [ از
بنی هاش���م ] که پس از آن حضرت یکی از نیرومندترین ترین و قوی دلترین مردم اس���ت صدا
 .1سوره ی سبأ 51 - 53/
 .2بیرون مدینه به سمت عراق
 .3میان عراق و حجاز
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می زند :ای فالن ! چه می کنی؟ به خدا که تو مردم را به مانند چارپایان از خود می رانی ! آیا این
پیمانی از رسول خداست یا چیز دیگری؟
پ���س ش���خصی که بیعت حض���رت را از مردم می گیرد می گوید :به خدا س���وگند یا س���اکت
می شوی ،یا آنچه را که دیدگانت در آن است می زنم.
قائ���م؟ع؟ می فرمای���د :ای ف�ل�ان ! س���کوت اختی���ار ک���ن ،آری ب���ه خ���دا س���وگند عه���دی از
رس���ول خدا؟ص؟ دارم .ای فالن ! آن محفظه را بیاور ،او هم می آورد و حضرت عهد پیامبر؟ص؟
را می خوان���د ،آن م���رد می گوی���د :خدا مرا فدایت کند ،س���رت را بیاور تا بوس���ه زنم ،ایش���ان هم
چنی���ن می کن���د و او می���ان دو دیده ی امام؟ع؟ را بوس���ه می دهد ،آنگاه می گوی���د :بیعت ما را
دوباره بگیر ،و ایشان چنین می کند.
امام باقر؟ع؟ در ادامه فرمودند :گویا آنها را می بینم که سیصد و بیش از ده مردند و از نجف
کوفه باال می روند .گویا دل هایش���ان پاره های آهن اس���ت .جبرئیل س���مت راس���ت و میکائیل
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

سمت چپ حضرت هستند .رعب یک ماه جلو و یک ماه پشت سر ایشان حرکت می کند.
خداوند با پنج هزار فرش���ته ی نش���انه دار او را یاری می رساند .وقتی که از نجف باال می رود به
یاران���ش می فرماید :امش���ب را به عبادت بگذرانید ،و آنان ش���ب را س���پری می کنند در حالی
که برخی در رکوع و برخی در س���جده اند و به درگاه خدا ّ
تضرع می کنند .چون صبح می ش���ود
می فرماید :از راه نخیله برویم [ .امام باقر؟ع؟ در ادامه فرمودند ] :و بر کوفه خندقی خواهد بود.
گفت���م :خندق؟ فرمودند :آری به خدا .تا آنکه به مس���جد ابراهیم؟ع؟ در نخیله می رس���د و
دو رکع���ت نماز در آنجا می گزارد .س���پس مرجئه و غیر آنان از لش���کریان س���فیانی که در کوفه
هس���تند به مصاف ایشان می آیند .ایش���ان به اصحاب می فرماید :وانمود به فرار کنید ،و بعد
می فرماید :بر ایشان حمله برید.
امام باقر؟ع؟ فرمودند :به خدا سوگند هیچ خبر رسانی از آنها از خندق عبور نمی کند.
س���پس حضرت وارد کوفه می ش���ود و هی���چ مؤمنی نمی ماند مگر آنکه آنج���ا خواهد بود و یا
اشتیاق آنجا را خواهد داشت ،و این همان سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
در ادام���ه ب���ه اصحاب می فرماید :به س���وی این طغیان پیش���ه [ س���فیانی ] بروی���د ،و او را به
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کتاب خدا و سنت پیامبر؟ص؟ دعوت می کند ،او هم تسلیم می شود و بیعت می کند [ .بنی ]
کلب که دایی های او هس���تند به او می گویند :ای فالن ! چه کردی؟ به خدا قسم ما هرگز با تو
بر این امر بیعت نمی کنیم ،سفیانی می گوید :چه کنم؟ می گویند :بیعتت را پس بگیر ،او هم
چنین می کند ،قائم؟ع؟ به او می فرماید :مراقب باش که من ّ
حجت را بر تو تمام نمودم و با تو
خواهم جنگید .صبح که می شود با آنها می جنگد ،وخداوند کتف های آنان را در اختیار او
قرار می دهد .او سفیانی را اسیر می کند و می برد و با دست خود ذبح می کند.
س���پس لش���کری اس���ب س���وار را به روم اعزام می کند تا ما بقی بنی امیه را حاضر کنند .آنها
ّ
ب���ه روم که می رس���ند می گویند :اهل ملت و دین ما را به ما بس���پارید ،ول���ی آنان ابا می کنند و
می گویند :به خدا چنین نخواهیم کرد .آن گروه می گویند :به خدا اگر امام فرمان دهد با ش���ما
نب���رد خواهیم نمود .پس رومیان نزد حا کمش���ان رفته جریان را می گوین���د .او می گوید :بروید و
َ َ َ أَ ُ
آنها را در اختیار اینان قرار دهید که قدرت عظیمی دارند ،و این سخن خداست :ف�ل ّما � َح ّسوا
َ
ُ
ْ
و� .لا تَ� ْر ُك�ضُ وا َو ْار� ُعوا � َلى َما أ� تْ�ر فْ� تُ� ْم ف��ه َو َم َساك ن� ُك ْم َل َع َّل ُك ْم تُ� ْس أ� ُل نَ
َ� أ� َس ن َ�ا � ذَ�ا ُه ْم م نْ� َها َ� ْر ُك�ضُ نَ
و�1،پس
ِ
إ
إ
ِ ِ
ِ ِي
ِ ي
ب
جِ ِ
ِ

چون عذاب ما را احس ��اس كردند ،بناگاه از آن مى گريختند .مگريزيد ،و به س���وى آنچه در آن ّ
متنعم

بوديد و س ��راهايتان بازگرديد ،باش ��د كه ش ��ما مورد پرس���ش قرار گيريد ،حضرت فرمودند :مقصود
گنج هایی است که ذخیره می کردید.
ً
ْ
ْ
قَ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ
َ
فَ َ َ َ ْ
َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ
د� نَ� ،گفتند:
�الوا ي�ا و ي�ل ن�ا ِإ� ن�ا ك ن�ا �ظ ِال ِم ي� نَ�� .ما �ز ال ت� ِت�لك دع َواه ْم ح�تى ج�عل ن�اه ْم ح ِص ي�دا خ� ِام ِ ي
ً
اى واى بر ما ،كه ما واقعا ستمگر بوديم .سخنشان پيوسته همين بود ،تا آنان را درو شده ی بى جان
ّ
گردانيديم؛ [ یعنی حتی ] خبر رسانی هم از آنان باقی نمی ماند.
آن���گاه ب���ه کوفه می آید و س���یصد و بی���ش از ده مرد را به تمام س���رزمین ها می فرس���تد .میان
کتف و س���ینه های آنها را دس���ت می کش���د [ و آنان را مورد عنایت خود قرار خواهد داد ] ،پس
در دادگ���ری به عج���ز نمی افتند ،و زمینی نخواهد ماند مگر آنکه در آن ش���هادت به یگانگی و
بی شریک بودن خداوند و رسالت حضرت محمد؟ص؟ می دهند ،و این فرموده ی خداست:
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َ َ ُ أَ ْ َ َ َ ْ ف َّ َ َ ت َ أ ض َ ْ ً َ َ ْ ً
ها إَو َل ْ�ه ُ� ْر َ� ُع نَ
و�1،هركه در آسمان ها و زمين است خواه
ا� وال�ر� طوعا وكر ِ ي ِ ي ج
وله �سلم م ن� ِ� ي� السماو ِ
و ناخواه سر به فرمان او نهاده است ،و به سوى او بازگردانيده مى شوند.

رس���ول خدا؟ص؟ جزی���ه می پذیرف���ت ،ول���ی صاح���ب این ام���ر قب���ول نمی کند و این س���خن
َ ق َ ت ُ ُ ْ َ ّتَ تَ ُ َن ف تْ نَ ةٌ َ َ ُ َن ّ
الد� نُ� هلل2،و با آنان بجنگيد تا فتنهاى بر جاى نماند
خداست :و� ِا�لوهم ح�ى لا�كو� ِ���� و ي�ك
و� ِ ي
و دين يكسره از ِآن خدا گردد.

ام���ام باقر؟ع؟ در ادامه فرمودند :به خ���دا می جنگند تا آنکه به یگانگی خداوند اقرار کنند و
ّ
ذره ای شرک نورزند.
پیرزنی ضعیف از مشرق به مقصد مغرب می رود و احدی او را نهی نمی کند .خدا بذر را از
زمین بیرون می آورد و از آس���مان باران فرو می فرستد .مردم خراج خود را بر روی گردن هایشان
[ نهاده و ] نزد آن حضرت می آورند ،و خداوند بر شیعیان ما گشایش می دهد ،و اگر سعادتی
که آنان را در می یابد نبود ،به ستم می پرداختند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در حال���ی ک���ه صاح���ب این امر برخ���ی از احکام را صادر ک���رده و برخی از ّ
س���نت ها را بیان
نم���وده ،گروهی از مس���جد به قصد ش���ورش بر ایش���ان خارج می ش���وند ،ایش���ان ب���ه اصحابش
می فرماید :بروید که در محله ی خرما فروشان به آنها می رسید .پس آنان را اسیر کرده نزد امام
می آورند و به فرمان آن حضرت آنها را ذبح می کنند .این ها آخرین کسانی هستند که بر قائم
آل محمد؟مهع؟ خروج می کنند».

3

امام؟ع؟ در رو�ز ج ّ
دعو� می ن
ت
ت
عالم� ن
ک�د
امام� خ�و� شی�
ا� را ب�ه
اک�ر،
ی
ح� ب

َ
تفسیر عیاشی  76/ 2از جابر نقل می کند« :امام باقر؟ع؟ درباره ی آیه یَ :و أ� ذَ� نٌ
اهلل َو َر ُسو ِل ِه
ا� ِم نَ� ِ
َلى نّ َ َ ْ َ ْ َ ّ ْ أَ ْ
ك بَ�ر4،و اعالم ��ى اس���ت از جان���ب خ���دا و پيامبرش به م���ردم در روز ّ
ِإ� ال� ِاس ي�وم الح ِ�ج ال�
حج اكبر،
ِ

فرمودند [ :مقصود ] خروج قائم است ،و اعالم ،دعوت مردم به خویش است».
 .1سوره ی آل عمران 83/
 .2سوره ی انفال 39/
 .3و نیز ر.ک به تفسیر عیاشی  140/ 2و کافی 313/ 8
 .4سوره ی توبه 3/
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تأو ی ��ل اآلی ��ات  478/ 2از اب ��و خال ��د کابلی از آن حض ��رت روایت می کند« :قائ���م خروج می کند
و م���ی رود تا آنکه به [ منطقه ی ] ّمر می رس���د .به ایش���ان خبر می دهند که کارگزارش���ان به قتل
رس���یده اس���ت .ایش���ان هم می آید و تنها پیکار جویان را به هال کت می رساند .آنگاه می آید و
مردم را دعوت می کند تا آنکه به بیداء می رس���د .در این هنگام دو لش���کر از س���وی سفیانی به
مص���اف حضرت می آی���د ،و خداوند عزوجل زمین را فرمان می دهد ت���ا گام های آنان را بگیرد
َ ق َ ُ آ َ نّ َ
َ َ ْ تَ َ ذْ فَ �ز ُ فَ فَ ْ تَ َ أُ خ �ذُ
ْ َ َ ن قَ
ن
ا� � ِر ي� ب� .و�الوا �م�ا بِ� ِه ،و
و این همان فرمایش اوست :ولو �رى ِإ�� � ِ عوا �لا �و� و� ِ� وا ِم� مك ٍ
ای کاش می دیدی هنگامى را كه آنان وحش ��ت زدهاند ،پس گريزى نمانده اس���ت و از جايى نزديک
َ
َْ َ َ
گرفتار آمدهاند .و گفتند :به او ایمان آوردیم؛ یعنی به قیام قائمَ ،و ق�د ك ف� ُر وا ِب�ه ِم نْ� ق� بْ� ُل ،و پیشتر

بدان کافر شده بودند؛ مقصود آن است که به قیام قائم؟ع؟ کافر شده بودند.
َ
أَ ْ
َ َ َ ْ نَ ُ ْ َ َ ْ نَ َ َ �شْ تَ ُ نَ َ ُ
ْ َ َ
َو يَ� قْ��ذ فُ� نَ ْ �غَ ْ
و� ك َما ف� ِع َل ِب�� ش� ي َ� ِاع ِه ْم ِم نْ� ق� بْ� ُل
ا� بَ� ِع ي� ٍد .و ِح ي�ل ب� ي��هم و ب� ي�� ما ي� �ه
ِ
و� ِب�ال ي� ِب� ِم ن� مك نٍ
َّ ُ َ ُ
َ ّ
ك ُم ِر ي� ٍب�1،و از جاي ��ى دور ،نادیده تهمت می زدند .و مي���ان آنان و ميان آنچه [ به
ِإ��نه ْم ك نا�وا �ِف ي� ش� ٍ
آرزو ] مى خواس ��تند حايلی قرار مى گيرد همان گونه كه از ديرباز با امثال ايش���ان چنين ش���د ،زيرا آنها
[ نيز ] در تردیدی سخت بودند».

ن
ت
حکوم� می دهد
امام مهدی؟جع؟ ی�ارا� ش� را ب�ر سراسر عالم
دال ئ ��ل االمام ��ة  249/از ابان بن تغلب از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :چون قائم ما قیام کند در
سرتاس���ر زمین در هر اقلیمی مردی را می فرستد و می فرماید :پیمان تو در کف دست توست،
به آنچه [ در آن ] می بینی عمل نما».
غیب ��ت نعمانی  319/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که قائم قیام کند در سرتاس���ر
زمین در هر اقلیمی مردی را می فرس���تد و می فرماید :پیمان تو در کف دست توست ،پس اگر
مطلب���ی برایت پیش آمد ک���ه برایت مفهوم نبود و حکم آن را نمی دانس���تی ،بدان نظر کن و به
آنچه در آن است عمل نما.
ایش���ان لش���کری را ب���ه قس���طنطنیه اع���زام می کن���د و چ���ون ب���ه خلیج می رس���ند چی���زی بر
 .1سوره ی سبأ 53 - 54/
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قدم هایشان می نویسند و بر آب راه می روند .رومیان وقتی که آنها را می بینند می گویند :اینان
که اصحاب او هس���تند بر روی آب راه می روند ،پس خود او چگونه اس���ت؟ لذا درهای شهر را
بر روی آنها می گشایند و آنان هر آنچه بخواهند انجام دهند».
نگارنده :اگر این حدیث صحیح باش ��د مقصود از قس ��طنطنیه در آن ،یکی از شهرهای اروپاست
و این واقعه پس از نزول مسیح؟ع؟ رخ می دهد.

 .3یارانی که از مکه همراه خود می آورد
ا� ده ه�ز ار ن� ف�ر و در ب� خ
ر�ی روا ی� ت
ت�عداد آ� ن� ن
ا� پ� نا��ز ده ه�ز ار ن� ف�ر
کمال الدین  654/ 2از ابو بصیر روایت می کند« :ش���خصی کوفی از امام صادق؟ع؟ پرس���ید:
چند نفر به همراه قائم؟ع؟ خارج می شوند _ زیرا مردم می گویند :آنها به تعداد اهل بدر سیصد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و س���یزده مردند _؟ حضرت فرمودند :او خروج نمی کند مگر در میان نیرومندان ،و نیرومندان
کمتر از ده هزار تن نخواهند بود».
تفس ��یر عیاشی  134/ 1از حماد بن عثمان از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :قائم در کمتر از فئه
خروج نمی کند و فئة کمتر از ده هزار نفر نیست».
خص ��ال  424/از آن حض ��رت روایت می کند« :قائ���م؟ع؟ در میان چهل و پنج ت���ن از نه قبیله
می آید :از یک قبیله یک مرد ،از یک قبیله دو تن ،از قبیله ای س���ه نفر ،از قبیله ای چهار تن،
از یک قبیله پنج نفر ،از قبیله ای ش���ش تن ،از قبیله ای هفت نفر ،از یک قبیله هشت تن و از
قبیله ای نه تن تا تعداد تکمیل شود».
کافی  352/ 5از ابو ربیع ش ��امی می آورد که حضرت صادق؟ع؟ به من فرمود« :از س���یاه پوستان
اح���دی را نخ���ر ،اگر چاره ای جز خری���دن [ از آنان ] نداری از نوبیان خری���داری کن ،زیرا آنها از
َ
َ
کسانی هستند که خداوند عزیز وجلیل می فرمایدَ :و ِم نَ� ّال ذ ِ ي�� نَ� ق َ� ُالوا إ� نّ َ�ا نَ� َص َارى أ� خَ��ذْ ن َ�ا ِم ي� ث َ� قَا� ُهمْ
ِ
ََ
َّ ً َ ُ ّ
ف� ن� ُسوا ح�ظ ا ِم ّما ذ� ِك ُر وا ِب� ِه1،و از كسانى كه گفتند :ما نصرانى هستيم ،از ايشان پيمان گرفتيم ،و [ لی ]
 .1سوره ی مائده 14/
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بخشى از آنچه را بدان اندرز داده شده بودند فراموش كردند .بدان که آنان آن بخش [ به فراموشی

سپرده شده ] را به یاد خواهند آورد ،و گروهی از ایشان با قائم؟ع؟ خروج خواهند کرد».
ّ
نگارن ��ده :ممکن اس ��ت علت نهی امام؟ع؟ از خرید بردگان س ��یاه بابت آن باش ��د که بعدها آزاد
می شوند .نوبه نیز منطقه ای است نزدیک سودان و در کنار نیل.

حرک� امام مهدی؟جع؟ ا�ز ق
ت
عرا�
بصائ ��ر الدرجات  188/از امام ص ��ادق از امام باقر؟امهع؟ روایت می کن ��د« :زمانی که قائم در مکه
قی���ام و اراده ی ع���راق کن���د ،منادی ایش���ان ندا می کن���د :بدانید ک���ه هیچ یک از ش���ما غذا و
نوشیدنی برندارد .او سنگ موسی بن عمران را که بار شتری است برمی دارد ،و در هیچ منزلی
فرود نمی آید مگر آنکه چش���مه ای از آن بجوش���د .پس هرکس���ی گرسنه باشد سیر و هرکه تشنه
باشد سیراب گردد ،این توشه ی آنان است تا آنکه وارد نجف در پشت کوفه شوند».

1

الخرائ ��ج و الجرائ ��ح  690/ 2ای ��ن مضم ��ون را با اندکی تفاوت نقل می کند ...« :س���نگ موس���ی
بن عمران را که از آن دوازده چش���مه جوش���یدن گرفت با خود برم���ی دارد .در هیچ منزلی فرود
ً
نمی آید مگر آنکه آن را قرار می دهد و چشمه ها از آن جوشیدن می گیرد .آب و شیر دائما از آن
می جوشد .هرکس گرسنه باشد سیر و هرکه تشنه باشد سیراب گردد».
ً
نگارن ��ده :ظاهرا امام؟ع؟ از میان یارانش کس ��ی را به عنوان فرمانده ب ��ه همراه نیروها به عراق اعزام
می کن ��د ،و خود برنامه ی دیگری دارد و به صورت هوایی با هفت گنبد نورانی که معلوم نیس ��ت در
کدام حضور دارد وارد عراق می گردد.

تفس ��یر عیاش ��ی  103/ 1از جابر روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در تفسیر آیه یَ :ه ْل يَ� نْ� ُ�ظ ُر نَ
و� ِإ�لا
أ
أَ نْ َ أْ ت َ ُ ُ ُ ف �ظُ َ نَ ْ �غَ َ َ ْ َ ئ َ ُ ُ
لا�ك ة� َو ق� ِ ض� ي َ� ال�مر2،مگر انتظار آنان غير از اين است كه خدا و
�� ي�� ِ� ي�هم اهلل ِ� ي� ل ٍل ِم� ال م ِام والم ِ

فرشتگان ،در سايبان هايى از ابر سپيد به سوى آنان بيايند و كار يكسره شود؟ فرمودند :او [ قائم ] در
میان هفت گنبد از نور که معلوم نیست در کدام است در پشت کوفه [ نجف ] فرود می آید.
 .1و نیز کافی  231/ 1و نعمانی 238/
 .2سوره ی بقره 210/
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در روایت���ی دیگر فرمودند :هنگامی که در پش���ت کوفه بر [ منطقه ی ] ف���اروق فرود می آید در
گنبدهایی از نور قرار دارد».
نگارن ��ده :ای ��ن احادیث عالوه بر آنکه معجزه ای از معجزات ام ��ام مهدی؟جع؟ را بیان می کند ،از
اوضاع ّ
امنیتی آن منطقه که موجب می شود ایشان با این احتیاط وارد عراق شوند نیز حکایت دارد
ّ
و می رساند اوضاع عالم بر ضد ایشان است و هنوز عراق هم به طور کامل پاک و آرام نشده است.
مطل ��ب دیگ ��ری که این روایات بر آن داللت دارند آن اس ��ت که ایش ��ان در نجف ف���رود می آیند و
لشکری که از مدینه آمده به ایشان ملحق می شود.
ام ��ا در م ��ورد حدیثی که می گوید امام؟ع؟ هنگامی که ّ
متوجه عراق می ش���وند در ش���قره و بعد در
ثعلبی ��ه _ ک ��ه دو منطقه میان حجاز و عراق هس ��تند _ فرود می آیند ،رجحان با آن اس���ت که مقصود
لشکر ایشان باشد و نه شخص ایشان ،یا آنکه پیش از وصول ایشان به عراق باشد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

یا� ن
ت
طالو� ،در ی� ن
س� ت� خ�دا در ی� ن
ج�ر� ن
ارا� امام عصر
ارا�

؟جع؟

غیب ��ت نعمان ��ی  316/از ابو بصی ��ر از امام ص ��ادق؟ع؟« :یاران طالوت به وس���یله ی نهری _ که
ق َ َ نَّ َ َ ُ َ َ
خداوند متعال فرموده� :ال ِإ��
اهلل ُم بْ� ت� ِل ي�ك ْم بِ� ن�ه ٍر 1،گفت :خداوند شما را به وسيله ی رودخانهاى
خواه���د آزم���ود _ آزمایش ش���دند ،و اصحاب قائم؟ع؟ نیز همان س���ان آزموده خواهند ش���د».

2

آ
امام مهدی؟جع؟ ی� ن
ارا� را می ��ز ما ی�د
کاف ��ی  167/ 8از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :گویا قائم؟ع؟ را می بینم که بر فراز منبر کوفه
ردایی در بر دارد و از داخل آن نوشته ای را که با مهری طالئی مهر شده بیرون آورده می گشاید
و آن را ب���ر م���ردم می خوان���د ،آنان هم به مانند گوس���فند از گرد آن حضرت پراکنده می ش���وند،
و تنها نقیبان می مانند.
س���پس س���خنی می گوید که آنه���ا [ هم پراکنده می ش���وند ولی ] به هیچ پناهگاهی دس���ت
 .1سوره ی بقره 249/
 .2و نیز غیبت شیخ طوسی  282/و اثبات الهداة 516/ 3
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نمی یابند تا آنکه نزد خود امام باز گردند .من از سخن ایشان آ گاهم».
کم ��ال الدین  672/ 2از مفضل بن عمر از آن حضرت روایت می نماید« :گویا قائم را می بینم که
بر منبر کوفه قرار دارد و بر گرد ایشان سیصد و سیزده مرد به تعداد اهل بدر _ که پرچمداران و
حا کمان خدا بر خلق او در زمین هس���تند _ حضور دارند .ایشان نوشته ای از ردای خود بیرون
می آورند که با مهری طالئی مهر ش���ده و پیمانی از رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت .پس مردم به مانند
چارپای���ان گنگ از گرد ایش���ان پراکنده می ش���وند ،و فق���ط وزیر و یازده نقی���ب باقی می مانند
همان گونه که با موسی بن عمران؟ع؟ باقی ماندند .آنان در زمین می گردند ولی جای دیگری
را نمی یابند و لذا نزد آن حضرت باز می گردند .به خدا س���وگند که من آن س���خنی را که به آنها
می گوید و آنها آن را انکار می کنند می دانم».
بح ��ار االنوار  389/ 52از ابو بصیر از امام باق ��ر؟ع؟« :قائم؟ع؟ احکامی صادر می کند که برخی
یاران _ که در حضور آن حضرت شمش���یر زده اند _ آن را نادرس���ت می شمارند ،و حکم ایشان
همان حکم آدم؟ع؟ است .پس آنها را جلو آورده گردن می زند.
آنگاه دوباره و به حکم داود؟ع؟ حکم می کند و گروهی دیگر _ که در حضور ایشان شمشیر
زده اند _ منکر می ش���وند .آنان را نیز جلو آورده گردن می زند.
س���پس ب���رای بار س���وم و به حک���م ابراهیم؟ع؟ حکم ک���رده و با ان���کار گروهی دیگ���ر _ که در
حضورش شمشیر زده اند _ مواجه می شود .آنان را نیز جلو آورده گردن می زند.
آن���گاه برای چهارمین بار و به حکم حضرت محمد؟ص؟ حکم می کند ،و هیچ کس���ی آن را
نادرست نمی شمارد».
نگارنده :اگر این روایت صحیح باش ��د ،این امر برای آزمودن میزان یقین و فرمانبرداری یاران اس���ت
تا بدین وسیله کسی که ایشان را مهدی و رهنمون شده ی از جانب پروردگار می داند و معتقد است
ّ
ایش ��ان چونان جدش رس ��ول خدا؟ص؟ از روی هوی سخن نمی گوید ،شناخته ش ��ود .این رخداد در
عراق و در مرحله ی دوم یا سوم حرکت امام؟ع؟ در آنجا خواهد بود.
معن ��ای اینکه ایش ��ان به مانند داود حکم می کند آن اس ��ت که بر اس ��اس حقیق ��ت _ و واقعی که
داود؟ع؟ از خداوند خواست تا به او بنمایاند و خدا هم نمونه ای از آن را به او نشان داد ولی فرمان داد
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بنابر همان ظاهر حکم کند ،هم چنان که پیامبر ما؟ص؟ را فرمان داد بر اس ��اس شاهد و قسم قضاوت
کن ��د _ حک ��م می نماید.امام مهدی؟ع؟ به فرمان و راهنمایی الهی ب ��ر طبق واقع حکم می کنند ولی
برخی یاران یارای پذیرش آن را ندارند .لذا این برخورد با یاران برای آماده سازی مردم بر پذیرش حکم
و قضاوت ایشان بر حسب واقع است.

 .4یارانی که از قبرها زنده می شوند و برمی خیزند
ب� خ
ا� در ق� ب�ر ا�ز ظ�هور امام؟جع؟ آ�گاه خ� ن
ر�ی م�ؤ ن
م� ن
واه�د ش�د
دالئل االمامة  257/از س ��یف بن َعمیره از امام باق ��ر؟ع؟« :چون قائم قیام کند ،مؤمن در قبرش
[ از ظهور ] آ گاه می ش���ود ،پس به او گفته می شود :صاحب [ و امام ] تو قیام نمود ،اگر دوست
می داری به او بپیوندی چنین کن ،و اگر می خواهی در کرامت خدا بمانی بمان».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

غیبت شیخ طوسی  276/از مفضل بن عمر نقل می کند« :از قائم؟ع؟ و شیعیانی که در انتظار
ایش���ان مردند س���خن راندیم که امام صادق؟ع؟ فرمودند :چون ایش���ان قیام کند در قبر مؤمن
سراغ وی می آیند و می گویند :ای فالن ! صاحب تو ظهور کرد ،اگر خواستی بدو ملحق شوی
چنین کن ،و اگر می خواهی در کرامت پروردگارت بمانی بمان».
دال ئ ��ل االمام ��ة  248/از مفضل نقل می کند که امام صادق؟ع؟ به م ��ن فرمودند« :ای مفضل ! تو
و چه���ل و چه���ار مرد [ دیگر ] در کنار قائم زنده خواهید ش���د .تو در طرف راس���ت او امر و نهی
می کنی و مردمان در آن زمان از امروز نسبت به تو فرمانبردارترند».
رجال کشی  402/روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ به داود رقی که پشت کرده بود و می رفت
نگریسته فرمودند :هرکسی از دیدن مردی از یاران قائم؟ع؟ مسرور می شود ،او را نگاه کند.
و یک بار هم فرمودند :او را بین خود به مانند مقداد؟حر؟ به حساب آورید».

1

همان  217/از امام باقر؟ع؟« :گویا عبداهلل بن شریک عامری را می بینم که عمامه ای سیاه بر
 .1و نی���ز خالص���ة االق���وال  ،67/در التحری���ر الطاووس���ی  98/می نویس���د :در م���دح او حدیثی از امام ص���ادق؟ع؟ وارد
ش���ده که او را به منزله ی مقداد نس���بت به رس���ول خدا؟ص؟ به حس���اب م���ی آورد ،و نیز حدیثی ک���ه او را از یاران قائم؟ع؟
معرفی می کند.
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سر دارد ،موهایش بین دو شانه اش ریخته و در حضور قائم ما اهل بیت در میان چهار هزار تن
که هجوم می برند و تکبیر می گویند ،از پایین کوه باال می رود».
مختصر بصائر الدرجات  25/از عبداهلل بن بکیر از حضرت صادق؟ع؟« :گویا حمران بن اعین
و ّ
میسر بن عبد العزیز را می بینم که بین صفا و مروه مردم را با شمشیرهایشان می زنند».

ن
س� و ف
ب� ی� ت
گرد�د
ه� ت� ن� ف�ری که ب�رای ی�اری امام مهدی؟ع؟ ب�ه ند� ی�ا ب�ا�ز می
تفسیر عیاشی  32/ 2از امام صادق؟ع؟« :هنگامی که قائم آل محمد قیام کند از پشت کعبه
بیس���ت و هف���ت مرد _ پانزده تن از قوم موس���ی که به حق حک���م و داوری می کردند ،هفت تن
اصحاب کهف ،یوش���ع وصی موسی ،مؤمن آل فرعون ،سلمان فارسی ،ابو دجانه ی انصاری
و مالک اشتر _ را بیرون خواهد آورد».
دالئل االمامة  247/از آن حضرت« :چون قائم از پش���ت این خانه ظهور کند ،خداوند بیست
و هفت مرد را با او خواهد فرس���تاد؛ چهارده مرد از قوم موس���ی که خداوند درباره ش���ان فرموده:
ُ
َ ْ قَ ْ ُ َ أُ َّ ةٌ َ ْ ُ َ ْ
و� ِب�ال َح قّ ِ� َو ب� ِه يَ� ْع ِدل َن
و ِم ن� �و ِم موسى �م� ي�هد ن
و�1،و از ميان قوم موسى جماعتى هستند كه به حق
ِ
راهنمايى مى كنند و به حق داورى مى نمايند ،اصحاب کهف هشت [ هفت ] تن ،مقداد ،جابر
ّ
وصی موسی».
انصاری ،مؤمن آل فرعون و یوشع بن نون
ارش ��اد  365/از ایش ��ان« :به همراه قائم؟ع؟ از پشت کوفه [ کعبه ] بیست و هفت مرد _ پانزده
ت���ن از قوم موس���ی؟ع؟ که به حق هدای���ت و داوری می کردند ،هفت تن از اهل کهف ،یوش���ع
بن نون ،س���لمان ،ابو دجانه انصاری ،مقداد و مالک اش���تر _ خارج می ش���وند و یاران ایشان و
حاکمان خواهند بود».

ارا� ح�ض ت
سلما� ف�ارسی ا�ز ی� ن
ن
ر� مهدی

؟جع؟

ع�ل�اوه بر آنچه گذش ��ت دالئل االمامة  237/از س ��لمان روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ به من
فرمودن���د :خداوند تعالی هیچ نبی و رس���ولی را نفرس���تاد مگ���ر آنکه ب���رای او دوازده نقیب قرار
 .1سوره ی اعراف 159/
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داد .عرض کردم :یا رس���ول اهلل ! این مطلب را از پیروان تورات و انجیل دانسته ام ،فرمودند :آیا
می دان���ی نقیبان دوازده گان���ه ی من که خداوند آنها را پس از من ب���رای ّامت برگزیده کیانند؟
گفتم :خدا و رسولش داناترند.
فرمودن���د :ای س���لمان ! خدا مرا از برگزی���ده ی نور خویش آفرید و فراخوان���د ،من هم اطاعت
کردم .از نور من علی را خلق کرد و او را فراخواند ،او هم اطاعت نمود .از نور او فاطمه را آفرید
و فراخوان���د ،او ه���م اطاعت کرد .از من و علی و فاطمه ،حس���ن را خلق کرد و فراخواند ،او هم
فرمانبرداری کرد ،و از من و علی و فاطمه ،حسین را آفرید و خواند ،او هم اطاعت نمود.
آن���گاه م���ا را به پنج ن���ام از نام های خود نامید؛ خداوند محمود اس���ت و من محمد ،او علی
اس���ت و این علی ،او فاطر اس���ت و این فاطمه ،او صاحب احس���ان اس���ت و این حسن ،و او
محسن است و این حسین.
س���پس از ما و نور حس���ین نه امام را آفرید و فراخواند ،آنان هم اطاعت کردند ،و این پیش از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن بود که آس���مانی بنا ش���ده ،زمینی گسترده ،فرشته و بش���ری را بیافریند ،و ما نوری بودیم که
تسبیح خدا می کردیم ،و از او شنیده فرمان می بردیم.
عرضه داش���تم :یا رس���ول اهلل ! پدر و مادرم فدایت ،کس���ی که اینان را بشناس���د چه پاداشی
دارد؟ فرمودن���د :هرکه آنان را آن گونه که شایس���ته ی آنهاس���ت بشناس���د ،به آنه���ا اقتدا نماید،
دوستانش���ان را دوس���ت بدارد و با دشمنانشان دشمنی کند به خدا قسم که از ماست و هرجا
که ما وارد شویم وارد می شود و هر آنجا که سکنی گزینیم وی نیز سا کن می گردد.
عرض کردم :ای پیامبر خدا ! آیا بدون ش���ناخت اس���امی و نس���ب های آنان می توان به آنان
ایمان آورد؟ فرمودند :نه ،گفتم :من به آنها ایمان دارم و تا حس���ین را ش���ناخته ام.
ایشان فرمودند :سپس سید العابدین علی بن الحسین است ،آنگاه پسرش محمد بن علی
که شکافنده ی دانش ّاولین و آخرین از پیامبران و رسوالن است ،بعد پسر او جعفر بن محمد
که زبان راست گفتار خداست ،سپس پسرش موسی بن جعفر که خشم خود را بابت صبر در
[ راه ] خدا فرو می برد ،آنگاه پسر وی علی بن موسی که به فرمان خدا خشنود است ،بعد پسر
او محمد بن علی که برای امر خدا برگزیده ش���ده ،آنگاه پس���رش علی بن محمد که به س���وی
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خدا راهنمایی می نماید ،سپس پسر او حسن بن علی که صامت و امین ّ
سر خداست ،و بعد
از او هم پسرش محمد بن حسن مهدی که فرمان خدا را به پا می دارد.
در ادامه فرمودند :ای س���لمان ! تو و کس���ی که مانند تو باش���د و آنکه او را به معرفت حقیقی
ّ
ولی خود قرار دهد ،او را درک خواهید نمود.
پ���س ش���کر خدا را به ج���ا آوردم و گفت���م :آیا تا دوران او زن���ده خواهم ماند؟ ایش���ان فرمودند:
ْ
ً ُ
ف َ ذَ َ َ َ ْ ُ أُ ُ َ َ َ ثْ ن َ َ َ ْ ُ
اسوا خ�لالَ
ادا َل ن َ�ا أ�ول� َ� أ�س شَ�د�د فَ� َ� ُ
ك ْم ع�َ
ای س���لمان ! بخ���وانِ � :إ��ا ج�اء وعد �ولاهما ب�ع��ا عل ي�
ِ
ِ يٍ ج
ِي ب ٍ
ِب
َ
َ
ْ
أ
أ
ّ َ ََ َ ْ ً ْ ً َُ ََْ َ ُ ْ َ ََ ََ
َ
َ ُ
َ ْ ُ
الد ي�ار وك ن
ا� َوعدا َم ف� ُعولا .ث� ّم َردد ن�ا لك ُم الك ّر�ة عل ْ ي� ِه ْم َو� ْمدد ن�اك ْم ِب�� ْم َو ٍال َو بَ� نِ� ي� نَ� َو جَ� َعل ن�اك ْم
ِ ِ
ً
أَ ْ َ َ
ّ
�ك ث� َر ن� ِف� ي�را1،پس آنگاه كه وعده ی [ تحقق ] نخس ��تين آن دو فرا رس���د ،بندگانى از خود را كه سخت
ّ
نيرومندند بر شما مى گماريم ،تا ميان خانهها به جستجو درآيند ،و اين تهديد تحقق يافتنى است.
پس [ از چندى ] دوباره ش ��ما را باز گردانده بر آنان چيره مى كنيم ،و ش���ما را با اموال و پس���ران يارى
مى دهيم و [ تعداد ] نفرات ش ��ما را بيش ��تر مى گردانيم.

ّ
در این هنگام اش���تیاقم بیش���تر شد ،اشکم ش���دت گرفت و گفتم :ای پیامبر خدا ! آیا شما
هم حضور خواهید داش���ت؟ فرمودند :آری ،س���وگند به خدایی که مرا به حق فرس���تاد ،من و
علی و فاطمه و حس���ن و حس���ین و آن نه تن حضور داریم ،و نیز هرکسی که از ما و با ماست و
به خاطر ما ستم دیده است ،و به خدا قسم ابلیس و لشکریانش حاضر می شوند ،هرکه ایمان
و یا کفرش خالص اس���ت نیز حضور می یابد تا قصاص ها و خون ها ادا ش���ود و پروردگارت به
َ َ َّ
ُ ُ أَ َ
ُ ْ ُ
هیچ کسی ستم نمی کند ،و این تأویل این آیه استَ :و ن� ِر ي�د � نْ� ن� ُم نَّ� على ال ذ ِ ي�� نَ� ْاس ت��ض ِع ف�وا ِ�ف ي�
أ ض َ َن ْ َ َ ُ ْ أَ ئ َّ ةً َ َن ْ َ َ ُ ُ ْ َ ث نَ َ نُ َ ّ َن َ ُ ْ ف أ ض َ ُ
ُ َ ُ
� ف� ْر َع ْو نَ� َو َه َ
ام َن
ا� َو جُ� ن�وده َما
ال�ر� و� ج�علهم � ِ�م� و� ج�علهم الو ِار ِ� ي��  .و�م ِك� لهم ِ� ي� ال�
ر� و ن� ِر ي َ ِ
نْ ُ ْ َ َ
و� 2،و خواس ��تيم بر كس ��انى كه در آن زمين فرو دست شده بودند ّ
ك نُا�وا يَ� ْح�ذَ ُر نَ
منت نهيم و
ِم�هم ما
آنان را پيشوايان گردانيم ،و ايشان را وارثان قرار دهیم .و در زمين قدرتشان دهيم و به فرعون و هامان
و لشكريانشان آنچه را كه از جانب آنان بيمناک بودند ،بنمايانيم.

در این هنگام برخاس���تم و باکی نداشتم که من به س���راغ مرگ روم و یا او به س���راغ من آید».
 .1سوره ی اسراء 5 - 6/
 .2سوره ی قصص 5 - 6/
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صر� امام عصر؟ع؟ را ن
س�گی ن� ت
م� نا�ی که ش�ا ی� ت
ع� م�ؤ ن
ر� ت
دار�د
ج
تفس ��یر عیاش ��ی  276/ 2از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :هرکه س���وره ی بنی اس���رائیل را در هر
شب جمعه قرائت کند ،نمی میرد تا آنکه قائم را درک کند و از یاران او باشد».

1

مختص ��ر البصائر  32/از ابو حمزه ی ثمالی از امام باقر؟ع؟« :امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند :عجبا !
و چگونه ّ
تعجب نکنم از مردگانی که خدا آنها را زنده می گرداند ،و گروه گروه اجابت می کنند
و می گویند :لبیک لبیک ای کسی که به سوی خدا دعوت می کنی.
آن���ان در کوچه ه���ای کوفه اند و شمشیرهایش���ان را آخت���ه بر شانه هایش���ان گذارده اند و با آن
جباران و پیروانشان _ از ّ
سرهای کافرانّ ،
جباران اولین و آخرین _ را می زنند تا خداوند عزوجل
َ َ َ ُ َّ ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ َ َ
ا� ل يَ� ْس ت� خ� ِل ف� نّ� ُه ْم
وعده ای را که به آنها داده عملی سازد :وعد اهلل ال ِ ي��� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الصا ِلح ِ
َ َ َ ُ َ ّ ََ
ف أ ض َ َ ْ تَ خْ َ فَ َّ ذ َن ْن قَ ْ ْ َ َ ُ َ ّ
ك نَ� ّنَ� َل ُه ْم د� نَ� ُه ُم َّال ذ
� ْار ت� ض�ى له ْم َول يُ� َب� ِدل نّ� ُه ْم ِم نْ�
�
ِ
ي
ِ
ِ� ي� ال�ر� كما اس��ل� ال ِ ي��� ِم� � ب� ِل ِهم ول ي�م ِ
ي
َ ً
َ ْ خَ ْ ف ْ أَ ْ ن ً َ ْ ُ ُ نَ ن ُ �شْ ُ
ك نَ
و� بِ� ي� ش� يْ��ئا2،خدا به كسانى از ش���ما كه ايمان آورده و كارهاى
ب�ع ِد �و ِ� ِهم �م�ا ي�ع ب�دو� ِ� ي� لا ي� ِر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ً
شايس ��ته كردهاند ،وعده داده اس ��ت كه حتما آنان را در زمين جانش���ين [ خود ] قرار دهد همان گونه

كه كس ��انى را كه پيش از آنان بودند جانش���ين [ خود ] قرار داد ،و آن دينى را كه برايش���ان پس���نديده
اس ��ت به سودش ��ان مستقر كند ،و بيمشان را به ايمنى ّ
مبدل گرداند [ ،تا ] مرا عبادت كنند و چيزى را

با من شريک نگردانند؛ یعنی مرا در ایمنی بپرستند و از احدی از بندگانم نهراسند و هیچ ّ
تقیه
نکنند.
ک���رت 3پس از ّ
همان���ا م���ن ّ
ک���رت و رجع���ت بع���د از رجع���ت دارم ،من صاح���ب رجعت ها
و بازگش���ت هایم ،م���ن کس���ی هس���تم ک���ه حم�ل�ات ،انتقام ه���ا و دولت ه���ای ش���گفت دارد،
من پناهگاهی آهنینم ،من بنده ی خدا و برادر رسول خدا؟ص؟ هستم».
حسین بن سعید در الزهد  81/نقل می کند« :عمار بن مروان گوید :از امام صادق؟ع؟ شنیدم
که فرمودند :به خدا قسم [ اعمال ] ،تنها از شما پذیرفته می شود و خداوند تنها از شماست که
 .1و نیز ثواب االعمال  ،133/مجمع البیان  ،393/ 6اثبات الهداة  497/ 3و بحار االنوار 281/ 92
 .2سوره ی نور 55/
ّ
ّ
 .3برخی محققان معاصر فرق بین رجعت و کرت را در این عنوان می کند که کرت رجعتی است که در آن نبرد و درگیری
باشد ،از این رو رجعت اعم از ّکرت خواهد بود .م

432

در می گذرد .فاصله ی میان شما و اینکه به شما غبطه خورند و خود شادمان شده دیدگانتان
روشن شود ،تنها آن مقدار است که جان به اینجا برسد و با دست به گلو اشاره کردند.
آنگاه فرمودند :وقتی چنین شود و به احتضار بیفتد ،رسول خدا؟ص؟ ،امامان ،حضرت علی،
جبرئی���ل و مل���ک الموت؟مهع؟ همه حضور می یابند ،جبرئیل به او نزدیک ش���ده به پیامبر؟ص؟
می گوید :این ش���خص شما اهل بیت را دوست می داشت پس او را دوست بدارید ،ایشان به
او می فرمایند :ای جبرئیل ! این شخص خدا ،رسول و خاندان او را دوست می داشت پس او
را دوست بدار و با او مدارا کن ،جبرئیل هم به ملک الموت می گوید :این شخص خدا ،رسول
و اهل بیت رس���ولش را دوس���ت می داش���ت پس او را دوس���ت بدار و با او مدارا نما.
آن���گاه ملک الموت بدو نزدیک ش���ده می گوی���د :ای بنده ی خدا ! آی���ا در زندگی دنیا آزادی
و ام���ان نام���ه ات از آت���ش را دریافت کردی و به باالترین دس���تاویز ّ
تمس���ک نم���ودی؟ خداوند
عزوجل آن ش���خص را قدرت داده و او می گوید :آری ،ملک الموت گوید :آن چیز چیس���ت؟
او می گوید :والیت علی بن ابی طالب ،فرش���ته ی مرگ می گوید :راست گفتی ،بدان خداوند
تو را از آنچه واهمه داش���تی امان داد ،و بدانچه امید داش���تی دست یافتی ،تو را بشارت باد به
پیشینیان صالح ،همنشینی رسول خدا ،امیرالمؤمنین ،فاطمه و امامان از فرزندان او؟مهع؟.
مشک خوشبوست _ از
آنگاه جان او را به آرامی می گیرد و کفن و حنوطش را _ که به مانند
ِ
بهشت فرود می آورد ،و با آن کفن و حنوط می شود .سپس جامه ای زرد از جامه های بهشتی
بر او می پوشانند.
چون در قبر قرار داده می ش���ود خداوند دری از درهای بهش���ت را بر او می گشاید و از نسیم و
بوهای خوش آن بر او داخل می گردد .آنگاه از جلو ،طرف راس���ت و چپ او به اندازه ی مس���یر
یک ماه گشاده می شود و ندا می گردد :به مانند خواب عروس بر بستر بیارام و شادمان باش به
روح و ریحان و بهشت نعیم و پروردگاری که [ بر تو ] خشمگین نیست.
پ���س از آن خان���دان پیامب���ر را در جن���ان رض���وی زی���ارت می کن���د و ب���ا آنه���ا از غذایش���ان
می خ���ورد ،از نوشیدنیش���ان می آش���امد ،و در مجالسش���ان ه���م صحب���ت می ش���ود ت���ا آنک���ه
قائ���م م���ا اهل بی���ت قیام کن���د .چ���ون او قیام ک���رد خداون���د آنه���ا را برمی انگی���زد و گ���روه گروه
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می آین���د و ّلبی���ک می گوین���د .در ای���ن هن���گام اس���ت ک���ه اه���ل باط���ل ب���ه تردی���د می افتن���د
و نیرن���گ ب���ازان _ ک���ه اندکن���د _ ناب���ود می ش���وند ،ش���تاب کنن���دگان ه�ل�ا ک و ّ
مقرب���ان [ ک���ه
اه���ل تس���لیم و انقیادن���د ] رس���تگار می گردن���د .از ای���ن روس���ت ک���ه رس���ول خدا؟ص؟ ب���ه
حض���رت امی���ر؟ع؟ فرمودن���د :تو ب���رادر من هس���تی و وع���ده گاه من و تو وادی الس�ل�ام اس���ت.
هنگام���ی ک���ه م���رگ به س���راغ کاف���ر آی���د ،پیامب���ر ،امیرالمؤمنین ،امام���ان ،جبرئی���ل و ملک
الم���وت؟مهع؟ حاض���ر می ش���وند ،جبرئیل ب���ه او نزدیک می ش���ود و می گوید :یا رس���ول اهلل ! این
ش���خص بغض شما اهل بیت را می داشته پس او را دش���من بدارید ،آن حضرت می فرمایند:
ای جبرئیل ! این شخص خدا ،رسول و اهل بیت او را دشمن می داشته پس او را دشمن بدار
و بر او سخت بگیر.
جبرئیل هم به ملک الموت می گوید :ای فرش���ته ی مرگ ! این فرد خدا ،رس���ول و اهل بیت
ایش���ان را دش���من می داش���ته پس او را دش���من ب���دار و بر او س���خت بگیر .ملک الم���وت به او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نزدی���ک ش���ده می گوید :ای بنده ی خ���دا ! آیا در زندگی دنی���ا آزادی و امان نام���ه ات از آتش را
دریافت کردی و به باالترین دستاویز ّ
تمسک نمودی؟ او پاسخ می دهد :نه ،فرشته می گوید:
ای دش���من خدا ! تو را بش���ارت باد به غضب خ���دای عزوجل ،ع���ذاب او و دوزخ ،بدان آنچه
امید داش���تی از دس���تت رفت ،و آنچه می هراسیدی بر تو وارد ش���د ،آنگاه به سختی جانش را
ّ
می گیرد .پس سیصد شیطان به روح او موکل می شوند که در صورتش آب دهان می اندازند و
روحش را می آزارند ،و چون در قبرش قرار داده شود دری از درهای آتش بر او گشوده شده و از
فوران و شعله های آن بر او داخل می شود».

1

ت
ف
ر� ب�
�مام ش�گ� ت�ی ب� ی� ن� دو ماه ج�مادی و ج
ینابی ��ع المودة  512/از کتاب صفین مدائنی روای ��ت می کند« :حضرت امیر؟ع؟ بعد از جنگ
نه���روان س���خنرانی و برخ���ی از اموری که بعده���ا رخ می دهد را بیان کردن���د و فرمودند :این امر
خداس���ت و پ���س از زمان���ی طوالنی رخ می ده���د ،پس ای پس���ر بهترین کنیزان ! ت���ا کی انتظار
 .1همچنین کافی  ،131/ 3االیقاظ من الهجعة  290/و  319و بحار االنوار  197/ 6و نیز ر.ک به المحتضر 5/
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می کش���ی؟ تو را به نصرتی قریب از پروردگاری مهربان بشارت باد ،پدر و مادرم فدای تعدادی
محدود که اسامی آنها در زمین مجهول است ،و ظهور آنان نزدیک شده است.
ش���گفتی ،تمام شگفتی بین جمادی و رجب اس���ت ،پراکنده ها جمع می شوند و گیاهان
درو ،و صداهایی بعد از صداهایی [ به گوش خواهد رسید ] ،حکم و قضا [ ی الهی ] سبقت
ّ
[ و تعلق ] گرفته است.
م���ردی از اه���ل بص���ره ب���ه م���ردی کوفی ک���ه در کن���ارش بود گف���ت :گواه���ی می ده���م که او
دروغگوست ! مرد کوفی گوید :به خدا قسم امام؟ع؟ از منبر پایین نیامد که مرد بصری فلج شد
و همان شب مرد».
ش ��رح ابن ابی الحدید  134/ 6و نهج الس ��عادة « :449/ 3مدائنی در کتاب صفین می نویسد:
حض���رت عل���ی؟ع؟ پس از نهروان خطب���ه خواند و برخ���ی از وقایعی که بعده���ا رخ می دهد را
چنی���ن بی���ان فرمود :هنگامی که در میان ش���ما مردمان گوناگون بس���یار و انب���اط [ مردمی غیر
عرب ] مستولی شوند ،ویرانی عراق نزدیک است ،و این زمانی است که شهری دارای درخت
و نهرها بنا ش���ود .چون در آن قیمت ها باال رود ،بناها مس���تحکم گردد و فاس���قان به حکومت
ّ
رس���ند ،بال ش���دت گیرد و فرومایگان تفاخر کنند ،فرو رفتن ها در بیابان نزدیک ش���ود و گریز و
آوارگی خوشایند گردد.
پیش از آوارگی اموری رخ خواهد نمود که خردساالن در اثر آن پیر ،بزرگان هال ک ،فصیحان
گنگ و خردمندان مبهوت می شوند ! [ چنان می شود که ] با شمشیر ّبران پیشدستی می کنند
و حال آنکه پیشتر در خوشی و ّ
خرمی بوده اند.
چه مصیبتی است که بالی عقیم ،گریه ی طوالنی ،وای و ناله ،فریاد بلند و فنای گسترده
را با خود دارد ،این امر خداست و به وقوع خواهد پیوست.
ای پس���ر بهترین کنیزان ! تا کی انتظار می کشی؟ تو را به نصرتی قریب از پروردگاری مهربان
بشارت باد.
بدانید ! وای بر ّ
سرکشان [ فرمان
متکبران هنگام درو کردن درو کنندگان و قتل فاس���قان که
ِ
خداوند ] صاحب عرش عظیم هستند.
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ّ
پدر و مادرم فدای عده ای اندک که اسامی آنان در آسمان معروف و در زمین مجهول است
و ظهورشان نزدیک شده است .اگر می خواستم شما را از آنچه واقع می شود آ گاه می ساختم،
از حوادث روزگارتان ،مصیبت های زمانتان ،بالیای ّامت ها و رخدادهای س���اعاتتان ،لیکن
آن را [ تنها ] به کسانی می سپارم ،زیرا برای شما می هراسم و [ این کتمان ] به خاطر شماست.
من از آنچه رخ می دهد و بالی فراگیری که با آن مواجه خواهید شد آ گاهم.
این ها به هنگام ّ
تمرد اش���رار و فرمان بردن از زیانکاران اس���ت ،زمان مرگ و نابودی که امور
شما پشت می کند ،اصل شما گسسته گشته و خود ّ
متفرق می شوید .هنگام بروز معصیت و
انتشار فسوق ،همان زمانی که ضربه ی شمشیر برای مؤمن از کسب درهمی حالل آسانتر است،
معیش���ت تنها با سرکشی خدا در آسمان دست یافتنی می شود ،آن هنگامی که بدون شراب
مس���ت شده ،بدون اضطرار سوگند می خورید ،بی آنکه نفعی در کار باشد ستم کرده و بدون
س���ختی و گرفتاری دروغ می گویید ،به فس���وق دچار ش���ده و به معصیت مبادرت می ورزید !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گفتارتان بهتان ،سخنتان دروغ ،و کردارتان فریب است !
در آن هنگام از ش���ب ایمنی ندارید ،چه ش���بی است و چه تاریک اس���ت ،و چه فریادگری
که صدایی هراس آور دارد ،آن ش���بی است که فرا رسیدن صبح آن را آرزو نمی کنند ! آن زمان
کش���ته می ش���وید ،به انواع بال دچار و با شمش���یر درو می گردید ،به س���وی آتش می روید ،و بال _
همان سان که پاالن ،شانه را می گزد _ شما را می گزد.
ش���گفتی ،تمام شگفتی بین جمادی و رجب اس���ت ،پراکنده ها جمع می شوند و گیاهان
درو ،و صداهایی بعد از صداهایی [ به گوش خواهد رسید ] ،حکم و قضا [ ی الهی ] سبقت
ّ
ّ
1
[ و تعلق ] گرفته است ،حکم و قضا [ ی الهی ] سبقت [ و تعلق ] گرفته است».

 .5یاران امام مهدی؟جع؟ از دیگر ّ
سیارات
بصائر الدرجات  490/از هش ��ام جوالیقی از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :خداوند در پشت
دریا شهری دارد که وسعت آن مسافت چهل روز است .در آن قومی هستند که هرگز عصیان
 .1و نیز شرح نهج البالغة 49/ 2
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او را نکرده ان���د .آنان نه ابلیس را می شناس���ند و نه از خلق���ت او آ گاهی دارند .ما هماره آنان را
می بینی���م و آنه���ا درباره ی آنچه بدان نیازمندند از ما می پرس���ند .آنها از م���ا دعا می خواهند و
ما ایش���ان را می آموزیم [ .دیگر آنکه ] آنان از ما درباره ی قائم ما می پرس���ند تا آنکه ظهور کند.
آن���ان عبادت و تالش بس���یاری دارند .ش���هر آن���ان درهایی دارد که از یک مص���راع تا مصراع
دیگر یکصد فرسخ است .تقدیس آنان [ نسبت به خداوند ] و عبادتشان بسیار است [ ،بدان
س���ان ک���ه ] اگر آنها را مش���اهده می کردی���د عمل خود را اندک می ش���مردید .م���ردی از آنها یک
ماه نماز می خواند و س���ر از س���جده برنمی دارد .خوراکشان تس���بیح و جامه شان برگ است و
چهره هایشان از نور می درخشد.
چ���ون یک���ی از ما را ببینن���د بر گرد او حلقه می زنند و از گرد [ پای ] او از زمین برداش���ته بدان
ّ
تبرک می جویند .هنگامی که نماز گزارند صدایی ش���دیدتر از صدای باد توفنده دارند .میان
آنها گروهی هستند که سالح خود را [ بر زمین ] نگذاشته اند و در انتظار قائم ما به سر می برند.
آنان _ که هریک هزار سال عمر دارد _ دعا می کنند که خداوند او را به ایشان بنمایاند.
چ���ون آن���ان را بنگ���ری خش���وع و فروتنی را خواه���ی دید ،و خواه���ی دید که ب���ه دنبال چیزی
هستند که آنها را به خدا نزدیک گرداند.
وقتی نزد آنان نرویم می پندارند بابت خش���م اس���ت .آنها مراقب زمانی که نزدش���ان می رویم
هستند ،ملول نمیشوند و سستی نمی کنند .کتاب خدا را همان گونه که ما به آنان آموختیم
تالوت می کنند .در میان آنچه ما به ایشان می آموزیم چیزی است که اگر بر مردمان تالوت شود
بدان کفر ورزیده انکار می کنند ! از ما درباره ی چیزی از قرآن که به آنان رسیده ولی در نمی یابند
می پرس���ند ،و چون ایشان را از آن بیاگاهانیم سینه هایشان گش���اده می گردد [ و می پذیرند ].
آنان از خداوند می خواهند بقا 1طوالنی شود و ما را از دست ندهند.
ایش���ان آ گاهن���د ک���ه _ آنچ���ه ما بدان ه���ا می آموزی���م _ ّمن���ت بزرگ���ی از ناحی���ه ی خداوند بر
آنان است.
چون امام قیام کند آنان با او خروج خواهند نمود .صاحبان سالح آنان سبقت می گیرند و
 .1همان گونه که مقصود ممکن است طول بقای امامان باشد ،می تواند طول بقای خودشان نیز باشد .م
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از خدا می خواهند آنان را از کسانی قرار دهد که دینش را یاری می کنند .در میان ایشان پیران
و جوانان هس���تند .چون جوانی از ایش���ان پیری را ببیند در مقابل او چونان عبد می نش���یند و
تنها به فرمان اوست که بر می خیزد.
آن���ان راهی بدانجا ک���ه امام می خواهد دارند ک���ه از خلق بدان آ گاه ترند .چ���ون امام به آنان
فرمان���ی ده���د ،تا خود فرم���ان دیگری صادر نکن���د بر آن خواهن���د بود .اگر بر خالیق مش���رق تا
مغرب وارد ش���وند در یک زمان همه را به هال کت می رسانند .آهن در آنها تأثیری نمی گذارد و
شمشیرهایش���ان از آهنی غیر از این آهن اس���ت .اگر یکی از آنان با شمشیر خود بر کوهی بزند،
آن را پاره پاره می کند.
امام با آنان با هند ،دیلم ،کرک ،ترک ،روم ،بربر و میان جابرسا تا جابلقا _ که دو شهر هستند،
یکی در مش���رق و دیگری در مغرب _ به نبرد خواهد پرداخت .آنها به اهل هر دینی که برس���ند
آنه���ا را به خدا ،اس�ل�ام و اقرار به حضرت محم���د؟ص؟ فرا می خوانند ،و هر که را اس�ل�ام نیاورد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به قتل می رسانند»...

1

نگارنده :این مؤمنان در س � ّ�یاره ای دیگر هس ��تند ،چرا که امام؟ع؟ فرمودند « :خداوند در پش���ت
دریا شهری دارد که وسعت آن مسافت چهل روز است ...آنان نه ابلیس را می شناسند و نه از
خلقت او آ گاهی دارند» و بر این داللت دارد که اینان از نسل آدم نیستند ،اگرچه شبیه آنها باشند.

ای ��ن فرمای ��ش « :آه���ن در آنها تأثیری نمی گ���ذارد و شمشیرهایش���ان از آهنی غی���ر از این آهن
اس���ت .اگ���ر یکی از آنان با شمش���یر خود بر کوهی بزن���د آن را پاره پاره می کند» نیز می رس���اند که
ساختار و جنس بدن آنان با ما متفاوت است.

ن �ظ
ن� ق�د یا� ن� ن� ش
ارا� را می ش
و�ود ی� ن
ک�د
گر� که امام مهدی؟جع؟ ا� ت� ار ج
ظه ��ور ام ��ام زم ��ان؟جع؟ امری حتم ��ی از ناحیه ی خ ��دا ،و مرحل ��ه ای ب ��زرگ از برنام���ه ی الهی در
زندگ ��ی بن ��ی آدم ب ��ر زمین اس ��ت ک ��ه زمان و ش ��رائط آن بر اس ��اس تقدیر خ ��دای متع���ال در برنامه ی
هس ��تی می باش ��د .خداون ��د ه ��م صف���ات ،عالمت ه ��ا ،اینک ��ه ظه ��ورش مانن���د قیام���ت نا گهانی
 .1و نیز المحتضر  ،103/اثبات الهداة  ،522 /3مختصر البصائر  10/و تبصرة الولی 261 /
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ّ
اس ��ت و نی ��ز اینکه خود ب ��رای او یارانی خ ��اص مقدر نموده ک ��ه از اقصی نقاط زمین ب ��ه اعجاز و در
یک ش ��ب همه به حضور او می رس ��ند و وزیران و حواریان او هس ��تند را برای ما بیان نموده اس���ت.
ّ
ولک ��ن این بدان معنا نیس ��ت ک ��ه خداوند ظهور ام ��ام؟ع؟ را بر آنان متوقف ک ��رده و حضرت باید
انتظ ��ار بکش ��د و دعا کند تا آنان به دنیا بیایند و موجود ش ��وند ،یعنی او ب ��دون آنان نمی تواند ظهور
کن ��د و لذا ا گ ��ر آنان قرن ها پیش می بودند آن حضرت آش ��کار ش ��ده بود .در این ص ��ورت آنان محور
خواهند بود !
بلک ��ه ظه ��ور ام ��ام؟ع؟ زمان ��ی دارد ک ��ه ش ��تاب ش ��تابزدگان و کراهت کاره ��ان آن را جل ��و و عقب
نمی اندازد و یاران ایشان طبق تقدیر الهی در عصر ایشان خواهند بود.
و ش ��اید اصل این ش ��بهه از برخی احادیث متش ��ابه ناشی ش ��ود ،در غیبت نعمانی 203 /روایت

می کند« :برخی از یاران امام صادق؟ع؟ نزد ایش���ان آمد و گفت :فدایت ش���وم ،به خدا سوگند
که من شما و دوستدارانتان را دوست می دارم .آقای من ! شیعیان شما چه بسیارند ! امام؟ع؟
فرمودند :بشمار ،او گفت :بسیارند ،ایشان فرمودند :می شماری؟ گفت :فراتر از آنند.
حض���رت فرمودن���د :ب���دان ! اگر تع���داد موصوف س���یصد و بی���ش از ده تن کامل ش���ود آنچه
می خواهید رخ می دهد ،لیکن ش���یعه ی ما کسی است که صدایش از گوشش و کینه اش از
جسمش تجاوز نمی کند ،در مدح ما غلو نکرده و با پیرو ما مخاصمه نمی کند ،با کسی که بر
ما عیب می گیرد هم نش���ین نمی شود ،با آنکه بر ما خرده می گیرد سخن نمی گوید ،دشمن ما
را دوست نمی دارد و دوست ما را دشمن نمی دارد.
عرضه داشتم :پس با این کسان گوناگون که خود را شیعه می نامند چگونه رفتار کنم؟
حضرت فرمودند :اینان تمییز داده می شوند ،مورد آزمون قرار می گیرند و [ از حالی به حالی
دیگر ] تبدیل می گردند .خشکس���الی به سراغ آنان می آید و هال کشان می کند ،شمشیر آنها را
می کشد و اختالف پاره پاره شان می سازد !
ش���یعه ی ما تنها کسی است که چون سگ زوزه نمی کشد ،همانند کالغ طمع نمی ورزد ،و
ّ
از مردم تکدی نمی کند گرچه از گرسنگی بمیرد.
گفتم :اینان که چنین اوصافی را دارند کجا بیابم؟ فرمودند :در اطراف زمین آنان را بجوی،
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زندگی آنان سبک است و خانه شان به حالت انتقال.

1

آنان کس���انی هس���تند که اگر حضور داش���ته باش���ند ش���ناخته نش���وند ،و اگر غائب باش���ند
سراغش���ان را نگیرن���د .هنگام���ی که مریض ش���وند ب���ه عیادتش���ان نروند .چون خواس���تگاری
کنند همسرش���ان ندهند و چون بمیرند کس���ی بر [ جنازه ی ] آنان حضور نیابد .آنان کس���انی
هس���تند که در اموال خود مواس���ات می کنند ،در قبرهایش���ان با یکدیگر مالقات می نمایند و
خواسته هایش���ان _ اگرچه سرزمین هایش���ان مختلف باش���د _ مختلف نیس���ت».
مش ��ابه آن را در  204/آورده اس ��ت ،در آن روای ��ت چنین آمده« :اگر مؤمن���ی را ببینند اکرام کنند
و چ���ون منافق���ی را بنگرن���د دوری گزینند .به هنگام م���رگ بی تابی ننمایند ،و در قبرهایش���ان
یکدیگر را مالقات کنند».
ام ��ام؟ع؟ ب ��ا ای ��ن عب ��ارات« :ب ��دان ! ا گ ��ر تعداد موص ��وف س ��یصد و بی ��ش از ده تن کامل ش ��ود
آنچ ��ه می خواهی ��د رخ می ده ��د ،و لیک ��ن ش ��یعه ی م ��ا کس ��ی اس ��ت ک ��ه صدایش از گوش ��ش
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تج ��اوز نمی کن ��د »...ب ��ر آنند تا به این ش ��خصی ک ��ه می خواهد حض ��رت را بر قیام و خ ��روج تحریک
کن ��د بفهمانن ��د ک ��ه ای ��ن مطل ��ب نیازمن ��د گروه ��ی مؤمنی ��ن خ ��اص اس ��ت ،آن ��گاه اوصاف ��ی را ب ��رای
آن ��ان بی ��ان می کنن ��د ک ��ه بر ی ��اران امام مه ��دی؟جع؟ منطبق اس ��ت ،پ ��س میان آن ��ان و ظه ��ور ارتباطی
هس ��ت و لک ��ن نه به این نحو که آنان س ��بب ظهور باش ��ند ،بلکه ای ��ن ارتباط عملی اس ��ت و خداوند
ّ
تعال ��ی مق ��در نم ��وده ک ��ه این ��ان در وقت ��ی ک ��ه ب ��رای ظه ��ور ول ��ی خ ��ود؟جع؟ ق ��رار داده حض ��ور یابند.
ب ��ه بیانی دیگ ��ر مقصود امام صادق؟ع؟ آن نیس ��ت که حض ��ور اصحاب س���بب ظهور امام؟ع؟
باش ��د .ایش ��ان ش ��یعیان را تش ��ویق می کنند که س ��طح ایمان خود را ارتقا دهند ،و بیان می دارند که
یاران ��ی که حض ��رت در میان آنها ظه ��ور می کند در باالتر ی ��ن درجه در می ��ان معاصرین حضرت _ و
کسانی که ّادعای آمادگی برای یاری او را دارند _ قرار دارند.

ً
ظاهرا این شبهه در اذهان مخالفین بوده است ،و آنها چنین می پنداشته اند که شیعیان و امامشان

انتظار سیصد و سیزده نفر مؤمن با ایمان کامل را می کشند تا ظهور رخ دهد !
 .1عالمه ی مجلس���ی؟حر؟ می فرماید :این به جهت فرار از ش���رار مردمان و یا بابت طلب علم اس���ت ،ر.ک به مرآة العقول
 .271/ 9م
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در رسائل فی الغیبة شیخ مفید  113/آمده است« :شیخ مفید؟حر؟ می فرماید :در مجلس یکی
از رؤس���اء حضور یافتم و س���خن در باب امام���ت و در ادامه در غیبت ب���ه میان آمد ،صاحب
مجل���س گفت :آیا ش���یعیان از جعفر بن محمد چنی���ن نقل نمی کنند :اگر ب���ه تعداد اهل بدر
س���یصد و بیش از ده مرد برای امام جمع ش���وند ،قیام با شمشیر بر او واجب است؟ من گفتم:
این حدیث روایت شده است.
او گف���ت :آی���ا ما یقین نداریم که ش���یعیان در این زمان چندین برابر اهل بدر هس���تند ،پس
چگون���ه ب���ا وجود این روایت ،غیبت بر امام جایز اس���ت؟ گفتم :ش���یعیان اگرچه در این زمان
بسیارند و چندین برابر اهل بدر ،لکن آن جماعتی که به تعداد اهل بدر هستند و چون جمع
ش���وند ّ
تقیه بر امام نب���وده و ظهور برایش واجب خواهد بود با آن اوصاف و ش���رائطی که دارند،
هنوز گرد نیامده اند .ش���جاعت ،ش���کیبایی بر جن���گ ،اخالص در جه���اد ،ترجیح آخرت بر
دنی���ا ،پا کیزگ���ی درون از عیوب ،عقل س���الم ،عدم سس���تی در نبرد و نیز وج���ود مصلحت در
قی���ام آن���ان ب���ه شمش���یر می بایس���ت جمع ش���ود ،و ح���ال آنک���ه تمامی ش���یعیان حائ���ز چنین
اوصافی نیستند.
اگ���ر خداوند تعالی می دانس���ت که در میان ش���یعه این تع���داد با این اوص���اف وجود دارند
البت���ه امام ب���دون تردید ظهور می کرد و دیده بر هم نهادنی بعد از گرد هم آمدن ایش���ان غیبت
نمی نم���ود .لک���ن معلوم اس���ت که چنین چی���زی هنوز رخ نداده اس���ت ،از ای���ن رو هم چنان
غیبت بر امام؟ع؟ جایز است.
او گفت :از کجا بدانیم که اینان می بایست چنین اوصافی داشته باشند ،و بر فرض اینکه
چنین باشد از کجا بدانیم شما درست می گویید [ و امام در فرض گرد آمدن آنان می بایست
قیام کند ]؟
صحت غیبت به اثبات رس���ید ،حکم به ّ
در پاس���خ گفتم :وقت���ی وجوب امامت و ّ
صحت
این روایت ،راهی جز آنچه گفتیم ندارد ،و ما از همین راس���تا که دالئل بر امامت و عصمت و
ّ
صحت این خبر قائم شد چنین حکم کردیم.
آنگاه ادامه دادم :مثال این امر که همه از آن آ گاهیم جهاد رس���ول خدا؟ص؟ با اهل بدر با آن
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تعداد اندک اس���ت که همراه ایش���ان بودند و بیشتر آنها بی س�ل�اح و پیاده بودند ،ولی در سال
حدیبی���ه با وجود آنک���ه اصحابی چندین برابر جنگ بدر داش���تند نجنگیدند ،و ما می دانیم
که ایشان؟ص؟ در هر دو مورد بر اساس حق رفتار کردند ،و اگر یاران آن حضرت همان گونه که
در بدر بودند در حدیبیه نیز می بودند ،ترک جنگ و آتش بس بر ایشان نبود ،و هر آینه جهاد _
ب���ه مانند قبل _ واجب ب���ود ،و اگر واجب می بود آن حضرت آن را ترک نمی کردند ،و دلیل این
مطلب را گفتیم و توضیح دادیم که رفتار بر اس���اس حق و عصمت ایش���ان معلوم اس���ت.
او گفت :به رس���ول خدا؟ص؟ وحی می ش���د و بدین وس���یله فرج���ام امور را می دانس���ت ،و از
ّ
صحت و خطای تدبیر به واس���طه ی علم به آینده آ گاهی داش���ت ،لیکن چه کس���ی درباره ی
علم امام چنین چیزی را گفته است ،و او از کجا آ گاهی می یابد؟
در ج���واب گفت���م :امام به عقیده ی م���ا عهدی معهود دارد و نس���بت به آینده آ گاه اس���ت.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نش���انه هایی برای او وجود دارد که او را به فرجام تدبیرها و صالح در کارها راهنمایی می کند
و ای���ن عه���د از ناحیه ی پیامبر؟ص؟ _ که به او وحی می ش���د و از علم آس���مان ّ
مطلع بود _ به او
رسیده استّ .
حتی اگر این را هم نگوییم و تنها به این مقدار بسنده کنیم که او به ّ
ظن غالب
خود و مصلحتی که می بیند رفتار می کند کافی است ،و بدون شک جایگزین علم می شود.
ً
مخصوصا بر اساس اعتقاد ّ
سنیان در باب اجتهاد ،و باور آنها درباره ی نظر پیامبر؟ص؟ ،گرچه
نظر صحیح همان است که پیشتر گذشت.
او گفت :چرا امام آش���کار نمی ش���ود هرچند به قیمت کشته شدنش تمام شود ،زیرا در این
صورت برهان و دلیل بر امامتش وضوح بیش���تری داش���ته و هر گونه تردیدی نسبت به وجود او
از میان خواهد رفت؟
گفت���م :این ام���ر بر او واجب نیس���ت ،همان گونه که ب���ر خداوند واجب نیس���ت در انتقام از
عاصیان شتاب کند و در هر زمانی و پی در پی نشانه هایی آشکار سازد ،گرچه می دانیم اگر
چنین کند برهان بر قدرت وی وضوحی بیشتر و نهی او تأ کیدی بیشتر خواهد داشت و قبح
مخالفت با او روش���ن تر خواهد بود ،و بدین س���ان مردمان از نافرمانی او بیش���تر دست خواهند
شست ،گرچه این کار بر او واجب نبوده و در حکمت و تدبیرش نیست ،چرا که از مصلحت
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در این امر به تفصیل آ گاه است ،این اشکال نیز چنین پاسخ داده می شود.
ّ
منج���ر به صالح نمی گردد
ع�ل�اوه بر آنکه ظهور در زمانی که می داند موجب فس���اد اس���ت و
معنا ندارد .ظهور تنها هنگامی حکیمانه و صواب است که به صالح بیانجامد .اگر امام؟ع؟
بدان���د ک���ه در ظهور او صالح در دین اس���ت _ حال چه با بقای خ���ود در عالم ،و چه با از میان
رفت���ن خ���ود و تمامی ش���یعیان و انصارش _ دیده بر ه���م نهادنی درنگ نمی کن���د و به رضایت
خداوند جلیل شتاب می ورزد ،ولیکن دلیل بر عصمت بیانگر آن است که ایشان آ گاه است
ک���ه اگ���ر این زمان ظه���ور نماید چنین مقص���ودی رخ نخواهد داد و اوضاع باز خواهد گش���ت،
و این آ گاهی بر اس���اس عهد نبوی و راهنمایی هایی اس���ت که ایش���ان با خود دارند.
او گفت :قس���م به جانم که این پاس���خ ها بر اس���اس اصول ّ
امامیه صحیح اس���ت و کس���ی
ک���ه ای���ن اص���ول را قب���ول دارد [ بای���د ای���ن پاس���خ ها را بپذیرد ،زی���را ] ب���ا ن���زاع در آن نتیجه ای
نخواهد گرفت».
نگارنده :ش ��اید جواب ش ��یخ مفید؟حر؟ در راستای مبانی آن شخص بوده است و مقصودشان این
ّ
نیست که امام؟ع؟ زمان ظهورشان را مشخص می کند و در انتظار یارانش به سر می برد ،زیرا خدای
متعال است که هنگام ظهور را تعیین می کند و احادیث بسیاری در این مطلب صراحت دارد و در
آنها آمده است که به ایشان اذن داده می شود ،آنگاه دعا می کند و ظهورش را می آغازد.
از ای ��ن رو ج ��واب صحیح ت ��ر آن اس ��ت که ش ��یخ ص���دوق؟حر؟ روای ��ت می کن ��د ،ایش ��ان در امالی

 539/جریان ��ی را نق ��ل می کن ��د ک ��ه خالص ��ه اش چنی ��ن اس ��ت« :ش���خصی مح���زون ن���زد ام���ام
زی���ن العابدی���ن؟ع؟ آمد و از تنگدس���تی و بدهکاریی که ب���ر او گران آمده گل���ه کرد .امام؟ع؟
مالی در اختیار نداش���تند ،زیرا ولید اموالشان را مصادره کرده بود .لذا دو قرص نانی که قوت
روزش���ان ب���ود به او دادند ،و فرمان دادن���د که به بازار رود و با آن دو چی���زی بخرد .او هم رفت و
دو ماه���ی نامرغوب خری���د و دو گوهر ثمین درون آنها یافت .او آن دو گوهر را به مال بس���یاری
فروخت و دین خود را ادا کرد ،و بعد از آن حالش نیکو شد.
برخی مخالفین گفتند :چقدر دوگانگی ،علی بن الحسین نمی تواند فقر را از خود دور کند
ولی این شخص را بدین سان بی نیاز می کند ! چگونه چنین می شود؟ !
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امام؟ع؟ فرمودند :قریش نیز درباره ی پیامبر؟ص؟ همین گونه می گفتند که چگونه شخصی
که نمی تواند از مکه تا مدینه _ به هنگام هجرت _ جز در دوازده روز برسد ،در یک شب از مکه
به بیت المقدس می رود و آثار پیامبران؟مهع؟ را در آنجا می بیند و باز می گردد؟
امام س���جاد؟ع؟ در ادامه فرمودند :به خدا سوگند امر خداوند و امر اولیای او را با او [ ارتباط
آنان با خدا ] ندانستند .مراتب رفیع تنها با تسلیم بودن به درگاه خداوند _ جل ثناؤه _ و دوری
از پیش���نهاد دادن بر او و رضایت به آنچه برایش���ان تدبیر می کند به دست می آید .اولیای خدا
بر محنت ها و ناخوش���ی ها چنان بردباری می کنند که دیگران با آنان مساوی نیستند ،از این
رو خدای عزیز وجلیل در قبال آن ،پاداش ایشان را این قرار داد که تمامی خواسته هایشان به
اجابت برسد .با این وجود آنان از خداوند تنها آن را می خواهند که او برایشان می خواهد».
بنابرای ��ن معصوم؟ع؟ ق ��درت والیت خود را بدون اراده ی خدا به کار نمی گیرد و بر او پیش���نهادی
نمی دهد ،بلکه انتظار اذن و فرمان او را به واس ��طه ی هاتف و یا الهام می کش ��د .اصل نزد اوآن است
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که بر اساس اسباب عادی رفتار و زندگی کند ،مگر آن هنگام که خدا راهی جز آن را برای او برگزیند و
این معنای ّ
تفوق و برتری پیامبر و امامان؟مهع؟ بر دیگران است ،زیرا آنان هرگز بر پروردگارشان پیشنهاد
نمی دهند.
لذا امام مهدی؟جع؟ ظهور خود را به خداوند پیشنهاد نمی کند ،و تنها پس از فرمان خداست که
برای تعجیل آن دس ��ت به دعا می برد .در روایات هم وارد ش ��ده که خدای متعال او را فرمان می دهد
س ��ه ش ��ب در کنار کعبه نماز گزارد و دعای مضطر را بخواند ،آنگاه یاران او را از اقصی نقاط زمین در
یک شب برای او گرد می آورد.

ق
ش ن ف
د� ت
راگ�ر ش� ن
س�م ت�و� ف� دارد
ب�ررسی یا� ن� ش� ب�هه که ظ�هور ا ی��
ا� ب�ر � ی
ممکن اس ��ت ّ
توهم ش ��ود که ظهور امام عصر؟ع؟ پس از آن خواهد بود که زمین را ستم و بیداد فرا
گیرد و عدالت به طور کامل از گستره ی آن رخت بر بندد و هیچ خیری در آن نماند !
و لکن این ش ��بهه نادرست اس ��ت ،زیرا این فراگیری امری است عرفی که پیش از زمان ما نیز واقع
َ
نّ َ
َُ
�ظَ َ َ ْ فَ َ ُ ف ْ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ
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ش ��ده اس ��ت ،خداوند می فرمای ��د :هر ال�ساد ِ� ي� ال ب� ِر وال ب�ح ِر ِب�ما
ِ
ي
ب
ي
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َ� ْع َ�ض َّال ذ�� َعم ُلوا َل َع َّل ُه ْم َ� ْر� ُع نَ
و�1،به سبب آنچه دست هاى مردم فراهم آورده ،فساد در خشكى و
ِ ي ِ
ب
ي جِ
دريا نمودار شده است ،تا [ سزاى ] بعضى از آنچه را كه كردهاند به آنان بچشاند ،باشد كه بازگردند.

در زمان امام صادق؟ع؟ نیز این امر به وقوع پیوس ��ته اس ��ت ،کافی  536/ 3از برید بن معاویه نقل

می کن ��د« :ام���ام صادق؟ع؟ فرمودند :ای برید ! نه به خدا س���وگند ،حرمتی از حرمت های خدا
باقی نمانده مگر آنکه هتک ش���ده اس���ت .در این عالم به کتاب خدا و ّ
س���نت پیامبرش؟ص؟
عمل نمی شود .از زمانی که خداوند امیرالمؤمنین؟ع؟ را قبض [ روح ] کرد در میان این خلق
ّ
حدی اقامه نشده و تا به امروز به هیچ چیزی از حق عمل نشده است.
در ادامه فرمودند :بدان ،به خدا قس���م روزها و ش���ب ها سپری نمی شود تا آنکه خدا مردگان
را زن���ده گردان���د ،زن���دگان را بمیراند ،ح���ق را به اه���ل آن بازگرداند و دینش را _ ک���ه برای خود و
پیامبرش برگزیده _ به پا دارد .شما را بشارت باد ،پس شما را بشارت باد ،پس شما را بشارت
باد که به خدا سوگند حق تنها در دست شماست».

2

اما در روزگار ما حتی دریا و ّ
جو نیز از ظلم و ستم آکنده گشته است !

�غ
ادرس�ی ا� ن� خ
اعرا� ت
س� ن� که ی� ن
هس� ن�د
ارا� امام؟ع؟ ا�ز ی�ر
ن�
ت ی
ب
منابع شیعه و ّ
سنی روایت کرده اند که اکثر یاران امام؟ع؟ را جوانان تشکیل می دهند ،ابن منادی
ّ
در المالحم  64/از حضرت علی؟ع؟ می آورد« :اگر نبود آنکه نسبت به امر مقدر در صدد شتاب

و نیز تأخیر هس���تید _ بابت آنچه پیش���تر در بش���ر گذشته است _ ،برای ش���ما از جوانانی از غیر
عرب ،پسران عرب و اندکی از پیران که بسان نمک در توشه ی سفرند _ و کمترین توشه نمک
است _ می گفتم».
غیب ��ت نعمانی  315/از اب ��و یحیی حکیم بن س ��عد نقل می کند« :ش���نیدم امیرالمؤمنین؟ع؟
مهدی قائم جوانانی هستند و پیری میان آنان نیست ،مگر چونان سرمه
فرمودند :همانا یاران
ِ
در چشم یا نمک در توشه ،و کمترین توشه نمک است».

3

 .1سوره ی روم 41/
 .2و تهذیب االحکام 97/ 4
 .3و نیز غیبت طوسی  284/و اثبات الهداة 517/ 3
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تاج الموالید  115/روایت می کند« :س���یصد و س���یزده نفر به تعداد اهل بدر از نجیبان ،ابدال
و اخیار که همه جوانند و پیری میانشان نیست در بین رکن و مقام با او بیعت می کنند».
برخی س � ّ�نیان می گویند که تمام یاران امام مهدی؟ع؟ غیر عربند و هیچ عربی میان آنان نیست !
اب ��ن عربی در فتوحات  328/ 3می نویس ��د« :آنان پا جای پای مردان���ی از صحابه می گذارند .در
آنچه با خدا عهد کرده اند راس���تین هستند .آنان از عجمانند و هیچ عربی میانشان نیست و
ّ
لکن تنها با لغت عربی تکلم می کنند».
ابن ماجه  1369/ 2از ابو هریره از رسول اکرم؟ص؟ روایت می کند« :هنگامی که نبردها رخ دهند،
خداوند گروهی از عجمان را که بهترین اس���بان عربی را دارند و در میان آنان بهترین س�ل�اح را
دارند می فرستد و دین را به وسیله شان تأیید می کند».
حا ک ��م در المس ��تدرک  548/ 4از ابو هر ی ��ره از رس ��ول خدا؟ص؟ نق ��ل می کند و بنابر ش���رط بخاری

صحیح می شمارد« :چون نبردها رخ دهند ،گروهی از عجمان که بهترین اسبان عربی را دارند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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از دمشق خارج شوند .خدا دین را به آنان تأیید می نماید».
در برخی از روایات عرب مذمت شده است ،المستدرک  482/ 4از ابو هریره نقل می کند« :وای بر
عرب از ّ
شری که نزدیک شده است .در سر [ سال ] شصت امانت به غنیمت تبدیل می شود
و صدقه غرامت تلقی می گردد ،گواهی بر اساس شناخت [ و نه مشاهده ] خواهد بود و حکم
بر طبق هوی.
ای���ن حدی���ث بنابر ش���رط مس���لم و بخ���اری صحیح اس���ت ولی با ای���ن اضاف���ات آن را نقل
نکرده اند».
در منابع ما نیز غیبت ش ��یخ طوسی  284/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :از عرب بپرهیز ،چرا
که برای آنان خبری ناخوشایند است ،بدان ! یک نفر از آنها با قائم خروج نمی کند».
و لک ��ن اینه ��ا ب ��ا احادی ��ث صحیح���ی ک ��ه صراح ��ت در آن دارن ��د ک ��ه ی ��اران خ���اص حض���رت
اب ��دال ش ��ام ،نجیب ��ان مصر ،اخی ��ار ع���راق و گروه هایی از عراق هس ��تند تع ��ارض دارد .البت���ه اینان
نس ��بت به تعداد بس ��یار اع ��راب قلیل هس ��تند ،کاف ��ی  370/ 1از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند:

«وای بر سرکش���ان عرب از امری که نزدیک ش���ده اس���ت ،ابن ابی یعفور گوید :عرضه داش���تم:
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فدای���ت ش���وم ،چه تعداد عرب همراه قائمن���د؟ فرمودند :تعدادی اندک ،گفتم :به خدا قس���م
کسانی از آنان که به امامت معتقدند بسیارند ،ایشان فرمودند :می بایست مردم آزموده شوند،
تمییز داده شوند ،غربال گردند و خلق بسیاری از غربال بیرون آیند».

ارا� ح�ض ت
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اس�ادی ن� تا�مام که ی� ن
ر� مهدی
ی
ن
ش
ش
و �هرها ی�� ن
ا� را �ام می ب�رد

؟جع؟

چهار روایت یافت می ش ��ود که یاران امام؟ع؟ و مناطق آنان را نام می برد که س ��ه مورد آن در کتاب
دال ئ ��ل االمام ��ة طبری امام ��ی  554/به بعد اس ��ت ،و مورد چهارم ه ��م در المالحم و الفتن س ��ید بن
طاووس  145/از کتاب الفتن سلیلی.
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فصل سیزدهم

ا ب�دال
ابدال در منابع پیروان دستگاه خالفت

خ ف
مع�ای ا ب�دال را ت�حر�ی ف� می ن
لا� ت� ن
یا� ت
راو� ن
ک� ن�د
دس�گاه �
اب ��دال در روای ��ات اهل بی ��ت؟مهع؟ نام ��ی اس ��ت در وص ��ف و م ��دح ی ��اران ام���ام زم���ان؟ع؟ ک���ه
س ��ی تن یا بیش ��ترند و در دوران غیبت با آنان ارتباط دارد .گاه نیز ممکن اس ��ت س���یصد و سیزده یار
خاص ایشان که به هنگام ظهور بیعت می کنند بدان ّمتصف شوند.
ام ��ا کعب االحبار و دیگر وابس ��تگان به دس ��تگاه خالفت بدان دس ��ت درازی کردن���د و آن را برای
مدح معاویه و ش ��ام مصادره نموده پنداش ��تند اینان ابدال گماش ��ته ی خداوند بر زمین هس���تند ! در
ادامه صوفیان نیز از این قافله عقب نماندند و آن را برای بزرگان خود به کار بس���تند و مش���ایخ خود را
اولیای خدا و ابدال پنداش ��تند !و به این ترتیب بود که روایات بس ��یاری در رابطه با ابدال و منسوب
ً
به پیامبر؟ص؟ که آنان را به گزاف از ش ��ام می داند وارد مصادر مس ��لمین ش ��د .البته بعدا کمی از این
ّادعا دست کشیدند و گفتند که اکثر آنها از شام هستند نه همه شان ،لذا بهره ای _ هرچند کوچک
فـرهـنـــــــگ
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_ برای دیگر مناطق قرار دادند ! اینان تعداد ابدال را در ابتدا سی تن در هر عصری برشمردند ،سپس
ً
به چهل ،در ادامه شصت ،و نهایتا به پانصد نفر ارتقا دادند !
دیگ ��ر آنکه منزلت ابراهیم خلیل؟ع؟ را به آنان بخش ��یدند و اینان را همانن���د او قرار دادند ،با این

ّادعا که قلوب اینان چون ابراهیم؟ع؟ سلیم است ! ابو هریره گوید« :زمین از سی تن چونان ابراهیم
خلیل الرحمن خالی نخواهد بود ،ش���ما به خاطر آنان یاری می ش���وید ،روزی داده می شوید و
باران برایتان می بارد».

1

اینان در این راستا از هیچ کوششی دریغ نورزیدند و برای صحیح جلوه دادن دروغ پردازی هایشان
به حضرت امیر؟ع؟ نس ��بت دادند که به س ��تایش ش ��امیان پرداخته و آنان را ابدال دانس���ته است !
ّ
عب ��ادة ب ��ن صامت _ که دش ��منی او با عثم ��ان و معاویه معروف اس ��ت _ نیز از ای���ن اتهامات به دور
نمانده است !

تاریخ دمشق  296/ 1از حضرت علی؟ع؟ روایت می کند« :ابدال در شامند ،و آنها اندکند».
المس ��تدرک  553/ 4از ایشان« :به اهل شام ناسزا نگویید ،ظالمان آنان را بدگویی کنید ،چرا
 .1الجامع الصغیر 422 /2
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که ابدال در میان آنها هستند».
احمد در مسند  322/ 5از عباده از رسول خدا؟ص؟« :ابدال در این امت سی تن هستند و به مانند
ابراهیم خلیل الرحمن .هرگاه یکی بمیرد خداوند تبارک و تعالی دیگری را جایگزین او می کند».

1

ه� ت�اد و � نا�صد ت� ن� ا�ف�ز ا� ش� ن
ام� را ب�ه چ�هل ،ش
ا� ت
در ادامه ب� ت
ه�ر�ی ن� ن
داد�د !
ی
پ
مسند احمد  112/ 1از امیرالمؤمنین؟ع؟« :به آن حضرت گفتند :یا امیرالمؤمنین ! بر اهل شام
لعنت فرست ،فرمود :نه ،از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که می فرمود :ابدال در شام اند .آنان چهل
مرد هستند ،هرگاه یکی بمیرد خداوند مردی دیگر را جایگزین او می کند .به خاطر آنان باران
می بارد ،بر دشمنان پیروزی حاصل می شود و عذاب از اهل شام دفع می شود».
ف ��ردوس  119/ 1از ان ��س« :ابدال چهل مرد و چهل زن هس���تند .هرگاه م���ردی از آنان بمیرد،
خداوند مردی را جایگزین او می کند ،و چون زنی بمیرد زنی را».
المعج ��م الکبیر  224/ 10و کرامات االولیاء  44/از ابن مس ��عود از رس ��ول خدا؟ص؟« :هماره چهل
مرد از ّامت من که دل هایی چون ابراهیم دارند خواهند بود .خداوند به سبب آنان [ بال را ] از
اهل زمین دفع می کند .آنان را ابدال گویند».

2

کش ��ف الخفاء  25/و  26از ابو س ��عید خدری از رس ��ول اکرم؟ص؟« :ابدال امت من به واس���طه ی
اعمالش���ان داخل بهش���ت نش���دند ،بلکه به س���بب رحمت خدای تعالی ،س���خاوت نفس،
سینه ی بی کینه و ترحم بر جمیع مسلمین داخل شدند».
فضائل الش ��ام  42/از حضرت علی؟ع؟« :از رس���ول خدا؟ص؟ درباره ی ابدال پرسیدم و ایشان
فرمود :آنان شصت مردند».
نوادر االصول ترمذی  69/از انس« :بدالء چهل مرد هستند؛ بیست و دو نفر در شام و هیجده تن در
عراق.چونیکیبمیرددیگریجایگزینشود،و آنهنگام کهقیامتفرارسدهمه شانمی میرند».
 .1و نیز مجمع الزوائد  _ 62/ 10وی آن را توثیق می کند _ ،نوادر االصول  ،69/التهذیب ابن عساکر  61/ 1و  ،62المقاصد
الحس���نة  ،8/الجام���ع الصغیر  _ 470/ 1وی آن را صحیح می ش���مارد _ ،جمع الجوام���ع  ،661/ 1فیض القدیر ،168/ 3
کشف الخفاء  ،24/ 1کرامات االولیاء  ،32/مسند شاشی  ،215/ 3جامع المسانید  135/ 7و المسند الجامع 112/ 8
 .2و نیز ر.ک به التهذیب ابن عساکر  ،63/ 1مجمع الزوائد  63/ 10و الجامع الصغیر  471/ 1و  _ 422/ 2وی آن را حسن می شمارد _.
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المعجم الکبیر  65/ 18از عوف بن مالک« :به اهل شام ناسزا نگویید ،زیرا از پیامبر؟ص؟ شنیدم
که فرمود :ابدال در میان آنها هستند ،و شما به خاطر آنها یاری می شوید و روزی می خورید».
الجامع الصغیر « :470/ 1ابدال چهل مرد و در ش���امند .هرگاه مردی بمیرد ،خدا مردی دیگر
را جایگزین او کند .به س���بب آنهاست که باران می بارد ،بر دشمنان پیروزی حاصل می شود
و عذاب از اهل ش���ام دفع می گردد.ابدال چهل مرد و چهل زنند .هرگاه مردی بمیرد ،خداوند
مردی را جایگزین او می کند ،و چون زنی بمیرد زنی را».
ابن عربی هم درباره ی تعداد آنان سخن می گوید و طبیعی است که خود را رئیس آنان قرار دهد ! وی

در فتوحات  13/ 2می نویسد« :آنان نزد کسی که چهل نفر معتقد است چهل نفرند ،ولی برخی
آنان را هفت تن می داند .علت این اختالف آن است که خداوند آنان را معرفی نکرده است».
حلیة االولیاء  8/ 1از پس ��ر عمر نقل می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمود :بهترینان ّامت من در هر
قرنی پانصد تن هستند .ابدال نیز چهل نفرند .نه آن پانصد تن کاهش می یابند و نه این چهل
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نفر .هرگاه یکی بمیرد ،خداوند عزوجل یکی را جایگزین او می کند.
گفتند :یا رس���ول اهلل ! کردار آنان چگونه اس���ت؟ فرمود :از کس���انی که به آنها س���تم می کنند
می گذرند .به آنانی که به ایش���ان بدی می کنند نیکی می کنند و [ با دیگران ] در آنچه خدای
عزوجل به آنان عطا کرده مواسات می نمایند».

1

ک�ا می روم ّرد پ�ا�ی ا�ز رو�باه ت
اس� !
هر ج
ی

2

در هر تحریفی باید سراغ از کعب االحبار گرفت و این مطلبی است خالی از اغراق .پیش از این نیز
بافته های او درباره ی ّ
دجال ،مدح معاویه و شام و ّ
مذمت حجاز و مصر گذشت.
این ضرب المثل را شیخ محمود ابو ریة در االضواء 134/در مورد کعب به کار برده است ،در باب
 .1و نیز حلیة االولیاء  ،172/ 3القول المس���دد  108/و کش���ف الخفاء  25/و در آن این عبارت نیز آمده اس���ت :آنان در
ََ َ
تمامی زمین هس���تند .و نیز ر.ک به روایات بس���یاری که در تفس���یر آیه یَ :و َل ْوال َد ْف ُع ِ َّ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ض لف َس���د ِت
اهلل الناس بعضهم ِببع ٍ
ً
األرض ،و اگ���ر خداوند برخى از مردم را به وس���يله ی برخ���ى ديگر دفع نمىكرد ،قطعا زمين تباه مىگرديد ،نقل و تصحیح
کرده اند ،از جمله الدرالمنثور 320/ 1
واد أثر من ثعلبة و در ترجمه گذشت .حکایت این ضرب المثل آن است که
 .2عنوان مؤلف محترم چنین بود :فی کل ٍ
ثعلبی در میان قوم خود امری ناخوش���ایند دید و لذا به قومی دیگر روی آورد ،و لیکن آنان هم همان عیب را داش���تند .م
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مداخله ی کعب در حدیث ابدالی که ابن عساکر در تاریخ خود  296/ 1نقل می کند.
کعب االحب ��ار صاح ��ب نفوذ و قداس ��ت ب ��ود ،عالوه ب ��ر آنکه بر راویان دس ��تگاه خالف ��ت ،بلکه
فرات ��ر ب ��ر خلیف ��ه نی ��ز س ��ایه انداخته ب ��ود .به عن ��وان گواه ب ��ر این مطل ��ب کافی اس ��ت بدانی ��م او به
عمر بن خطاب و جماعت وی دروغ ش ��اخدار خود را _ که عبارت بود از اینکه ملخ از بینی نهنگ
ّ
متول ��د می ش ��ود _ قبوالن ��د و فتوی داد ب ��ه اینکه صید ملخ ب ��رای محرم حالل اس ��ت ،چرا که صید
دریایی است نه خشکی ! پس این نهنگ است که هر شش ماه یک بار عطسه و ملخ از بینی خود
پراکن ��ده می کن ��د ،و کعب نام آن را نثرة الحوت گذاش ��ت ! مصنف عبدال ��رزاق  435/ 4چنین نقل

می کند« :کعب االحبار با گروهی در راه مکه بودند که به قطعه ملخی برخوردند .کعب دستور
داد آن را بردارند و بخورند .آنها وقتی بر عمر وارد شدند ماجرا را گفتند .او دلیل این فتوی را از
کعب خواست و کعب گفت :این صید دریایی بود ،عمر گفت :تو از کجا می دانی؟ او پاسخ
داد :ای امیرالمؤمنین ! قسم به کسی که جانم در دست اوست او چیزی جز آب بینی نهنگ
نیست که سالی دوبار آن را بیرون می ریزد».

1

علم ��ای حکومت نیز به ط ��ور خودجوش دروغ آش ��کار وی را به فتوایی دینی بلک ��ه فراتر حدیثی
نبوی تبدیل کردند !

اب ��و داود و اب ��ن ماجه  1074/ 2به گمان خود از پیامب ��ر؟ص؟ نقل می کنند« :ملخ آب بینی نهنگ
در دریاست».
راوی دروغگو هم به این داس ��تان افزوده که خود نهنگ را مش ��اهده کرده که عطسه می کند و ملخ

می پراکند ! زیاد که از راویان این جریان است می گوید« :کسی که دیده است نهنگ ملخ پراکنده
می کند این را برایم گفت! ».
بعدها شافعی و احمد بن حنبل به این مطلب فتوی دادند !

2

ای ��ن یکی از بدعت های رس ��وا و مخالف محسوس ��ات کعب اس ��ت که هم چن ��ان بر ّ
صحت آن
اصرار دارند و آن را حدیثی نبوی می انگارند !
 .1و نیز موطأ مالک 352/ 1
 .2ر.ک به المغنی ابن قدامه 534/ 3
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اما اهل بیت؟مهع؟ در مقابل این تحریف یهودی ایس ��تادند ،کاف ��ی  393/ 4از امام باقر؟ع؟ روایت

می کن ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟ بر قومی گذش���تند که ملخ می خوردند ،فرمودند :س���بحان اهلل ! و
این در حالی اس���ت که ش���ما محرمید؟ ! آنها گفتند :صید دریایی است ،حضرت فرمودند:
اگر چنین است آن را در آب بیاندازید !»

وا�بس�ه ف
ا� نا� ب� ی�اء ت
ت
گ� ت� ن�د :ا ب�دال ج� نا� ش� ی� ن� ن
راو� ن
هس� ن�د
یا�
ا� ن� ی� ت
ا� آ� ن� ن
م� ن
س� !
عر�ی ی
و ی
ه��چ ب
تفس ��یر قرطبی  259/ 3می نویس ��د« :علماء درباره ی مردمانی که فس���اد به واسطه ی آنها دفع
می ش���ود 1اختالف دارند ،برخ���ی گفته اند :آنان ابدال و چهل نفرند ک���ه چون یکی بمیرد خدا
دیگری را جایگزین می کند و به هنگام قیامت همه ش���ان می میرند .آنان بیس���ت و دو نفر در
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ش���ام هس���تند و هیجده تن در ع���راق .ترمذی در ن���وادر االصول از ابو ال���درداء روایت می کند:
انبی���اء قوام زمی���ن بودند و چون ّ
نبوت به پایان رس���ید خداوند قوم���ی از ّامت محمد؟ص؟ را که
ابدال نام دارند به جای آنها قرار داد .آنان جانش���ینان پیامبران و گروهی هستند که خدا برای
ّ
خود برگزیده و با علم خویش برای خود خالص گردانیده است .ایشان چهل صدیق هستند
که سی تن آنها یقینی مانند ابراهیم خلیل الرحمن دارند ...کسی از آنان نمی میرد مگر بعد از
آنکه خداوند جانشین او را آفریده باشد».
س ��خن قرطب ��ی در ب ��اره ی مردمانی که فس ��اد به س ��بب وج ��ود آنها دفع می ش���ود ،به ای���ن مطلب
ّ
ب ��ر می گردد؛ عالمان س � ّ�نی بر ای ��ن نظر اتفاق دارند ک ��ه جماعتی وجود دارند که خدا فس���اد مجتمع
بش ��ری و اختالل نظام طبیعت را به س ��بب آنان دفع می کند ،ولی س ��خن س���ر شناخت آنان است.
این ��ان این باور را از اعتقاد ما درباره ی امامان از عترت پیامبر؟ص؟ _ که خداوند فس���اد را به س���بب
آن ��ان دف ��ع می کند ،زمین خالی از آنان نخواهد بود و اگر خالی ش ��ود اهلش را فرو می برد _ برگرفته اند.
می بینی ��م ک ��ه چگونه ّام ��ت ّ
وصیت پیامب ��ر؟ص؟ در مورد عت ��رت را زیر پا گذاش���ته ،بر خصائص
خداداد آنان هجوم آوردند و آن را برای مردمانی عادی مصادره کردند !
 .1وی ناظر به آیه ای است که پیش از این در پاورقی گذشت.
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ً
ظاهرا تحریف گران این مطلب غیر عرب بوده اند که ابدال را تنها از عجم دانسته اند !
در س ��نن اب ��و داود  30/ 2در وص ��ف عنبس ��ة ب ��ن عب���د الواحد قرش ��ی ام ��وی چنین آمده اس���ت:

«ما قبل از آنکه بشنویم ابدال از غیر عرب هستند ،او را از ابدال می دانستیم».
در سؤاالت اآلجری  204/ 1پس از آنکه از ابو داود در مورد عنبسة بن عبد الواحد قرشی می پرسند
و وی در پاس ��خ س ��خنی با همان مضمون باال را از محمد بن عیسی نقل می کند ،روایتی از عطاء از

پیامبر؟ص؟ می آورد« :ابدال از غیر عرب هستند و تنها منافق با غیر عرب دشمنی می کند».

1

محمد بن عیس ��ی که نزد اینان ثقه اس ��ت 2بر نمی تابد عنبسه ی اموی از ابدال باشد ،چون عرب
است و ابدال همه از غیر عرب !
البته جای ش ��گفتی نیس ��ت ،چ ��را که بس ��یاری از راویان دس ��تگاه خالفت ،پیش ��وایان مذاهب
س � ّ�نی و مؤلفی ��ن مصادر آنان غیر عرب هس ��تند ! لذا عجیب نیس ��ت چنین روایت ��ی را جعل کنند.
بعضی از اهل ّ
سنت 3تالش کرده است تا َموالی و غیر عرب را به معنای شریفان بگیرد تا بنی ّ
امیه

را در آنان داخل کند و لیکن این تالش با شکست مواجه است.

مناوی در فیض القدیر  220/ 3می نویسد« :ظاهر این روایت که ابدال از غیر عرب هستند آن
است که این حدیثی کامل است ،و حال آنکه ادامه دارد و حا کم که آن را نقل کرده است در
ادامه چنین می آورد :و غیر عرب را تنها منافق دشمن می دارد.
در برخی روایات در بیان نشانه های ابدال آمده که آنان فرزند دار نمی شوند و چیزی را لعن
نمی کنند ! غزالی گوید :ابدال به خاطر این از دیدگان مردم و عموم مخفی هستند که نمی توانند
ب���ه عالم���ان زمان ن���گاه کنند چون عالم���ان نزد ابدال جاه�ل�ان به خدا هس���تند ،و نزد خود و
جاهالن عالمند !
خاتم���ه :اب���ن عربی گوید :اوتاد که خداوند به س���بب آنان عالم را حف���ظ می کند تنها چهار
اخص از این چهار تن و قط���ب ّ
اخ���ص از ابدال ،دو امام ّ
ّ
اخص از همه .ابدال لفظی
نفرن���د و

ّ
است مشترک که بر کسی که اوصاف مذمومش به پسندیده مبدل شده ،و نیز تعدادی خاص
 .1و نیز تاریخ بغداد  ،279/ 12تهذیب الکمال  421/ 22و اکمال الکمال 32/ 4
 .2سؤاالت آجری 200/ 2
 .3شرح ابو داود 151/ 8
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که چهل نفرند _ و برخی سی تن و برخی دیگر هفتاد تن می دانند _ اطالق می شود.
هریکاز اوتادچهارگانهنیزیکیاز ارکان کعبهرادارد.رکنیمانیبرقلبعیساست،رکنشامیبر
قلبآدم،عراقیبرقلبابراهیمو رکنحجراالسودبرقلبمحمداست کهبحمداهللبرایماست».
می بینی ��م ک ��ه او چگونه ای ��ن درجات _ که چون درج ��ات پیامبران؟مهع؟ و فراتر اس���ت _ را به خود
می بخشد !
من ��اوی در ادام ��ه انتقاد س ��یوطی ب ��ر ابن تیمیه _ نس ��بت به ان ��کار احادیث اب���دال _ را تأیید کرده

روایات این باب عادت خود را کنار گذاشته است،
می نویس ��د« :س���یوطی با نقل تمامی طرق
ِ
ّ
و غرض او اش���اره به بطالن پندار ابن تیمیه اس���ت که مدعی اس���ت لفظ اب���دال در هیچ خبر
صحیح یا ضعیفی نیامده است و تنها در یک خبر با سندی منقطع آمده .این ّادعای وی از
ّ
تهور و نیز گزافه گویی او پرده بر می دارد و کاش می گفت که چنین روایتی را ندیده اس���ت ،نه
اینکه وجود چنین روایتی را انکار کند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

حت���ی اگر ف���رض کنیم همه ی ای���ن اخبار ضعیف هس���تند ،لکن نمی توان ان���کار نمود که
ّ
حدیث ضعیف با کثرت طرق و تعدد کسانی که آن را در کتب خود آورده اند تقویت می شود
ّ
متعصب این مطلب را انکار می کند».
و تنها جاهل به بحث حدیث و معاند

ا� ق
و ف
ود� ت
ت
ع� ی�م ب� ن
علام� آ� ن� ن
اس�
گ� ت� ن�د که
ابن حجر در لسان المیزان  506/ 2می نویسد« :امام احمد گوید :از نشانه های ابدال آن است
که فرزند دار نمی شوند ،و ّ
حماد بن سلمه از ابدال بود و فرزند دار نشد».
معمر بلخی گویدّ :
تهذیب الکمال « :264/ 7شهاب بن ّ
حماد بن سلمه از ابدال به حساب
می آم���د .عالمت آنان آن اس���ت که فرزند دار نمی ش���وندّ .
حماد با هفت���اد زن ازدواج کرد ولی
فرزندی به دست نیاورد».

1

آن ��ان گام فرات ��ر نهاده و این نش ��انه را به حضرت امیر؟ع؟ نس ��بت دادند ! مغن���ی المحتاج 11/ 1

می نویسد« :حضرت علی؟ع؟ :ابدال در شامند ،نجیبان در مصر و عصائب _ یعنی ّزهاد _ در
 .1و نيز ميزان االعتدال  ،591/ 1االنساب سمعانی  356/ 2و عون المعبود 151/ 8
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عراق .نشانه ی آنها این است که فرزند دار نمی شوند».
این سخن اینان برگرفته از یهودیان و مسیحیان است.

ف
ن
ن
کرد�د ،اما ا ب�دال را پ��ذ ی�ر� ت� ن�د !
اماما� را نا�کار
ّ
سنیان از اعتقاد امامت ّربانی امامان گریختند ،لیکن چنین باوری را در مورد ابدال پذیرفتند ! آنان
اب ��دال را گروهی مختار می دانند که در هر عصری حض ��ور دارند و هرگاه یکی از آنان بمیرد ،خداوند
کسی دیگر را جایگزین می کند .دیگر آنکه آنها را سبب نزول رزق ،باران و نصر الهی می دانند !
آنان با این اعتقاد ،گماردن منظومه ای از پیش ��وایانی که خدا نگمارده اس ��ت را بر او واجب کرده،
آنان را جانشینان پیامبر؟ص؟ و واسطه های رحمت قرار داده اند ! و بر خدا الزم دانسته اند مقام آنان را
به هرکسی بدهد ،البته مشروط به اینکه عرب نباشد !
ّ
الل ّ
هم ارحم ّأمة محمد ،از ابدال و خلیفه  ی پیامبر؟ص؟
آن ��ان گمان می کنند هرکس هر روز بگوید:
خواهد بود و ّامت به خاطر او روزی خورده ،یاری و احیاء می گردد !

عجلون ��ی در کش ��ف الخف ��اء  28/ 1می نویس ��د« :فائ���ده :ابدال نش���انه هایی دارن���د ،از جمله
در حدیث مرفوعی آمده اس���ت :س���ه خصلت در هر کس���ی باش���د از ابدال است؛ رضایت به
قضا ،صبر در مقابل ّ
محرمات و خش���م به خاطر خدا .دیگر آنکه از معروف کرخی نقل ش���ده
اس���ت که هر کس���ی هر روز بگوید :اللهم ارحم أمة محمد ،خدا او را در زمره ی ابدال بنویس���د.
اب���و نعی���م این س���خن را در حلی���ة االولیاء اینگون���ه نقل می کن���د :هرکس روزی ده ب���ار بگوید:
ّ
ّ
ّ
الل ّ
الل ّ
الل ّ
هم ارحم ّأمة محمد ،نامش در ابدال ثبت
هم ّفرج عن ّأمة محمد،
هم أصلح ّأمة محمد،
شود .دیگر آنکه از برخی نقل شده است که عالمت ابدال آن است که فرزند دار نمی شوند».
شگفت آنکه اهل ّ
سنت منظومه ی امامان ربانی از عترت پاک پیامبر؟ص؟ را که احادیث پیرامون
آن ��ان صحیح و متواتر اس ��ت نپذیرفتند ،ولی به ابدال و اولیاء که احادیث در رابطه ی با آنها بس���یار
محدود است اعتقاد آوردند !
ابن تیمی ��ه ّ
متوج ��ه ل ��وازم اعتقاد به ابدال ش ��ده و لذا به انکار آن پرداخته اس ��ت ،همان س ��ان که
ّ
دریافت ��ه حدیث ش ��ریف أنا مدین ��ة العلم و ٌ
علی بابها ،مح ��ل دریافت دی ��ن را در امیرالمؤمنین؟ع؟

پیشوایان گمراهی
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منحصر می کند و لذا وجود چنین حدیثی را منکر شده است !
گرچه دچار تناقضی دیگر شده است؛ او مقام ائمه؟مهع؟ و ابدال را به ساحران و شیاطین جن عطا
کرده و پنداشته اینها قادر بر ارائه ی معجزاتند ،و معجزاتی از آنها نقل نموده که از رسول خدا و ائمه ی
هدی؟مهع؟ نمی پذیرد ! باالتر آنکه می پندارد جنی نزد او هست که به صورت او ظاهر شده و کارهای
خیر انجام می دهد !

ترم ��ذی در ن ��وادر االصول  263/ 1از حذیفه نقل می کند« :ابدال س���ی مرد ،در ش���ام و بر منهاج
ابراهیم؟ع؟ هستند .هرگاه یکی بمیرد ،خداوند دیگری را جایگزین می کندَ .ع َصب1در عراق
و چهل نفر هستند و هرگاه یکی بمیرد ،خدا دیگری را جای او قرار می دهد .بیست تن از آنان
تالش���ی مانند عیس���ی بن مریم دارند و به بیس���ت تن از آنها مزامیر آل داود را داده اند ،عصب
مردانی شبیه ابدالند ...در خبر آمده است :زمین از رفتن پیامبران و پایان یافتن دوران ّ
نبوت
ّ
به خدای متعال ش���کایت کرد و خدا به او گفت :بر پش���ت تو چهل صدیق را قرار خواهم داد

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و آرام شد».
قیصری در ش ��رح فصوص  129/می نویس ��د« :و به هنگام پایان یافتن ّ
نبوت تش���ریع به جهت
ختم دایره ی آن و آش���کار ش���دن والیت از باطن ،مقام ّ
قطبیت به اولیاء منتقل شد ،و پیوسته
در این مرتبه یکی از آنها خواهد بود تا این ترتیب و نظام حفظ شود».
اینان اینگونه به ظن و خیال تمسک کردند و حدیث یقینی پیامبر؟ص؟ را که آنان را به امام ابدال

در تمام ��ی اعص ��ار راهنمای ��ی می کند ره ��ا کردند ،آنجا که فرمودند« :من در میان ش���ما دو ش���یء
گران می گذارم؛ کتاب خدا و عترتم ...لطیف خبیر به من خبر داده اس���ت که این دو هرگز از
یکدیگر جدا نش���وند تا آنکه در کنار حوض بر من وارد ش���وند ،پس بنگرید چگونه پس از من با
آنها رفتار می کنید».

2

س ��پاس مخص ��وص خداون ��د اس ��ت که م ��ا را به والی ��ت عترت پ ��اک پیامب���ر؟ص؟ هدای���ت کرد،
و از والی ��ت کس ��انی ک ��ه احب ��ار یه ��ود آن ��ان را گماردن ��د و خلف ��ا زمین ��ه را ب ��رای آنه���ا فراه���م کردن���د
رهایی بخشید.
 .1به معنای گروه و پیشتر گذشت که آن را به معنای ّزهاد گرفته اند.
 .2مسند احمد  26 ،14 ،17/ 3و  59و ده ها منبع دیگر
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فصل چهاردهم

ی�اری ف� شر� ت�گا�ن
ِ
خداوند امام زمان ؟جع؟ را
با فرشتگان یاری میکند

ج� ب� ئر� ی�ل ب�ه ن�ام امام مهدی و پ� ش
در�؟امهع؟ ن�دا می دهد
تمام ��ی مناب ��ع احادی ��ث مربوط به ندای آس ��مانی را نقل کرده ان ��د ،از جمله روای���ات« :منادی از
آس���مان ب���ه نام قائم ندا می کن���د و هر آنچه در میان مش���رق و مغرب قرار دارد آن را می ش���نود.
پس هیچ خوابی نمی ماند جز آنکه بر می خیزد ،ایس���تاده ای نخواهد بود مگر آنکه می نشیند،
نشسته ای نمی ماند جز آنکه بر روی پاهایش می ایستد و این به خاطر آن صداست که صدای
جبرئیل روح االمین است».

1

ک�د ج� ب� ئر� ی�ل؟ع؟ ت
ع� می ن
�خس� ی� ن� کسی که ب� ی� ت
ن� ت
اس�،
آ
ل�کرهای ئ
ش
ملا�که ن� ی��ز می � ی� ن�د
ارش ��اد  363/از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روای ��ت می کن ��د« :هنگامی که خداون���د تعالی ب���ه قائم اذن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خ���روج ده���د ،بر فراز منبر رفته مردمان را به خود دعوت می نماید .ایش���ان آنان را به خدا قس���م
داده و به ّ
حق خود و اینکه در میان آنان بر اس���اس س���نت و کردار رسول خدا؟ص؟ رفتار نماید،
فرا می خواند .پس خداوند جل جالله جبرئیل؟ع؟ را می فرستد تا آنکه نزد او رسیده بر حطیم
ف���رود می آید و می گوید :به چ���ه چیزی دعوت می کنی؟ قائم؟ع؟ نیز ب���ه او خبر می دهد ،پس
جبرئیل می گوید :من ّاولین کسی هستم که با تو بیعت می کند ،دست بگشا ،و دست امام را
مس���ح می کند .س���یصد و بیش از ده مرد هم آمده و بیعت می کنند .ایشان در مکه می ماند تا
آنکه ده هزار تن یاران کامل شوند و آنگاه رهسپار مدینه می شود».
تفس ��یر عیاش ��ی  254/ 2از آن حضرت روایت می کند« :همانا نخس���تین کس���ی که با قائم؟ع؟
بیعت می کند جبرئیل اس���ت که به صورت پرنده ای س���فید نزد او ف���رود آمده بیعت می کند.
آن���گاه ی���ک پا را بر بیت الحرام و دیگری را بر بیت المقدس گذارده با صدایی رس���ا که همه ی
َ َ
َ تَ َ ْ ُ
أ تَ أ ْ
اهلل ف�لا � ْس ت�ع ِج�ل ُوه 2،ام���ر خدا فرا رس���ید پس در آن
خالی���ق آن را می ش���نوند ن���دا می ده���د�� :ى �م ُر ِ
شتاب نکنید».
 .1غيبت شيخ طوسی  ،274/اعالم الوری  428/و اثبات الهداة 540/ 3
 .2سوره ی نحل 1/
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ِ

ْ ْ َ
أَ َ ُ
غیب ��ت نعمانی  314/از محمد بن مس ��لم از امام باقر؟ع؟« :در مورد آیه یّ � :م نْ� ي� جِ� ي� ُب� ال ُم�ض َط ّر
َ ََ
إ� ذ�ا دع ُاه1،ي ��ا [ كيس ��ت ] آن ك ��س ك ��ه درمان ��ده را _ چ ��ون وى را بخوان���د _ اجابت مىكن���د ،فرمودند:

این آیه درباره ی قائم؟ع؟ نازل شد .جبرئیل؟ع؟ بر ناودان در صورت پرنده ی سفیدی خواهد
بود و نخستین کس از خلق خداست که با ایشان بیعت می کند .سیصد و سیزده نفر نیز با ایشان
بیعت می کنند .هریک در راه باشد همان زمان می رسد و هرکسی که در راه نباشد از بسترش
ناپدید می گردد ،و این همان س���خن امیرالمؤمنین؟ع؟ است :ناپدید شدگان از بسترهایشان،
ْ
َ
ً َ
ا� أ� ْ� نَ� َما تَ� ُك نُو�وا َ� أ� ت� � ُك ُم ُ
فَ ْ َ ُ ْ َ ْ
اهلل �ج َ ِم ي�عا ِإ� نّ�
ي ِ ِب
و همان سخن خداوند عزوجل است� :اس ت� ِب� ق�وا ال خ� ي� َر ِت ي
َ ََ ُ َ ْ َ
اهلل على ك ِ ّل ش� ٍ ئ� ق� ِد ي� ٌر 2،پس در كارهاى نيک بر يكديگر پيشى گيريد ،هر كجا كه باشيد ،خداوند
همگى شما را مى آورد ،خداوند بر هر چیزی تواناست.

و فرمودند :خیرات والیت ما اهل بیت است».
دال ئ ��ل االمام ��ة  252/همین روایت را با ق ��دری تفاوت نقل می کند که در ادامه ی آن آمده اس���ت:

«پ���س قائ���م؟ع؟ می آید و در کن���ار مقام ابراهی���م؟ع؟ دو رکعت نماز می گزارد .آن���گاه در حالی
که یارانش _ که س���یصد و سیزده مرد هس���تند و در میان آنها کسی است که شبانه از بسترش
رهس���پار می ش���ود _ پیرامون او حضور دارند باز می گردد .پس خروج می کند و سنگ3به همراه
اوست .آن را می اندازد و گیاهان زمین می روید».
َ
َ
ُ
أ
أ
َ َ َ
تَ ْ
اهلل ف�لا ت� ْس ت� ْع ِج�ل ُوه؛
غیب ��ت نعمان ��ی  204/و مش ��ابه آن  251/از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟��« :ى �م ُر ِ
این امر امر ماست ،خداوند عزوجل فرمان داده است که نسبت به آن شتاب نورزند ،تا آنکه خداوند
او را به سه سپاه یاری رساند؛ مالئکه ،مؤمنین و رعب.

َ
خروج ایش���ان به مانند خروج رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت ،و این همان فرمایش خداست :ك َما
َ
أ� خْ� َر َ� َك َر ُّ� َك م نْ� َ� ْ� ت� َك � ْال َح ّق� 4،همان گونه كه پروردگارت تو را از خانهات به ّ
حق بيرون آورد».
ب
ج
ِ ب ي ِ بِ ِ

کافی  184/ 4از بکیر بن اعین روایت می کند« :از امام صادق؟ع؟ پرس���یدم :چرا حجر االس���ود
 .1سوره ی نمل 62/
 .2سوره ی بقره 148/
 .3از جمله اموری که امام عصر؟ع؟ به همراه دارند ،سنگ حضرت موسی؟ع؟ است .م
 .4سوره ی انفال 5/
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ّ
را در ای���ن رکن���ی که هم اکنون در آن اس���ت ق���رار دادند و نه جای دیگری؟ علت بوس���یدن آن
چیس���ت؟ چرا از بهشت بیرون آورده شد؟ به چه سبب میثاق و عهد در آن جای گرفت و نه
جای دیگر؟ خداوند مرا فدایت گرداند ،به من خبر دهید که سخت در آن به فکر فرو رفته ام.
حضرت فرمودند :از مسئله ای مهم و جنبه های آن پرسیدی پس پاسخ آن را دریاب ،دلت
را خال���ی [ و آم���اده ] کن و نیک گ���وش کن که اگر خدا بخواهد ت���و را آ گاهی می دهم؛ خداوند
تبارک و تعالی حجر االسود را _ که گوهری است که از بهشت برای آدم؟ع؟ خارج شد و سپس
در آن رکن قرار گرفت _ به خاطر میثاق آنجا قرار داد .آن هنگام که خدا از پش���ت فرزندان آدم
ّذر ّی���ه ی آنان را بر گرفت ،در آن زمانی که در آن مکان بر آنان میثاق گرفت ،و از همانجاس���ت
که پرنده نزد قائم؟ع؟ فرود آمده و نخس���تین کس���ی خواهد بود که با او بیعت می کند و به خدا
سوگند او جبرئیل؟ع؟ است.
قائ���م به همان مقام پش���ت خ���ود را تکیه می ده���د و آن [ حجر ] ّ
حج���ت و دلیل بر قائم؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اس���ت و گواه کس���ی است که در آن مکان نزد او بیاید و نیز شاهد بر آن کس که عهد و میثاقی
که خدای عزوجل بر بندگان گرفته است را بدان برساند».

1

الهدایة الکبری  31/از مدلج بن هارون بن س ��عید روایت می کند« :ش���نیدم که امیرالمؤمنین به
عمر می فرمود ...:و منادی از آس���مان به نام مردی از فرزندان من ندا می کند .نش���انه ها بس���یار
می ش���وند چنان که زندگان به خاطر هول و هراس هایی که با آن مواجه می ش���وند آرزوی مرگ
می کنند .هرکس هال ک گردد راحت می ش���ود ،و هر آن کس که نزد خدا خیری داش���ته باش���د
نجات می یابد.
آنگاه مردی از فرزندان من آش���کار ش���ده زمین را همان س���ان که مملو از س���تم و جور ش���ده
از ع���دل و داد می آ کن���د .خداوند بقایای قوم موس���ی؟ع؟ را برای او م���ی آورد .اصحاب کهف
می آین���د .خ���دا او را با مالئکه ،جن و ش���یعیان مخلص ما یاری می رس���اند .از آس���مان باران
فرو می ریزد و زمین گیاهش را بیرون می دهد».

 .1و نیز ر.ک به علل الشرایع  ،492/مختصر البصائر  220/و اثبات الهداة 448/ 3
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آ
ب� ی� قر� رسول خ�دا؟ص؟ و ف� ش
ر� ت� ن
گا� مر�ب وط ب�ه � ن� همراه امام مهدی

؟جع؟

غیب ��ت نعمان ��ی  307/از ابو بصیر روایت می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند :قائم؟ع؟ خارج
نمی شود تا آنکه حلقه کامل گردد .پرسیدم :حلقه چه تعداد است؟ فرمودند :ده هزار .جبرئیل
س���مت راس���ت او و میکائیل در س���مت چپ حض���ور دارند .آن���گاه پرچم را ت���کان داده آن را
[ با خود ] می برد ،پس احدی در مشرق و مغرب نخواهد ماند مگر آنکه آن را لعنت کند .آن،
پرچم رسول خدا؟ص؟ است که جبرئیل روز بدر آورد.
در ادام���ه فرمودن���د :ای ابا محمد ! به خدا س���وگند که پنبه ،کتان ،ابریش���م و حریر نیس���ت،
عرض کردم :پس از چیست؟ فرمودند :از برگ بهشت .رسول خدا؟ص؟ روز بدر آن را گستردند،
آنگاه پیچیده به حضرت علی؟ع؟ س���پردند و نزد ایشان بود تا آنکه روز بصره [ جنگ جمل ]
ف���را رس���ید .ایش���ان آن را گس���تردند و خداوند فت���ح و ظفر را برایش���ان آورد ،س���پس آن را در هم
پیچیدند.
آن بیرق نزد ما در آنجاس���ت ،کس���ی آن را باز نمی کند تا آنکه قائم قیام کند .پس چون قیام
کند آن را می گس���ترد ،و کس���ی در مش���رق و مغرب نخواهد ماند جز آنکه آن را لعن کند .رعب
یک ماه جلو ،یک ماه پشت سر ،یک ماه در طرف راست و یک ماه در طرف چپ آن حرکت
خواهد نمود.
طالب خون ،خش���مگین و اندوهگین خروج می کند ،و این
آن���گاه فرم���ود :ای ابا محمد ! او
ِ
بابت خشم خدا بر این خلق است .پیراهنی که رسول خدا؟ص؟ روز احد در بر داشتند را در بر
دارد .عمامه ی سحاب ،زره سابغه و شمشیر ایشان ذو الفقار را دارد.
شمش���یر آخته را هیجده ماه بر ش���انه می گذارد و می کشد .اولین کاری که می کند آن است
که به سراغ بنی شیبه رفته دست هایشان را قطع کرده و در کعبه می آویزد و منادی ایشان ندا
می کند :اینان سارقان بیت اهلل هستند .در ادامه به سراغ قریش و تنها با شمشیر به مواجهه ی
آن���ان می رود .قائم خارج نمی ش���ود تا آنکه دو نامه یکی در بص���ره و دیگری در کوفه در بیزاری
جستن از حضرت امیر؟ع؟ خوانده شود».
شاید عبارت اخیر اشاره به بتریه و خوارج باشد.
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بحار االنوار  367/ 52مش ��ابه آن را از نعمانی روایت می کند ،در قس ��متی از آن آمده اس���ت« :آنان
بس���ان پ���اره ابرهای پاییزی گرد ه���م می آیند .از قبائل ،یکی ،دو تا ،س���ه ،چهار ،پنج ،ش���ش،
هفت ،هشت ،نه و ده تن خواهند بود».

ف
ق
اسرا� ی�ل در ند� ب�اله ی ش
ل�کر ت
اس�
ج� ب� ئر� ی�ل پ� ی� ش� �راول ،و
اختص ��اص  208/از حذیف ��ه نقل می کند« :ش���نیدم رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :هنگام خروج
قائ���م منادی از آس���مان ندا کند :ای م���ردم ! زمان ّ
بهترین ّامت
جباران بر ش���ما پایان یاف���ت و
ِ
محم���د؟ص؟ ب���ه حکومت رس���ید ،پس ب���ه مکه بروید .پ���س نجیب���ان از مصر ،ابدال از ش���ام و
عصائب [ گروه های ] عراق که راهبان شب و شیران روزند و گویا قلب هایشان پاره های آهن
است خارج می شوند و میان رکن و مقام با او بیعت می کنند.
عم���ران ب���ن حصین گف���ت :ای رس���ول خدا ! این مرد را ب���رای ما معرفی کنی���د ،آن حضرت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فرمودند :مردی اس���ت از نسل حس���ین ،و بدان می ماند که از مردان شنوءه1باشد .او دو عبای
س���فید در ب���ر دارد و همن���ام من اس���ت .در آن هنگام اس���ت که مرغ���ان در آشیانه هایش���ان و
ماهی ها در دریاهایش���ان ش���ادمان می شوند .نهرها کشیده می ش���ود و چشمه ها می جوشد و
زمی���ندو براب���رخوراک���شرامی رویان���د.
آنگاه رهس���پار می ش���ود در حالی که پی���ش قراول او جبرئیل و به دنباله ی لش���کر اس���رافیل
اس���ت ،پ���س زمی���ن را از ع���دل و داد پر می کن���د ،همان گونه که از س���تم و بیداد آ کنده ش���ده
است».

اهل س � ّ�نت نیز مش ��ابه آن را آورده اند ،الفتن  356/ 1از کعب نقل می کند« :مهدی بهترین مردم

است .یاران و بیعت کنندگان با او از عراق و یمن و ابدال شام هستند .پیش قراولش جبرئیل
و به دنباله ی لش���کرش اس���رافیل اس���ت .در میان خالیق محبوب اس���ت .خداوند متعال به
دس���ت او فتنه ی ک���ور را خاموش می کند و زمین ایمن می گردد ،ت���ا آنجا که زنی در میان پنج
زن در حالی که هیچ مردی با آنها نیست حج می گزارد و جز خدا از چیزی نمی هراسد .زمین
 .1قبیله ای در یمن که گویا به بلندی قامت شهره بوده اند.
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زکات و آسمان برکت خود را می دهد».
همان  366/ 1از حضرت علی؟ع؟« :محاس���نش پر و چش���مانش س���یاه است ،دندان هایش
می درخش���د ،در چهره خال ،و بینی اش برجستگی دارد ،پیشانی اش بلند است ،در کتفش
نش���انه ی پیامبر؟ص؟ را دارد .با بیرق پیامبر؟ص؟ _ که از مخمل س���یاه و مربع اس���ت و س���نگی
در آن اس���ت ،و از زمانی که آن حضرت از دنیا رفتند باز نش���ده و باز نمی ش���ود تا آنکه مهدی
خ���روج کن���د _ خارج می گردد .خدا او را با س���ه هزار فرش���ته یاری می رس���اند .آنان بر صورت و
پش���ت کسانی که مخالفت کنند می زنند .او در حالی که سی تا چهل سال دارد ،برانگیخته
میشود».
قرطبی در تذکرة  700/ 2از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت می کند« :اگر تنها یک روز از دنیا باقی مانده
باش���د ،خداوند آن را طوالنی کند تا آنکه مردی از اهل بیتم که فرش���تگان در حضور او هستند
و اسالم را پیروز میگرداند بیاید».

1

ملا�که �اری می ن
داو�د او را �ا نا�واعی ا�ز ئ
خ� ن
رسا�د
ی
ب
غیب ��ت نعمانی  195/از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند که ب ��ر فراز منبر فرمودند« :هنگامی که
َ
خاطب2هال ک شود و صاحب عصر [ از دیدگان ] روی گرداند ،و دل هایی دیگرگون باقی ماند
که یا در نعمت است و یا با خشکسالی مواجه شده [ یا بر مسیر ّ
حق و هدایت استوار مانده و
یا اینکه به گمراهی دچار ش���ده است ] ،آرزومندان هال ک شوند ،نابود شوندگان از بین روند و
مؤمنان _ که اندکند ،سیصد نفر یا بیشتر _ باقی مانند .گروهی که در کنار رسول خدا؟ص؟ روز
بدر جنگیده بودند و نه کشته شدند و نه مردند در کنار ایشان بجنگند».
نعمانی؟حر؟ خود در ادامه می نویس ��د« :مقصود امیرالمؤمنین؟ع؟ صاحب این زمان اس���ت که
تدبیر واقع خدا از دیدگان این خلق غائب ش���ده اس���ت ...و معن���ای این فرمایش
ب���ه جه���ت
ِ
حض���رت :گروهی که در کنار رس���ول خدا؟ص؟ روز بدر جنگیده بودند و نه کش���ته ش���دند و نه
 .1و نیز ترمذی بنابر آنچه در تحفة االشراف  428/ 9آمده است.
 .2عالمه ی مجلس���ی؟حر؟ می نگارند :ش���اید مقصود از خاطب کس���ی باشد که در طلب خالفت است و یا خطیبی که
بدون حق [ به سخن ] می ایستد ،ر.ک به بحار االنوار  .138/ 52م
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غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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مردند در کنار ایش���ان بجنگند ،آن اس���ت که خدای عزوجل سیصد و اندی نفر یاران خالص
قائم؟ع؟ را با مالئکه ی بدر که به همان تعدادند یاری می کند».
مختص ��ر بصائر الدرج ��ات  212/از ابو حمزه ی ثمال ��ی از امام باقر؟ع؟ نق ��ل می کند« :چون قائم
خارج ش���ود ،خداوند او را با فرش���تگان نش���اندار ،فرش���تگانی که پی در پی هس���تندَ ،
1
منزلین
و کروبیی���ن ی���اری می کند .جبرئیل پیش���اپیش ایش���ان ،میکائیل طرف راس���ت ،اس���رافیل در
سمت چپ و رعب به مسافت یک ماه جلو ،پشت و راست و چپ اوست و فرشتگان ّ
مقرب
روبروی اویند.
نخس���تین ک���س [ از آدمی���ان ] که ب���ا او بیعت می کن���د ،محمد رس���ول خدا؟ص؟ و حضرت
امیر؟ع؟ هستند.
او شمشیری آخته دارد .خداوند برایش روم ،چین ،ترک ،دیلم ،سند ،هند ،کابل شاه و خزر
را فتح خواهد نمود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ای اب���و حمزه ! قائم قیام نمی کند مگر زمانی که ترس���ی ش���دید ،زلزله ه���ا ،فتنه ،بالیی که به
م���ردم اصابت می کند و پیش از آن طاعون ،جلوه کرده باش���د .شمش���یری ّ
ب���ران میان عرب،
اختالف ش���دید بین مردم ،پراکندگی آنان در دین و دگرگونی حال آنها حاصل شده باشد ،تا
ّ
جایی که آرزومند ،از ش���دت هجوم مردم بر یکدیگر که مشاهده می کند ،صبح و شام آرزوی
مرگ کند.
خروج ایش���ان به هنگام نومیدی و یأس خواهد بود .خوش���ا به حال آنکه او را درک کند و از
یارانش باش���د و افس���وس و تمام افس���وس بر آن کس ک���ه با او عداوت ورزد ،ب���ا امر او مخالفت
نماید و از دشمنانش باشد.
در ادامه فرمودند :ایش���ان امری جدید ،کتابی جدیدّ ،
سنتی جدید و قضاوتی جدید را به پا
می دارد .بر عرب سختگیر است .کارش تنها قتل است .از کسی طلب توبه نمی کند و در راه
خدا سرزنش هیچ سرزنشگری بر او اثر نخواهد گذاشت».
 .1احتمال دارد به آیه ی  124سوره ی آل عمران که خداوند در آن گروهی از فرشتگان را به همین وصف یاد کرده است،
اشاره داشته باشد .م
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کامل الزیارات  84/از امام صادق؟ع؟« :خداوند تعالی هفتاد هزار فرشته را بر امام حسین؟ع؟
ّ
موکل گردانید که هر روز بر او درود می فرس���تند .آنان پریش���ان و غبار آلود هستند .این از روزی
اس���ت که ایشان به شهادت رس���ید و تا زمانی که خدا بخواهد _ یعنی قیام قائم _ ادامه دارد».
عی ��ون اخبار الرضا؟ع؟  233/ 1از ریان بن ش ��بیب روایت می کند« :روز نخس���ت ّ
محرم حضور
امام رضا؟ع؟ رس���یدم ...از جمله آنکه فرمودند :چهار هزار فرش���ته برای یاری او بر زمین فرود
آمدن���د ،ول���ی اج���ازه [ ی نبرد ] به آنها داده نش���د .پس آنها پریش���ان و غبار آل���ود در کنار قبر او
هستند تا آنکه قائم؟ع؟ قیام کند و از یارانش باشند و شعارشان یا لثارات الحسین است».
کام ��ل الز ی ��ارات  119/از ابان بن تغلب روایت می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند :گویا قائم را
نجف کوفه اس���ت و زره رس���ول خدا؟ص؟ را در بر کرده .پ���س خود را با آن تکانی
می بینم که در
ِ
می دهد تا کامل او را فرا گیرد و آن را با پارچه ای س���بز می پوش���اند .او بر اس���بی س���یاه که میان
دو چش���مش عمودی نورانی اس���ت سوار می شود و با آن چنان تکانی می خورد که اهالی تمام
سرزمین ها چنین می بینند که او در کنار آنها و در سرزمین آنهاست.
او بیرق رسول خدا؟ص؟ را که عمود آن از عمود عرش و دیگر قسمت های آن از نصر خداست
می گش���اید .آن را به س���وی چیزی فرود نمی آورد مگر آنکه خداوند آن را از هم می درد .چون آن
را ت���کان دهد هیچ مؤمنی نمی ماند مگر آنکه دلش چونان پاره ی آهن ش���ود و به مؤمن نیروی
چه���ل م���رد را دهند .این ش���ادمانی در قبر تمام���ی مؤمنان وارد ش���ود و هنگامی خواهد بود که
در قبرهایش���ان با یکدیگر دیدار می کنند وبه قیام قائم بش���ارت می دهند .آنگاه س���یزده هزار و
سیصد و سیزده فرشته بر او فرود می آیند.
عرض���ه داش���تم :تمام���ی این فرش���تگان [ با او هس���تند ]؟ فرم���ود :آری ،آنان ک���ه با نوح؟ع؟
در کش���تی بودن���د .آنان که در آن هن���گام که ابراهیم؟ع؟ در آتش افکنده ش���د همراه او بودند.
آنه���ا که همراه موس���ی؟ع؟ بودند آن هنگام که دریا را برای بنی اس���رائیل ش���کافت .آنان که با
عیس���ی؟ع؟ بودند زمانی که خداوند او را به س���وی خود باال برد .چهار هزار فرش���ته ی نشاندار
که با پیامبر؟ص؟ بودند و هزار فرش���ته ی پیاپی .س���یصد و س���یزده فرشته ی بدری و چهار هزار
فرش���ته ای که برای نبرد در کنار امام حس���ین؟ع؟ فرود آمدند ،ولی اجازه ی نبرد به ایشان داده

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال

یاری فرشتگان
ِ

فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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نش���د .پس آنان پریش���ان و غبار آلود در کنار قبر او هس���تند و تا روز قیامت بر او گریه می کنند
و رئیس آنها فرش���ته ای اس���ت که منصور نام دارد .کس���ی به زیارت او نم���ی رود مگر آنکه آنان
ب���ه اس���تقبال او می روند .کس���ی ب���ا او وداع نمی کن���د جز آنک���ه او را بدرقه کنند .کس���ی بیمار
نمی گردد مگر آنکه به عیادتش می روند و کس���ی نمی می���رد مگر آنکه بر جنازه اش نماز گزارده
برایش اس���تغفار می کنند .اینان همه در زمین هس���تند و تا زمان خروج قائم؟ع؟ انتظار ایشان
را می کشند».
غیب ��ت نعمان ��ی  244/از عل ��ی بن ابی حم ��زه از امام ص ��ادق؟ع؟« :چون قائ���م؟ع؟ قیام کند،
فرش���تگان بدر که پنج هزار تن بودند فرود آیند؛ یک س���وم بر اس���بانی سفید که قدری سیاهی
دارند ،یک سوم بر اسبانی سیاه و سفید و یک سوم بر اسبانی حو خواهند بود.
عرضه داشتم :حو چیست؟ فرمودند :سرخ».

1

تفسیر عیاشی  197/ 1از ضریس از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :فرشتگانی که روز بدر حضرت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

محمد؟ص؟ را یاری رساندند در زمینند ،و هنوز باال نرفته اند و نخواهند رفت تا آنکه صاحب
این امر را یاری کنند .آنان پنج هزار نفرند».
نگارنده :ممکن اس ��ت س ��ؤال ش ��ود که امام ص ��ادق؟ع؟ چگونه خبر مالئک���ه را می داند ،و آیا به
ّ
ایش ��ان وحی می ش ��ود؟ پاس ��خ آن اس ��ت که امامان؟مهع؟ علمی دارند که جدش���ان رس���ول خدا؟ص؟
ب ��رای آنه ��ا نگاش ��ته اس ��ت .ع�ل�اوه ب ��ر آنک ��ه آن وحی ��ی ک ��ه ب ��ا از دنی ��ا رفت ��ن پیامب���ر؟ص؟ ب���ه پایان
رس ��ید وح ��ی ّ
نبوت اس ��ت نه وح ��ی امام ��ت ،و خداوند به م ��ادر موس ��ی و نحل وحی کرده اس���ت.
منابع علوم امامان؟مهع؟ متعدد اس ��ت ولی مجال ذکر آن نیس ��ت .یکی از بهترین آثار در این موضوع
کتاب ینابیع المعاجز تألیف عالمه سید هاشم بحرانی؟حر؟ است.

 .1و نیز اعالم الوری  ،431/اثبات الهداة  527/ 3و بحار 356/ 52
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فصل پانزدهم

ف�ض
ت
ت
� ی�ل� اس�واری
فضیلت استواری و انتظار در دوران غیبت

ن
ا� ن�می ن
ا� ب� ن� ن
ها� ای ش� ت�ا�ب�ز ن
ن
ک�د
دگا� ش� ت� ب
دگا� ! خ�داو�د ب�ا ش� ت� ب
برنامه ی پایان دادن به ظلم بر زمین و اقامه ی دولت عدل الهی برنامه ایس ��ت عظیم که قس���مت
اساس ��ی برنامه ی خدا در حیات انس ��ان را تشکیل می دهد ،لیکن فراگیری آن نیازمند ارتقای فکری
بش ��ر و رسوخ ایمان است .از این روس ��ت که عموم مردم در این باره شتاب دارند ،حال آنکه خدای
عزوج ��ل ب ��ر اس ��اس قوانی ��ن و حکمت هایی که خ ��ود داند رفت ��ار می کند .ل ��ذا رس���ول خدا و امامان
معصوم؟مهع؟ اهتمام داشتند افق عقل و آ گاهی مردم را باال برند و انتظار را به آنان بیاموزند.

کاف ��ی  369/ 1از مه ��زم روای ��ت می کن ��د« :در حض���ور ام���ام ص���ادق؟ع؟ از مل���وک آل ف�ل�ان
[ بنی عباس ] یاد کردیم ،ایشان فرمودند :مردمان به جهت شتاب ورزیدن در این امر [ غلبه ی
حق و از میان رفتن باطل ] هال ک شدند .خداوند عزوجل با شتاب بندگان شتاب نمی کند.
ای���ن امر نهایتی دارد که بدان منتهی می ش���ود و اگر بدان برس���ند نه می توانن���د لحظه ای آن را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پیش اندازند و نه لحظه ای تأخیر دهند».
س � ّ�نیان نی ��ز مش ��ابه ای ��ن مضم ��ون را آورده ان ��د ،س ��نن ترم ��ذی  565/ 5از رس���ول خدا؟ص؟
روای ��ت می کند« :از خدا از فضلش بخواهید ،زیرا خدای عزوجل دوس���ت دارد از او بخواهند،
و باالترین عبادت انتظار فرج است».

1

آ
ن
رسول خ�دا؟ص؟ :پ�س ا�ز ن
ص�ر می � ی�د
م�
دورا� ب
المعج ��م الکبی ��ر  225/ 10از ابن مس ��عود نقل می کن ��د« :پیامبر؟ص؟ فرمودند :ورای ش���ما زمان
صبری است که برای کسی که [ دینش را ] محکم گیرد پاداش پنجاه شهید است .عمر صدا
زد :ای رسول خدا ! [ پنجاه شهید ] از ما یا از خودشان؟ ایشان فرمودند :از شما».

2

 .1و نی���ز المعج���م الکبیر  ،124/ 10مس���ند الش���هاب  62/ 1و  ،63تاریخ بغ���داد  ،154/ 2تلخیص المتش���ابه ،228/ 1
مصابی���ح بغ���وی  ،140/ 2جامع االص���ول  ،19/ 5الترغی���ب  ،482/ 2الجامع الصغیر  ،416/ 1جم���ع الجوامع ،547/ 1
المنهاج فی ش���عب االیمان  ،376/ 3فیض القدیر  51/ 3و  52و  ،108/ 4المس���ند الجامع  ،74/ 12کش���ف الخفاء
 ،558/ 1تفس���یر ماوردی  ،478/ 1جمع الفوائد  ،341/ 3المعجم االوس���ط  ،79/ 6جامع االحادیث  ،185/الوسیط
 44/ 2و الکشف و البیان  300/ 3با نقل های مختلف
 .2و نی���ز ر.ک به مس���ند الش���امیین  ،3/ 1مجم���ع الزوائد  ،282/ 7جمع الجوامع  ،276/ 1مس���ند بزار  ،178/ 5س���نن
ابو داود  ،123/ 4سنن ابن ماجه  ،1330/ 2ترمذی  257/ 5و کشف الخفاء 535/ 2
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در منابع ما ،غیبت ش ��یخ طوس ��ی  275/از عبداهلل بن س ��نان از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند:

«پیامب���ر خدا؟ص؟ فرمودند :گروهی پس از ش���ما خواهند آمد که یک م���رد از آنها پاداش پنجاه
تن از ش���ما را دارد ،گفتند :یا رس���ول اهلل ! ما با شما در بدر و احد و حنین بودیم و قرآن در میان
ما نازل شد ! ایشان فرمودند :اگر شما را به آنچه ایشان را بدان واخواهند داشت وادارند ،چون
آنان صبر نخواهید داشت».
کم ��ال الدی ��ن  323/ 1از عمرو بن ثاب ��ت از امام زین العابدین؟ع؟ روایت می کند« :کس���ی که در
َ
غیبت قائم ما بر مواالت ما اس���توار ماند ،خداوند عزوجل پاداش هزار ش���هید از شهدای بدر و
احد را به او عطا فرماید».
همان  288/ 1از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :رسول خدا؟ص؟ در حدیثی طوالنی فرمودند:
یا علی ! بدان که ش���گفت ترین مردم در ایمان و باالترین آنان در یقین گروهی هس���تند که در
آخرالزم���ان خواهن���د بود .آنان پیامبر را ندیده اند و ّ
حجت [ خدا ] از آنها پوش���یده اس���ت و به
سیاهی بر روی سفیدی ایمان می آورند».

1

یعنی آنان پیامبرشان را درک نمی کنند و امامشان نیز غائب می باشد ،ولی به قرآن و سنتی که به
طور مکتوب به آنها رسیده است ایمان می آورند.
هم ��ان  287/ 1از ام ��ام باقر ،از پدرش س ��ید العابدین علی بن الحس ��ین ،از پدرش سیدالش ��هداء

حس ��ین بن عل ��ی از امیرالمؤمنین؟مهع؟ نقل می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :باالترین عبادت
انتظار فرج است».

2

کاف ��ی  260/ 4و  22/ 5نق ��ل می کن ��د« :محم���د ب���ن عب���داهلل گوی���د :خدم���ت ام���ام رضا؟ع؟
عرضه داش���تم :فدایت گردم ،پدرم روایت کرده که به برخی پدران ش���ما گفتند :در س���رزمین
ما قلعه ایس���ت که قزوین نام دارد ،و دش���منی ک���ه دیلم گویند ،آیا باید جه���اد کرد یا دژبانی؟
و ایشان در پاسخ فرمودند :به سمت این خانه بیایید و حج به جای آورید ،و آن شخص این
س���ؤال را س���ه بار تکرار کرد و ایش���ان در هر بار می فرمودند :به سمت این خانه بیایید و حج به
 .1و نیز من ال یحضره الفقیه  366/ 4و جامع االخبار 180/
 .2و نیز همان 644/ 2
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جای آورید ،و در بار س���وم فرمودند :آیا کس���ی از ش���ما خوش ندارد که در خانه اش باش���د و بر
خانواده اش انفاق کند و در انتظار امر ما به سر برد ،حال اگر بدان رسد چونان کسی باشد که
با رسول خدا؟ص؟ بدر را درک کرده است و اگر نرسد مانند کسی باشد که با قائم ما در خیمه ی
ایش���ان این چنین باش���د _ و دو انگشت س���بابه ی خود را کنار هم قرار دادند _ .در این هنگام
امام رضا؟ع؟ فرمودند :راست گفته ،همین گونه است که او گفته است».
امالی شیخ طوسی  19/2از امام سجاد؟ع؟ نقل می کند« :پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند :کسی که از خدا
به رزق کم رضایت دهد ،خدا از او به عمل کم رضایت خواهد داد ،و انتظار فرج عبادت است».
تح ��ف العقول  403/در حدیثی طوالنی از امام کاظم؟ع؟ نقل می کند« :بعد از معرفت ،برترین
عبادت انتظار فرج است».
غیبت ش ��یخ طوسی  276/از حسن بن جهم نقل می کند« :از امام کاظم؟ع؟ درباره ی مطلبی
مربوط به فرج س���ؤال کردم ،فرمودند :آیا نمی دانی که انتظار فرج از فرج اس���ت؟ پاس���خ دادم:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نمی دانم ،مگر آنکه شما مرا آ گاه گردانید ،ایشان فرمودند :آری ،انتظار فرج از فرج است».
مناقب آل ابی طالب؟ع؟  425/ 4می نگارد« :از جمله اموری که امام حس���ن عسکری؟ع؟ به
ابو الحس���ن علی بن حس���ین بن بابویه قمی [ پدر شیخ صدوق؟حر؟ ] نوش���ته است این است:
بسم اهلل الرمحن الرحمی ،و احلمد هلل رب العاملنی ،و العاقبة ّ
ّ
للموحدين والنار للملحدين،
للمتقني واجلنة
و ال ع���دوان إال ع�ل�ى الظامل�ي�ن ،و ال إله إال اهلل أحس���ن اخلالقني ،و الصالة عىل خي���ر خلقه حممد وعترته
الطاهر ين.

[ ام���ام؟ع؟ وصایای���ی می فرماین���د ] از جمل���ه :ب���ر تو ب���اد به صب���ر و انتظار ف���رج ،پیامبر؟ص؟
فرمودند :برترین اعمال ّامت من انتظار فرج است.
ش���یعیان م���ا هم���واره در اندوه به س���ر برند تا آنک���ه فرزندم که رس���ول خدا؟ص؟ به او بش���ارت
داده اند و زمین را همان طوری که از س���تم و ظلم پر ش���ده از عدل و داد آ کنده می سازد ظهور
کند .پس ای شیخ من ابا الحسن علی ! صبر کن و تمامی شیعیانم را بدان فرمان ده ،چرا که
زمين از آن خداست ،آن را به هر كس از بندگانش كه بخواهد مىدهد ،و فرجام [ نیک ] براى
پرهيزگاران است ،و السالم علیک و علی جمیع شیعتنا و رحمة اهلل و برکاته».
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رجال کش ��ی  138/از عبداهلل پس ��ر زراره روایت می کند که امام صادق؟ع؟ به او فرمودند« :پدرت
را سالم برسان و به او بگو :من بر تو تنها بابت دفاع از تو عیب می گیرم ،چرا که مردم و دشمن
به س���وی هر کس���ی که ما او را به خود نزدیک می کنیم یا منزلت او را می ستاییم می شتابند ،تا
کسانی را که ما دوست می داریم و به خود نزدیک می گردانیم و آنها آنان را به خاطر ّ
محبت ما
و نزدیکی به ما ّمتهم می کنند ،بیازارند ،و آزار و قتل را شایسته ی آنها می بینند [ ،و از سویی ]
هرکه را عیب کنیم می ستایند...
اگر به ما اذن داده شود ،خواهید دانست حق در آن است که ما شما را بدان فرمان می دهیم،
پس این امر را به ما رد کنید ،تسلیم ما باشید ،بر احکام ما صبر کنید و بدان راضی باشید.
آن کس���ی که میان ش���ما فاصله انداخته اس���ت ،پیشوای شماس���ت که خداوند سرپرستی
خلق خود را بدو سپرده است و او به مصلحت رعیت خود در [ صالح و ] فساد امر آنان آشناتر
اس���ت .پس اگر خواس���ت میان آنان فاصله می اندازد تا آنان به س�ل�امت مانند ،سپس آنان را
آنس���ان که خداوند اذن دهد با هم جمع می کند تا از فس���اد ،و نیز بیم دشمن در امان بمانند،
و ایمنی را از جایگاه آن و فرج را از نزد خویش برای آنان می آورد.
تس���لیم باش���ید [ ،امورتان را ] به م���ا رد کنید ،انتظار امر ما و امر خ���ود ،و فرج ما و فرج خود را
بکش���ید .اگر قائم ما قیام کند و س���خنگوی ما س���خن گوید و آنگاه تعلیم قرآن ،ش���رایع دین،
احکام و فرائض را همان گونه که خدا بر حضرت محمد؟ص؟ نازل کرده اس���ت ،بر ش���ما از سر
ّ
گیرد ،صاحبان بصیرت میان ش���ما ،در آن روز به ش���دت انکار خواهند کرد ،و تنها زیر لبه ی
شمشیری که بر فراز گردن هایتان است بر دین و راه خدا خواهید ماند.
همانا خداوند مردم را پس از رس���ول خدا؟ص؟ بر همان ّ
س���نت کسانی که پیش از شما بودند
ق���رار داد ،پ���س آنان تغییر دادند ،تبدی���ل کردند ،تحریف نمودند ،بر دین خ���دا افزودند و از آن
کاستند .پس هیچ چیزی از آنچه امروز مردم بر آنند نیست مگر آنکه از آنچه وحی از نزد خدا
آورده منحرف ش���ده اس���ت .پ���س _ خدایت رحمت کن���د _ هنگامی که فراخوانده می ش���وی
اجابت کن ،تا آن کسی که دین خدا را برایتان از سر گیرد بیاید».
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روح نا� ت��ظ ار و آ�ر�ز و ،خ�ود ا�ز ف� جر� ت
اس�
تفس ��یر عیاش ��ی  20/ 2از احمد بن محمد نقل می کند« :امام رضا؟ع؟ فرمودند :صبر و انتظار
ّ
ْ َْ
ُ
نْ َ
نَ 1
فا� ت��ظ ِ ُر وا ِإ� ِ�ن ي� َم َعك ْم ِم نَ� ال ُم ن� ت��ظ ِ ِر ي��،
فرج چه نیکوست ،آیا سخن عبد صالح را نشنیده ای� :
پس منتظر باش ��ید که من [ هم ] با ش ��ما از منتظرانم».

کم ��ال الدی ��ن  645/ 2از محمد بن فضی ��ل روایت می کند« :از امام رض���ا؟ع؟ درباره ی مطلبی
پیرام���ون فرج س���ؤال کردم ،ایش���ان فرمودند :آیا نمی دان���ی انتظار فرج از فرج اس���ت؟ خداوند
ّ َ ُ
ْ َْ
نْ َ
فا� ت��ظ ِ ُر وا ِإ� ِ�ن ي� َمعك ْم ِم نَ� ال ُم ن� ت��ظ ِ ِر ي� نَ� ،پس منتظر باشید که من [ هم ] با شما از منتظرانم».
می فرماید� :
کافی  371/ 1از ابو بصیر نقل می کند« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :فدایت شوم ،فرج چه زمانی
اس���ت؟ فرمودند :ای ابو بصیر ! آیا تو از دنیا خواهان هس���تی؟ هر کس���ی که این امر را بشناسد،
با انتظاری که می کشد فرج برای او حاصل است».
َ
ْ
َ
ْ
أ
أ
أ
ْ
أ
َ ْ َ نْ �ظُ ُ نَ أَ نْ ت َ ت َ ُ ُ َ ئ َ ُ
َ
لا�ك ة� � ْو يَ�� ِ�ت ي َ� � ْم ُر َر ِبّ�ك 2،آيا جز
تفسیر قمی « :384/ 1سخن خدا :هل ي�� ر و� ِإ�لا �� �� ِ� ي�هم الم ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

�تگان [ جان س ��تان ] به سويش���ان آيند ،يا فرمان پروردگارت دررس���د ،انتظارى مى برند؟؛
اينكه فرش � ِ
[ فرمان پروردگارت ] از عذاب ،مرگ و خروج قائم.
َ
َ َ َ َ َّ
أ
ْ قَ ْ ْ َ َ �ظَ َ َ ُ ُ ُ َ
نْ َ
ك نُا�وا � نْ� فُ� َس ُه ْم يَ��ظْ ِل ُم نَ
و� ،كس���انى كه
اهلل َول ِك�
ك�ذ ِلك ف� َع َل ال ذ ِ ي�� نَ� ِم ن� � ب� ِل ِهم وما لمهم
پي ��ش از آن ��ان بودن ��د [ ني ��ز ] اين گونه رفت���ار كردند ،و خدا به ايش���ان س���تم نكرد ،بلكه آن���ان به خود
ستم مى كردند.
َ
ُ
أ
ُ
َ
َ َ قَ ْ َ َ
َ
ف َ َ ُ ْ َ ّ ئ َ تُ
ك نُا�وا ب� ِه ي َ� ْس تَ� ْه�ز ئ� نَ
و� 3،پ���س [ كيف���ر ]
ا� َما ع ِملوا وحا� بِ� ِهم ما
و ای���ن فرم���وده�� :صا ب�هم س ِي��
ِ
ِ

بدی هايى كه كردند به آنان رس ��يد ،و آنچه مس���خرهاش مى كردند آن���ان را فرا گرفت؛ یعنی عذاب
در رجعت».

ت
طاس�
ام�د �ض رری ن�می �ز ن�د ،ولی ی��أس خ�
خ�طای در ی
کافی  369/ 1از علی بن یقطین روایت می کند« :امام کاظم؟ع؟ به من فرمودند :دویست سال
 .1سوره ی اعراف 71/
 .2سوره ی نحل 33/
 .3همان 34/
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است که شیعه با آرزوها تربیت می شود.
حس���ین بن علی بن یقطین گوید :یقطین [ که از ش���یعیان بنی عباس بود ] به پس���رش علی
[ که از شیعیان اهل بیت؟مهع؟ بود ] گفت :چرا به ما گفتند [ که بنی عباس به قدرت خواهند
رس���ید ] و واقع ش���د ،ولی به ش���ما گفتند [ که امام قائ���م ظهور می کند ] و واقع نش���د؟ علی به
پ���درش گف���ت :آنچ���ه به ما و ش���ما گفتند از ی���ک جا صادر ش���د ،جز آنکه امر ش���ما [ خالفت
فرزن���دان عب���اس ] فرا رس���ید و ش���ما را از آن به طور واض���ح و خالص [ با تعیی���ن وقت و بدون
ابهام ] خبر دادند ،پس همان گونه شد که به شما گفته شد .ولی امر ما فرا نرسید لذا به آرزوها
مش���غول ش���دیم .پس اگر به ما گفته می ش���د که این امر تا دویس���ت یا سیصد س���ال دیگر رخ
نمی دهد دل ها سخت می شد و عموم مردم از اسالم باز می گشتند ،لیکن گفتند :چه سریع
و نزدیک است ،تا دل های مردم الفت یابد و فرج را نزدیک شمارند».

ا� ن
�ف�ض ل م�ؤ ن
م� ن
م� ت��ظ ر
کم ��ال الدی ��ن  338/ 1از مفض ��ل نق ��ل می کن ��د« :از ام���ام ص���ادق؟ع؟ ش���نیدم ک���ه فرمودن���د:
هر کسی با انتظار این امر بمیرد ،همانند کسی است که با قائم در خیمه ی ایشان باشد ،بلکه
چونان کسی است که در حضور رسول خدا؟ص؟ شمشیر بزند».
محاس ��ن برقی  173/از عبد الحمید واس ��طی روایت می کند« :به ام���ام باقر؟ع؟ گفتم :خداوند
امور شما را سامان دهد ،به خدا قسم بازارهایمان را به خاطر انتظار این امر رها کردیم ،تا آنجا
که نزدیک است نیاز ،برخی از ما را به درخواست وادارد.
ایش���ان فرمودن���د :ای عبد الحمید ! آیا چنی���ن باور داری که خداوند برای کس���ی که خود را
وق���ف او کرده اس���ت ،راه رهایی ق���رار نمی دهد؟ چرا ،به خدا س���وگند ب���رای او راه رهایی قرار
می ده���د .خداوند بنده ای را که خود را وقف ما کرده اس���ت رحمت کند .خداوند بنده ای را
که امر ما را احیاء کند رحمت کند.
عرض���ه داش���تم :اگر پی���ش از آنکه قائ���م را دریابم از دنیا رفتم چه؟ فرمودند :کس���ی از ش���ما
که بگوید :اگر قائم آل محمد را درک کنم او را یاری خواهم رس���اند ،مانند کس���ی اس���ت که با
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شمشیرش در کنار او نبرد کرده باشد ،و کسی که در رکاب او شهید شود دو شهادت دارد».
أ
کم ��ال الدین  357/ 2از ابو بصی ��ر روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ درباره ی این آی���ه :يَ� ْو َم ي�� ِ�ت ي�
َ َ ً
ْ
َ أَ َ
َْ َْ ً َُ َ َ ُ آ َ ْ
َ
بَ� ْع�ضُ آ� يَ� ِت
ا� َر ِّب�ك لا يَ� ن� ف� ُع ن� ف�سا ِإ� ي� َم نا�ها ل ْم ت�ك نْ� � َم ن� ت� ِم ْن� ق� بْ� ُل � ْو ك َس بَ� ت� ِ�ف ي� ِإ� ي� َم ِنا�ها خ� يْ�را2،روزى
1

كه پارهاى از نش ��انههاى پروردگارت [ پديد ] آيد ،كس���ى كه پیش���تر ايمان نياورده يا خيرى در ايمان

آوردن خ ��ود به دس ��ت ني ��اورده ،ايمان آوردنش س���ود نمى بخش���د ،فرمودند :مقص���ود خروج قائم
قائم ما که در غیبتش
منتظر ماس���ت ،آنگاه ادامه دادند :ای ابو بصیر ! خوشا به حال شیعیان ِ
ِ
انتظار ظهورش را می کش���ند و در ظهورش از او اطاعت می کنند ،آنان اولیاء خدا هس���تند که
نه بیمی بر آنان می رود و نه اندوهگين مىشوند».

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هم ��ان  656/ 2از مفض ��ل روای ��ت می کن ��د« :از امام ص���ادق؟ع؟ در مورد این آیه س���ؤال کردم:
ْ
َوال َع ْص ِر 3،سوگند به عصر ،فرمودند :عصر ،دوران خروج قائم است.
ً
نَّ أ نْ َ نَ َ ُ
ِإ�� ِال��س
دستخوش زيان است؛ مقصود دشمنان ماست.
ا� ل ِ ف� ي� خ� ْس ٍر 4،كه واقعا انسان
ِ
َّ
آ
ُ
ِإ�لا ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا 5،مگر كسانى كه ایمان آورده؛ یعنی به نشانه های ما ایمان آورده اند.
َ َ ُ َّ
الصا ِل َح ِت
ا� ،و كارهاى شايسته كرده؛ یعنی با مواسات با برادران.
وع ِملوا
ْ
َو تَ� َو َ
اص ْوا �ال َح قّ� ،و همديگر را به ّ
حق سفارش نموده؛ یعنی به امامت.
بِ ِ
َّ
َو تَ� َو َ
اص ْوا ِب�
الص بْ� ِر ،و به شكيبايى توصيه كردهاند؛ یعنی در دوران فترت [ و غیبت امامشان ]».
تأویل اآلیات  585/ 2از محمد حلبی نقل می کند« :امام صادق؟ع؟ این آیه روا تالوت کردند:
ْ أَ
ُ َ ّ ُ أَ َ ُ
َ َ َ ُ ْ َ َّ ُ أَ ُ ْ ُ
ف�ه ْل ع َس يْ� ت� ْم ِإ� ن� ت� َول يْ� ت� ْم � نْ� ت� ف� ِسدوا ِ�ف ي� ال� ْر ِ ض� َو ت� ق� ِطعوا � ْرح َامك ْم 6،پس آيا اميد بستيد كه چون [ از
خدا ] برگش ��تيد [ يا سرپرس ��ت مردم شديد ] ،در زمين فس���اد كنيد و خويشاوندی هاى خود را از هم

بگسليد؟ سپس فرمودند :این آیه در مورد عمو زادگان ما بنی عباس و بنی امیه نازل شد.
 .1احتمال می رود آرزوی درک حضور امام عصر؟ع؟ پاداش یک ش���هادت داش���ته باش���د و با ش���هادت در رکاب ایشان
پاداش دو شهادت داده شود ،ر.ک به مرآة العقول  .184/ 25م
 .2سوره ی انعام 158/
 .3سوره ی عصر 1/
 .4همان 2/
 .5همان 3/
 .6سوره ی محمد؟ص؟ 22/
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أُ َ ئ َ َّ ذ نَ َ َ نَ ُ ُ ُ َ أَ َ َ ُ
اهلل ف��ص ّمه ْم ،اينان همان كسانند كه خدا آنان را لعنت نموده
آنگاه خواندند� :ول ِ�ك ال ِ ي��� لع�هم
َ
َ
أْ أ
ُ
و ناشنواش ��ان کرده؛ نس���بت به دین [ ناشنواش���ان کرده ]َ ،و�ع َمى � بْ� َص َارهم 1،و چشم هايش���ان را

نابينا كرده است؛ از وصی.
َ َّ
َ ُّ َ َ أَ ْ
ِإ� نّ� ال ذ ِ ي�� نَ� ْار ت�دوا على �د بَ� ِار ِه ْم ،بی گمان کس ��انی که [ به حقیقت ] پش���ت کردند؛ پس از والیت
نْ َ ْ َ تَ َ َّ نَ َ ُ ُ ْ ُ َ �شَّ ْ َ نُ َ َ ُ أَ َ َ ُ
ا� َس ّو َل له ْم َو� ْملى له ْم 2،پس از آنكه [ راه ]
حضرت علی؟ع؟ِ ،م� ب�ع ِد ما � ب� ي�� لهم الهدى ال ي�ط
هدايت بر آنان روشن شد ،شيطان آنان را فريفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت.
َ
َو ّال ذ�� نَ� ْاه تَ� َد ْوا ،و آن ��ان كه هدایت ش ��دند؛ به والیت حض���رت عل���ی؟ع؟�َ ،ز َاد ُه ْم ُه ً
دى ،آنان را
ِي
آَ ُ
هر چه بيش ��تر هدايت بخش ��يد؛ چرا که امامان پ���س از او و قائم؟مهع؟ را به آنها شناس���اندَ ،و� ت�اه ْم

َْ ُ
ت� ق� َواه ْم 3،و پرهيزگارىشان [ و یا محافظتشان ] داد؛ امان از آتش».

امامان؟مهع؟ شتاب شیعیان را می کاهند
و انتظار فرج را به ایشان می آموزند
ن
ت
ام�رالم�ؤ ن
م� ی� ن�؟ع؟ :ا�ز
وم�د ن� ب� شا� ی�د
رحم� خ�دا � ی
ی

ّ
خصال  610/ 2از ابو بصیر و محمد بن مس ��لم از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :پدرم از جدم
از پدران���م؟مهع؟ برای���م روایت کرد ک���ه امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ در یک مجلس چهارص���د باب که به
ص�ل�اح دین و دنیای مس���لمان اس���ت را به یاران���ش آموخت ...در آن آمده اس���ت :منتظر فرج
باشید و از رحمت خدا نومید نگردید ،چرا که محبوب ترین اعمال نزد خدای عزوجل انتظار
َ
فرج است تا زمانی که بنده ی مؤمن بر آن استوار ماند...
کسی که منتظر امر ما باشد همسان کسی است که در راه خدا در خون خود غلطیده باشد».

 .1همان 23/
 .2همان 25/
 .3همان 17/
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نّ
س� ت� الهی در �غ ر�بال م�ؤ ن
م� ن
ا�
غیبت نعمانی  209/از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند« :به سان زنبور در میان پرندگان باشید.
تمام���ی پرندگان آن را ضعیف می ش���مارند ،و اگر می دانس���تند چه برکت���ی در درون خود دارد
چنین نمی کردند .با مردم با زبان ها و بدن هایتان معاشرت کنید و با قلوب و اعمالتان دوری
گزینید .قس���م به کسی که جانم به دست اوس���ت آنچه را که دوست دارید نخواهید دید مگر
پس از آنکه برخی از ش���ما در چهره ی برخی دیگر آب دهان بیاندازند و برخی از ش���ما برخی را
ّ
کذاب بنامند ،و از ش���ما _ و یا فرمودند :از ش���یعیان من _ تنها به مانند س���رمه ی درون چشم و
َ
نمک در غذا باقی مانند.
برایتان مثالی می زنم؛ مردی غذایی داش���ت و آن را پاک و خوش���بو کرد .سپس درون اتاقی
قرار داد و آن مقدار که خدا بخواهد آن را رها کرد .آنگاه بازگش���ت و مش���اهده کرد کرم افتاده
است .پس آن را پاک و خوشبو کرد و به آن اتاق بازگرداند و آن مقدار که خدا بخواهد آن را رها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کرد .آنگاه بازگشت و مشاهده نمود که گروهی از کرمها بر آن افتاده اند .پس آن را بیرون آورد،
پاکیزه و خوش���بو س���اخت و بازگرداند ،و همین حالت ادامه یافت تا آنکه از آن تنها به مقدار
اندکی که کرم بدان هیچ آسیبی نرساند باقی ماند.
شما نیز اینچنین هستید و جداسازی می شوید تا آنکه از شما تنها گروهی باقی بمانند که
فتنه بدان هیچ آسیبی نرساند».
الفت ��ن  333/ 1از حض ��رت علی؟ع؟ روایت می کند« :مهدی خارج نمی ش���ود تا آنکه برخی از
شما در چهره ی برخی آب دهان اندازند».

1

غیب ��ت نعمان ��ی  205/از عمی ��ره بنت نفی ��ل روایت می کند« :از امام حس���ین؟ع؟ ش���نیدم که
فرمودن���د :آن ام���ری ک���ه انتظارش م���ی رود واقع نخواهد ش���د مگر پ���س از آنکه بعضی از ش���ما
از بعض���ی دیگ���ر بی���زاری جویند ،برخ���ی از ش���ما در چهره ی برخ���ی دیگر آب ده���ان اندازند،
بعضی تان گواهی به کفر بعضی دیگر دهند و بعضی از شما برخی دیگر را لعنت فرستند !
من عرض کردم :در آن زمان هیچ خیری نیست ،ایشان فرمودند :تمام خیر در آن زمان
 .1و نیز جمع الجوامع  ،103/ 2الحاوی  ،68/ 2کنز العمال  587/ 14و رد ابن خلدون ،مغربی 578/
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است ،قائم ما قیام می کند و همه ی این ها را کنار می زند».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  207/از عبایه ی اس ��دی از حضرت امیر؟ع؟« :ش���ما چگونه خواهید بود
آن زمانی که بدون پیش���وای هدایت و عالمتی آش���کار بمانید و بعضی از شما از بعضی دیگر
بیزاری جویند؟»

1

ّ
کم ��ال الدین  303/ 1از امام حس ��ین از حضرت امیر؟امهع؟« :قائم م���ا غیبتی طوالنی مدت دارد.

گویا شیعیان را می نگرم که در غیبت او به مانند چارپایان می گردند و در پی چراگاه هستند،
ولی نمی یابند.

ّ
بدانید ! کسی از آنان که بر دینش استوار بماند و دلش به جهت طول مدت غیبت امامش

سخت نگردد ،روز قیامت با من در درجه ی من خواهد بود».
غیبت نعمانی  192/از عبداهلل بن عقبه از حضرت امیر؟ع؟ نقل می کند« :ای گروه شیعه ! گویا
شما را می بینم که مانند شتر می گردید و چراگاه می جویید ،ولی نمی یابید».

امام ب� قا�ر؟ع؟ :کسی که ب�رای ر�ض ای خ�دا نا� ت��ظ ار ش
�بک�د،
ک�ار امام؟ع؟ ج�هاد ن
اس� که در ن
ا� کسی ت
چ� نو� ن
ک�د
مجمع البیان  238/ 9از عیاشی از حارث بن مغیره چنین نقل می کند« :در حضور امام باقر؟ع؟
بودیم که فرمودند :کسی از شما که این امر را بشناسد ،انتظار آن را بکشد و این را برای رضای
خدا انجام دهد ،به خدا قسم مانند کسی است که با شمشیر خود همراه قائم آل محمد؟ص؟
جهاد کرده باشد.
آن���گاه فرمودن���د :بلک���ه س���وگند ب���ه خ���دا چ���ون کس���ی اس���ت ک���ه ب���ا شمش���یرش در کن���ار
رس���ول خدا؟ص؟ نبرد کرده اس���ت ،و ادامه دادند :بلکه به خدا قسم همسان کسی باشد که در
رکاب رسول خدا؟ص؟ در خیمه ی ایشان به شهادت رسیده است.
آی���ه ای از کت���اب خ���دا در م���ورد شماس���ت .گفتم :فدایت ش���وم ،ک���دام؟ فرمودند :س���خن

 .1و نیز الخرائج و الجرائح 1153/ 3
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ُ
ُّ َ َ ْ َ
خدای عزوجلَ :و َّال ذ�� نَ� آ� َم نُ�وا �اهلل َو ُر ُسله أ� َول ئ� َك ُه ُم ّ
الص ِّد ي� ُق� نَ
و� َوال�ش هد ُاء ِع ن�د َر ِب�ّ ِهم1،و كس���انى كه
ِ
ِِ ِ
بِ ِ
ِي
به خدا و پيامبران وى ايمان آوردهاند ،آنان همان راستينان و گواهان نزد پروردگارشان هستند.

ُ
سپس فرمودند :به خدا سوگند شما راستینان و گواهان نزد پروردگارتان شدید».

کاف ��ی  21/ 2از ابو الجارود نقل می کند« :به امام باقر؟ع؟ گفتم :ای پس���ر پیامبر ! آیا دوس���تی و
مواالت مرا نس���بت به خود می دانید و می دانید از همه بریده و تنها ش���ما را برگزیده ام؟ ایشان
فرمودند :آری ،عرضه داش���تم :پس سؤالی می پرسم ،پاس���خ آن را بدهید که من نابینایم و کم
راه می روم ،همه وقت هم توان آن ندارم تا به دیدار شما بیایم.
ام���ام؟ع؟ فرمودند :حاجتت را بگو ،گفت���م :مرا از اعتقادی که خود و اهل بیتتان دارید و آن
را به درگاه خدای عزیز و جلیل می برید بیاگاهانید ،تا من نیز چنین اعتقادی داشته باشم.
امام؟ع؟ فرمودند :اگر چه س���خنت کوتاه ،لکن س���ؤالت عظیم بود ،به خدا س���وگند اعتقاد
خ���ود و پدران���م را که به درگاه خداوند عزوجل می بریم برایت می گویم؛ گواهی به ال إله إال اهلل و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رسالت حضرت محمد؟ص؟ ،اقرار به آنچه که آن حضرت از نزد خدا آورده است ،والیت ّ
ولی
ما ،دشمنی با دشمن ما ،تسلیم بودن در برابر امر ما ،انتظار قائم ما و تالش و ورع».
دعوات راوندی  135/آن را چنین نقل می کند« :به امام باقر؟ع؟ گفتم :من مردی نابینا و ّ
مسن
هستم ومسافت میان من با شما بسیار است ،به دنبال اعتقادی هستم که آن را به درگاه خدا
برم ،بدان ّ
تمسک کرده و آن را به کسانی که از خود به جای می گذارم برسانم.
گفتارم خوش���ایند امام؟ع؟ واقع ش���د .پس راست نشس���تند و فرمودند :ای ابو الجارود ! چه
گفتی؟ دوباره تکرار کن ،من نیز چنین کردم ،ایشان فرمودند :آری ،ای ابو الجارود ! گواهی به
ال إل���ه إال اهلل وح���ده ال ش���ریک له و بندگی و رس���الت حضرت محمد؟ص؟ ،برپاداش���تن نماز،
پرداخ���ت زکات ،روزه ی م���اه رمضانّ ،
حج بیت ،والیت ّ
ولی ما ،عداوت دش���من ما ،تس���لیم
بودن در برابر امر ما ،انتظار قائم ما و تالش و ورع».
کاف ��ی  80/ 8مش ��ابه آن را نق ��ل می کند و در آن آمده اس ��ت« :عرضه داش���تم :خداوند امورت را

 .1سوره ی حدید 19/
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سامان دهد ،این مرجئه 1می گویند :چه اشکالی دارد که ما بر همین اعتقاد باشیم و زمانی که
آنچه شما اعتقاد دارید فرا رسید ما و شما [ در اعتقاد ] با هم مساوی باشیم؟ ایشان فرمودند:
ای عبد الحمید ! راس���ت گفته اند ،کس���ی که توبه کند خدا توبه اش را می پذیرد و آنکه نفاق
[ خ���ود ] را مخف���ی دارد البت���ه خدا خوارش گرداند ،و کس���ی ک���ه امر ما را اظه���ار کند2خداوند
خون���ش را بریزد ،خداوند آنان را بر اس�ل�ام ذبح می کند ،همان گونه که ّ
قصاب گوس���فندش را
ذبح می کند.
عرضه داشتم :یعنی آن روز ما با آنان مساوی هستیم؟ فرمودند :نه ،شما آن روز ّ
عزتمندان و
حا کمان زمین هستید ،و جز این [ که شما را برتر دانیم ] در دین بر ما جایز نیست.
عرض���ه داش���تم :اگر پی���ش از آنکه قائم؟ع؟ را دریاب���م از دنیا رفتم چ���ه؟ فرمودند :هر کس از
ش���ما بگوید :اگر قائم آل محمد را درک کنم او را یاری خواهم رس���اند ،مانند کسی است که با
شمشیرش در کنار او نبرد کرده باشد و شهادت در رکاب او دو شهادت است».
غیبت شیخ طوسی  206/از جابر جعفی روایت می کند« :به امام باقر؟ع؟ گفتم :فرج شما چه
زم���ان خواهد بود؟ فرمودند :هیهات ،هیهات ،فرج ما واقع نمی ش���ود مگ���ر بعد از آنکه غربال
شوید ،آنگاه [ دوباره ] غربال شوید ،سپس [ دیگر باره ] غربال گردید _ و سه بار این را فرمودند _
تا خداوند تعالی تیرگی را ببرد و خالص آن را باقی گذارد».
غیبت نعمانی  205/از ابو بصیر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :به خدا سوگند جداسازی شوید،
ب���ه خدا قس���م مورد آزمون قرار گیرید ،و به خدا س���وگند همان گونه ک���ه زؤان3را از گندم غربال
کنند شما نیز غربال خواهید شد».

 .1مرجئ���ه ب���ر چند گروه اطالق می ش���ود؛ الف .گروهی ک���ه می گویند :هیچ گناهی با وجود ایم���ان ضرر نمی زند و هیچ
طاعتی با وجود کفر فایده نمی رساند ،ب .گروهی که می گویند :در دنیا حکم به ایمان و کفر هیچ کس نمی توان نمود
و ج .تمامی کس���انی که امیرالمؤمنین؟ع؟ را چهارمین خلیفه می دانند و از منصب حقیقی و خالفت بال فصل پس از
پیامبر؟ص؟ تأخیر می اندازند ،ر.ک به بیست و پنج رساله ی فارسی عالمه ی مجلسی  .374/م
 .2و تقیه را در این زمان ترک کرده نزد مخالفین اظهار ّ
تشیع کند ،ر.ک به مرآة العقول  .184/ 25م
 .3گیاهی است خواب آور که میان گندم می روید.
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ک�د ،اهل ب� ش
لاص در ولا ی� ت� نا� ت��ظ ار ش
ه� ت� ت
اس�
کسی که ب�ا خا� ِ
کاف ��ی  76/ 8از حک ��م ب ��ن عتیبه نقل می کن ��د« :با امام باق���ر؟ع؟ بودیم و خان���ه از اهلش موج
می زد که پیرمردی عصا زنان آمد .بر در خانه ایس���تاد و گفت :الس�ل�ام علیک یابن رسول اهلل و
رحمة اهلل و برکاته و سکوت کرد .امام باقر؟ع؟ فرمودند :و علیک السالم و رحمة اهلل و برکاته.
پیرم���رد ب���ه اه���ل خانه رو کرد و س�ل�ام گف���ت و همه جواب دادن���د .او در ادام���ه به امام؟ع؟
رو کرد و عرضه داش���ت :ای پسر رسول خدا ! خدا مرا فدایت گرداند ،مرا به خود نزدیک گردان
که به خدا س���وگند دوس���تتان دارم و نیز دوس���تدار دوستدارانتان هس���تم و به خدا قسم شما و
دوس���تدارانتان را به خاطر طمع در دنیا دوس���ت نمی دارم .قس���م به خدا دش���منتان را دشمن
م���ی دارم و از او بی���زاری می جویم و این به خاطر طلب خونی که میان من و او باش���د نیس���ت.
قس���م به خداوند من حالل ش���ما را حالل و حرام ش���ما را حرام می ش���مارم و انتظار امر ش���ما را
می کشم ،خدا مرا فدایت گرداند ،آیا نسبت به من [ و فرجامی نیک برای من ] امیدوارید؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ام���ام باقر؟ع؟ فرمودند :نزدیک من بیا ،نزدیک من بیا و او را در کنار خود نش���اندند .س���پس
فرمودند :ای پیرمرد ! مردی نزد پدرم علی بن الحس���ین؟امهع؟ آمد و از ایش���ان همان سؤالی را که
تو از من کردی پرس���ید ،پدرم فرمودند :اگر بمیری نزد رس���ول خدا ،امیرالمؤمنین ،امام حس���ن،
امام حس���ین و علی بن الحسین؟مهع؟ وارد خواهی شد ،دلت آرام ،سینه ات مسرور و دیده ات
روش���ن خواهد ش���د و با آسایش و راحتی به همراه [ فرش���تگان ] بزرگوار نویسنده از تو استقبال
خواهد ش���د ،آن هنگام که جانت به اینجا برس���د _ و با دس���ت به حلق خود اشاره فرمودند _.
و اگر زنده بمانی چیزی را می بینی که خداوند بدان دیده ات را روش���ن خواهد س���اخت و [ در
آخرت ] در اعلی درجات بهشت با ما همراه خواهی بود.
پیرمرد پرسید :ای ابا جعفر ! چه فرمودید؟ امام؟ع؟ سخن را تکرار کردند ،آن پیرمرد صدا زد:
اهلل اکبر ،ای ابا جعفر ! اگر بمیرم نزد رسول خدا ،امیرالمؤمنین ،امام حسن ،امام حسین و علی
بن الحس���ین؟مهع؟ وارد خواهم ش���د ،دیده ام روشن می ش���ود ،دلم آرام و سینه ام مسرور خواهد
شد و با آسایش و راحتی به همراه [ فرشتگان ] بزرگوار نویسنده از من استقبال خواهند نمود،
آن هن���گام که جانم به اینجا برس���د ،و اگر زنده بمانم چیزی را می بینم که خداوند چش���مم را
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بدان روشن می کند ،و [ در آخرت ] در اعلی درجات بهشت با شما همراه خواهم بود !
س���پس با صدای بلند های های ش���روع به گریه کرد تا آنکه از هوش رفت .اهل خانه هم با
مش���اهده ی حالت او به گریه افتادند ،و امام؟ع؟ با انگش���ت اشک ها را از میانه ی پلک های
او پاک کردند.
آن���گاه پیرم���رد به هوش آمد و گفت :ای پس���ر رس���ول خدا ! خدا مرا فدایت گرداند ،دس���تت
را ب���ده ،ایش���ان ه���م چنین کردند و او بر دس���ت حض���رت بوس���ه داد و آن را بر دی���ده و گونه ی
خود نهاد .جامه از ش���کم و س���ینه ی خود کنار زد و دست امام؟ع؟ را بر آنها گذاشت ،سپس
برخاست و گفت :السالم علیکم.
امام باقر؟ع؟ او را که پش���ت کرده بود و می رفت نگریس���تند ،سپس به اهل خانه رو کردند و
فرمودند :هر که دوس���ت می دارد به مردی از اهل بهش���ت بنگرد او را نگاه کند.
حکم بن عتیبه گوید :محفل ماتمی مانند آن هرگز ندیدم».

م� ت
ه�د ت
ح�ی اگر در ت
م�ؤ ن
اس�
م�رد ش� ی
�بس�ر ب� ی
امال ��ی ش ��یخ طوس ��ی  288/ 2از امام باق ��ر؟ع؟ نقل می کند« :هر مؤمنی ش���هید اس���ت ،و اگر بر
بسترش [ هم ] بمیرد شهید است ،و مانند کسی است که در لشکر قائم؟ع؟ بمیرد .آیا او خود
را برای خدا محصور می کند ،آنگاه او را داخل بهش���ت نمی نماید؟»
َ َ نْ ُ �ؤْ تَ ْ ْ َ ةَ
اعالم الدین  459/نقل می کند« :ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ درباره ی آیه ی :وم� ي� � ال ِحكم�
َ َ ْ أُ َ ً َ ً
ف� ق�د �و ِ�ت ي َ� خ� يْ�را ك ِث� ي�را 1،و ب ��ه ه ��ر كس حكمت داده ش ��ود ،به يقين خيرى فراوان داده ش���ده اس���ت،
س���ؤال کرد که مقصود چیس���ت؟ ایش���ان فرمودند :ش���ناخت امام و اجتناب از کبائر ،کس���ی
ک���ه بمی���رد و بیعت با امامی در گردنش نباش���د به مرگ جاهلیت مرده اس���ت .مردمان معذور
نیس���تند ،ت���ا آن زمان که امامش���ان را بشناس���ند ،پس هر آن ک���س بمیرد و امامش را بشناس���د
َ
پیش افتادن یا تأخیر یافتن این امر [ ظهور ] زیانی به او نخواهد رسانید ،و به کسی ماند که با
قائم؟ع؟ در خیمه اش باشد.
 .1سوره ی بقره 269/
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س���پس اندکی مکث کرده فرمودند :نه ،بلکه چون کس���ی است که در کنار ایشان جنگیده
اس���ت ،در ادامه فرمودند :نه ،به خدا س���وگند چون کس���ی اس���ت که در کنار رس���ول خدا؟ص؟
به شهادت رسیده است».
محاسن  173/از عالء بن سیابه« :امام صادق؟ع؟ فرمودند :کسی از شما که بر امر [ امامت ]
ما بمیرد ،به منزله ی کسی است که خیمه اش را در آستانه ی [ خیمه ی ] قائم؟ع؟ زده باشد،
بلکه چون کس���ی اس���ت که با شمش���یرش در کنار ایش���ان ضربه می زند ،بلکه همسان کسی
باش���د که در کنار ایش���ان به شهادت رسیده اس���ت ،بلکه به منزله ی کسی است که در کنار
پیامبر خدا؟ص؟ شهید شده است».

1

کاف ��ی  371/ 1و مش ��ابه آن  372/نق���ل می کن ��د« :فضی���ل بن یس���ار گوید :از ام���ام صادق؟ع؟
َ ْ ُ ُ َ أُ َ
درباره ی این آیه سؤال کردم :يَ� ْو َم ن�دعو ك ّل � ن� ٍاس ِب� ِإ� َم ِام ِه ْم2،روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان
فرا مىخوانيم ،فرمودند :ای فضیل ! امام خود را بش���ناس که چون او را ش���ناختی پیش افتادن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

یا تأخیر این امر به تو زیانی نخواهد رس���اند .کس���ی که امامش را بشناس���د سپس پیش از آنکه
صاحب این امر قیام کند بمیرد ،به منزله ی کسی است که در لشکر ایشان نشسته باشد .نه،
بلکه مانند کسی که زیر بیرق ایشان نشسته باشد.
برخی از اصحاب این گونه روایت می کنند :به مانند کسی است که در کنار رسول خدا؟ص؟
به شهادت رسیده است».

ق
ن �غ
ق
دورا� ی� ب� ت� � ئا�م ما
طو�ی ب�رای کسی که در
امام صاد�؟ع؟ :ب
م� ّ
ب�ه امر ما ت
مسک ب� شا�د
کم ��ال الدی ��ن  358/ 2از ابو بصی ��ر از امام ص ��ادق؟ع؟ نقل می کن ��د« :طوبی برای کس���ی که در
دوران غیب���ت قائم ما به امر [ والیت ] ما ّ
متمس���ک بوده ،قلبش بعد از هدایت انحراف نیابد،
عرض کردم :فدایت ش���وم ،طوبی چیس���ت؟ فرمودند :درختی اس���ت در بهشت که تنه ی آن
 .1مشابه آن در همان کتاب  172/و  ،150غیبت نعمانی  ،200/کمال الدین  338/ 2و  644و اثبات الهداة ،471/ 3
 489و 519
 .2سوره ی اسراء 71/
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در خانه ی علی بن ابی طالب؟ع؟ اس���ت و در خانه ی هر مؤمنی ش���اخه ای از شاخه های آن
آ
َُ
�1،طوبی برای آنان است و
است ،و این فرموده ی خداوند عزوجل استُ :طو ب�ى له ْم َو ُح ْس ُن� َم� ب 
خوش سرانجامی دارند».

ت
ما� در ت
دول� ب�اطل ا�ز
دول� ق
ب� تر�ری یا� ن
ح�
کاف ��ی  333/ 1از عمار س ��اباطی نقل می کند« :به امام ص���ادق؟ع؟ عرض کردم :کدامیک برتر
اس���ت ،عبادت مخفیانه در دولت باطل با امامی از ش���ما که مخفی اس���ت [ و در ّ
تقیه به سر
می برد ] ،یا عبادت در دوران ظهور حق و دولت آن با امامی آشکار از شما؟
حضرت فرمودند :ای عمار ! به خدا صدقه ی مخفیانه افضل از صدقه ی آش���کار اس���ت و
به خدا قس���م عبادت مخفیانه ی شما با امام مخفی تان در دولت باطل که شما از دشمنتان
می هراس���ید و حال آتش بس اس���ت ،برتر از [ عبادت ] کس���ی اس���ت که خداوند را _ که عزیز
و ذک���رش جلی���ل اس���ت _ در ظهور ح���ق ،دولت حق و با امام آش���کار حق ،عب���ادت می کند،
و عبادت توأم با هراس در دولت باطل همانند عبادت و ایمنی در دولت حق نیست.
بدانید ،کس���ی از ش���ما که امروز نماز واجبی را در وقت آن ،مخفی از دش���من و به جماعت
بخوان���د و آن را تم���ام کن���د ،خداوند برای او پنج���اه نماز واجب به جماعت می نویس���د ،و آن
کس از ش���ما که نماز واجبی را در وقت آن ،مخفی از دش���من و فرادی بخواند و آن را تمام کند
خ���دای عزوج���ل در قبال آن برای او بیس���ت و پنج نماز واجب فرادی می نویس���د ،و آنکه نماز
نافله ای را در وقت آن بخواند و به پایان رساند خدای عزیز و جلیل در برابر آن برای او ده نافله
می نگارد .کسی از شما که کار نیکی کند خداوند عزوجل در مقابل ،بیست کار نیک برای او
مؤمن ش���ما را _ که اعمالش را نیکو گرداند ،برای دین
می نویس���د .خداوند عزوجل نیکی های ِ
خود ،امام خود و جان خود به تقیه عمل کند و زبانش را نگاه دارد _ چند برابر می کند ،همانا
خدای عزیز و جلیل کریم است.
ع���رض نم���ودم :فدایت گردم ،به خدا س���وگند مرا ب���ه عمل ترغیب و تش���ویق کردید ،لیکن
 .1سوره ی رعد 29/
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ظاهر از ش���ما در دولت حق
دوس���ت دارم بدان���م چگون���ه امروز ،اعمال ما از اعم���ال یاران امام
ِ
افضل است ،حال آنکه هر دو بر یک اعتقادیم؟
امام؟ع؟ فرمودند :شما در ورود به دین خدای عزوجل به وسیله ی نماز ،روزه و حج و نیز ورود
به هر خیر و دانشی بر آنان سبقت جستید ،و نیز در عبادت خداوند که ذکر او عزیز است ،مخفی
از دش���منتان و با امام مخفی تان _ در حالی که مطیع او هس���تید ،همراه او بردباری می کنید،
انتظار دولت حق را می کش���ید ،بر امامتان و خودتان از پادش���اهان ستمکار می هراسیدّ ،
حق
امامتان و حقوق خود را در دستان ظالمان می بینید ،آنان شما را از آن منع کرده اند و به متاع
دنیا و طلب معاش واداش���ته اند ،ولی شما بر دین ،عبادت ،اطاعت امام ،و بیم از دشمنتان
صبر پیشه کرده اید _ سبقت گرفته اید .لذا خداوند عزوجل اعمال شما را مضاعف گردانید،
پس گوارایتان باد.
گفتم :فدایت ش���وم ،حال که چنین اس���ت چرا آرزوی آن داشته باشیم که از یاران قائم؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

باشیم و حق ظاهر شود ،در حالی که امروز در امامت و اطاعت از شما اعمال ما برتر از اعمال
اهل دولت حق و عدالت است؟
ایش���ان در پاسخ فرمودند :س���بحان اهلل ! آیا خوش ندارید خدای تبارک و تعالی حق و عدل
را در بالد آشکار سازد ،همه را بر حق جمع نماید ،میان دل های مختلف الفت بر قرار سازد،
خدای عزوجل را در زمین عصیان نکنند ،حدود او در میان خلقش اقامه شود و خداوند حق
را ب���ه اه���ل آن باز گرداند ،پس او چنان فائق آید که هی���چ چیز از حق را بابت ترس از احدی از
خلق مخفی ندارد؟
ای عمار ! بدان ،به خدا قس���م کس���ی از ش���ما بر این حالی که دارید نمی میرد ،مگر آنکه نزد
خدا برتر از بسیاری از شهیدان بدر و احد است ،پس مسرور باشید».
اختص ��اص  20/از امی ��ة بن علی از م ��ردی چنین روای ��ت می کند« :به امام ص���ادق؟ع؟ گفتم:
کدامیک برترند ،ما یا اصحاب قائم؟ع؟؟ ایش���ان فرمودند :ش���ما از آنها برترید ،زیرا شما شب
می کنید و صبح می کنید در حالی که بر امامتان و خودتان از پیش���وایان س���تم هراسانید .اگر
تقیه اس���ت .اگر ح���ج گزارید در ّ
تقیه اس���ت .اگ���ر روزه بدارید در ّ
نم���از ب���ه جای آورید در ّ
تقیه
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است .اگر شهادت دهید پذیرفته نشود و اموری چنین بر شمردند.
عرض���ه داش���تم :اگر چنین اس���ت چ���را [ ظه���ور ] قائ���م؟ع؟ را آرزو کنی���م؟ ایش���ان فرمودند:
س���بحان اهلل ! آیا دوس���ت نداری عدل آش���کار گردد ،راه ها امن ش���وند و با مظل���وم به انصاف
رفتار شود».

ّ
ث ��واب االعم ��ال  233/از امام ص ��ادق؟ع؟« :یک فرزند که م���رد آن را مق���دم دارد ،برتر از هفتاد

فرزندی است که پس از او باقی بمانند و قائم را درک کنند».
غیب ��ت نعمان ��ی  207/از مه ��زم ب ��ن اب ��ی ب ��رده ی اس���دی و نی ��ز غی ��ر او از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نقل

می کند« :به خدا قسم بسان شیشه خواهید شکست ،ولی شیشه به همان حالت که [ پیش
از شکس���تن ] داش���ته باز خواهد گش���ت .به خدا قس���م همانند س���فال خواهید شکست ،اما
سفال می شکند و به حالت سابق باز نمی گردد .به خدا قسم غربال می شوید ،به خدا سوگند
جداس���ازی می ش���وید ،به خدا قس���م آزموده می ش���وید تا آنکه از ش���ما تنها اقل باقی بمانند و
دست خود را [ شاید به نشانه ی ناخشنودی ] تکان دادند».

1

هم ��ان  159/از عب ��د الکر ی ��م روایت می کن ��د« :در حضور امام صادق؟ع؟ س���خن از قائم؟ع؟
ب���ه میان آمد ،ایش���ان فرمودند :چگونه [ ظهور ] رخ خواه���د داد و حال آنکه فلک به گردش در
نیامده است تا گفته شود :او مرده ،یا هال ک شده ،در کدامین وادی سیر می کند؟
عرض کردم :چرخش فلک به چه معناست؟ فرمودند :اختالف میان شیعیان».
همان  206/از آن حضرت روایت می کند« :آن امر واقع نخواهد ش���د مگر پس از آنکه برخی از
ش���ما در چهره ی بعضی دیگر آب دهان اندازند ،بعضی از ش���ما بعضی دیگر را لعنت کنند و
ّ
برخی برخی دیگر را کذاب بنامند».
کم ��ال الدی ��ن  347/ 2از عبدالرحم ��ن بن س ��یابه از آن حضرت« :ش���ما چگون���ه خواهید بود آن
هنگام که بدون پیشوای هدایت و نشانی آشکار بمانید و برخی از شما از برخی دیگر بیزاری
 .1مرح���وم نعمان���ی پ���س از نقل این حدیث ،خود به ش���رح آن می پردازد که خالصه اش این اس���ت :ای���ن دو مثال برای
ش���یعیان اس���ت؛ برخ���ی از آنان در اثر فتن���ه از این مذهب عدول می کنند ،ول���ی باز توفیق یافته توب���ه می کنند و بدان باز
می گردند ،بس���ان شیش���ه ای که می شکند ولی بازسازی می شود ،اما برخی دیگر از این مذهب عدول می کنند ،لکن باز
نمی گردند و بر شقاوت می میرند ،چونان سفالی که ّ
قابلیت بازسازی ندارد .م
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جویند؟ آن زمان اس���ت که جداس���ازی ،آزموده و غربال می ش���وید و آن هنگام اس���ت که در
ابتدای روز دو شمش���یر درگیر می شوند و حکومتی به هم می رسد ،ولی در آخر روز قتل و خلع
واقع می شود».
غیب ��ت نعمان ��ی  208/از ابراهیم ب ��ن هالل« :به ام���ام کاظم؟ع؟ گفتم :فدایت ش���وم ،پدرم بر
اعتقاد به امامت از دنیا رفت ،من نیز به ّ
س���نی رس���یده ام که خود مش���اهده می کنید ،حال آیا
می میرم و مرا خبر نمی دهید؟ !
ایش���ان فرمودن���د :ای ابو اس���حاق ! تو ش���تاب می کنی ،عرض ک���ردم :آری ،به خدا ش���تاب
می کنم ،چرا ش���تاب نکنم در حالی که _ همان س���ان که می بینید _ ّ
س���نم باال رفته اس���ت؟
حض���رت فرمودن���د :ای ابو اس���حاق ! ب���دان ،به خدا س���وگند آن ام���ر واقع نخواهد ش���د تا آنکه
جداسازی و آزموده شوید و تنها اقل از شما باقی مانند و دست خود را تکان دادند».
غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  204/از ابن ابی نصر نق ��ل می کند« :ام���ام کاظم؟ع؟ فرمودن���د :به خدا
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

س���وگند آنچه دیدگانتان را به س���وی آن دوخته اید [ و انتظارش را می کشید ] واقع نخواهد شد
تا آنکه جداس���ازی و امتحان ش���وید ،تا بدانجا که تنها اقل از ش���ما باقی مانند ،آنگاه این آیه
أَ ْ َ ْ تُ ْ أَ نْ تُ تْ َ ُ َ َ ّ َ َ ْ َ ُ َّ ذ َ َ َ ُ نْ ُ ْ َ َ َ 1
ّ
َ
نَ 2
را تالوت کردند� :م ح ِس ب��م �� ��ركوا ولما ي�عل ِم اهلل ال ِ ي�� ن� ج�اهدوا ِم�كم  ...و ی�علم الص بِا� یر��،
آيا پنداشتهايد كه به خود واگذار مىشويد و خداوند كسانى را كه از ميان شما جهاد كردهاند ،معلوم
نمی دارد ...و شکیبایان را معلوم بدارد».

تفس ��یر عیاش ��ی  215/ 2از ای ��وب بن نوح نقل می کن ��د« :در مدینه در حض���ور امام هادی؟ع؟
ایستاده بودم که ایشان بدون آنکه سؤالی بپرسم خود ابتدا به سخن کرده فرمودند :ای ایوب !
خداون���د هی���چ پیامبری را ب���ه پیامبری نگرف���ت مگر بعد از آنکه در س���ه مطل���ب از او [ اقرار ]
بگیرد؛ گواهی به ال إله إال اهلل ،کنار گذاردن همانندانی که در برابر خدا قرار می دهند و اینکه
ّ
خداوند ّ
مشیت دارد و هر آنچه را بخواهد مقدم می دارد و هر آنچه را بخواهد تأخیر می اندازد.
بدان ،هنگامی که میان آنان اختالف افتاد پیوس���ته ادامه خواهد داشت ،تا آنکه صاحب
 .1سوره ی توبه 16/
 .2سوره ی آل عمران 142/
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این امر قیام کند».
کاف ��ی  370/ 1از منص ��ور صیقل« :م���ن و حارث بن مغیره و گروهی از اصحاب خود نشس���ته
بودیم و امام صادق؟ع؟ کالم ما را می شنید .ایشان فرمودند :به چه مشغول هستید؟ هیهات،
هیهات ،نه به خدا قس���م آنچه دیده بدان دوخته اید واقع نخواهد ش���د ،تا آنکه غربال ش���وید.
نه به خدا سوگند آنچه بدان دیده دوخته اید به وقوع نخواهد پیوست ،تا آنکه امتحان شوید.
نه به خدا قس���م آنچه بدان دیده دوخته اید واقع نمی شود ،مگر بعد از آنکه جداسازی شوید.
نه به خدا قس���م آنچه دیده بدان دارید رخ نخواهد داد ،مگر پس از نومیدی .نه به خدا قس���م
آنچه دیده بدان دوخته اید واقع نخواهد گش���ت ،مگر پس از آنکه تیره بخت تیره بخت ش���ود
و سعید سعید».

1

آ
ظ
م� ف� قر�ی ن�می ن
ب�رای م�ؤ ن
م�رد ی�ا پ�س ا�ز � ن�
ک�د پ� ی� ش� ا�ز �هور ب� ی
کافی  371/ 1روایت می کند« :ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ سؤال کرد :آیا شما چنین می بینید
که من قائم؟ع؟ را درک خواهم کرد؟ ایش���ان فرمودند :ای ابو بصیر ! آیا امامت را نمی شناسی؟
گفت���م :آری ،ب���ه خدا قس���م ،امام من ش���مایید و دس���ت حض���رت را گرفت .ایش���ان فرمودند:
ای ابو بصیر ! به خدا س���وگند چه باکی داری که در جهاد در کنار قائم؟ع؟ با شمشیری که آن
را در آغوش گرفته ای حضور نداشته باشی؟»
هم ��ان  146/ 8از مال ��ک جهن ��ی نق ��ل می کن ��د« :ام���ام صادق؟ع؟ به م���ن فرم���ود :ای مالک !
آیا نمی پسندید که نماز را برپا دارید ،زکات را بپردازید و [ زبان خود ،یا دستان خود را از معاصی ]
نگاه دارید و داخل بهشت شوید؟ ای مالک ! هیچ قومی نیست که در دنیا اعتقاد به پیشوایی
داش���ته باش���ند ،جز آنکه روز قیامت در حالی می آیند که او آنان را لعنت کند و آنها هم او را،
مگر ش���ما و کسانی که مانند ش���مایند .ای مالک ! سوگند به خدا کسی از شما که بر [ اعتقاد
به ] این امر [ امامت ] بمیرد شهید است و به منزله ی کسی است که با شمشیرش در راه خدا
ضربه زند».
 .1همان منبع حدیث دیگری را که مشابه این حدیث است از منصور روایت می کند.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ

فضیلت استواری

بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

489

هم ��ان  372/ 1از علی بن هاش ��م از پدرش از امام باقر؟ع؟« :به کس���ی که ب���ا انتظار امر ما بمیرد
زیانی نمی رساند که در وسط خیمه ی حضرت مهدی؟ع؟ و لشکر وی نمیرد».
تأو ی ��ل اآلی ��ات  665/ 2از حس ��ین بن ابی حمزه از پ ��درش روایت می کند« :ب���ه امام صادق؟ع؟
گفتمّ :
س���ن من باال رفته ،اس���تخوانم سست و اجلم نزدیک شده و بیم آن دارم که پیش از این
امر [ ظهور ] بمیرم .ایشان فرمودند :ای ابا حمزه ! آیا اعتقاد داری شهید تنها آن کس است که
کشته شود؟ عرضه داشتم :آری ،فدایت شوم ،فرمودند :ای ابا حمزه ! کسی که به ما ایمان آورد،
گفتار ما را تصدیق کند و انتظار امر ما را بکشد ،همسان کسی است که در زیر پرچم قائم؟ع؟
کشته شود ،بلکه به خدا سوگند زیر پرچم رسول خدا؟ص؟».
غیبت نعمانی  200/از ابو بصیر روایت می کند« :روزی امام صادق؟ع؟ فرمودند :آیا شما را از
آنچه خداوند عزوجل هیچ عملی را از بندگان جز بدان نمی پذیرد آ گاه نس���ازم؟ گفتم :آری،
فرمودند :گواهی به ال إله إال اهلل و بندگی و رسالت حضرت محمد؟ص؟ ،اقرار به آنچه خدا فرمان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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داده اس���ت ،والیت ما ،بیزاری جس���تن از دشمنان ما _ مقصود ایشان خصوص امامان است
[ که والیت آنان را داش���ته باش���ید و از دشمنانش���ان بیزاری جویید ] _ ،تس���لیم بودن در مقابل
آنان ،ورع ،تالش ،طمأنینه و انتظار قائم؟ع؟.
در ادام���ه فرمودن���د :ما دولتی داریم ک���ه خداوند هرگاه بخواهد آن را م���ی آورد .هر کس بدان
مس���رور می ش���ود که از یاران قائم باش���د ،پس منتظر باش���د و در حال انتظار به ورع و محاس���ن
اخالق بپردازد .حال اگر بمیرد و قائم بعد از او قیام کند ،پاداش���ش مانند پاداش کس���ی است
که ایشان را درک کرده باشد ،پس بکوشید و انتظار بکشید ،گوارایتان باد ای گروه مرحوم».
غیبت شیخ طوسی  277/از عبداهلل بن عجالن از امام صادق؟ع؟« :هر کسی این امر را بشناسد
و پی���ش از آنک���ه قائ���م قیام کند بمیرد ،پاداش���ی مانند کس���ی دارد که در کنار ایش���ان کش���ته
شده باشد».
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ی
کافی  226/ 2از عیسی بن ابی منصور روایت می کند« :از امام صادق؟ع؟ شنیدم که فرمودند:
نفس کش���یدن کس���ی که به خاطر ما اندوهگین و بابت مظلومیت ما محزون است تسبیح و
اهتمام او به امر ما عبادت است و کتمان ّ
سر ما جهاد در راه خدا.
راوی گوید :محمد بن سعید به من گفت :این حدیث را با آب طال بنویس که چیزی نیکوتر
از آن نخواهی نوشت».

�ؤ ن ن �ز ن �غ
ما� ی� ب� ت�
کمی ش�مار م م�ا� در
دالئل االمامة  292/از یعقوب بن شعیب از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :مردم ،به سمت هیچ
یک از فرزندان عبدالمطلب گردن دراز [ و اش���اره ] نمی کنند ،جز آنکه از بین می رود ،تا آنجا
ک���ه فرزندان عبدالمطلب یکس���ان ش���وند و هیچ ی���ک را از دیگری نشناس���ند [ و ندانند کدام
شایس���تگی امامت دارد ] .پس س���ال هایی از روزگارش���ان را چنین سپری می کنند تا صاحب
این امر به سوی آنان برانگیخته شود».
رس ��ائل مفی ��د  400/از ام ��ام صادق؟ع؟ نقل می کن ��د« :چگونه خواهید ب���ود آن هنگامی که به
طرف راست رو کنید و احدی را [ که شایستگی امامت داشته باشد ] نبینید ،به طرف چپ
رو کنی���د و هیچ ک���س را نبینید و فرزندان عبدالمطلب همه مس���اوی باش���ند ،و بس���یاری از
معتقدان به این امر از آن برگردند ،برخی از ش���ما ش���ب می کند در حالی که مؤمن اس���ت ولی
صبح کافر شده؟ پس نسبت به دین هایتان تقوای خدا پیشه کنید و مراقب باشید .آن هنگام
در انتظار فرج باشید».
کم ��ال الدی ��ن  409/ 2از موس ��ی ب ��ن جعف ��ر ب ��ن وه ��ب بغ ��دادی چنی ��ن نق ��ل می کن���د:

«از امام عسکری؟ع؟ شنیدم که فرمودند :گویا شما را می بینم که پس از من در مورد جانشینم
به اختالف افتاده اید .بدانید کسی که به امامان پس از رسول خدا؟ص؟ اقرار کند و منکر فرزند
من باشد ،همانند کسی است که به تمامی انبیاء و رسوالن خدا اقرار ،و ّ
نبوت رسول خدا؟ص؟
را ان���کار نماید و منکر رس���ول خدا؟ص؟ مانند کس���ی اس���ت ک���ه تمامی پیامب���ران؟مهع؟ را منکر
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باش���د ،زیرا اطاع���ت آخرین ما مانند اطاعت ّاولین ماس���ت و منکر آخرین م���ا همچون منکر
ّاولین ماست.
بدانی���د برای فرزند من غیبتی اس���ت که م���ردم در آن دچار تردید می گردند ،مگر کس���ی که
خدای عزوجل او را نگاه دارد».
هم ��ان  408/ 2از اب ��و غانم نقل می کند« :از امام عس���کری؟ع؟ ش���نیدم که فرمودند :در س���ال
دویست و شصت شیعیان من پراکنده می شوند.
ش���یخ صدوق؟حر؟ می گوید :در آن س���ال بود که امام عس���کری؟ع؟ از دنیا رفتند و شیعیان و
یاران ایش���ان پاره پاره ش���دند .برخی به جعفر معتقد ش���دند ،برخی به گمراهی افتادند ،برخی
دچار تردید شدند ،برخی بر حیرتشان باقی ماندند و برخی هم با توفیق خدای عزوجل بر دین
خود استوار ماندند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

همان  524/ 2از حس ��ن بن محمد بن صالح بزاز نقل می کند« :از امام عسکری؟ع؟ شنیدم که
فرمودند :پس���رم همان قائم پس از من اس���ت .هموس���ت که ّ
س���نت های پیامبران؟مهع؟ در عمر

ّ
طوالنی و غیبت در او به وقوع خواهد پیوس���ت ،تا آنکه قلب ها به جهت طوالنی شدن مدت
س���خت گ���ردد .پس بر اعتقاد به او تنها کس���ی اس���توار خواهد ماند که خداون���د عزیز و جلیل
ایمان را در قلب او نوشته باشد و او را به روحی از جانب خود تأیید نماید».

ما� و کاملی که ن
ارا� امام؟ع؟ ت
هما� ن�د ی� ن
م� ن� ،ا�ز فا�راد ب�ا یا� ن
هس� ن�د
�ز ی
ن
خ�الی ��خ واهد ب�ود
االصول الس ��تة عش ��ر  6/از زید زراد نقل می کند« :خدمت امام صادق؟ع؟ عرضه داشتم :بیم
آن داریم که مؤمن نباش���یم ! ایش���ان فرمودند :چرا؟ گفتم :زیرا در میان خود کسی را نمی یابیم
که برادرش نزد او بر درهم و دینارش ترجیح داشته باشد ،و دینار و درهم را بر برادری که والیت
ّ
امیرالمؤمنین؟ع؟ ما را گرد هم آورده [ و در آن اتفاق داریم ] ترجیح می دهیم.
ایش���ان فرمودند :هرگز ،ش���ما مؤمن هس���تید ،اما ایمانتان را کامل نمی کنید ت���ا آنکه قائم ما
خارج ش���ود .آن هنگام اس���ت که خداوند ِخرد های ش���ما را گرد خواهد آورد و مؤمنانی کامل
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خواهید بود.
و اگ���ر مؤمنان���ی کامل در زمین نباش���ند ،خدا ما را به س���وی خ���ود باال خواهد ب���رد و زمین و
آسمان شما را نخواهند شناخت.
آری ،قس���م به کس���ی که جانم به دست اوست ،در اطراف زمین مؤمنانی هستند که تمامی
دنیا نزد آنان با بال پشه ای برابری نمی کند».
در آینده نیز خواهد آمد که مؤمنان در عصر ظهور ،فرشتگان را می بینند و با آنها سخن می گویند،
و مؤمن پرنده را از آسمان پایین می آورد و مردگان را به اذن خدا زنده می گرداند.

آ
ن
ماد� ن� _ ب�رای ی�اری امام عصر
گر�ه � ی
اهم� ت� �مادگی _ چ
ی

؟جع؟

غیب ��ت نعمان ��ی  320/از ابو بصی ��ر از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کن ��د« :هر یک از ش���ما برای
خ���روج قائ���م؟ع؟ اگرچه یک تیر ،آماده کن���د ،چرا که خدای تعالی اگر از ّنی���ت او این را بداند
[ که راس���تین اس���ت ] ،امید آن دارم که عمر او را طوالنی گرداند تا آنکه ایشان را درک کند و از
یاران و انصار ایشان باشد».
نگارن ��ده :ای ��ن حدیث آموزش امی ��دواری و یقین به وعده ی خداوند اس ��ت .مقص ��ود از تمدید و
طوالن ��ی کردن عمر نیز ممکن اس ��ت آن باش ��د که خداوند ش ��خص را می میراند و پ ��س از مرگ و به
هنگام ظهور او را زنده می گرداند تا عمر باقی مانده را بگذراند.
نح ��وه ی دیگر ایجاد آمادگی خواندن دعاهایی اس ��ت که از اهل بیت؟مهع؟ رس ��یده اس ��ت ،مانند

آنچه فالح الس ��ائل  199/از یحیی بن فضل نوفلی روای���ت می کند ،وی گوید« :در بغداد خدمت
امام کاظم؟ع؟ رس���یدم و هنگامی بود که ایشان از نماز عصر فارغ شدند .پس دیدم دست ها
را به س���مت آس���مان باال گرفتند و خواندند [ :خدایا ! ] از تو به ّ
حق آن نام مکنون مخزون ّ
حی
ّقیوم  -که هر کسی از تو بدان نام مسئلت کند نومید نگردد  -می خواهم که بر محمد و آل او
درود فرس���تی و فرج آنکه برای تو از دش���منانت انتقام می گیرد را شتاب بخشی ،و آنچه را به او
وعده دادی عملی ساز ،ای ذو الجالل و اال کرام».
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کفای ��ة االث ��ر  274/از ام ��ام رضا؟ع؟ نقل می کند« :کس���ی که پیش از خروج قائم م���ا تقیه را ترک
کند ،از ما نیست».
الهدای ��ة  47/از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :ری���ا با منافق در خان���ه ی او عبادت ،ولی با
مؤمن ش���رک اس���ت .و ّ
تقیه واجب اس���ت و ترک آن تا زمان خروج قائم جایز نیست .پس هرکه
آن را ترک کند مرتکب نهی خدا ،رسولش؟ص؟ و امامان؟مهع؟ شده است».
کاف ��ی  220/ 2از آن حض ��رت نقل می کن ��د« :هرچه این ام���ر [ ظهور ] نزدیک ش���ود ،برای ّ
تقیه
سخت تر است».
همان  219/ 2از امام باقر؟ع؟ می آورد« :تقیه در هر ضرورتی اس���ت ،و کس���ی که بدان نیازمند
است خود بهتر از آن آ گاه است».
ش ��یخ انصاری؟حر؟ در رس ��الة التقی ��ة  45/می نگارد« :متبادر از تقیه ،تقی���ه از مذهب مخالفین
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

است ،لذا نمی توان آن را در برخورد با کفار یا ظالمان شیعه به کار برد .لکن از روایت مسعدة
بن صدقه _ که خواهد آمد _ ظاهر می ش���ود که این حکم ش���امل غیر مخالفین هم می ش���ود،
عالوه بر آنکه ادله ی عامه ی تقیه _ پس از مالحظه ی این نکته که تقیه در لس���ان امامان؟مهع؟
اختصاصی به مخالفین نداش���ته است ،هم چنان که با ّ
روایات تقیه آشکار میگردد _
تتبع در
ِ
نیز کفایت می کند».
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فصل شانزدهم

عر�
ب�لاد ب
وضعیت بالد عرب در عصر ظهور

�ذ ّ
عر� در ن
حد� ث�ی
م� با�ع ی
م م ت� ب
منابع ّ
سنی و شیعی احادیثی را نقل می کند که عرب و سرزمین های آنان را می ستاید و نیز روایاتی
ّ
مذمت می کند .می بایست نسبت به روایاتی که در مدح و ّ
که آنان را ّ
ذم بالد و اقوام رسیده دقت و
بررس ��ی نمود ،چرا که به جهت وجود درگیری های تاریخی میان اقوام و اقالیم ،دروغ پردازی در آنها
کثرت یافته است .از این رو بررسی سندی و نیز تحقیق پیرامون شرائط و قرائن عبارات ضرور است.
در منابع س � ّ�نیان حدیثی اس ��ت که عرب را ّ
مذمت می کند و ش ��هرت یافته اس���ت ،مسند احمد

« :390/ 2وای بر عرب به جهت ّ
ش���ری که نزدیک ش���ده اس���ت؛ فتنه هایی به مانند پاره های
ش���ب تاریک که ش���خص صبح هنگام مؤمن اس���ت ،ولی ش���ب کافر ،گروهی دین خود را در
ِ
قبال متاع اندکی از دنیا می فروشند .کسی که آن روز دینش را محکم گیرد مانند کسی است
که آتش _ و یا فرمودند :خار _ را [ با دست ] گرفته باشد».
روای ��ت دیگ ��ری نی ��ز از ام حبیب ��ه دخت ��ر ابو س ��فیان مش ��هور اس ��ت ،وی گوی���د« :پیامب���ر؟ص؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از خواب بیدار ش���د در حالی که چهره اش س���رخ بود و می گفت :ال إله إال اهلل ،وای بر عرب از
ّ
ّ
ش���ری که نزدیک ش���ده است؛ امروز س���د يأجوج و مأجوج بدين اندازه باز شد _ و سفیان [ که
راوی حدیث اس���ت ] با انگش���تان خود حلقه ای ایجاد کرد _ .به ایش���ان گفتند :آیا در حالی
که خوبان در میان ما هستند ،هال ک می شویم؟ فرمود :زمانی که خباثت زیاد گردد ،آری».

1

به نظر من اینها یا از اساس روایاتی دروغین است ،یا در مقام تطبیق ،چرا که خود از رسول خدا؟ص؟
چنین نقل می کنند :وای بر عرب از نوجوانان بنی امیه .اما امویان این روایات را بعد از کش���ته ش���دن
عثمان به دست صحابه مطرح و وانمود کردند قتل او همان بدبختی عرب است !
ّ
و اگر آن روز س ��د یأجوج و مأجوج باز ش ��ده یا قس ��متی از آن ریخته بود ،این ویرانی می بایست در
قرن ّاول کامل می شد و آنان خارج می شدند !

 .1مسند احمد  428/ 6و  ،429صحیح بخاری  109/ 4و  176و  88/ 8و  ،104مسلم  166/ 8و ...
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ع�اس
ام�ه و ب� ن�ی ب
عر� ا�ز ب� ن�ی ی
وای ب�ر ب
اصل این روایت آن اس ��ت که پیامبر؟ص؟ از بنی امیه و ش � ّ�ر آنان بر حذر داشتند ،لکن مورد دستبرد
امویان قرار گرفت و آن را بر قتل عثمان تطبیق کردند !

المصنف ابن ابی ش ��یبه  611/ 8می نویس ��د« :وای بر عرب از ّ
ش���ری که نزدیک ش���ده است؛
حکوم���ت کودکان که اگ���ر از آنان اطاعت کنند آنها را وارد دوزخ خواهن���د کرد ،و اگر نافرمانی
نمایند گردن هایشان را خواهند زد».
ابو هر ی ��ره ب ��ر خ�ل�اف ام حبیبه گواهی می ده ��د و می گوید :بدبخت ��ی عرب و خطر ب ��ر این ّامت از
س ��وی بنی امی ��ه اس ��ت ،بخ ��اری  88/ 8از عمرو بن یحی ��ی نوه ی س ��عید بن عمرو روای ��ت می کند:

«در مس���جد پیامبر؟ص؟ با ابو هریره و مروان نشسته بودم ،ابو هریره گفت :از راستگوی تصدیق
شده [ ّ
توسط خدا ] شنیدم که فرمود :هال ک ّامت من بر دستان پسرانی از قریش است .مروان
گفت :لعنت خدا بر آن پس���ران باد ! ابو هریره گفت :اگر می خواس���تم می گفتم آنان بنی فالن و
بنی فالن هستند.
عم���رو بن یحیی گوید :زمانی که بنی مروان در ش���ام به حکومت رس���یدند ب���ا پدر بزرگم نزد
آنان می رفتم .او چون آنان را که جوانانی بودند مش���اهده می کرد می گفت :ش���اید اینان از آنها
باشند ،من هم می گفتم :شما داناترید».
حاکم در المس ��تدرک  108/ 1روایت می کند و بنابر ش ��رط بخاری و مس ��لم صحیح می ش ��مارد:

«ابو هری���ره روز جمع���ه در کن���ار منب���ر می ایس���تاد و می گفت :ابو القاس���م محمد رس���ول خدا و
راس���تگوی تصدیق ش���ده فرمود :وای بر عرب از ّ
ش���ری که نزدیک شده اس���ت .و هنگامی که
صدای در محراب را که از ورود امام جمعه حکایت می کرد می شنید می نشست».
المصنف عبدالرزاق  373/ 11از وی چنین می نگارد« :وای بر عرب از ّ
ش���ری که نزدیک ش���ده
اس���ت؛ در س���ر ش���صتمین س���ال امانت به غنیمت و صدقه به غرامت تبدیل خواهد ش���د،
گواه���ی بر اس���اس ش���ناخت خواهد بود [ یعن���ی بدون آنک���ه ماجرایی را دی���ده و در آن حضور
داش���ته باش���ند ،تنها به جهت شناخت نس���بت به افراد گواهی می دهند ] و بر اساس هوی و
میل حکم خواهند داد».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
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بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
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منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
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یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

497

الفتن  204/ 1از همو« :وای بر عرب پس از صد و بیس���ت و پنج ،وای بر آنان از آش���وبی بزرگ؛
کنگره ها [ ی قصرها که برای اعراب آن روز جدید و عجیب بود به طوری که آن را از نشانه های
قیامت و یا نش���انه های هال کت عرب به حس���اب می آوردند ] و کنگره چیست؟ بدبختی در
میان آنهاست .بادهایی که دیگر نمی وزد ،بادهایی که در شرف وزیدن است و بادهایی که
به آرامی می وزد.
بدانید ،وای بر آنان از مرگ س���ریع ،گرس���نگی سخت و قتل س���ریع .خداوند بال را به جهت
ّ
گناهان بر آنها مسلط می کند ،پس سینه هایشان کافر می شود ،پرده هایشان دریده و شادیشان
دگرگون می گردد .آ گاه باش���ید که به خاطر گناهان کوه های زمین کنده ،ریسمان های آن پاره
و بادهای آن تیره می شود !
زندی���ق آن ک���ه کارهای���ی انجام می ده���د که دین آن���ان را تی���ره می گرداند،
وای برقری���ش از
ِ
پرده هایشان را می درد و لشکرهای آنها را در مقابلشان قرار می دهد !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آنگاه زنانی گریان خواهند بود؛ برخی بر دنیایشان می گریند ،بعضی بر خواری شان ،گروهی
ّ
برای آنکه عورتش���ان را حالل ش���مرده اند ،برخی به خاطر فرزندانی که در شکم دارند ،عده ای
ّ
به جهت گرسنگی فرزندانشان ،بعضی برای ّذلت پس از ّ
عزت ،گروهی بر مردانشان ،عده ای
از بیم لشکریان و بعضی هم به جهت میل و اشتیاق به قبرهایشان».

دا� ت� ن�د که اعرا� ا�ز �� ن� می ن
پ� ن� ش
کع�ه ن
م�هدم می گردد !
رو�د و
ب
ب بی
خط سیر اسالم را ّ
پیروان دستگاه خالفت ّ
خطی نزولی و رو به زوال می دانستند و این نگرشی بود
بهترین ّامت و عصر آنان برترین
ک ��ه کعب االحب ��ار به آنان داده بود و به آنها قبوالنده بود ک ��ه صحابه
ِ

اعص ��ار اس ��ت ،و پس از آنان ّامت ،عرب و کعبه ش ��ان همه از بین می رون ��د ! آنها هم وی را تصدیق
کردند و این مطلب را در معتبرترین کتب خود آوردند !
در جلد نخست ألف سؤال و إشکال ،درباره ی نگاه اینان به آینده ی اسالم بحث کردیم و سخن

عمر را آوردیم که« :اسالم مانند شتری پنج ساله آغاز شد .بعد چون شتری شش ساله می شود.
آنگاه هفت س���اله ،در ادامه هش���ت س���اله و آنگاه نه س���اله [ که قوی ترین اقس���ام شتر است ]
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خواهد شد ،و پس از آن تنها به سمت نقصان خواهد رفت».

1

عمر می انگارد اس�ل�ام ش ��تری است که بایست پیر ش ��ود و از دنیا برود ! وی می گفته است« :اهل
مکه از آن خارج می شوند .بعد از آن تنها افراد کمی از آن عبور می کنند .پس از مدتی مملو از
افراد ،و از نو ساخته می شود .سپس از آن خارج می شوند و هرگز بدان باز نخواهند گشت! ».

2

بخ ��اری در صحی ��ح خ ��ود  159/ 2فصل ��ی ب ��ا عن ��وان «انه ��دام کعب ��ه» منعق ��د ک ��رده و در آن از

عایش ��ه نق ��ل می کن ��د« :پیامب���ر؟ص؟ گفتن���د :لش���کری به کعب���ه هجوم م���ی آورد ول���ی در زمین
فرو می روند.

َ
ابن عباس گوید :گویا سیاه پوستی گشاده ران را می بینم که سنگ سنگ آن را می کند.

ابو هریره گوید :پیامبر؟ص؟ فرمود :ذو السویقتین از حبشه ،کعبه را ویران می کند».
اینان این مطلب را حتی به حضرت امیر؟ع؟ نس ��بت دادند ! حاکم در المس ��تدرک از حارث بن

سوید از ایشان نقل می کند _ ولی صحیح نمی شمارد « :حج بگذارید ،پیش از آنکه نتوانید حج
گذاری���د .گویا حبش���ی گ���وش کوچک افدع3را می بینم که تیش���ه ای در دس���ت دارد و کعبه را
َ
سنگ سنگ برمی کند.
گفت���م :آی���ا این را خ���ود می گویید یا از رس���ول خدا؟ص؟ ش���نیده اید؟ فرمود :نه ،قس���م به آنکه
دانه را شکافت و انسان را آفرید .بلکه از پیامبرتان؟ص؟ شنیدم».
لک ��ن اهل بی ��ت؟مهع؟ در قب ��ال ای ��ن پن ��دار باط ��ل جبه ��ه گرفتن ��د و از تحر ی ��ف ای ��ن احادی���ث
پ ��رده برداش ��تند ،اقب ��ال االعم ��ال  582/از اب ��ان ب ��ن محم ��د مع ��روف به س ��ندی چنی ��ن می نگارد:

«ام���ام صادق؟ع؟ در زیر ناودان کعبه مش���غول دعا بودند و عبداهلل بن حس���ن طرف راس���ت،
حس���ن بن حسن طرف چپ و جعفر بن حسن پشت سر ایش���ان بودند .پس از مدتی ّ
عباد بن
کثیر بصری آمد و گفت :ای ابا عبداهلل ! و س���ه بار این را تکرار کرد ،بار دیگر گفت :ای جعفر !
ایشان فرمودند :ای ابو کثیر ! هرچه می خواهی بگو.
وی گف���ت :م���ن در کتابی که در آن دانش���ی دارم چنین یافته ام که مردی این بنا را س���نگ
 .1مسند احمد 463/ 3
 .2مسند احمد  23/ 1و مجمع الزوائد  298/ 3که آن را حدیثی حسن دانسته است
 .3کسی که در مچ دست و یا پای او کجی باشد.
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سنگ در هم می شکند.
حض���رت فرمودن���د :ای ابو کثیر ! کتاب تو دروغ گفته اس���ت ،ولی به خدا قس���م گویا زرد پا،
باریک س���اق ،شکم درشت ،باریک گردن و بزرگ سر را در کنار این رکن می بینم _ و با دست
ب���ه رک���ن یمانی اش���اره کردند _ که م���ردم را از طواف منع می کن���د تا آنکه از او بهراس���ند .آنگاه
خداوند مردی از من را بر می انگیزد _ و با دس���ت به س���ینه اش���اره کردند _ که او را بسان کشتن
عاد ،ثمود و فرعون ذو االوتاد به قتل رساند.
در این هنگام عبداهلل بن حس���ن گفت :به خدا س���وگند ابو عبداهلل راس���ت گفت ،و همه ی
آنها ایشان را تصدیق کردند».
پ ��س این ماج ��را به دوران ظهور امام؟ع؟ مربوط می باش ��د و رخدادی اس ��ت که در حرم و ّ
توس���ط
ش ��خصی س ��یاه پوست که فرمان دس ��تگاه حاکم را اجراء می کند و مردم را از طواف باز می دارد واقع
می ش ��ود .لکن راویان سرس ��پرده قس ��متی از آن را گرفتند و تحریف نمودند ،و آن را به انهدام و زوال
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کعبه تغییر دادند !
اهل بیت؟مهع؟ روایت پیر شدن اسالم به مانند شتر را نیز مردود اعالم داشتند و بشارت نبوی _ در
رابطه ی با آینده ی اس�ل�ام و اینکه چونان بس ��تانی است که شاید گروه پسین میوه هایشان رسیده تر
باشد _ را نشر دادند.
خص ��ال  475/و کم ��ال الدی ��ن  269/ 1از ام ��ام ص ��ادق ،از پدران ��ش ،از امیرالمؤمنی���ن؟مهع؟
نقل می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :شاد باشید ،شاد باشید ،شاد باشید که َم َثل امت من

مثل بارانی است که نمی دانند ّاول آن بهتر است یا آخر آن .مثل امت من مثل بستانی است
که گروهی یک س���ال از آن اطعام می ش���وند و س���پس گروهی [ دیگر ] یک س���ال ،و شاید آنچه
نصیب آخرین گروه شود ،وسیعتر ،پربارتر و چیدنی هایش بهتر باشد.
ّامتی که من ابتدای آن هس���تم ،دوازده تن از س���عیدان و صاحبان ِخرد پس از من هس���تند
و مس���یح عیس���ی بن مریم در انتهای آن ،چسان هال ک ش���ود؟ ولی در این بین فتنه جویان به
هال کت می رسد ،نه آنان از من هستند و نه من از آنان».
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می س�ا ی�د و ق
عرا� و ن ج��د را م�ذ ّم ت� می ن
ت
روا ی� تا�ی که ش�ام و ی� ن
ک�د !
م� را
مسند احمد  118/ 2از عبداهلل بن عمر« :رسول خدا؟ص؟ فرمودند :خدایا ! به ما در شام ما برکت
ده ،خدایا ! به ما در یمن ما برکت ده ،اطرافیان گفتند :در نجد ما ،ایشان گفتند :خدایا ! به ما
در شام ما برکت ده ،خدایا ! به ما در یمن ما برکت ده ،اطرافیان باز گفتند :در نجد ما ،ایشان
گفتند :در آنجا زلزله ها و فتنه هاست ،از آنجا _ و یا گفتند :در آنجا _ شاخ شیطان بیرون می آید».
هم ��ان  90/ 2از هم ��و« :پیامبر؟ص؟ دو بار گفتن���د :خدایا ! به ما در ش���ام و یمنمان برکت ده،
ش���خصی گفت :یا رس���ول اهلل ! و در مش���رق ما؟ ایش���ان فرمودند :شاخ ش���یطان از آنجا بیرون
1
می آیدُ ،نه دهم ّ
شر آنجاست».
المعجم الصغیر  36/ 2از همو« :پیامبر؟ص؟ به مش���رق رو کرد و فرمود :ش���اخ ش���یطان از اینجا
بیرون می آید ،زلزله ها ،فتنه ها ،آنان که صدا بلند می کنند و نیز سنگ دلی از اینجاست».
المعجم الکبیر  384/ 12روایت می کند« :پیامبر؟ص؟ فرمودند :خدایا ! به ما در ش���ام ما برکت
ده ،خدای���ا ! ب���ه م���ا در یم���ن ما برک���ت ده _ و این عبارت را س���ه یا چه���ار با تک���رار کردند _ .در
مرتبه ی سوم یا چهارم گفته شد :ای رسول خدا ! و در عراق ما ،ایشان گفتند :در آنجا زلزله ها
و فتنه هاست ،و شاخ شیطان بیرون می آید».
تهذیب ابن عس ��اکر  34/ 1از ابن عمر چنین روای ��ت می کند« :خدایا ! به ما در مکه ی ما برکت
ده ،به ما در مدینه مان برکت ده ،به ما در شام ما برکت ده ،به ما در یمن ما برکت ده ،به ما در
ّ
صاع ما برکت ده ،به ما در ُمد 2ما برکت ده.
مردی گفت :ای رسول خدا ! و در عراق ما ،ایشان از او روگرداندند ،و او سه بار این سخن را
ً
تکرار کرد و هر بار با روگردانی ایشان مواجه می شد [ .نهایتا ] گفتند :در آنجا زلزله ها و فتنه ها
رخ می دهد و شاخ شیطان بیرون می آید...
حاکم آن را اینگونه روایت می کند :مردی گفت :ای پیامبر خدا ! و نیز عراق و مصر ،ایش���ان
فرمودند :آنجا شاخ شیطان می روید و زلزله ها و فتنه ها رخ می دهد...
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه هم���ان  50 ،40/ 2و  ،121الموط���أ  ،975/ 2المصن���ف عبدال���رزاق  ،463/ 11بخاری  ،67/ 9مس���لم
 ،2228/ 4ترمذی  ،530/ 4المعجم االوسط  247/ 1و حلیة االولیاء 348/ 6
ّ
 .2صاع و ُمد دو واحد اندازه گیری
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همی���ن را از معاذ بن جبل چنین می نگارد :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :خدایا به ما در صاع،

ّ
مد ،ش���ام ،یمن و حجازمان برکت ده ،در این هنگام مردی برخاس���ت و گفت :یا رس���ول اهلل !
و در عراقمان ،ولی ایشان چیزی نگفتند.
حض���رت روز دوم نیز س���خنان روز ّاول را گفتند و آن مرد برخاس���ت و هم���ان جمله را تکرار
کرد ،و با س���کوت ایش���ان مواجه شد .پس گریه کنان پش���ت کرد تا برود که حضرت او را صدا
زدند و فرمودند :آیا تو اهل عراق هستی؟ او پاسخ مثبت داد ،ایشان فرمودند :پدرم ابراهیم؟ع؟
خواست تا آنان را نفرین کند ،ولی خدا به او وحی کرد :چنین نکن ،زیرا من خزائن دانش خود
را در میان آنان قرار دادم ،و مهربانی را در قلوب آنان نهادم».
نگارنده :واضح اس ��ت که این روایت را در راس ��تای خدمت به ش ��ام ،معاویه و اهل کتاب به کار
گرفته اند ،عالوه بر آنکه تهافت عبارات و فضای موجود در آن بر تردید انس ��ان می افزاید .به نظر من
راجح آن است که بگوییم این حدیث هیچ ربطی به رسول خدا؟ص؟ ندارد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ب� تر�ری ش
ل�کر ش�ام ب�ر ید� ن
گرا� !
مس ��ند احم ��د  110/ 4از ابن حوال ��ه روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :چنان خواهد
ش���د که لش���کرهایی گرد خواهند آمد؛ لشکری در شام ،لش���کری در یمن و لشکری در عراق.
م���ن گفتم :ای رس���ول خدا ! ش���ما برای من انتخاب کنید ت���ا اگ���ر آن دوران را درک کردم در آن
باش���م ،ایش���ان فرمودند :با ش���ام باش که زمین برگزیده ی خداس���ت و بن���دگان برگزیده اش را
بدان سو می برد.
اگر نپذیرفتید ،به یمنتان بروید و از رودخانه تان آب بردارید .خداوند عزوجل برای من شام
و اهالی آن را ضمانت کرده است».

1

در جامع االحادیث القدس ��یة  292/ 3ابن حواله مدح ش ��ام را به حدیثی قدس���ی تبدیل می کند !

وی از رس ��ول خدا؟ص؟ چنین نقل می کند« :ایش���ان س���ه بار فرمودند :به ش���ام برو ،و چون کراهت
من نس���بت به ش���ام را دیدند گفتند :آیا می دانید خدای عزوجل درباره  ی شام چه می گوید؟
 .1مشابه آن در همان  33/ 5و  ،299سنن بیهقی  ،179/ 9التاریخ الکبیر بخاری  33/ 5و حلیة االولیاء 3/ 2
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می گوید :ای ش���ام ! ای شام ! دست من بر توست .ای ش���ام ! تو برگزیده ی من از سرزمین هایم
هس���تی .بندگان مختار خود را در تو داخل می کنم .تو شمشیر انتقام و تازیانه ی عذاب منی،
تو هشدار دهنده ای و محشر به سوی توست !
در آن ش���ب ک���ه مرا به معراج بردند ،س���تونی س���فید را _ ک���ه گویی مرواریدی ب���ود و مالئکه
حمل می کردند _ مش���اهده کردم ،گفتم :چه چیزی را حمل می کنید؟ گفتند :س���تون اسالم،
و مأموریم آن را در ش���ام قرار دهیم .من خواب بودم که دیدم کتابی از زیر ّمتکای من ربودند.
پ���س پنداش���تم که خداوند اهل زمین را رها کرده اس���ت .از این رو بدان دی���ده دوختم و دیدم
نوری درخشان در مقابل من است ،تا آنکه در شام قرار داده شد.
من گفتم :ای رسول خدا ! برای من انتخاب نمایید ،ایشان گفتند :برو به شام ،هرکه از این
اب���ا دارد ب���ه یمنش برود و از رودخان���ه اش آب برگیرد .خدا برای من ش���ام و اهل آن را ضمانت
نموده است».
ابن قدامه در الش ��رح الکبیر  376/ 10می نویس ��د« :در حدیثی با صراحت آمده است :پیوسته
گروه���ی از ّامتم در راه حق چيره مى ش���وند و اگر كس���ى ياريش���ان نكند ،زيانى ب���ه آنها نخواهد
رسانید ،تا آنکه امر خداوند فرا رسد .آنان در شام اند.
در حدیث مالک بن یخامر از معاذ چنین آمده :و آنان در شام اند ،بخاری آن را نقل می کند،
و در تاری���خ خ���ود از ابو هری���ره از پیامبر؟ص؟ اینگون���ه روایت می کند :همواره گروه���ی از ّامتم در
دمشق پیروزند.
در مورد ش���ام روایات بسیاری نقل شده اس���ت ،از جمله حدیث عبداهلل بن حواله ی ازدی
از رس���ول خدا؟ص؟ ...:چرا که خداوند برای من ش���ام و اهل آن را ضمانت کرده است .ابو داود
ای���ن مضمون را روایت کرده اس���ت .ابو ادریس هنگامی که ای���ن روایت را می خواند می گفت:
و کسی که خدا او را ضمانت کند هرگز تباه نگردد».
در مناب ��ع م ��ا آم ��ده ک ��ه مص ��ر و اهال ��ی آن بر ش ��ام و اهال ��ی آن برت ��ری دارن ��د ،نهج البالغ ��ة 27/ 3

از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟« :ای محم���د بن اب���ی بکر ! بدان که من تو را بر باالترین لش���کرها نزد خود _
که اهل مصرند _ گماردم»...
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ثقف ��ی ک ��ه از طب ��ری اق ��دم اس ��ت و بیش ��تر می ت ��وان ب ��دو اعتم ��اد نم ��ود ،در الغ���ارات 288/ 1

از جن ��دب بن عبداهلل روایت می کند« :به خدا قس���م در حضور حضرت علی؟ع؟ نشس���ته بودم
ّ
که عبداهلل بن قعین جد کعب فریاد کنان از نزد محمد بن ابی بکر _ که آن روز امیر مصر بود _
آمد .حضرت برخاستند و در میان مردم ندا کردند و آنان را گرد آوردند .آنگاه بر فراز منبر رفته
حمد و ثنای الهی را به جای آوردند ،بر رسول خدا؟ص؟ درود فرستادند و فرمودند :اما بعد ،این
فریاد کننده [ و فرستاده ی ] محمد بن ابی بکر و برادرانتان از اهل مصر است [ .عمرو عاص ]
ّ
پس���ر نابغه که دش���من خدا و شماس���ت به س���راغ آنها رفته اس���ت .پس مبادا اتفاق و اجتماع
ّ
ّ
اهل ضاللت و میل به راه طاغوت ،بر باطلشان ،بیش از اتفاق و اجتماع شما بر حقتان باشد.
گوی���ا ش���ما با آنان روبرو ش���ده اید و آن���ان جنگ با ش���ما و برادرانت���ان را آغازیده ان���د .پس با
مواسات و نصرت به سوی آنان بشتابید.
بندگان خدا ! خیر مصر و اهالی آن از شما و اهل آن باالتر است .پس مبادا بر آن مغلوب شوید».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

المس ��تدرک  448/ 4از عمرو بن حمق از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کن ��د« :فتنه ای رخ خواهد داد
که ایمن ترین مردم در آن _ و شاید فرمودند :بهترین مردم در آن _ لشکر غربی [ مصر ] هستند.
[ عمرو بن حمق در ادامه گوید ] :از این رو من به مصر آمدم.
این حدیثی صحیح السند است ،ولی بخاری و مسلم نیاورده اند».
س ��یوطی در الدیباج علی مس ��لم  514/ 4می نویس ��د« :طبرانی و حا کم از عمرو بن حمق نقل
می کنند _ و حاکم صحیح می ش���مارد _ که رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :فتنه ای رخ خواهد داد
که ایمن ترین مردم در آن لشکر غربی هستند.
ابن حمق گوید :از این رو من نزد شما به مصر آمدم .محمد بن ربیع جیزی نیز آن را در مسند
الصحابة الذین دخلوا مصر نقل می کند و می افزاید :و شما آن لشکر غربی هستید .این منقبتی
اس���ت برای اهل مصر در آغاز اس�ل�ام ،و در طول دوران نیز تنها با فتنه های کمی روبرو ش���ده و
محف���وظ مانده ،و آنچه بر س���ر دیگ���ر مناطق آمده بدان اصابت نکرده اس���ت ،و همواره معدن
ّ
علم و دین بوده است .آخر االمر نیز پایگاه خالفت و محلی شده که بدان بسیار سفر می کنند.
هم اکنون در دیگر مناطق [ اس�ل�امی ] ،پس از مکه و مدینه آن ش���عائر دینی که در مصر اظهار
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می شود در جای دیگری اظهار نمی شود».
نگارنده :اینکه عمرو بن حمق لش ��کر غربی را به مصر تفس ��یر می کند ّ
حجت اس ��ت ،زیرا تفس���یر
صحابی موثوق و معاصر زمان صدور روایت است.
َح ِم ��ق به معنای کم ریش اس ��ت .وی از صحابه بوده و در جاللت ق ��در به اویس قرنی می ماند.
پیامبر؟ص؟ _ پیش از آنکه او اس�ل�ام آورد _ درباره اش به مس ��لمانان خبر دادند ،و برای او پیام سالم و
دعوت به اسالم را فرستادند .او هم نزد ایشان آمد و اسالم آورد.

ن
ف
عر� در عصر ظ�هور
ی
احاد� ث�ی در وص� دگرگو�ی ب�لاد ب
احادی ��ث متع � ّ�ددی در ب ��اره ی دگرگون ش ��دن ب�ل�اد عرب ّ
توس ��ط امام مه ��دی؟جع؟ را در ای ��ن کتاب

آورده ای ��م ،از آن جمل ��ه :اب ��ن ش ��عبه حران ��ى؟حر؟ در تح ��ف العق ��ول  115/از رس ��ول خدا؟ص؟« :خ ��داى
عزوج ��ل تنه ��ا به م ��ا آغاز ك ��رده و به پاي ��ان مى برد .او فق ��ط به ما آنچ ��ه را بخواهد ،مح ��و می کند،
و تنها به ماست که زمانه ی سخت را برطرف می کند و باران را فرو مى فرستد .مبادا فریبکار شما
را در ب ��اره ی خ ��دا بفریبد .ا گ ��ر قائم ما قيام كند ،آس ��مان بارانش را فرو می فرس ��تد ،زمين گياهش
را بي ��رون مى دهد و كينه از دل بن ��دگان رخت برمی بندد .درندگان و چار پایان با یکدیگر آش ��تی
می کنن ��د .چن ��ان می ش ��ود که زنی می ��ان عراق و ش ��ام راه م ��ی رود و گام خ ��ود را تنها ب ��ر گیاهان
می گ ��ذارد ،زنبی ��ل خ ��ود را بر س ��ر دارد و هیچ درنده ای در ص ��دد او بر نمی آید ،و او نمی هراس ��د».
س � ّ�نیان نیز مش ��ابه آن را نقل کرده اند ،مسند احمد  370/ 2از ابو هریره از آن حضرت« :قیامت به
پا نمی شود مگر پس از آنکه سرزمین عرب را دشت و نهر فرا گیرد .سواره ای میان عراق و مکه
سیر کند و از گم کردن راه نهراسد .و نیز هرج فراوان شود .گفتند :یا رسول اهلل ! هرج چیست؟
فرمودند :قتل».
همو گوید« :قیامت به پا نمی شود تا آنکه مال فراوان شود ،تا جایی که مردی زکات مالش را
ببرد ،ولی کسی را نیابد که آن را قبول کند .و سرزمین عرب را دشت و نهر فرا گیرد».
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 .1ر.ک به صحیح مس���لم  ،701/ 2المس���تدرک  _ 477/ 4قس���مت نخس���ت را نقل می کند و صحیح می ش���مارد _،
مصابی���ح بغ���وی  _ 488/ 3وی نی���ز صحیح می ش���مارد _ ،مجم���ع الزوائ���د  _ 331/ 7صحیح می دان���د _ ،الدرالمنثور
 51/ 6و المسند الجامع 413/ 18
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فصل هفدهم

مصر و امام
وضعیت مصر در عصر ظهور

آ
ن ت
ام�ر؟ص؟ ب�ه مصر و اهالی � ن� را روا ی� ت� کرده نا�د
وص�ه ی پ� ی� ب
همگا� � ،ی
ش ��یخ حر عاملی؟حر؟ در وس ��ائل الش���یعة  101/ 11از ام س ��لمه روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟
هن���گام وفات وصی���ت کردند که یهود و نص���اری را از جزیرة العرب بی���رون کنند ،و فرمودند:
در مورد مصریان خدا را در نظر بگیرید ،چرا که شما بر آنان پیروز خواهید شد و آنان یاران شما
در راه خدا خواهند بود».

1

روا ی� ت
ا� مر�ب وط ب�ه مصر در عصر ظ�هور
در ب ��اره ی مص ��ر در عصر ظهور امام زمان؟جع؟ احادیثی چند رس ��یده اس ��ت .برخ���ی ،اهل مصر و
نجیبان آن را که از یاران خاص امام؟ع؟ هستند می ستاید و بعضی بیانگر آن است که ایشان مصر
را مرکز اعالم جهانی اسالم قرار می دهند.
روایات ��ی نیز در مورد حرکت فاطمیین و ورود آنان به مصر و ش ��ام رس ��یده اس���ت ک���ه راویان آن را با
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

روایات مربوط به سفیانی و ظهور خلط نموده اند.

را� ح�ض ت
ا� مصر ،و�ز �ی ن
ن ج�� ی� ب� ن
ر� مهدی

؟جع؟

ّ

حدی ��ث نجیب ��ان مص ��ر در منابع ش���یعی و س ��نی آمده اس ��ت ،ش ��یخ طوس���ی در غیب���ت 284/

از جاب ��ر بن یز ی ��د جعفی روایت می کند« :ام���ام باقر؟ع؟ فرمودند :در میان رکن و مقام س���یصد و
ان���دی نفر به تعداد اهل بدر با قائم بیعت می کنند ک���ه نجیبان از اهالی مصر ،ابدال از اهالی
ش���ام و اخیار از اهل عراق در میان آنهایند .پس آن مقدار که خدا بخواهد درنگ می کند».
دال ئ ��ل االمامة  248/از مقات ��ل از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :یا
عل���ی ! ده رخ���داد پی���ش از روز قیام���ت خواهد بود ،آی���ا در این باره از من نمی پرس���ی؟ عرضه
داش���تم :آری ،ای رس���ول خدا ! فرمودن���د :اختالف و کش���تار اه���ل حرمین ،پرچم های س���یاه،
خ���روج س���فیانی ،فتح کوفه ،فرو رفت���ن زمین در بیابان ،م���ردی از ما اهل بیت ک���ه بین زمزم و
 .1و نی���ز امال���ی ش���یخ طوس���ی  404/و مناق���ب آل اب���ی طال���ب؟ع؟  ،95/ 1نظیر آن در کتب اهل س���نت مس���ند احمد
 ،174/ 5صحیح مسلم  190/ 7و المستدرک  _ 553/ 2وی آن را بنابر شرط بخاری و مسلم صحیح می شمارد _.
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مق���ام با او بیعت می کنن���د و عصائب [ و گروه های ] اهل عراق ،ابدال ش���ام ،نجیبان مصر و
اهل یمن به سوی او می روند .تعداد آنان تعداد اهل بدر است»...
اختصاص  208/از طارق بن ش ��هاب از حذیفه از رس ��ول خدا؟ص؟ نق ��ل می کند« :هنگام خروج
قائم ،منادی از آس���مان ندا می کند :ای مردم ! زمان ّ
بهترین
جباران بر ش���ما به پایان رس���ید و
ِ
ّامت محمد؟ص؟ به حکومت رس���ید ،پس به مکه بروید .آنگاه نجیبان از مصر ،ابدال از ش���ام
و عصائب عراق که راهبان شب و شیران روزند و گویا دل هایشان پاره های آهن است خارج
می شوند و میان رکن و مقام با او بیعت می کنند.
عم���ران ب���ن حصین گف���ت :ای رس���ول خدا ! این مرد را ب���رای ما معرفی کنی���د ،آن حضرت
فرمودند :مردی اس���ت از نسل حس���ین ،و بدان می ماند که از مردان شنوءه باشد .او دو عبای
س���فید در ب���ر دارد و همن���ام من اس���ت .در آن هنگام اس���ت که مرغ���ان در آشیانه هایش���ان و
ماهی ها در دریاهایش���ان ش���ادمان می شوند .نهرها کشیده می ش���ود و چشمه ها می جوشد و
زمین دو برابر خوراکش را می رویاند.
آنگاه رهس���پار می ش���ود در حالی که پی���ش قراول او جبرئیل و به دنباله ی لش���کر اس���رافیل
اس���ت ،پ���س زمی���ن را از ع���دل و داد پ���ر می کن���د ،هم���ان گون���ه ک���ه از س���تم و بی���داد آ کن���ده
شده است».
و اما در کتب سنی ها :سنن الدانی  104/از ربعی بن خراش از حذیفه مشابه حدیث اختصاص

را نق ��ل می کن ��د ،در آن آمده اس ��ت ...« :پس عم���ران بن حصین خزاعی برخاس���ت و گفت :ای
رس���ول خدا ! ما چگونه می توانیم او را بشناس���یم؟ ایشان فرمودند :او مردی است از نسل من و
گویا از مردان بنی اس���رائیل اس���ت .دو عبای س���فید در بر دارد .رنگ چهره اش بسان ستاره ی
درخش���ان اس���ت .بر گونه ی راست خالی سیاه دارد [ .در ظاهر ] چهل ساله است .پس ابدال
ش���ام و شبیهان آنان ،نجیبان از مصر و عصائب اهل مشرق و شبیهان آنها خارج می شوند تا
آنکه به مکه آیند .میان زمزم و مقام با او بیعت می شود»...

1

نگارنده :این فضیلتی بزرگ برای مصر و اهالی آن است ،زیرا یاران ّ
خاص امام عصر؟جع؟ مقامی
 .1و نیز ر.ک به فردوس االخبار  ،523/ 5تفسیر طبری  ،17/ 15الفائق  87/ 1و تهذیب ابن عساکر  63 ،62/ 1و 96
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واال دارند .آنان بر زبان رس ��ول خدا و اهل بیت؟مهع؟ س ��تایش شده اند و در دولت عدل الهی حاکمان
عالم خواهند بود.

حاملا� پ� ی�ام ب� ی� ت
ن
ع� ب�ا امام مهدی
ه� ئ� ت� مصری،
ی

؟جع؟

در منابع ما وارد شده هنگامی که امام مهدی؟ع؟ به شام می رسند ،پرچم های مصریان نزد ایشان
می آیند و بیعت می کنند .و این بعد از پیروزی امام در نبرد قدس و یا پیش از آن خواهد بود.

ارش ��اد  360/از امام رضا؟ع؟ نقل می کند« :گویا پرچم هایی س���بز رن���گ را می بینم که از مصر
می آیند تا آنکه به شامات برسند و به پسر صاحب ّ
وصیت ها [ بیعت را ] اهداء کنند».
این هیئت غیر از نجیبان هستند که هنگام ظهور در مکه حضور می رسند.
آنان به نیابت از اهل مصر با امام؟ع؟ بیعت می کنند .حدیث اشاره به تشکیل حکومتی در مصر
دارد ،که والیت آن حضرت را پذیرفته است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ام� ن
را� مصر در سال ظ�هور
ام�ر ی
ی
غیبت نعمانی  283/از عبیداهلل بن عالء از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :امیرالمؤمنین؟ع؟
درب���اره ی اموری که پس از خود تا قیام قائم واقع می ش���ود مطالبی فرمودند ،امام حس���ین؟ع؟
عرضه داش���ت :یا امیرالمؤمنین ! چه زمانی خدا زمین را از س���تمگران پاک خواهد س���اخت؟
ایشان فرمودند :خداوند زمین را از ظالمان پاک نمی کند تا آنکه خون حرام ریخته شود.
آن���گاه جریان بن���ی ّ
امیه و بنی عباس را در س���خنی طوالنی ذکر کردند ،س���پس فرمودند :آن
هنگام که قیام کننده[ ای ] در خراسان قیام کند و بر کوفان و ملتان 1غالب شود و از جزیره ی
بن���ی کاوان 2بگ���ذرد ،و قائم���ی از ما در گیالن قی���ام نماید و آبر 3و دیلم���ان 4او را اجابت کنند،
پرچم ه���ای ت���رک ب���ه طور پراکن���ده در نواحی و اط���راف برای فرزندم آش���کار ش���وند ،و در میان
 .1منطقه ای در نزدیکی غزنه _ معجم البلدان  _ 189/ 5که اکنون در پاکستان است.
 .2جزیره ای در بحر بصره.
 .3منطقه ای در سیستان ،معجم البلدان 49/ 1
 .4منسوب به دیلم و یا جمع آن به زبان فارسی است ،یا آنکه نام یکی از مناطق اصفهان است ،همان 544/ 2
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مشکالت باشند ،زمانی که بصره ویران شود و امیر امیران در مصر قیام کند».
نگارن ��ده :این حدیث از سرنوش ��ت ّامت و حکومت بنی ّ
امیه و بنی عباس س ��خن می راند ،ولی
ش ��اهد از آن عبارت اخیر است که سخن از قیام امیر امیران مصری در تأیید امام؟ع؟ رانده ،یعنی او
فرمانده ای در لشکر مصر است.
قیام او از نش ��انه های ظهور امام؟ع؟ و همزمان با آن ش ��مرده شده است .مؤید این امر نیز آن است
که قائم خراسان و گیالن و بیرق های ترک در آذربایجان ،در سال ظهور خواهند بود.

امام مهدی؟جع؟ وارد مصر می ش�ود
ق
و آ� ن� را مرک�ز اعلام � ن
ها�ی خ�و� شی� �رار می دهد
ج
مناب ��ع م ��ا از امیرالمؤمنین؟ع؟ روای ��ت می کنند که فرمودن ��د« :در مصر منبری بن���ا خواهم کرد.
سنگ سنگ دمشق را ویران خواهم ساخت .یهود را از تمام مناطق عرب بیرون خواهم نمود
و با این عصای خود عرب را خواهم راند.
در ای���ن هن���گام راوی که عبایه ی اس���دی اس���ت گف���ت :ی���ا امیرالمؤمنین ! گوی���ا خبر از آن
می دهی���د که بعد از مرگ زنده خواهید ش���د ،ایش���ان فرمودند :هیه���ات ،ای عبایه ! مطلب را
درنیافتی ،مردی از من این کارها را انجام می دهد ،یعنی مهدی؟ع؟».

1

این کالم به نبرد امام مهدی؟ع؟ در دمش ��ق با س ��فیانی _ که پش ��ت س ��ر او یهود هس ��تند _ اش���اره
دارد ،و اینک ��ه ام ��ام بر آنان پیروز و وارد قدس می گردد _ همان گونه ک ��ه روایات بر آن تصریح می کند
و پ ��س از آن یه ��ود را از ب�ل�اد عرب بی ��رون کرده و مص ��ر را مرکز اع�ل�ام جهانی خویش ق ��رار می دهد.
حس ��ن بن سلیمان حلی در مختصر بصائر الدرجات  195/خطبه ای را از حضرت امیر؟ع؟ نقل
می کن ��د که مخزون نام دارد و در آن س ��خن از حرکت امام مهدی؟ع؟ ،جنگ های ایش ��ان و نیز ورود

ایش ��ان به مص ��ر به میان آمده اس ��ت ،در آن خطب ��ه آمده« :همانا ه���ر چیزی زمان���ی دارد که بدان
می رس���د .خداوند نسبت به هیچ چیزی شتاب نمی ورزد تا آنکه زمان و پایان خود را دریابد.
پس به بش���ارتی که بدان بش���ارت داده ش���ده اید ش���اد باش���ید و به نزدیک بودن آنچ���ه برایتان
 .1معانی االخبار  ،406/االیقاظ من الهجعة  385/و بحار 60/ 53
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نزدیک ش���مرده ش���ده اس���ت اعتراف کنی���د ،و انجام آنچه را ک���ه خداوند به ش���ما وعده داده
درخواست نمایید.
همانا دعوتی خالص از جانب ما خواهد بود که خداوند ّ
حجت کامل خود را بدان آش���کار
و نعمت گسترده ی خود را تمام خواهد ساخت...
شگفتی ،تمام شگفتی بین جمادی و رجب است...
ای مردم ! از من سؤال کنید قبل از آنکه فتنه ای شرقی پایش را بلند کند و در مهارش گذارد
 و این پس از مرگ و زندگانی است  ،-یا آنکه آتشی را با هیزم درشت در مغرب زمین شعله ورکند و دامن خود را بردارد و صدا بلند کند که ای وای خون خواهی کنید و انتقام گیرید .پس
آن هنگام که فلک بگردد گویی :مرد ،یا هال ک شد ،در کدام وادی سیر می کند ،تأویل این آیه
أَ َ ْ ُ َ
ْ ُ أَ ْ َ َ ً
َُ َْ َ ُ ْ َََ ََ
اك ْم � أ� ْ
1
وال َو بَ� ن� ي� َن� َو جَ� َعل ن�اك ْم �ك ث� َر ن� ف� ي�را،
م
آن روز است :ث� ّم َردد ن�ا لك ُم الك ّر�ة عل ْ ي� ِه ْم َو � ْمدد ن�
ِب ٍ
پ ��س [ از چن ��دى ] دوباره ش ��ما را بر آنان چيره مىكنيم و ش���ما را با اموال و پس���ران ي���ارى مىدهيم و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

[ تعداد ] نفرات شما را بيشتر مىگردانيم...

آنگاه رهس���پار مصر می ش���ود .بر ف���راز منبر آن می رود و ب���رای مردم س���خنرانی می کند .پس
زمین به عدالت بش���ارت می دهد .آسمان باران خود و درخت میوه اش را عطا می کند .زمین
گیاهش را می بخش���د و برای اهلش زینت می کند .حیوانات وحش���ی آرام می شوند چنان که
در راه ه���ای زمین مانند چارپای���ان می چرند .دانش در قلب های مؤمن���ان می افتد ،پس هیچ
مؤمنی نیازمند دانش برادرش نخواهد بود...
َ
َ
ً
أَ َ َ ْ َ َ ْ أ نّ َ نَ ُ قُ ْ َ َ ْ أ
ْ َُ ْ
ماء ِإ�لى ال� ْر ِ ض� ال ج ُ� ُر �ز ِ ف� ن� خ� ِر ج ُ� ِب� ِه �زَ ْرعا
تأوی���ل ای���ن آی���ه آن روز خواه���د ب���ود � :و لم ي�ر وا ��ا �سو� ال
ْ
ُ
ُ ُْ
ت َ أْ ُ ُ نْ ُ أَ نْ ُ ُ ْ َ أَ نْ فُ ُ ُ ْ أَ فَ ُ ْ ُ نَ َ َ قُ ُ نَ َ �ذَ َ ْ
صاد ق� ي� نَ� .ق� ْل
��كل ِم�ه ��عامهم و ���سهم � �لا ي� ب� ِصر و� .و ي��ول
و� م�تى ه ا ال ف� ت� ُح ِإ� نْ� ك ن� ت� ْم ِ
َ
أ
َ
َ
َ نْ فَ ُ َّ ذ نَ َ
َْْ
و� .ف�� ْعر ضْ� َع نْ� ُه ْم َو نْا� تَ��ظ ِ ْر إ��نّ ُه ْم ُم نْ� تَ��ظ ِ ُر نَ
ك فَ� ُر وا إ� ي�ما�نُ ُه ْم َو لا ُه ْم يُ� نْ��ظَ ُر نَ
2
و�،
يَ� ْو َم ال ف� ت� ِح لا ي���ع ال ي���
ِ
ِ
زمين باير مىرانيم ،و به وس���يله آن ِكش���تهاى را برمىآوريم
آيا ننگريس ��تهاند كه ما باران را به س ��وى ِ
ك ��ه دام هايش ��ان و خودش ��ان از آن مىخورن���د؟ مگر نمىبينند؟ و مىپرس���ند :اگر راس���ت مىگوييد،
 .1سوره ی اسراء 6/
 .2سوره ی سجده 27 - 30/
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اي ��ن پي ��روزى [ ش ��ما ] چ ��ه وقت اس ��ت؟ بگ ��و :روز پي ��روزى ،ايمان كس���انى كه كافر ش���دهاند س���ود
نمىبخشد و آنان مهلت نمىيابند .پس ،از ايشان روى برتاب و منتظر باش كه آنها نيز در انتظارند.

او میان خروج تا روز مرگ س���یصد و اندی س���ال درنگ می کند ،و تعداد یارانش س���یصد و
سیزده نفر است».
گزارشی نیز وجود دارد که بیانگر آن است که امام مهدی؟جع؟ گنج ها و ذخائری از علوم در دو هرم
مصر دارد ،ش ��یخ صدوق در کمال الدین  564/2از احمد بن محمد ش ��عرانی _ که از نسل عمار بن
ّ
یاسر است _ از محمد بن قاسم مصری نقل می کند« :پسر احمد بن طولون هزار کارگر را به مدت

یک س���ال برای یافتن در هرم به خدمت گرفت .آنان صخره ای مرمرین یافتند و در پش���ت آن
بنایی بود که نتوانستند آن را بشکنند .اسقفی از حبشه آن صخره را که از زبان یکی از فراعنه
بود خواند :اهرام و ساختمان بیرونی را بنا کردم ،و دو هرم ساختم و گنج ها و ذخائرم را در آن
دو به ودیعه نهادم.
ابن طولون گوید [ :ما قادر به کش���ف بیش از این نیس���تیم و ] تنها کس���ی که می تواند بدان
دست یابد قائم آل محمد؟مهع؟ است .و آن سنگ را به مکانش بازگرداندند».
در این گزارش نقاط ضعفی وجود دارد ،اما توان تأیید مطلب را داراست.

ا� ق�ع ،و �اری او ت� ّ
وسط مصر� ن
یا�
ی
ب
ّ
روایات مربوط به خروج سفیانی بیان می کند که پیش از او ابقع بر ضد اصهب حاکم شام خروج
می کند و میان آن دو نزاع واقع می ش ��ود .در ادامه س ��فیانی از س ��مت حوران [ درعا ] می آید و با هر دو
می جنگد و پیروز می شود و حکومت سوریه را به دست می گیرد.
ً
ح ��ال ،ابقع یا خود اصالة مصری اس ��ت یا اینکه یارانش مصری هس ��تند ،الفتن  77/از حضرت

امیر؟ع؟ روایت می کند« :سه پرچم در شام خارج می شود؛ اصهب ،ابقع و سفیانی ،سفیانی از
شام خروج می کند و ابقع از مصر و سفیانی بر آنان پیروز می شود».
همان  285/ 1از ارطاة« :چون ترک و روم اجتماع کنند ،و منطقه ای در دمشق به زمین فرو رود
و قسمتی از سمت غرب مسجد آن فرو ریزد ،سه بیرق در شام برافراشته شود؛ ابقع ،اصهب و
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سفیانی .در دمشق مردی را اسیر کنند و با همراهانش به قتل رسانند .دو تن از نسل ابو سفیان
خ���روج کنن���د که پیروزی با دومی آنهاس���ت .پس چون ی���اران ابقع از مصر بیایند ،س���فیانی با
س���پاه خود بر آنان فائق آید .ترک و روم هم در قرقیسیا کشته شوند ،چنان که درندگان زمین از
گوشت آنان سیر شوند».
نگارنده :صحیح آن است که حرکت ابقع در شام و مصر پشتیبان آن است.

مصر� نیا�ی که پ�س ا�ز ش� ت
هاد� امام عسکری؟ع؟
س��وی امام �عدی آ� ن
مد�د
ب
ب�ه ج� ت ج
کاف ��ی  523/ 1از ابو محم ��د حس ��ن ب ��ن عیس ��ی عریض ��ی روای ��ت می کند« :پ���س از آنک���ه امام
حس���ن عس���کری؟ع؟ از دنی���ا رفتند ،م���ردی از اهل مص���ر مالی را ب���رای امام به مک���ه آورد ولی
ب���ا اخت�ل�اف می���ان مردم مواجه ش���د .برخ���ی گفتن���د :امام عس���کری؟ع؟ بدون آنکه کس���ی را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

جانش���ین تعیین کند از دنیا رفت ،و جانش���ین جعفر اس���ت .بعضی هم گفتند :او جانش���ین
ّ
س���امرا ] فرس���تاد.
تعیین نمود .مرد مصری ش���خصی به نام ابو طالب را با نامه ای به عس���کر [
او ب���ه آنج���ا آم���د و نزد جعف���ر رف���ت و از او برهان و دلیل ب���ر امامت خود خواس���ت .وی گفت:
اکن���ون مج���ال آن نیس���ت .اب���و طال���ب نزد وکی���ل ام���ام آم���د و نامه را به دس���ت اصح���اب ما
[ ش���یعیان خ���اص ] داد .پاس���خ او اینگونه آم���د :خداوند به ت���و در رابطه ب���ا صاحبت پاداش
ده���د ک���ه از دنی���ا رفت ،و درب���اره ی آن مالی که وی با خود داش���ت س���فارش کرد ک���ه آن را به
ف���ردی مطمئ���ن بده���د ت���ا در آن به وظیف���ه ی خود عم���ل کند ،و نامه اش پاس���خ داده ش���د».
کم ��ال الدی ��ن  491/ 2از اعل ��م مص ��ری از اب ��و رج ��اء مص ��ری روای ��ت می کن���د« :پ���س از آنک���ه
ّ
امام عس���کری؟ع؟ از دنیا رفتند ،مدت دو س���ال به جس���تجو [ ی جانش���ین ایشان ] پرداختم
ولی چیزی به دست نیاوردم .در سومین سال در مدینه و در [ منطقه ی ] صریاء در پی همان
مقصود بودم که ابو غانم از من درخواست نمود تا شام را میهمان او باشم.
م���ن نشس���ته و با خ���ود در اندیش���ه بودم و می گفت���م :اگر خبری بود پس از س���ه س���ال معلوم
می ش���د ،که یکباره ندای هاتفی که او را نمی دیدم را ش���نیدم که گفت :ای نصر بن عبد ربه !
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به اهل مصر بگو :آیا به رسول خدا؟ص؟ با مشاهده ی ایشان ایمان آوردید؟
نصر [ که نام همان ابو رجاء است ] گوید :من نام پدرم را نمی دانستم ،زیرا در مدائن به دنیا
آم���دم ،و نوفل���ی مرا _ که پدرم فوت کرده بود _ به مصر برد و در آنجا بزرگ ش���دم .چون آن ندا را
شنیدم ،به سرعت برخاستم و نزد ابو غانم هم نرفتم ،و رهسپار مصر گشتم.
[ دیگر آنکه ] دو تن از اهل مصر درباره ی دو فرزندش���ان نامه نوش���تند ،چنین پاس���خ آمد :تو
ای فالن ! خداوند به تو پاداش دهد [ و تس���لیت گفتند ] و برای دیگری دعا کردند ،و پس���ر آن
شخصی که او را تسلیت گفتند از دنیا رفت».
همان  505/جریان علی بن احمد عقیقی را که وارد بغداد می ش ��ود و به خاطر زمینی که داش���ته

ن ��زد وز ی ��ر می رود ولی دس ��ت رد بر س ��ینه اش می زن ��د ،چنین نق ��ل می کند« :پس من بازگش���تم که
فرس���تاده ی حس���ین بن روح _ که خدا از او خش���نود باش���د و او را خش���نود گرداند _ س���راغ من
آمد .من هم نزد او ِش���کوه کردم و او آن را به ایش���ان رس���انید .پس با یکصد درهم ،دس���تمال،
مقداری حنوط و چند کفن آمد و گفت :موالیت س�ل�ام رسانده می فرماید :هنگامی که امری
مهم برایت پیش آمد یا اندوهی تو را فرا گرفت ،با این دس���تمال صورتت را مس���ح کن که از آن
موالی توست .این درهم ها ،حنوط و کفن ها را نیز بستان و بدان که حاجتت امشب برآورده
می گردد .چون به مصر رس���یدی محمد بن اس���ماعیل ده روز پیش از تو می میرد ،و تو پس از او
خواهی مرد و این کفن ،حنوط و تجهیزت باشد...
سپس به مصر رفت و آن زمین را گرفت .محمد بن اسماعیل ده روز پیش از او از دنیا رفت
و او هم بعد از او ،و در همان کفن ها کفن شد».

آ
م�ی کع�ب الاح�ار �ا مصر و غ
ش
د� ن
درو� پ�ردا�ز ی های وی در�باره ی � ن�
ب ب
کعب االحبار فعالیت خود را در نشر دادن مدح شام ،و ّ
مذمت حجاز و مصر و عراق متمرکز کرد و
ّ
سخنان او به دست شاگردانش به روایاتی نبوی مبدل شد !

از آن جمله روایت عبداهلل بن عمر اس ��ت که از رس ��ول خدا؟ص؟ چنین نق ��ل می کند« :ابلیس وارد
عراق ش���د و نیاز خود را از آن برآورده س���اخت .س���پس به ش���ام رفت ولی او را راندند .آنگاه به
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مصر آمد ،آنجا تخم گذارد و ّ
بچه دار شد و بساط خود را گسترد [ و استقرار یافت ]».
المعجم االوس ��ط  ،286/ 6المعجم الکبیر  262/ 12و تاریخ دمش ��ق  99/ 1از ایاس بن معاویه از

رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کنند« :خدای تعالی برای من ش���ام و اهل آن را ضمانت کرده اس���ت.
ابلیس به عراق آمد ،در آن تخم گذاشت و ّ
بچه دار شد .و به مصر آمد و بساط خود را گسترد
و تکیه کرد ! و نیز :کوه شام کوه پیامبران است».
تاریخ دمش ��ق  317/ 1و  318چنین روایت می کند« :آنگاه داخل ش���ام شد ،ولی او را راندند تا
آنکه به بساق1رسید».

2

ّ
غ
د�ال ا�ز مصر ت
اس�
درو� کع� ب
ب الاح�ار :ج

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابن حجر در فتح الباری  277/ 13می نویسد« :ابو نعیم هم از طریق کعب االحبار روایت کرده
اس���ت که مادر ّ
دجال او را در قوص در س���رزمین مصر به دنیا م���ی آورد ،و گفته :فاصله ی بین
ّ
تولد تا خروج او سی سال است».
کع ��ب با ای ��ن گفتار دروغین خود در صدد آن اس ��ت که بگوید ّ
دجال _ که در اعتقاد آنها پادش���اه
یهودیان اس ��ت _ بسان موس ��ی؟ع؟ در مصر به دنیا می آید و رهبری بنی اسرائیل را بر عهده می گیرد !
ول ��ی در روای ��ات م ��ا آمده که وی یهودی اس ��ت و از بلخ خارج می ش ��ودّ ،
س���نیان نی���ز آورده اند که
او یه ��ودی اس ��ت و از اصفه ��ان خ ��روج می کن ��د ،مس ��ند احم ��د  224/ 3و صحیح مس���لم 207/ 8

نق ��ل می کنن ��د« :پیامبر؟ص؟ فرم���ودّ :
دجال از منطقه ی یهودی نش���ین اصفه���ان قیام می کند و

هفتاد هزار تن از یهودیان که بر سر تاج دارند ،همراه او خواهند بود».
ب ��ا ای ��ن وجود ،کعب ّ
دجال را ع ��رب جلوه داده و یاران ��ش را از اعراب می دان���د ! در المصنف ابن
ّ
مقدم لش���کر ّ
دج ِال یک
اب ��ی ش ��یبه  671/ 8از کع ��ب آمده اس ��ت« :گوی���ا می بینم که در ص���ف
چش���م ،ششصد هزار نفر از اعراب هستند که جامه هایی سبز و گشاد دربردارند که تمام بدن
را می پوشاند».
 .1گردنه ای در مسیر مصر
 .2مجمع الزوائد  60/ 10آن را توثیق می کند ،ولی ابن جوزی در الموضوعات  57/ 2به تضعیف آن می پردازد.
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در الکن ��ی بخ ��اری  65/از اب ��ن عمر _ که آن را از کع ��ب فراگرفته _ آمده اس ��ت« :چهل هزار تن از
اعراب اصیل از ّ
دجال پیروی می کنند».

ّ
کعب در میدانی دیگرّ ،
دجال را اهل عراق نشان داد ،زیرا عراق خوشایند وی نبود و علت آن

بود که عراقیان و به خصوص قبائل یمنی او را خوش نداشتند .عبدالرزاق در المصنف 396/ 11

از کعب می آوردّ :
«دجال از عراق قیام می کند».

همو در  251/نقل می کند« :عمر بر آن ش���د که در عراق س���کونت کند ،ولی کعب بدو گفت:
ُ
ای���ن کار را نک���ن چ���را که ّ
دجال ،جنیان عصیانگر ،نه قس���مت از ده قس���مت س���حر و هر درد
سختی که از پای در می آورد _ مقصود او هواها و هوس هاست _ در آنجاست».

را� ش� ن
کع� در�باره  ی و�ی ن
د� مصر و ب�لاد عر�ب !
ر�ؤ �یاهای
ب
کعب االحبار به نش ��ر این مطلب پرداخت که چون مس ��لمانان قس ��طنطنیه را فتح کنندّ ،
دجال
خارج خواهد شد و مکه ،مدینه ،مصر و بالد مسلمین ویران می شود !

المس ��تدرک  462/ 4از وی چنی ��ن نقل می کند« :جزیره ایمن از خرابی اس���ت ت���ا آنکه ارمینیه
[ ارمنستان ] ویران شود .مصر ایمن از ویرانی است تا آنکه جزیره خراب گردد .عراق نیز ایمن
است تا آنکه مصر ویران گردد .و جنگ واقع نخواهد شد تا زمانی که عراق خراب شود .و شهر
کفر پیش از جنگ فتح نمی ش���ود و ّ
دجال هم پیش از فتح آن قیام نخواهد کرد».

نّ
ل�کر مصر را صح�ح می ش� ن
س�ی حد ی� ث� ش
مار�د،
علمای
ی
ام�ه رد می ن
ک� ن�د !
ولی علمای ب� ن�ی ی
در جواهر التاریخ  390/ 2گفتیم که راویان وابس ��ته به دس ��تگاه خالفت به جهت ّ
تعصبی که بر
بنی ّ
امیه داشتند ،حدیث عمرو بن حمق خزاعی صحابی در مدح مصر را نپذیرفتند ،و این با وجود
آن است که علمای ّ
سنی آن را صحیح شمرده اند !

المستدرک  448/ 4از وی از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :فتنه ای رخ خواهد داد که ایمن ترین
مردم در آن _ و شاید فرمودند :بهترین مردم در آن _ لشکر غربی هستند.

پیشوایان گمراهی
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فتنـــــــــهها
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یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
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فضیلت استواری
بــــالد عرب
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[ عمرو بن حمق در ادامه گوید ] :از این رو من به مصر آمدم».

1

س ��یوطی در الدیباج علی مس ��لم  514/ 4می نویس ��د« :طبرانی و حا کم از عمرو بن حمق نقل
می کنند _ و حاکم صحیح می ش���مارد _ که رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :فتنه ای رخ خواهد داد
که ایمن ترین مردم در آن لش���کر غربی هس���تند .ابن حمق گوید :از این رو من نزد شما به مصر
آم���دم .محمد ب���ن ربیع جیزی نیز آن را در مس���ند الصحابة الذین دخل���وا مصر نقل می کند و
می افزاید :ش���ما آن لش���کر غربی هس���تید .این منقبتی اس���ت برای اهل مصر در آغاز اس�ل�ام،
و در ط���ول دوران نی���ز تنها ب���ا فتنه های کمی روبرو ش���ده و محفوظ مانده ،و آنچه بر س���ر دیگر
مناط���ق آم���ده بدان اصابت نکرده اس���ت .و همواره مع���دن علم و دین بوده اس���ت .آخر االمر
ّ
نی���ز پایگاه خالفت و محلی ش���ده که بدان بس���یار س���فر می کنند .هم اکن���ون در دیگر مناطق
[ اس�ل�امی ] ،پس از مکه و مدینه آن ش���عائر دینی که در مصر اظهار می ش���ود در جای دیگری
اظهار نمی شود».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

�غ
ورود ش
ر� ب�ه مصر
ل�کر م ب
ابن حماد در الفتن ،گزارش ��اتی می آورد که از ارتباط مصر با وقائع خروج س ��فیانی س���خن می راند،
ً
و س ��خن از ورود مغربی ��ان به مصر و ش���ام می گو ی ��د .این اخبار عمدة بدون س���ند اس���ت و حتی اگر
صحیح باشد ،بر ورود لشکر مغربی فاطمی به مصر و شام انطباق دارد.

الفتن  222/ 1از عمار بن یاس ��ر نقل می کند« :نش���انه ی مهدی آن اس���ت که ترکان بر س���ر شما
فرو ریزند .خلیفه ی شما که اموال را جمع می کند از دنیا رود و شخصی ضعیف پس از او به
خالفت رسد که بعد از دو سال از بیعت با او خلع شود .در سمت غربی مسجد دمشق زمین
فرو رود .سه نفر در شام خروج کنند .اهل مغرب به مصر روند ،و این نشانه ی سفیانی است».
هم ��ان  285/ 1از ارط ��اة می آورد« :آن هنگام که ترک و روم گرد آیند ،و منطقه ای در دمش���ق به
زمین فرو رود و قس���متی از س���مت غرب مسجد آن فرو ریزد ،س���ه پرچم در شام باال رود؛ ابقع،
اصهب و س���فیانی .مردی در آنجا اس���یر ش���ود و با همراهانش کشته ش���وند .دو تن از فرزندان
 .1و نیز المعجم االوسط  315/ 8و التاریخ الکبیر  313/ 6و ...
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ابو س���فیان خ���روج کنن���د و دومی پیروز ش���ود .زمانی که ی���اران ابقع از مصر آمدند ،س���فیانی با
لش���کرش بر آنان پیروز می ش���ود .ترک و روم هم در قرقیسیا کشته می شوند و چنان می شود که
درندگان از گوشت آنان سیر گردند».
شیخ طوسی مشابه آن را در غیبت  278/با همان سند ابن حماد از عمار بن یاسر روایت می کند:

«دولت اهل بیت پیامبرتان در آخرالزمان خواهد بود و نشانه هایی دارد .پس بنشینید و دست
نگه دارید تا آنها آش���کار ش���وند .آن هنگامی که روم و ترک بر شما بشورند ...و ترک و روم دچار
اختالف ش���وند ،جنگ در زمین بس���یار شود ،منادی از دیوار دمش���ق ندا کند :وای بر زمینیان
از ّ
ش���ری که نزدیک ش���ده است ،قسمت غربی مسجد آن به زمین فرو رود و دیوار آن فرو ریزد،
س���ه نفر در ش���ام برای دس���تیابی به حکومت خروج کنند؛ مردی ابقع ،مردی اصهب و مردی
از خاندان ابو س���فیان که در میان قبیله ی کلب خروج و مردم را در دمش���ق محاصره می  کند،
اهل مغرب رهسپار مصر شوند و چون بدان وارد گردند ،نشانه ی سفیانی خواهد بود».
انطباق این گزارش بر نهضت فاطمیین واضح اس ��ت ،س ��ایر روایات نیز چنین است ،لکن برخی
از راویان آن را با روایت س ��فیانی اش ��تباه و خلط کرده اند ،لذا نمی توان تنها با استناد به آن ،به وجود
ارتباط میان سفیانی و مصر دست یافت.
روای ��ات دیگ ��ری در بین اس ��ت که ب ��ه مصر ،ولی اعص ��ار گذش ��ته ی آن می پ ��ردازد ،مانند بحران
اقتصادی در حجاز که س ��بب آن امتناع مصر از ارس ��ال مواد غذایی اس ��ت و به قرون پیشین مربوط
می ش ��ود و آن هنگام ��ی که مواد غذایی از مصر به حجاز صادر می ش ��د .لکن راو ی ��ان آن را با جریان

امام مهدی؟ع؟ خلط کردند ! از جمله :مسند احمد  262/ 2از ابو هریره از پیامبر؟ص؟« :عراق قفیز
ّ
و درهم خود را منع می کند .شام مد و دینار خود ،و مصر اردب و دینار خود را منع می کنند ،و

1

شما از همان جا که آمده اید باز خواهید گشت _ و این جمله ی اخیر را سه مرتبه فرمودند _ !
گوشت و خون ابو هریره بدان گواهی می دهد».
و ش ��اید از این دس ��ت ،روایتی باش ��د که س ��خن از حاکمی در مصر می راند که رومی ��ان را بدانجا

م ��ی آورد ،مالحم اب ��ن من ��ادی  33/از ابوذر؟حر؟ نق ��ل می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :مردی از
 .1قفیز ،مد و اردب اسامی چند پیمانه است.
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ّ
بن���ی ّ
امیه در مصر به قدرت خواهد رس���ید ،ول���ی پس از مدتی مغلوب می ش���ود _ یا حکومت
ّ
لین
را از او می س���تانند _ .آن���گاه به روم گریخته و آنان را به س���وی مس���لمین م���ی آورد ،و این او ِ
نبردهاست».
ّ
نگارنده :عالوه بر اشکال سندی ،ممکن است این واقعه در گذشته اتفاق افتاده باشد ،و البته با
اولین نبردها باش ��د منافاتی ندارد ،چرا که این لفظ هم چنان که در مورد رخدادهای مربوط به
اینکه ِ
ظهور امام؟ع؟ به کار می رود ،در موارد دیگری نیز استعمال می گردد.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی
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فصل هجدهم

ش
سر�ز یم� ن� �ام
وضعیت بالد شام در عصر ظهور

حرک� ف
ت
س� ی� نا�ی
ش�ام و
بیرون شام نام دارد _ اطالق می شود،
بالد ش ��ام و ش ��امات بر سوریه و لبنان فعلی _ که کوه لبنان و ِ
هم چنان که سوریه ،اردن و شاید فلسطین را هم شامل شود .همان گونه که شام نام دمشق پایتخت
سوریه نیز می باشد.
ّ
شخصیت های آن در عصر ظهور بسیار است ،و محور اساسی
روایات در رابطه با شام ،حوادث و
آنها جریان سفیانی است که پس از سیطره بر بالد شام ،نیروهایش را با شتاب به سوی عراق ارسال
می کن ��د .او در دیگر س ��و نیرویی را نیز به حجاز می فرس ��تد تا حکومت آنج ��ا را در برقراری ّ
امنیت در
مدینه و پایان دادن به نهضت امام مهدی؟جع؟ یاری رساند .معجزه ی موعود در مورد لشکر سفیانی
در آنجاست که رخ می نماید و آنان در حالی که در مسیر مکه هستند ،به زمین فرو می روند.
بزرگتر ی ��ن نبرد س ��فیانی ،ب ��ا حضرت مهدی؟جع؟ اس ��ت ،و ای ��ن زمانی خواهد ب���ود که امام؟ع؟
برای فتح فلس ��طین رهسپار ش ��ام می شوند ،و یهود و روم نیز پشتیبان س ��فیانی هستند .این جنگ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ب ��ا شکس ��ت س ��فیانی و پیروزی ام ��ام؟ع؟ و فتح فلس ��طین و ورود ایش ��ان به قدس پای���ان می یابد.

رو� ف
خ� ج
س� ی� نا�ی در سال ظ�هور امام

؟جع؟

غیبت نعمانی  267/از محمد بن مسلم از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :سفیانی و قائم دریک
سال خواهند بود».
ارش ��اد  360/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :خروج س���ه نفر؛ خراس���انی ،سفیانی و یمانی در
یک س���ال ،یک م���اه و یک روز خواهد ب���ود ،و در میان آنها ،پرچمی هدای���ت محورتر از یمانی
نیست ،زیرا به حق دعوت می کند».

حرک� ف
اصه� و خ
ت
آ��غ ا�ز
س� ی� نا�ی ،ب�عد ا�ز خ� ج
ر�داد �ز ل�ز له
رو� با� ق�ع ب�ر
ب
غیبت نعمانی  305/از مغیرة بن س���عید از امام باقر از امیرالمؤمنین؟امهع؟ نقل می کند« :هنگامی
ک���ه دو نی���زه در ش���ام درگیر ش���وند ،ای���ن [ درگی���ری ] به پایان نمی رس���د ج���ز آنکه نش���انه ای از
نشانه های خداوند به وقوع می پیوندد.
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گفته ش���د :یا امیرالمؤمنین ! کدام نش���انه؟ فرمودند :زلزله ای در ش���ام که در آن بیش از صد
ه���زار نف���ر به هال کت رس���ند ،خداون���د آن را رحمت���ی برای مؤمن���ان و عذابی برای کاف���ران قرار
می دهد .هنگامی که رخ داد ،به صاحبان اس���بان ابلق [ که گوش یا دم آنها ] بریده [ یا کوتاه
اس���ت ] 1و پرچم های زردی که از مغرب می آیند تا آنکه وارد شام شوند ،نظر کنید .این زمانی
اس���ت ک���ه جزع اکبر و مرگ س���رخ رخ دهد .هنگامی که چنین ش���د ،بنگرید ب���ه منطقه ای از
دمش���ق به نام حرستا که در زمین فرو می رود .آن هنگام پسر زن خورنده ی جگرها [ سفیانی ]
از وادی یاب���س 2خارج می ش���ود و بر منبر دمش���ق می نش���یند .زمانی که این ام���ر رخ داد منتظر
خروج مهدی باشید».

3

البدء و التاریخ  177/ 2می نویسد« :از جمله اخباری که از حضرت علی بن ابی طالب؟ع؟
درباره ی فتنه های ش���ام رسیده این اس���ت :در پی آن واقعه ،پسر زن خورنده ی جگرها خروج
می کند تا بر منبر دمش���ق مس���تولی ش���ود .در آن هنگام منتظر خروج مهدی باش���ید.
برخ���ی از مردم [ در تفس���یر این س���خن ] گویند :این مطلب واقع ش���ده و هم���ان خروج زیاد
ب���ن عب���داهلل ب���ن خالد بن یزید ب���ن معاویة بن ابی س���فیان در حلب اس���ت .آن���ان جامه های
س���فید پوشیدند ،بیرق هایشان س���فید بود و ّادعای خالفت داشتند .پس ابو العباس عبداهلل
[بن محمد] بن علی بن عبداهلل بن عباس ،ابو جعفر [منصور دوانیقی] را به سوی آنها فرستاد
ک���ه آن���ان را از دم به هال کت رس���اند .برخی دیگر می پندارند این موعودی که در باال ذکر ش���د،
صفتی دارد که در زیاد بن عبداهلل موجود نبود ،آنان گویند :این شخص از نسل یزید بن معاویه
و آبله روست و در چشمش نقطه ی سفیدی دارد .او در دمشق خروج می کند و سوارگان و پاره
لش���کرهایش در بیابان و دریا می روند ،شکم های زنان باردار را می شکافند ،مردم را با ّاره تکه
تکه می کنند و در دیگ ها می پزند .او لشکری را به مدینه گسیل می دارد .آنان هم می کشند ،به
اسارت می گیرند و به آتش می کشند ،قبر رسول خدا؟ص؟ و حضرت فاطمه؟اهع؟ را نبش می کنند،
 .1این عبارت وصفی برای وسائل سواری اهل مغرب یا غربیان است.
 .2از حوران تا اردن و نابلس در فلسطین
 .3نظی���ر آن غیب���ت ش���یخ طوس���ی  ،277/الع���دد القویة  ،76/منتخ���ب االنوار  ،29/اثب���ات اله���داة  730/ 3و بحار
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و هر آنکه را محمد یا فاطمه نام دارد می کشند و بر در مسجد به دار می آویزند ،در این هنگام
ّ
است که خشم خدا بر آنان شدت می گیرد و آنان را در زمین فرو می برد ،و این سخن خداست:
ُ
ْ َ َ ن َ
َ َ ْ َت َ ْذ َف ُ َف َف ْ تَ َ أ خ ُ�ذ
ا� ق� ِر ي� ٍب�1،و اى كاش مىدي���دى هنگام���ى را ك���ه [ كافران ]
ولو �رى ِإ�� ��ز ِ عوا �لا �و� و� ِ� وا ِم ن� مك ٍ
راه ] گريزى نمانده اس���ت و از جايى نزديک گرفت���ار آمدهاند؛ یعنی از زیر
وحش� �تزدهاند [ آنجا كه ِ
گام هایشان گرفتار شده اند».
در فص ��ل ی ��اران ام ��ام عص ��ر؟جع؟ روایتی مهم از غیب ��ت نعمانی  279/و تفس���یر عیاش���ی 65/ 1

و دیگر منابع گذش ��ت که امام باقر؟ع؟ در آن سلس ��له ی وقایع مربوط به سفیانی را بیان می فرمایند،

از جمل ��ه آنک ��ه « :ای جاب���ر ! در خان���ه بنش���ین و هیچ ّ
تحرک���ی از خود نش���ان نده ت���ا زمانی که
نش���انه هایی را که برایت می گویم در طول یک س���ال ببینی ،و بنگری منادیی در دمش���ق ندا
می کند ،زمین در یکی از مناطق آن فرو می رود و قطعه ای از مسجد آن سقوط میکند...
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اهل ش���ام در آن زمان اختالف می کنند و به س���ه پرچم [ و گروه ] تقسیم می شوند؛ اصهب،
ابقع و س���فیانیُ .مضر با بنی ذنب الحمار خواهند بود ،و [ بنی ] کلب که دایی های سفیانی
هس���تند ب���ا او .او و همراهان���ش بر بنی ذن���ب الحمار غالب ش���ده آنان را به طوری که س���ابقه
نداش���ته خواهند کش���ت .مردی از بن���ی ذنب الحمار به دمش���ق می آید و خ���ود و همراهانش
ف َ خْ َ َ َ
ا� ت�ل ف�
به طوری بی س���ابقه به قتل خواهند رس���ید .این آیه ایس���ت ک���ه خداوند می فرمای���د� :
أَ
َ
َ َ
ْ َ
َ
َّ �ذ
ال� ْح�زَ ُ
ا� ِم ْن� بَ� ْي� ن ِ� ِه ْم ف� َو يْ� ٌل ِلل ِ ي� نَ� ك ف� ُر وا ِم نْ� َم�ش ه ِد يَ� ْو ٍم ع�ظ ِ ي� ٍم 2،گروهها با هم اختالف كردند ،پس
ب
واى بر كافران به هنگام حضور در آن روز بزرگ.

سفیانی و لشکریانش می آیند و تنها مقصودشان خاندان پیامبر؟ص؟ و شیعیان آنهاست»...
مقصود از بنی ذنب الحمار بنی عباس هس ��تند و این تعبیر کنایه از حکومتی اس���ت که در ّ
خط
عباسیان و دشمن اهل بیت؟مهع؟ باشد.

 .1سوره ی سبأ 51/
 .2سوره ی مریم 37/
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ش ن آ
چ�هره ای هراس آ�ور ،سری �ب�ز رگ ،خ
ما�ی � ب�ی نر�گ
سر� رو ب�ا چ��
کم ��ال الدی ��ن  651/ 2از عم ��ر ب ��ن اذین ��ه از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نق ��ل می کن ��د« :پ���درم فرم���ود:
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند :پس���ر زن خورنده ی جگرها از وادی یابس خروج می کند .او مردی
اس���ت میانه قامت ،با چهره ای هراس آور و س���ری بزرگ .در صورتش نش���ان آبله اس���ت .چون
او را مش���اهده کنی یک چش���م پنداری .نامش عثمان و نام پدرش عنبس���ه اس���ت و از نس���ل
ابو س���فیان می باش���د .او می آید تا به زمینی که زیستگاه و دارای آب زالل است برسد و بر منبر
آن باال رود».
غیبت نعمانی  306/از محمد بن مس ��لم از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :س���فیانی به س���رخی
می زند ،بور اس���ت و چش���مانی آب���ی دارد .هرگز خدا را عبادت نکرده و مک���ه و مدینه را ندیده
است .او می گوید :خدای من ! انتقامم را می گیرم و داخل آتش می شوم ،خدای من ! انتقامم
را می گیرم و داخل آتش می شوم».
کم ��ال الدی ��ن  651/ 2مش ��ابه آن را نق ��ل می کند ،در آن نقل آمده اس ��ت« :اگر س���فیانی را ببینی
خبیث ترین مردم را دیده ای .او بور اس���ت ،به س���رخی می زند و چشمانی آبی دارد .می گوید:
خ���دای م���ن ! انتقامم را بگی���رم ،انتقامم را بگیرم ،پ���س از آن وارد آتش می ش���وم .خباثت او تا
بدانجا رسیده که کنیزی را که از آن فرزند دارد زنده دفن می کند تا مبادا او را معرفی کند».
ارش ��اد  359/از امام باقر؟ع؟« :منطقه ای در ش���ام که جابیه نام دارد به زمین فرو رود .ترک در
جزی���ره و روم در رمل���ه فرود آیند .در آن زمان اختالف بس���یاری در هم���ه جای زمین رخ دهد تا
آنکه شام خراب شود .سبب ویرانی آن ،آن است که سه بیرق در آن گرد آیند؛ بیرق اصهب،
ابقع و سفیانی».
غیبت شیخ طوسی  278/از بشر بن غالب« :سفیانی از بالد روم در ّ
زی مسیحیان و با صلیبی
در گردن می آید .او رئیسی است».
یعنی وی در صدد نزدیک کردن خود به مسیحیان است.
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ن
ف
س� ی� نا�ی ا�ز �سل معاو�یه
کت ��اب س ��لیم  197/می نویس ��د« :از نامه ه���ای حض���رت علی؟ع؟ ب���ه معاوی���ه :ای معاویه !
رسول خدا؟ص؟ به من خبر داده اند که بنی ّ
امیه محاسن مرا از خون سرم رنگین می کنند و من
به ش���هادت می رس���م ،پس از من تو بر این ّامت به حکومت خواهی رسید ،تو پسرم حسن را با
نیرنگ مس���موم خواهی کرد ،و پس���رت یزید پسرم حس���ین را خواهد کشت و پسر زنی زنا کار از
س���وی او عهده دار این کار خواهد ش���د و بعد از تو هفت تن از فرزندان ابو العاص و مروان بن
حکم _ تا آن دوازده تن پیش���وا [ ی ضاللت ] که رس���ول خدا؟ص؟ دیده بود به مانند بوزینگان بر
ّ
جاهلیت ] باز می گردانند و
منبرش می جهند و ّامت او را از دین خدا به پشت سرهایشان [ و
سخت ترین عذاب را در روز قیامت در میان مردم دارند ،کامل شوند _ زمام ّامت را به دست
خواهند گرفت .و خداوند به وسیله ی پرچم های سیاهی که از سمت مشرق می آید ،خالفت
ّ
را از آنه���ا خ���ارج خواهد کرد ،به دس���ت آنان اینان را به ذلت نش���انده و زیر هر س���نگی به قتل
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهد رساند.
و اینکه مردی از نس���ل تو شوم ،ملعون ،جلف ،جفاکار ،وارونه دل ،خشن و سخت است و
خداون���د رأف���ت و رحمت را از دل او کنده .دایی هایش از کلب هس���تند و گویا او را می نگرم.
اگر می خواس���تم نام و صفت او و نیز اینکه چند س���ال دارد را می گفتم .او لش���کری به مدینه
می فرس���تد که بدان وارد می ش���وند .کش���تار و فحش���اء بس���یاری ب���ه راه می اندازن���د .مردی از
فرزندان من _ که پاک و ّ
منزه اس���ت و زمین را از عدل و داد آ کنده می س���ازد ،همان س���ان که
از س���تم و جفا پر ش���ده _ از آنان می گریزد .من نام ،نش���انه و ّ
س���ن او در آن روز را می دانم .او از
فرزندان پس���رم حسین است که پس���رت یزید او را می کشد .او خون خواه پدرش است .پس به
س���وی مکه فرار می کند .رئیس آن لش���کر مردی پاک و بی گناه از فرزن���دان مرا در کنار احجار
الزیت خواهد کشت.
آنگاه آن لش���کر به س���مت مکه می روند .من نام فرمانده ی آنها ،اس���امی آنان و نش���انه های
اسبانش���ان را نی���ک می دانم .چون به بیابان رس���ند و بر آن قرار گیرند ،خداون���د آنها را به زمین
َ َ ْ تَ َ ذْ فَ ُ فَ فَ ْ تَ َ أُ خ �ذُ
ْ َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ٍب�،
فرو خواهد برد ،خداوند عزوجل می فرماید :ولو �رى ِإ�� ��ز ِ عوا �لا �و� و� ِ� وا ِم ن� مك ٍ
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راه ] گريزى نمانده اس���ت و از
و اى كاش مىديدى هنگامى را كه [ كافران ] وحش� �تزدهاند [ آنجا كه ِ

جايى نزديک گرفتار آمدهاند؛ یعنی از زیر گام هایشان .از آن لشکر تنها مردی باقی می ماند که
خدا صورتش را به پشت برگردانده است.
و اینک���ه خداون���د ب���رای مه���دی اقوام���ی را برمی انگی���زد که ب���ه مانن���د پاره های اب���ر پاییزی
ّ
[ پراکن���ده بودن���د ،ول���ی ] گرد می آیند .به خدا قس���م من اس���امی آن���ان و نام امیرش���ان و محل
توق���ف مرکب هایش���ان را می دانم .س���پس مهدی داخل کعبه می ش���ود ،می گری���د و به ّ
تضرع
می پردازد»...

ف
س� ی� نا�ی ،ت
ح�می و ن�اگ�ز �ی ر
کاف ��ی  310/ 8از عم ��ر بن حنظله نق ��ل می کند« :از امام صادق؟ع؟ ش���نیدم که فرمودند :پنج
نش���انه قبل از قیام قائم خواهد بود؛ فریاد ،س���فیانی ،فرو رفتن زمین ،کشته شدن نفس زکیه و
یمانی ،عرضه داش���تم :فدایت گردم ،اگر کس���ی از اهل بیت شما پیش از رخداد این نشانه ها
خروج کرد ،آیا با او خروج کنیم؟ فرمودند :نه.
َ
َ
َ
أ
ّ
آ
َ
نْ نَ �ش َ أْ نُ نَ �زّ ْ َ ْ ْ نَ َّ َ َ ةً فَ َ�ظ تْ ْ ن َ قُ ُ ْ َ خ َ
ض
نَ 1
ا� ِع ي��،
روز بعد این آیه را تالوت کردمِ :إ�� � � �� ِ ل عل ي� ِهم ِم� السم ِاء � ي�� � ل� �ع�ا�هم لها � ِ
اگر بخواهيم نش ��انهاى از آس ��مان بر آنان فرود مىآوريم ،تا گردن هايش���ان در براب���ر آن خاضع گردد،

و گفتم :آیا این همان فریاد اس���ت؟ فرمودند :بدان ،چون آن2واقع ش���ود ،گردن های دش���منان
خداوند عزیز وجلیل خاضع گردد».

3

کم ��ال الدی ��ن  652/2از اب ��و حم ��زه ی ثمال ��ی نق ��ل می نمای ��د« :ب���ه ام���ام ص���ادق؟ع؟ گفت���م:
ام���ام باقر؟ع؟ می فرمودند :خروج س���فیانی از امور حتمی اس���ت .ایش���ان فرمودن���د :آری ،و نیز
اختالف فرزندان عباس حتمی است ،قتل نفس زکیه حتمی است ،و خروج قائم حتمی است.
 .1سوره ی شعراء 4/
 .2در روایت ،این عبارت آمده :أما لو کانت ،خضعت أعناق أعداء اهلل عزوجل ،و ضمیر مس���تتر موجود در کانت _ که
به لفظ :آن ترجمه ش���د _ همان گونه که ممکن اس���ت به صیحه و فریاد رجوع کند ،ممکن اس���ت به کلمه ی آیه که در
آیه ی شریفه آمده بازگردد .م
 .3مشابه آن غیبت نعمانی 252/
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یــاران
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ِ
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عرض کردم :ندا چگونه است؟ فرمودند :منادی ابتدای روز از آسمان ندا می کند :بدانید،
حق با علی و شیعه ی اوست ،آنگاه در آخر روز ابلیس _ که خدایش لعنت کند _ ندا می کند:
حق با سفیانی و پیروان اوست ،پس باطل گرایان دچار تردید می شوند».

1

غیبت نعمانی  252/از عبداهلل بن س ��نان از امام صادق؟ع؟« :ندا از حتمیات است ،سفیانی
از حتمی���ات اس���ت ،یمان���ی حتمی اس���ت ،کش���ته ش���دن نف���س زکی���ه از حتمیات اس���ت،
و دس���تی که از آس���مان ظاهر می ش���ود حتمی اس���ت ،و فرمودن���د :فریادی در م���اه رمضان که
خواب را بیدار می کند ،بیدار را می ترساند ،و دختر را از پرده بیرون می آورد».
معان ��ی االخب ��ار  346/از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روای ��ت می کند« :م���ا و آل ابی س���فیان دو خاندانی
هس���تیم که ب���رای خدا ب���ا یکدیگر به دش���منی پرداختی���م ،ما گفتی���م :خداوند راس���ت گفته
اس���ت ،آنان گفتند :خدا دروغ گفته اس���ت ،ابو س���فیان با رس���ول خدا؟ص؟ جنگید و معاویه با
علی بن ابی طالب؟ع؟ ،یزید بن معاویه با امام حس���ین؟ع؟ نبرد کرد ،و س���فیانی با قائم؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهد جنگید».
قرب االسناد  164/از ابن اسباط از امام کاظم؟ع؟ روایت می کند« :امر قائم از سوی خدا حتمی
است ،و امر سفیانی از سوی خدا حتمی است ،و قائم نخواهد بود مگر با سفیانی.
عرضه داش���تم :فدایت گردم ،آیا در این س���ال خواهد بود؟ فرمودند :هر آنچه خدا بخواهد،
گفتم :س���ال آینده؟ فرمودند :خدا هر آنچه خواهد انجام دهد».
بح ��ار االن ��وار  249/ 52از غیب ��ت نعمان ��ی 2از حمران ب ��ن اعین روای ��ت می کند« :ام���ام باقر؟ع؟
َ
َ
درب���اره ی آی���ه ی :ثُ� َّم قَ� ضَ�ى أ� َ� ًلا َو أ� َ� ٌل ُم َس ّم ًى ع نْ� َد ُه 3،آنگاه ّ
مدتى را ّ
مقر ر داش���ت ،و اجل حتمى نزد
ِ
ج
ج
اوست ،فرمودند :آنها ،دو اجل هستند؛ اجل حتمی و اجل موقوف.
حمران گفت :حتمی چیس���ت؟ فرمودند :آنچه غیر از آن نش���ود ،گفت :موقوف چیس���ت؟
فرمودند :آنچه خداوند در آن ّ
مش���یت دارد [ و ممکن اس���ت آن را تغییر دهد ] .عرضه داشت:
امیدوارم سفیانی از قسم موقوف باشد ،ایشان فرمودند :نه ،به خدا قسم از محتوم است».
 .1و نیز غیبت شیخ طوسی  274/و با اندکی تفاوت  ،266الخرائج و الجرائح  1161/ 3و اثبات الهداة 451/ 3
 .2روایت غیبت نعمانی  301/افتادگیی دارد که در نسخه ی عالمه ی مجلسی از آن کتاب ،آمده است .م
 .3سوره ی انعام 2/
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غیبت نعمانی  301/از عبد الملک بن اعین می آورد« :در حضور امام باقر؟ع؟ بودم که سخن
از قائم؟ع؟ به میان آمد ،من عرض کردم :امید آن دارم که همین نزدیکی ها و بدون س���فیانی
رخ دهد ،ایشان فرمودند :نه ،به خدا سوگند آن امری حتمی و ناگزیر است.
فضی���ل بن یس���ار از آن حضرت روایت می کن���د :برخی از امور موق���وف و برخی دیگر محتوم
است ،و سفیانی از محتومی است که گزیری از آن نیست».
همان  302/از ابو هاشم نقل می نماید« :نزد امام جواد؟ع؟ بودیم که سخن از سفیانی و اینکه
در روایت آمده :او حتمی است به میان آمد ،من عرضه داشتم :آیا برای خداوند نسبت به امر
حتمی بدا حاصل می شود؟ ایشان پاسخ مثبت دادند ،گفتم :بیم آن داریم که برای خداوند
نس���بت به [ قیام ] قائم نیز بدا حاصل ش���ود [ و ایش���ان ظهور نکنند ] ! امام؟ع؟ فرمودند :قائم
وعده ی خداست ،و خداوند خلف وعده نمی کند».
نگارن ��ده :ب ��دا در حتم ��ی رخ نمی دهد ،ل ��ذا باید گفت ب ��دا در این حدیث به ی ��ک معنای دیگر
َ ْ ُ ْ ُ َ َ �ش َ ُ َ ُ ثْ ُت َ ْن َ ُ أُ ُّ ْ ت َ
1
�
ا�،
غی ��ر از معن ��ای مع ��روف اس ��ت ،بدای ��ی از ن ��وع :ي�محوا اهلل ما ي� اء و ي�� بِ�� و ِع�ده �م ال ِك بِ
أَ
َ
ْ ُ ْن ق ْ ُ َ ْن َ ْ ُ 2
لله ال�مر ِم� � ب�ل و ِم� ب�عد،
خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مىكند ،و اصل كتاب نزد اوست ،و از نوعِ :
كار در گذشته و آينده از ِآن خداست.

یعنی قدرت خداوند متعال حتی شامل امر حتمی نیز می شود و می بایست تسلیم او بود.
کم ��ال الدی ��ن  516/ 2توقی ��ع امام مهدی؟ع؟ به س ��فیر چهارم جناب علی بن محمد س ��مری؟حر؟
را نقل می کند ،در قس ��متی از آن آمده اس ��ت« :کس���انی نزد ش���یعیان من خواهند آمد که ّادعای

مش���اهده می کنن���د ،بدانید ،هر کس پیش از خروج س���فیانی و فریادّ ،ادعای مش���اهده کند،
ّ
کذاب و افترا زن است».

دورا� ف
ن
س� ی� نا�ی ی�ک سال و چ� ن�د ماه
غیب ��ت نعمانی  299/از عیس ��ی بن اعی ��ن از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :س���فیانی حتمی
 .1سوره ی رعد 39/
 .2سوره ی روم 4/
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یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
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ّ
و خروجش در رجب اس���ت .از ابتدای خروج تا انتهای آن پانزده ماه اس���ت .در مدت ش���ش
م���اه می جنگد ،و هنگامی که بر مناطق پنجگانه س���یطره یافت نه ماه حکومت خواهد کرد،
حتی یک روز هم بیشتر نخواهد بود».
همان  304/از هشام بن سالم از آن حضرت« :هنگامی که سفیانی بر مناطق پنجگانه سلطه
یافت ،نه ماه برایش حساب کنید.
هش ��ام بر این باور اس ��ت که مناطق پنجگانه دمشق ،فلس ��طین ،اردن ،حمص و حلب است».
همان  300/از معلی بن خنیس از امام صادق؟ع؟ ...«:خروج سفیانی در رجب ،از محتوم است».
همان  302/از خالد صائغ از آن حضرت« :س���فیانی ناگزیر خواهد بود ،و خروج نمی کند مگر
در رج���ب .م���ردی عرض کرد :یا اب���ا عبداهلل ! هنگام خ���روج وی ،ما چه کار کنی���م؟ فرمودند:
آن هنگام به سوی ما بیایید».
کم ��ال الدی ��ن  651/ 2از عب ��داهلل ب ��ن ابی منص ��ور بجلی روای ��ت می کند« :از ام���ام صادق؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

درباره ی نام س���فیانی پرس���یدم ،ایش���ان فرمودن���د :با نام او چ���ه کار داری؟ زمان���ی که مناطق
پنجگانه ی ش���ام _ دمش���ق ،حمص ،فلس���طین ،اردن و قنس���رین _ را تحت س���یطره در آورد،
آن هن���گام منتظر فرج باش���ید ،عرضه داش���تم :آیا نه ماه حکومت می کن���د؟ فرمودند :نه ،ولی
هشت ماه حکومت خواهد داشت ،و نه یک روز بیشتر».

1

غیبت شیخ طوسی  278/از عمار دهنی روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ فرمودند :درنگ سفیانی
ّ
را در می���ان خ���ود چه مقدار می دانید؟ گفتم :نه ماه ،مدت بارداری یک زن ،ایش���ان فرمودند:
شما ای اهل کوفه ! چقدر آ گاهید».
هم ��ان  273/از محم ��د ب ��ن مس ��لم از ام ��ام صادق؟ع؟ نق ��ل می نماید« :س���فیانی پ���س از آنکه
ّ
ب���ر مناطق پنجگانه س���لطه یاب���د ،به مدت بارداری ی���ک زن حکمرانی خواهد ک���رد ،در ادامه
فرمودند :أستغفر اهلل ،بارداری یک جمل [ شتر ] ،او امری حتمی و ناگزیر است».
نگارنده :ش ��یخ حر عاملی؟حر؟ صاحب اثبات الهداة به تردید موجود در این روایت اش���کال کرده
اس ��ت ،و ح ��ق با ایش ��ان اس ��ت ،زیرا تردیدی اس ��ت واض ��ح و چنین چی ��زی از معص���وم؟ع؟ صادر
 .1و نیز اعالم الوری  ،428/منتخب االنوار  177/و اثبات الهداة 721/ 3
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نمی ش ��ود .عالوه بر آنکه جمل در لغت تنها بر ش ��تر نر اطالق می شود .لذا اگر روایت صحیح باشد
باید گفت این تردید از راوی آن است.

ع� ف
م� با� ت
گا� ا�ز ت
ن ج�� ت
ا� ی� فا� ت� ن
س� ی� نا�ی در ب�لاد ش�ام
غیبت نعمان ��ی  304/از امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف امام مهدی؟جع؟ نقل می کندّ ...« :
مجعد
اس���ت ،و بر گونه خالی دارد .آغاز او از مش���رق خواهد بود .چون چنین ش���ود ،س���فیانی خروج
ّ
ُ
کرده به اندازه ی مدت حمل یک زن _ نه ماه _ حکومت می کند .او در ش���ام خروج می کند و
اهل ش���ام _ مگ���ر گروه هایی که بر حق اس���توارند و خدا آنان را از خروج ب���ا او مصون می دارد _
تسلیم او می شوند.
او لش���کری انبوه به سمت مدینه می فرس���تد .به بیابان مدینه که می رسند خداوند آن را در
ْ َ ُ َ َ َ أُ ُ
َ َ
زمین فرو می برد ،و این س���خن خدای عزیز وجلیل استَ :ول ْو ت� َرى ِإ� ذ� ف��ز ِ عوا ف�لا ف� ْو ت� َو� ِخ��ذ وا ِم نْ�
َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ب� ،و ای کاش می دیدی هنگامى را كه آنان وحشت زدهاند ،پس گريزى نمانده است و از
مك ٍ
جايى نزديک گرفتار آمدهاند».

هجوم وی بر شیعیان در شام ،در ماه رمضان یعنی دو ماه پس از حرکتش می آغازد.
هم ��ان  300/از محم ��د بن مس ��لم از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ ...« :چ���ه می خواهید؟ آی���ا نمی بینید که
دشمنانتان در نافرمانی خدا با یکدیگر می جنگند و برخی از آنها برخی دیگر _ و نه شما _ را بر
سر دنیا می کشند ،و شما در خانه هایتان ایمن و از آنان به دورید؟ سفیانی برای انتقام گیری
ش���ما از دش���منانتان کافی اس���ت و او یکی از نشانه ها برای شماس���ت .آن فاسق چون خروج
کند ،شما یک یا دو ماه بعد از خروج وی درنگ می کنید و [ در آن برهه ] زیانی از جانب او بر
شما وارد نمی شود تا آنکه او مردمان بسیاری از غیر شما را بکشد.
برخی از یاران امام؟ع؟ عرض کرد :آن هنگام [ و بعد از آن یک یا دو ماه ] ،با خانواده هایمان
چ���ه کنی���م؟ حضرت فرمودند :مردان ش���ما از او پنهان ش���وند ،چرا که بی���م و غضب او تنها بر
شیعیان ماست .اما زنان _ اگر خداوند تعالی بخواهد _ زیانی به آنان نخواهد رسید.
پرس���یدند :مردان به کجا بگریزند؟ فرمودند :هرکه خواست جایی برود ،به مدینه ،مکه و یا
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مناطقی دیگر برود ،آنگاه افزودند :با مدینه چه کار دارید ،و حال آنکه لش���کر آن فاسق آهنگ
ّ
ّ
آن را خواهن���د کرد؟ لکن به مکه بروید که محل اجتماع شماس���ت .فتن���ه ی او تنها به مدت
ُ
بارداری زن _ نه ماه _ است ،و اگر خداوند بخواهد از آن تجاوز نخواهد نمود».

و� ف
رو� کرد ،ب�ه ت
چ� ن
س� ی� نا�ی خ� ج
سم� ما ب� ی� یا� ی�د
کافی  274/ 8از فضل کاتب نقل می کند« :در حضور امام صادق؟ع؟ بودم که نامه ی ابو مسلم
خراسانی رسید ،ایشان [ به قاصد ] فرمودند :نامه ات جوابی ندارد ،از نزد ما بیرون رو.
ما با یکدیگر آرام آرام صحبت می کردیم 1،ایشان فرمودند :درباره ی چه با هم آرام آرام سخن
می گویید؟ ای فضل ! خداوند که ذکر او عزیز است به خاطر شتاب بندگان شتاب نمی کند،
ّ
و البته که بر کندن یک کوه از موضعش ،آس���انتر از از میان بردن حکومتی اس���ت که مدت آن
پایان نیافته است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

سپس فرمودند :فالن بن فالن _ تا آنکه به هفتمین شخص از فرزندان فالن رسیدند _ [ پیش
از قائم ما حکومت خواهند داشت ].

2

م���ن گفتم :فدایت ش���وم ،نش���انه ی میان ما و ش���ما [ برای ظه���ور ] چه خواهد بود؟ ایش���ان
فرمودند :ای فضل ! حرکتی از خود نشان نده تا آنکه سفیانی خروج کند ،پس چون خروج کرد
ما را اجابت کنید _ و این را سه بار فرمودند _ ،و او حتمی است».
اثب ��ات الوصی ��ة  226/از ابو بصیر از امام باق ��ر؟ع؟« :آنچه بدان امید دارید واقع نخواهد ش���د،
ت���ا آنک���ه س���فیانی ب���ر چوب های آن3س���خنرانی کن���د .پس چ���ون چنی���ن ام���ری رخ داد ،قائم
آل محمد؟ع؟ از سمت حجاز به سوی شما بیاید».
کاف ��ی  264/ 8از عیص بن قاس ��م از ام ��ام صادق؟ع؟ نقل می کند« :تق���وای خداوند _ که یگانه
است و هیچ شریکی ندارد _ را پیشه کنید و بر خود مراقب باشید ،زیرا به خدا سوگند [ ممکن
اس���ت ] مردی باشد که گله ای گوس���فند دارد و بر آن چوپانی گمارده باشد ،حال اگر او مردی
ً
 .1ظاهرا در این باره صحبت می کردند که چرا امام؟ع؟ حاضر نشدند حتی نامه ی او را بخوانند .م
 .2سخن در رابطه با بنی عباس است و اینکه حکومت اینان قبل از خروج قائم ماست .م
ً
 .3ظاهرا مقصود دمشق است.
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را یافت که از این چوپان به گوس���فندانش آ گاهتر باش���د ،این را اخراج می کند و آن مرد داناتر
را می آورد .به خدا قس���م اگر ش���ما دو جان داش���تید که با یکی می جنگیدید و تجربه حاصل
می کردی���د ،و دوم���ی باق���ی می ماند و آن گون���ه که برایتان [ راه صحیح ] روش���ن می ش���د رفتار
[ و زندگی ] می کردید [ خوب بود ] ،ولی یک جان بیش���تر نیس���ت که اگر از دس���ت رود به خدا
دیگر توان توبه نیز از دست رفته است ،پس شما شایسته ترید که برای خود بگزینید.
اگر کس���ی از ما به س���راغتان آمد ،بنگرید برای چه خروج می کنید؟ نگویید زید خروج کرد،
زید دانا و صدوق بود و ش���ما را به خود نمی خواند ،بلکه تنها به رضا از آل محمد؟مهع؟دعوت
کرد ،و اگر پیروز می شد ،به آنچه شما را بدان دعوت کرده بود وفا می کرد .او به سوی حکومتی
مجتمع خارج ش���د تا آن را در هم ش���کند ،ولی آن کس از ما که امروز خروج کند شما را به چه
چیزی دعوت می کند؟ به رضا از آل محمد؟مهع؟؟ ما ش���ما را ش���اهد می گیریم که بدان راضی
نیس���تیم .او ام���روز _ که هیچ کس���ی همراهش نیس���ت _ از ما نافرمانی می کن���د ،و آن زمان که
پرچم ها و بیرق ها در میان باش���د ،س���زاوارتر اس���ت که از ما نش���نود [ و نافرمانی کند ] ،مگر آن
کس���ی که بنی فاطمه با او همراهی کنند .به خدا قس���م صاحب ش���ما تنها آن کس اس���ت که
آنان بر گرد او جمع شوند.
چون رجب فرا رس���ید ،به نام خدای عزوجل بیایید ،و اگر خوش داش���تید تا ش���عبان تأخیر
بیاندازید اش���کالی ندارد ،و اگر خواس���تید در میان خانواده هایتان [ رمضان را ] روزه بدارید و
شاید این کار موجب توانایی بیشتر شما شود [ ایرادی ندارد ] .به عنوان نشانه ،سفیانی برایتان
کافی است».
کاف ��ی  264/ 8از َس ��دیر نق ��ل می کن ��د« :ام���ام ص���ادق؟ع؟ فرمودند :ای س���دیر ! م�ل�ازم خانه،
و فرش���ی از فرش های آن باش .مادامی که شب و روز آرام است ،آرام باش .پس آن هنگام که
به تو خبر خروج سفیانی رسید ،به نزد ما بیا اگر چه پیاده باشی».

1

بح ��ار االنوار  270/ 52همین روایت را نقل می کند و در ادامه ی آن آمده اس ��ت« :عرضه داش���تم:
فدایت ش���وم ،آیا پیش از آن [ که س���فیانی خروج کن���د ] امری رخ خواه���د داد؟ فرمودند :آری
 .1و نیز وسائل الشیعة  36/ 11و بحار  303/ 52و 270
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_ و با س���ه انگش���ت به سمت شام اش���اره کردند _ و فرمودند :س���ه بیرق؛ بیرق حسنی ،اموی و
قیسی .آنان حضور دارند که یکباره سفیانی خروج کرده و بسان زرع آنها را درو می کند و چون
آن را ندیده ای».
نگارن ��ده :در ای ��ن حدیث ،تفاصی ��ل حرکت آنها نیامده اس ��ت .ممکن اس���ت مقصود حکومت
حس ��نیان ،بنی امی ��ه و یمنی ه ��ا باش ��د .بی ��رق حس ��نی از زم ��ان بنی امی ��ه مط���رح ب���وده اس���ت،

العقد الفرید  72/ 5می نویسد« :علت قتل سدیف به دست منصور عباسی ابیاتی ابهام برانگیز
بود که وی سرود و برای او فرستاد:

ً
أس ــرفت یف قتــل الرعیـة ظاملا
فلتـ ـ ـ ّ
ـأتینـک رای ـ ــة حس ـ ـ ّ
ـنیة

ّ
فا کفف یدیک أظلها مهدیهّ ا
جـ ّـرارة یقت ــاده ـ ـ ــا حسـ ــنیهّ ـ ــا

در کشتار ّ
رعیت ز یاده روی منودی ،دست نگه دار ،آمدن مهدی نزدیک است
ب���ه ح�ت�م [ لش���کر و ] بیریق حس�ن�ی به س���راغت خواه���د آمد که انبوه اس���ت و حس�ن�ی آن را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رهبری می کند»

ق
ق
ت ش
صاد� و امام ر�ض ا؟امهع؟ ب�ر � ی�ام
ها�ی ب�رای جا� ب�ار امام
�لا� ی
غیب ��ت نعمان ��ی  253/روای ��ت می کند« :امام رض���ا؟ع؟ فرمودن���د :پیش از این ام���ر [ ظهور ]،
1
سفیانی ،یمانی ،مروانی و شعیب بن صالح خواهند بود ،پس این چرا چنین ّادعا می کند؟»
نگارنده :مروانی کس ��ی اس ��ت که پیش از س ��فیانی در شام ظاهر می شود .ش���عیب بن صالح هم
فرمانده لشکر خراسانیان است.

کاف ��ی  331/ 8از معل ��ی ب ��ن خنیس روای ��ت می کند« :نامه ی عبد الس�ل�ام بن نعیم و س���دیر و
افرادی دیگر را برای امام صادق؟ع؟ بردم و این زمانی بود که سیاه جامگان ظهور کرده بودند
و هنوز بنی عباس به قدرت نرسیده بودند .مفاد نامه ها این بود که ما توان بازگرداندن خالفت
 .1و نیز اثبات الهداة  .735/ 3ابو الس���رایا س�� ّ
�ری بن منصور ش���یبانی در س���ال  199و در دوران خالفت مأمون در کوفه
خروج کرد و مردم را به بیعت با محمد بن ابراهیم بن اس���ماعیل طباطبا فرزند ابراهیم بن حس���ن بن حس���ن بن علی بن
ً
اب���ی طال���ب؟ع؟ دعوت کرد و نهضتی به راه انداخت ،و نهایتا کش���ته ش���د ،ر.ک به تتمة المنته���ی  ،334/محمد بن
ابراهیم خود را قائم نامیده بود و ممکن است این روایت ّردی بر او باشد .م
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به ش���ما را داریم ،نظر ش���ما چیست؟ ایش���ان نامه ها را بر زمین زدند و فرمودند :اف ،اف 1،من
امام اینان نیستم ،آیا ندانستند تنها او [ قائم ] سفیانی را می کشد؟»
رج ��ال کش ��ی  353/مش ��ابه همی ��ن جر ی ��ان را نقل می کن ��د و حضرت طب ��ق آن نق ��ل می فرماید:

«من امام اینان نیستم ،آیا ندانستند صاحبشان سفیانی است؟»
نگارن ��ده :می بایس ��ت به فش ��ارهایی که امام ��ان؟مهع؟ _ از ناحیه  ی ش ��یعیان و نیز کس ��انی که در
حکومت طمع داش ��تند _ با آن مواجه بودند ّ
توجه داشت ،یعنی همان کسانی که به دنبال اجازه ی
ائم ��ه؟مهع؟ بودن ��د تا به نام ایش ��ان به صحنه ی سیاس ��ت پ ��ا گذارند و قی ��ام کنند ،با ای ��ن بهانه که
پیامبر؟ص؟ آنان را به حضرت مهدی؟ع؟ و دولت ایشان بشارت داده اند !
امامان؟مهع؟ نیز دس ��ت رد بر س ��ینه ی اینان می زدند و بیان می داشتند که یکی از شروط ظهور امام
مهدی؟ع؟ خروج سفیانی قبل از ایشان است.

ف ن
روا� � ن�ی ّ
ت��أ ث� ی�ر روا ی� ت
ام�ه
ی
ا� مر�ب وط ب�ه س� ی�ا�ی ب�ر پ� ی� ن ب
طبیعی اس ��ت که امویان و اتباع آنان پس از س ��قوط و زوال حکومت خود ،روایات سفیانی را برای
خ ��ود به کار گیرند ،با ای ��ن بهانه که پیامبر؟ص؟ از ظهور چنین حاکم قدرتمندی خبر داده اس ��ت ،و
صد البته که ملعون و متجاوز بودن سفیانی برای آنان ّ
اهمیتی ندارد !
از این رو می بینیم تعدادی از ش ��خصیت های بنی ّ
امیه و دیگران به این ّادعا که س ��فیانی موعود
هستند برخاستند و بر ضد ّ
عباسیان قیام کردند ،برخی از آنها هم ،پیروان و جنگجویانی داشتند !
کت ��اب خط ��ط الش ��ام  154/ 1قیام هایی را به نام س ��فیانی ذک ��ر می کند ،از جمل ��ه :قیام علی بن
عبداهلل بن خالد بن یزید بن معاویة بن ابی س ��فیان که او را ابو عمیطر می گفتند و به س ��ال  195و در
خالفت امین ،در ش ��ام خروج کرد .دیگری قیام س ��عید بن خالد اموی پس از ابو عمیطر است .دیگر
نهضت مبرقع به سال  227و در شام ،در دوران خالفت معتصم.
همو در  185/ 2قیام عثمان بن ثقاله را نام می برد که در عجلون اردن و به س ��ال  816خروج کرد و

ّ
مدعی شد سفیانی موعود است.
 .1ادات بیان اندوه و خستگی
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و در  161/ 1س ��خنی را از مأمون عباس ��ی می آورد ،وی گوید :بزرگان قضاعه در انتظار س���فیانی و
خروج او هستند تا از پیروان او باشند ! و دیگر ّادعاهای مشابه.

نقد دیگر ما به روایات منابع ّ
سنی پیرامون سفیانی ،آن است که درباره ی او مبالغه کرده اند ،تا آنجا

که بعضی از آنها بر این باورند که س ��فیانی اوصافی غیبی دارد ،گویا از س ��وی خدا مبعوث می شود !

الفتن  279 ،180/ 1و  283و  699/ 2از حضرت علی؟ع؟ نقل می کند« :س���فیانی از نسل خالد
بن یزید بن ابی س���فیان اس���ت .او مردی است با سری بزرگ .در صورت نشان آبله و در چشم
نقطه ای سفید دارد .از منطقه ای در دمشق از وادیی که وادی یابس گویند در میان هفت نفر
خ���روج می کن���د .یکی از آنان پرچمی پیچیده دارد که در آن نصرت را می شناس���ند .هراس و
رعب در مقابل او تا س���ی میل می رود .کس���ی که قصد آن پرچم کند ،آن را نمی بیند مگر آنکه
شکست می خورد.
خالد بن معدان گوید :س���فیانی با دس���ت خود س���ه نی بر می دارد .آن را بر کس���ی نمی کوبد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مگر آنکه می میرد.
در خ���واب ن���زد او می آین���د و می گوین���د :برخیز و قی���ام کن ،او نی���ز بر می خیزد ولی کس���ی را
نمی یاب���د .دوب���اره همان خ���واب را می بیند و همان طور می ش���ود .بار س���وم ب���ه او می گویند:
برخیز ،برو و ببین چه کس���ی پش���ت در خانه ی توس���ت .او هم همی���ن کار را انجام می دهد و
ُ
هفت یا نه نفر که پرچمی با خود دارند را مشاهده می کند .آنان می گویند :ما یاران تو هستیم.
او ب���ه همراه آنان قیام می کند و مردمانی از روس���تاهای وادی یابس ه���م از او پیروی می کنند.
حاکم دمشق که در آن روز کارگزار بنی عباس است ،برای مواجهه و نبرد با او خارج می شود،
ولی چون پرچم او را مشاهده می کند ،شکست می خورد».
برخ ��ی از اه ��ل خبره گفته اس ��ت که وادی یابس از درعا در س ��وریه تا نزدیک نابلس در فلس���طین
امتداد دارد.
نقد دیگر آنکه اکثر روایات آنان پیرامون سفیانی بدون سند و از اقوال تابعین است .عالوه بر آنکه
در غال ��ب م ��وارد ،نتیجه ی تحریف احادیث پیامبر و اهل بیت؟مهع؟ توأم ب ��ا افزودن اموری خیالی به
آنهاست !
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ن ق ق
س�ا
� ب�رد �ر� ی� ی
ّ
مصب دریاچه ی خابور به نهر فرات ،آثاری در نزدیکی دیر الزور سوریه،
قرقیسیا شهری است در
ً
در مرز سوریه و عراق که به ترکیه هم نسبتا نزدیک است.

معجم البلدان  328/ 4از حمزه ی اصفهانی نقل می کند« :قرقیس���یا ّ
معرب کرکیسیاست که از
کرکیس اشتقاق یافته است .کرکیس عنوانی است برای میدان مسابقه ی اسبان».
در روایات ّ
متعدد آمده است که در کنار قرقیسیا نبردی سخت در می گیرد .برخی از روایات نیز آن
ّ
را به س ��فیانی که در زمان حضرت مهدی؟ع؟ خواهد بود مرتبط دانسته است .در بعضی نیز علت

آن گنجی ذکر شده که در مجرای فرات آشکار می گردد و سفیانی و ترکان بر سر آن درگیر می شوند.

برخ ��ی روای ��ات :کافی  295/ 8روای ��ت می کند« :امام باقر؟ع؟ به ّ
میس���ر فرمودند :میان ش���ما و
قرقیس���یا چه مقدار فاصله اس���ت؟ او گفت :قرقیسیا در نزدیکی فرات است ،ایشان فرمودند:
در آنجا رخدادی به وقوع می پیوندد که از زمانی که خداوند تبارک و تعالی آس���مان ها و زمین
را آفریده اس���ت مانند آن رخ نداده اس���ت ،و تا زمانی که آس���مان ها و زمین باشند رخ نخواهد
داد ،میهمانی پرندگان خواهد بود ،درندگان زمین و مرغان آس���مان از آن س���یر خواهند ش���د،
قیس1در آن به هال کت می رس���ند و و دیگر کس���ی از آنان برنمی خیزد.
این روایت را چند نفر نقل کرده و در ادامه می افزایند :و منادی ندا می کند :به سوی گوشت
ّ
جباران بیایید».
غیبت نعمانی  278/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :خداوند س���فره ای _ و در روایتی دیگر
میهمانیی _ در قرقیس���یاء دارد .فرش���ته ای از آس���مان نگاه کرده و ندا در می دهد :ای پرندگان
آسمان و ای درندگان زمین ! بیایید و از گوشت ّ
جباران سیر شوید».
هم ��ان  303/از اب ��ن ابی یعفور روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ ب���ه من فرمودند :فرزندان عباس و
َ
مروانی نبردی در قرقیس���یاء خواهند داش���ت که موی پس���ر قوی در آن سفید می شود .خداوند
نص���رت را از آن���ان برمی دارد و ب���ه پرندگان آس���مان و درندگان زمین وحی می کند :از گوش���ت
ّ
جباران سیر شوید .سپس سفیانی خروج می کند».
 .1قبیله ی بنی قیس که شاخه ای از بنی اسدند.
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شیخ مفید؟حر؟ در اختصاص  255/از جابر جعفی روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ به من فرمودند:
ای جابر ! در خانه ات بنش���ین و هیچ ّ
تحرکی از خود نش���ان نده تا زمانی که نش���انه هایی را که
برایت می گویم مشاهده نمایی ،البته اگر دریابی؛ نخست اختالف فرزندان فالن ،و نمی بینم
ک���ه آن را درک کن���ی ،ولی بع���د از من این را [ برای م���ردم ] بگو ،منادی از آس���مان ندا می کند،
صدای���ی ک���ه از ناحیه ی دمش���ق به فتح و پی���روزی خواهد آمد ،منطقه ای از مناطق ش���ام که
جابیه نام دارد در زمین فرو رود ،قس���متی از مس���جد راس���ت دمش���ق س���قوط کن���د ،گروهی از
ناحی���ه ی ت���رک خروج کنند و ب���ه دنبال آن فتن���ه ی روم رخ دهد ،برادران ت���رک خواهند آمد تا
آنک���ه در جزی���ره فرود آیند ،گروهی از روم خروج کنند تا آنکه در رمله فرود آیند ،ای جابر ! در آن
سال اختالف بسیاری در تمامی مناطق مغرب خواهد بود .نخستین زمینی که ویران می شود
ش���ام اس���ت .در آن هنگام به سه پرچم [ و گروه ] تقس���یم می شوند؛ بیرق های اصهب ،ابقع و
س���فیانی ،سفیانی با ابقع مواجه می ش���ود و با یکدیگر می جنگند ،و سفیانی ابقع و یارانش و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نیز اصهب را به هال کت می رس���اند .آنگاه اندیشه ای جز عراق ندارد .لشکر او از کنار قرقیسیا
عبور می کنند و در آنجا صد هزار تن از طاغیان را به قتل می رسانند.
س���فیانی لش���کری هفتاد هزار نفری را به سوی عراق گس���یل می دارد .آنان هم می کشند ،به
دار می آویزند و اس���یر می کنند .در این هنگام اس���ت که پرچم هایی از سوی خراسان می آیند
و منازل را به سرعت طی می کنند و تنی چند از یاران قائم همراه آنها هستند .مردی از موالی
اهل کوفه خروج می کند که فرمانده لشکر سفیانی او را بین حیره و کوفه به قتل خواهد رساند.
سفیانی لشکری را هم به مدینه می فرستد .پس مهدی از آنجا به مکه می رود .به فرمانده لشکر
س���فیانی خبر میرسد که مهدی از مدینه خارج شده است .او هم لشکری را به دنبال ایشان
می فرستد ،ولی حضرت را درنمی یابند و امام هراسان و منتظر به مانند موسی بن عمران؟ع؟
وارد مکه می شود.
امیر لش���کر س���فیانی در بیابان فرود می آید .پس منادی از آس���مان ندا می کن���د :ای بیابان !
ای���ن ق���وم را ناب���ود کن ،آن بیاب���ان هم آنان را ب���ه زمین فرو می برد و تنها س���ه ت���ن از آنان نجات
می یابند که خداوند صورت هایش���ان را به پش���ت سرهایش���ان برگردانده است و از [ قبیله ی ]
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ُمص ِد�قا ِل َما َمعك ْم ِم نْ� ق� بْ� ِل � ْن� ن�ط ِم َس ُو ج�وها ف� ن� ُردها على �د بَ� ِارها1،...اى كسانى كه به شما كتاب
داده ش ��ده است ،به آنچه فرو فرستاديم و تصديقكننده ی همان چيزى است كه با شماست ايمان
بياوريد ،پيش از آنكه چهرههايى را محو كنيم و در نتيجه آنها را به قهقرا بازگردانيم تا آخر آیه.

قائم آن روز در مکه است ،پشت خود را به بیت الحرام تکیه داده و بدان پناه آورده است و
ندا می دهد :ای مردم ! ما از خدا و مردمانی که ما را اجابت کنند یاری می جوییم ،چرا که ما
اهل بیت پیامبرتان و نزدیک ترین مردم به خدا و حضرت محمد؟ص؟ هستیم»...
الفتن  285/ 1سخنی را از ارطاة نقل می کند که در آن نبرد قرقیسیا با سفیانی مرتبط است و ترک
و روم نیز در آن نقش آفرینی می کنند ،لکن کالمی بی سند و بریده است.
روایات ��ی دیگ ��ر نیز آن را به گنجی که بر س ��ر آن اختالف واقع می ش ��ود ربط داده اس ��ت ،از جمله:

الفت ��ن  ،239/ 1مش ��ابه آن  335/و  611/ 2از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :ف���رات کوهی از طال و
نقره را نمایان می کند که براى رس���یدن به آن ،از هر نه نفر ،هفت نفر کش���ته می شوند .اگر آن را
درک کردید ،بدان نزدیک نشوید ...فتنه چهارم ،هیجده سال امتداد مى يابد و در حالی تمام
مى شود كه فرات ،كوهی از طال را نمايان كرده استّ .امت بر آن هجوم می برند و از هر نه نفر،
هفت نفر كشته مى شوند».
همان  82/ 1از حضرت امیر؟ع؟« :سفیانی بر شام غلبه می یابد ،سپس بین آنان در قرقیسیا
نبردی رخ می دهد و چنان می شود که پرندگان آسمان و درندگان زمین از الشه های آنان سیر
می ش���وند .آنگاه در مرکزشان مش���کلی به وجود می آید .لذا گروهی از آنها می آیند تا آنکه وارد
سرزمین خراسان شوند .لشکر سفیانی در طلب اهل خراسان می آیند و شیعیان آل محمد را
در کوفه می کشند .سپس اهل خراسان در طلب مهدی خارج می شوند».

2

اگر روایات جنگ بر س ��ر این گنج صحیح باشد ،احتمال آن می رود که این گنج نفت و یا معدن
طال باش ��د که دولت ها بر س ��ر تصاحب آن با هم درگیر می ش ��وند .طرف مقابل س ��فیانی در آن نبرد
 .1سوره ی نساء 47/
 .2و نیز المستدرک  501/ 4و عقد الدرر 87/
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ترکان خواهند بود که ممکن اس ��ت همین ترکیه ی فعلی باش ��د ،چرا که نزاع در کنار مرزهای سوریه
و ترکی ��ه خواه ��د بود .ولی طرف مقابل مش ��خص نیس ��ت و ممکن اس ��ت کردها نیز یک���ی از اطراف
درگیری باشند.

فـرهـنـــــــگ
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فصل نوزدهم

ح�ا�ز
ج
وضعیت حجاز در عصر ظهور

ق
ح�ا�ز پ� ی� ش� ا�ز ظ�هور امام عصر
و� یا�ع ج

؟جع؟

احادی ��ث و آث ��اری پیرامون رخداده���ای حجاز پیش از ظهور امام عص ��ر؟جع؟ ،هنگام و پس از آن
رسیده است .منابع ّ
سنی در رابطه با حوادث موسم حج در نزدیکی ظهور امام؟ع؟ مبالغه کرده اند.
ما در ابتدا احادیثی را ذکر می کنیم که در منابعمان یافت می ش ��ود و بعد از آن س���راغ روایات دیگران
می رویم.

قرب االسناد  164/از احمد بن محمد بن ابی نصر از امام رضا؟ع؟ روایت می کند« :پیش از این
امر نشانه هایی است؛ [ از جمله ] :حادثه ای که بین دو حرم رخ می دهد ،گفتم :آن چیست؟
فرمودند :جنگی قبیله ای خواهد بود ،و فالنی از آل فالن پانزده تن را خواهد کش���ت».
ارش ��اد  360/از ام ��ام رضا؟ع؟ نقل می کند« :آنچه ب���دان امید دارید واقع نخواهد ش���د تا آنکه
جداسازی و امتحان شوید و از شما تنها اندکی باقی مانند ،سپس این آیه را تالوت فرمودند:
َ
َّ َ
َ
لا� فْ� تَ� نُ� نَ
ال� ُاس أ� نْ� ُ� تْ� َر ُكوا أ� نْ� َ� قُ� ُولوا آ� َم نّ َ�ا َو ُه ْم ُ
أ�لم .أ� َح ِس َب� ن
و� 1،الم .آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايمان
ي
ي
ي
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آورديم ،رها مىشوند و مورد آزمايش قرار نمىگيرند؟

آن���گاه فرمودن���د :همانا یکی از نش���انه های فرج رخدادی بین دو مس���جد اس���ت ،و فالنی از
فرزندان فالن پانزده تن از بزرگان عرب را خواهد کشت».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی « :271/حکومت بنی ف�ل�ان پایان نخواهد یافت تا آنکه شمش���یرهای
بنی فالن درگیر شوند .آن هنگام است که حکومت آنان رو به زوال می رود».
غیب ��ت نعمان ��ی  159/از ابان ب ��ن تغلب از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :بر م���ردم زمانی فرا
خواهد رس���ید که در آن ،س���بطه [ و س���کون ] به سراغش���ان خواهد آمد ،و دانش بس���ان ماری
ّ
وضعیتی به س���ر می برند که
که در س���وراخ جمع می ش���ود ،رخ���ت برمیبندد .آنان در چنی���ن
ستاره شان طلوع می کند.
گفتم :سبطه چیست؟ فرمودند :فترت [ و غیبت امام ] ،عرضه داشتم :آن زمان چه کنیم؟
فرمودن���د :بر همان [ اعتقاد ] که اکنون هس���تید باقی بمانید تا آنکه خدا س���تاره تان را آش���کار
سازد».
 .1سوره ی عنکبوت 1 - 2/
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کافی  340/ 1از ابان بن تغلب« :امام صادق؟ع؟ فرمودند :تو چسان خواهی بود آن هنگام که
بین دو مس���جد حادثه ای رخ دهد ،پس دانش رخت بربندد ،همان گونه که مار در سوراخش
جمع می شود ،شیعیان اختالف کنند و برخی از آنها بعضی را کذاب بنامند ،و بعضی شان
در چهره ی برخی آب دهان اندازند؟ عرض کردم :فدایت ش���وم ،خیری در آن زمان نیس���ت،
فرمودند :تمام خیر آن هنگام است و سه بار این جمله را تکرار کردند».
غیب ��ت نعمان ��ی  172/از ابو بصی ��ر روایت می کند« :به ام���ام صادق؟ع؟ گفت���م :امام باقر؟ع؟
می فرمودند :قائم آل محمد دو غیبت دارد که یکی طوالنی تر از دیگری است .فرمودند :آری،
و آن [ ظهور ] واقع نخواهد ش���د تا آنکه شمش���یرهای بنی فالن درگیر شوند ،حلقه تنگ شود،
ّ
س���فیانی ظاه���ر گردد ،بال ش���دت گیرد و م���رگ وقتلی م���ردم را فراگیرد که از آن ب���ه حرم خدا و
رسولش؟ص؟ پناه آرند».
همان  267/از عبداهلل بن سنان از امام صادق؟ع؟« :مرگ و قتلی مردم را فرامی گیرد که به حرم
ّ
پناه می جویند .به دنبال ش���دت جنگ ،منادی راس���تینی ندا می کند :این کش���تار و جنگ
برای چیست؟ صاحبتان فالن است».
مختصر بصائر الدرجات  199/از حضرت امیر؟ع؟ در خطبه ی مخزون« :ای مردم ! از من سؤال
کنید قبل از آنکه فتنه ای شرقی [ بسان شتری چموش ] پایش را بلند کند و در مهارش گذارد
_ و این [ فتنه ] پس از مرگ و زندگانی اس���ت _ ،یا آنکه آتش���ی با هیزم درش���ت در مغرب زمین
ش���عله ور ش���ود و فریاد به خونخواهی یا مانند آن کند .پس آن هنگام که فلک بگردد خواهید
گفت :او ُمرد ،یا هال ک شد ،در کدام وادی سیر می کند .پس در آن روز تأویل این آیه خواهد آمد:
َ
َ
َ َ ْ ُ أَ ْ َ َ ً
ثُ َّ َ َ ْ ن َ ُ ُ ْ َ َّ �ةَ َ َ ْ ْ َ أ ْ َ ْ ن ُ ْ أ ْ
وال َو بَ� ن� ي� نَ� َو ج�عل ن�اك ْم �ك ث� َر ن� ف� ي�را1،پس [ از چندى ]
�م ردد�ا لكم الكر عل ي� ِهم و �مدد�اكم ِب��م ٍ
دوباره ش ��ما را بر آنان چيره مىكنيم و ش ��ما را با اموال و پسران يارى مىدهيم و [ تعداد ] نفرات شما
را بيشتر مىگردانيم.

برای آن نش���انه ها و عالماتی اس���ت؛ نخست آن که کوفه با لش���کر و خندق محاصره شود،
در س���ر کوچه های کوفه آتش روش���ن شود ،چهل شب مس���اجد تعطیل شود ،سه پرچم _ که با
 .1سوره ی اسراء 6/
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[ پرچم ] هدایت مش���تبه می ش���وند _ پیرامون مسجد اکبر آمد و شد کنند که قاتل و مقتول در
آتش اند .کش���تار بس���یار ،مرگ وسیع ،قتل نفس زکیه در پش���ت کوفه در میان هفتاد نفر ،آنکه
ّ
می���ان رک���ن و مقام ذبح می ش���ود ،قتل صبر اس���بغ مظفر در بیعت بتان و به همراه بس���یاری از
ش���یاطین انس ،خروج سفیانی با پرچمی س���بز و صلیبی از طال که فرمانده ی آن پرچم مردی
است از کلب و با دوازده هزار اسب آهنگ مکه و مدینه می کنند ،امیر آن از بنی ّ
امیه است و
ّ
خزیمه نام دارد ،چشم چپ ندارد ،در چشمش لکه ای خون است ،دنیا به کامش خواهد بود
و بیرق او شکس���ت نخواهد خورد تا آنکه در مدینه فرود آید .پس مردان و زنانی از آل محمد را
جمع می کند و در خانه ای که خانه ی ابو الحسن اموی گویند زندانی می کند».
نگارنده :این احادیث می رس ��اند که آل فالن حکومتی نیرومند خواهند داش���ت ،لکن به س���بب
رخداد اختالف میان آنان رو به ضعف می روند .پس از آن خلیفه شان می میرد که با مرگ آن فرج و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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گشایش ��ی رخ می نماید .در ادامه س ��فیانی خروج می کند و یمانی ظاهر می شود .به دنبال آن اتفاقی
ّ
در میان دو حرم مکه و مدینه رخ می دهد و درگیری و نبرد بین س ��ه بیرق در حجاز ش���دت می گیرد و
همه اهل آتش اند.
بعد از آن امام؟ع؟ ظاهر می ش ��وند و لشکر سفیانی می آیند تا حرکت ایشان را در نطفه خفه کند،
لکن معجزه ی موعود رخ می دهد و آنان طعمه ی زمین می ش ��وند .امام؟ع؟ رهسپار عراق می شوند.
از آنجا به دمشق می روند و جنگی با سفیانی به وقوع می پیوندد که به شکست سفیانی و قتل وی
ّ
توسط آن حضرت منتهی می شوند و در ادامه ایشان بر بالد حکمرانی خواهند داشت.

ن
م�رد و مرگ او ف� جر� ت�مامی مردم ت
اس�
حکمرا�ی می ی
غیب ��ت نعمان ��ی  267/از ابو بصی ��ر از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کن ��د« :م���ردم در عرفاتند که
ش���خصی س���وار بر ش���تری س���ریع می آید و خبر از مرگ خلیف���ه ای می دهد که با م���رگ او فرج
آل محمد؟ص؟ و نیز فرج تمامی مردم خواهد بود».
هم ��ان  257/از ابن اب ��ی یعفور چنین نقل می کند« :امام صادق؟ع؟ به من فرمودند :با دس���ت
بش���مار؛ هال کت فالنی _ نام مردی از بنی ّ
عباس _ ،خروج سفیانی ،قتل نفس ،لشکری که به
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زمین فرو می رود و ندا ،عرض کردم :ندا چیست؟ آیا منادی است؟ فرمودند :آری ،و صاحب
این امر بدین وسیله شناخته می شود.
در ادامه فرمودند :تمامی فرج در هال کت فالنی است».
غیبت ش ��یخ طوسی  271/از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :کسی که برای من مرگ
عب���داهلل را ضمانت کند [ و از آن خبر آورد ] ،برای او [ قیام ] قائم را تضمین خواهم کرد .آنگاه
فرمودن���د :هنگامی که عبداهلل بمیرد ،پس از او مردم ب���ر هیچ کس گرد نیایند ،و این امر بدون
صاحب شما به پایان نخواهد رسید _ ان شاء اهلل _.
حکومت س���الیانه به پایان می رسد و جای خود را به حکومت ماهیانه و روزانه خواهد داد.
عرض کردم :آیا این به طول می انجامد؟ فرمودند :هرگز».

آ� ت� ش�ی ع�ظ
ق
ش
ح�ا�ز
ر�
�
در
م
�
ی
ج
غیبت نعمانی  253/از ابو بصیر از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :هنگامی که آتشی زرد و عظیم
را از سمت مشرق دیدید که سه یا هفت روز شعله ور است ،منتظر فرج آل محمد؟مهع؟ باشید
_ ان شاء اهلل عزوجل _ ،همانا خداوند عزیز حکیم است».
هم ��ان  267/از امام صادق؟ع؟« :آن زمانی که نش���انه ای در آس���مان دیدید _ [ یعنی ] آتش���ی
عظیم از سمت مشرق که چند شب شعله ور است _ فرج مردم خواهد بود ،و اندکی پیش از
قیام قائم؟ع؟ است».
الفت ��ن  232/ 1از اب ��ن معدان نقل می کند« :وقتی در ماه رمضان ،س���تونی از آتش را از س���مت
مش���رق ،و در آسمان دیدید ،تا می توانید غذا ذخیره نمایید ،زیرا سال گرسنگی خواهد بود».
نگارن ��ده :احتم ��ال م ��ی رود ای ��ن آت ��ش ،ی ��ک آت ��ش فش ��ان طبیع ��ی و ی ��ا آت ��ش س ��وزی ب���زرگ
نفتی باشد.
الصراط المس ��تقیم  258/ 2از عجائب البلدان و بدون س ��ند از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند:

«هنگامی که آتش در حجازتان رخ نمود و آب در نجفتان جریان یافت ،منتظر ظهور قائمتان
باشید».
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ای ��ن آتش غیر از آتش ��ی اس ��ت که در روای ��ت آمده در عدن ظاهر می ش ��ود و از نش���انه های قیامت

است ،از جمله مسند طیالسی  143/از حذیفة بن اسید ...« :آتشی از آخر عدن ظاهر می شود و
مردم را به سوی محشر می راند».

1

ف ن
ش
ح�ا�ز
ل�کر س� ی�ا�ی در ج
حدی ��ث لش ��کری ک ��ه به زمی ��ن فرو م ��ی رود ه ��م در منابع ما و ه ��م در منابع ّ
س���نیان آمده اس���ت،
و نی ��ز اینک ��ه این امر نش ��انه ای اس ��ت موعود و هنگام ��ی رخ می دهد که لش ��کر س���فیانی راهی مکه
می ش ��وند و خداون ��د در بیابان مدینه آن ��ان را به زمین فرو می برد .ارائه ی ط ��رق روایات مربوط به آن،
و نیز ّ
صحه گذاردن عالمان بر آن بالغ بر یکصد صفحه خواهد بود.

بخاری در صحیح خود  159/ 2و  19/ 3آن را مبهم گذاشته و تحت عنوان «باب هدم الکعبة:
باب ویرانی کعبه» آورده اس ��ت ،وی از عایشه نقل می کند« :رسول خدا؟ص؟ فرمودند :لشکری به
فـرهـنـــــــگ
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کعبه هجوم می آورد و در زمین فرو می رود».
او سخن از امام مهدی؟جع؟ را از آن حذف و وانمود کرده این روایت به ذو السویقه ی حبشی _ که
می پندارند کعبه را ویران می کند _ مرتبط است !
البته حاکم نیش ��ابوری در المس ��تدرک  520/ 4آنچه را که دیگران ح ��ذف کرده اند نقل می کند و

بنابر ش ��رط بخاری صحیح می ش ��مارد ،وی از ابو هریره روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند:
مردی که او را س���فیانی گویند در عمق دمش���ق خروج می کند و عموم کسانی که از او ّ
تبعیت
می کنن���د از کل���ب هس���تند .او چنان کش���تاری به راه می اندازد که ش���کم زنان را پ���اره کرده و
ک���ودکان را به قتل می رس���اند .قیس ب���رای مقابله با او گرد هم می آیند و س���فیانی آنان را هم به
هال کت می رساند و نمی توانند هیچ دفاعی از خود به عمل آورند.
مردی از اهل بیتم در حره خروج می کند .زمانی که خبر آن به س���فیانی می رس���د ،لش���کری
از لش���کرهایش را به س���وی او گسیل می دارد .او آنان را شکست می دهد .پس سفیانی خود با
همراهانش به س���وی او می آیند .هنگامی که به بیابانی می رس���ند زمین آنها را فرو می برد و از
 .1مشابه آن مسند احمد  6/ 4و صحیح مسلم  2225/ 4و در منابع ما خصال  446/ 2و غیبت شیخ طوسی 267/
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آنها تنها کسی که خبر رساند باقی می ماند».
مس ��لم بی ��ش از بخاری امانتداری کرده اس ��ت ،او در صحیح خ ��ود  166/ 8از عبیداهلل بن قبطیه

نقل می کند« :من ،حارث بن ابی ربیعه و عبداهلل بن صفوان نزد ام المؤمنین ام س���لمه رفتیم.
آن دو از او درب���اره  ی لش���کری ک���ه در زمی���ن فرو می رود س���ؤال کردن���د و ای���ن ،در ایامی بود که
اب���ن زبیر قیام کرده بود ،ام س���لمه گفت :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :کس���ی ب���ه خانه [ ی خدا ]
پناهنده می شود و لشکری به سمت او می فرستند و زمانی که آنان در بیابانی قرار می گیرند به
زمین فرو می روند ،من گفتم :ای رسول خدا ! کسی از این لشکر که کار خود را خوش ندارد چه
[ و آیا او هم رهس���پار دوزخ می ش���ود ]؟ فرمودند :او نیز به زمین فرو می رود ،ولی روز قیامت بر
اساس ّنیتش مبعوث می گردد».
از ام ��ام باق ��ر نی ��ز روای ��ت می کن ��د ک ��ه آن بیاب ��ان ،بیاب ��ان مدین ��ه اس ��ت .آن ��گاه مش ��ابه ای ��ن را از
حفصه می آورد.

مسلم در ادامه روایت دیگری را از عایشه از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :موجب شگفتی است
که مردمانی از ّامت من ،در پی مردی از قریش که به خانه [ ی خدا ] پناه جس���ته رهس���پار آن
دیار می شوند و چون به بیابان برسند در زمین فرو می روند.
گفتی���م :ای پیامب���ر خ���دا ! در راه مردمانی [ گوناگ���ون و با ّنیت های مختل���ف ] گرد می آیند
و هم مس���یر می ش���وند ،ایش���ان فرمودند :آری ،در میان آنان به مختار ،مجبور و مس���افر است،
هم���ه یکب���اره هال ک می ش���وند ،ول���ی گوناگون مبع���وث می ش���وند ،خداوند آنان را بر اس���اس
ّنیت هایشان برمی انگیزد».
ای ��ن روای ��ت بر آن دال ل ��ت می کند که صحاب ��ه از این رخداد آ گاهی داش ��ته اند و آن کس ��ی که به
خانه ی خدا پناهنده می شود ،محور اساسی آن است.
بخاری و مسلم این جریان را با اختصار بسیاری آورده اند که در دیگر آثار یافت می شود.

1

 .1ر.ک به الجمع بین الصحیحین  238/ 4و  ،245المصنف ابن ابی ش���یبه  ،43/ 15مس���ند احمد  ،316/ 6س���نن
اب���و داود  ،107/ 4تهذی���ب اب���ن عس���اکر  ،450/ 3جام���ع االص���ول  ،179/ 10جم���ع الفوائ���د  ،55/ 1المس���ند الجامع 20
 ،795/التاریخ الکبیر  ،118/ 5س���نن ابن ماجه  ،1350/ 2س���نن نسائی  ،207/ 5المعجم الکبیر  202/ 23و ،75/ 24
المستدرک  _ 429/ 4آن را بنابر شرط شیخین صحیح شمرده است _ و المصنف عبدالرزاق 371/ 11
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المصنف عبدال ��رزاق « :371/ 11به هنگام مرگ خلیفه ای ،اختالفی در خواهد گرفت .پس
م���ردی از مدین���ه بیرون آم���ده به مکه می رود .مردم او را در حالی که ناخش���نود اس���ت از خانه
بی���رون می آورن���د و بین رکن و مقام با او بیعت می کنند .لش���کری از ش���ام به س���وی او ارس���ال
می شود که چون به بیابان می رسند در زمین فرو می روند.
گروه ه���ای عراق و ابدال ش���ام نزد او می آیند و بیعت می کنن���د .او گنج ها را بیرون می آورد،
اموال را قسمت می کند و اسالم را در زمین حکمفرما می کند».
مس ��ند احم ��د  316/ 6و  285/روایات ��ی در ای ��ن موض ��وع می آورد ،وی از ام س���لمه نق���ل می کند:
ّ
ّ
«رسول خدا؟ص؟ إنا هلل و إنا إلیه راجعون گویان از خواب برخاستند ،من گفتم :ای رسول خدا !
چه ش���ده اس���ت؟ فرمودند :گروهی از ّامتم به زمین فرو می روند .آنان به س���مت مردی ارس���ال

می ش���وند و او به مکه می آید .خداوند آنان را از دس���تیابی به او منع می کند و آنان را در زمین
فرو می برد .همه در یک جا از بین می روند ،لکن متفاوت برانگیخته خواهند شد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هنگامی که از علت این مطلب پرس���یدم فرمودن���د :زیرا برخی از آنها را مجبور کرده اند و با
ناخوشایندی می آید».
المعجم االوس ��ط  222/ 6از ام سلمه« :ش���خصی به حرم پناه می برد و مردمان بسان پرندگان
پراکنده بر گرد او جمع می ش���وند تا آنکه س���یصد و س���یزده نفر که زنانی در می���ان آنهایند گرد
آین���د .او ب���ر هر جب���ار و جبار زاده ای فائق می آید و چنان عدل را آش���کار می س���ازد که زندگان
آرزوی حیات مردگان را خواهند داشت».
البدء و التاریخ  178/ 2می نگارد« :در روایت اس���ت که رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :مدینه را در
بهترین وضع رها می کنید تا آنکه س���گ بیاید و یک پای خود را بر س���تون مس���جد باال گیرد تا
ادرار کند ،اصحاب پرسیدند :ای رسول خدا ! آن روز میوه ها از آن کیست؟ فرمودند :درندگان
و پرندگان روزی طلب.
در گزارش���ی آمده اس���ت :لش���کر س���فیانی به قصد مکه می آیند .آنان به جایی که بیداء نام
دارد می رسند .پس منادی از آسمان ندا می کند :ای آسمان ! اینان را نابود کن ،و آنان در زمین
فرو می روند و تنها دو نفر از قبیله ی کلب که صورت هایشان به پشت برگشته نجات می یابند.
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آن دو به پشت می روند تا به سفیانی می رسند و این خبر را به او می رسانند.
از س���ویی دیگر بش���یر نزد مهدی که در مکه حضور دارد می آید و ایشان با دوازده هزار نفر که
ّ
ابدال و اعالم هستند خروج می کند .او می آید تا به محلی که سفیانی در آن است می رسد و
او را به اسارت می گیرد .او بر کلب حمله می کند ،زیرا آنان پیروان سفیانی بودند و زنان آنان را
به اسارت می گیرد ،گویند :زیانکار کسی است که آن روز از غنائم کلب برنگیرد».
الفتن  327/ 1از عبداهلل بن عمرو« :نش���انه ی خروج مهدی آن اس���ت که لش���کری در بیابان به
زمین فرو می رود».
ابن حم ��اد در الفتن مضامینی از روایات اهل بیت؟مهع؟ را در این باره می آورد ،لکن اس ��رائیلیات یا
بافته ه ��ای خود را نیز بدان می افزاید ،البته برخی روایات وی معقول اس ��ت ،مانند آنچه در 325/ 1

از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :به اهل مدینه خبر می رسد که لشکری به سمت آنان خارج شده
اس���ت .پ���س هر کس از آل محمد؟مهع؟ که آنجاس���ت به س���مت مکه می گریزد .توان���ا ناتوان را
حمل می کند و بزرگ کوچک را .لش���کریان به شخصی از آل محمد دست می یابند و او را در
کنار احجار الزیت سر می برند».
همان  90/روایاتی را از امام باقر؟ع؟ می آورد ،از جمله« :کس���ی به مکه پناه خواهد آورد .هفتاد
هزار نفر را _ که مردی از قیس فرمانده ی آنان اس���ت _ به س���راغ او می فرس���تند .زمانی که آنان
ب���ه گردن���ه برس���ند ،آخرین نف���ر آنها وارد می ش���ود و ّاولین نفر آنها هنوز خارج نش���ده اس���ت که
جبرئیل ندا می دهد :ای بیابان ! ای بیابان ! _ و مش���ارق و مغارب زمین آن را می ش���نوند _ آنان
را بگی���ر که خیری در آنها نیس���ت .تنها کس���ی ک���ه از نابودی آنان آ گاه می ش���ود چوپانی در آن
کوه اس���ت و می بیند که در زمین فرو می روند .هنگامی که آن پناهنده خبر اینان را می شنود،
خروج می کند».

یا� یا� ن� ش
دو� ت�حر�ی ف� آ�مده ت
ل�کر در ن
م� با�ع ما ب� ن
ج�ر� ن
اس�
اختص ��اص  255/و غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  269/از ام ��ام باقر؟ع؟ روای ��ت می کنند« :س���فیانی
لش���کری را به مدینه می فرس���تد .مهدی از آنجا به مکه می رود .به فرمانده لشکر سفیانی خبر
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می رس���د که مهدی از مدینه خارج ش���ده اس���ت .او هم لش���کری را به دنبال ایشان می فرستد
ولی حضرت را در نمی یابند .امام هراس���ان و منتظر به مانند موس���ی بن عمران؟ع؟ وارد مکه
می شود.
امیر لشکر سفیانی در بیابان فرود می آید .پس منادی از آسمان ندا می کند :ای بیابان ! این
قوم را نابود کن ،آن بیابان هم آنان را به زمین فرو می برد و تنها س���ه تن از آنان نجات می یابند
که خداوند صورت هایش���ان را به پش���ت سرهایش���ان برگردانده اس���ت و از کلب هستند و این
ّ ً
ُ
َََْ
َ أَ ُّ َ َّ ذ نَ أُ تُ ْ ت َ َ آ ُ
ا� � ِم ن�وا ِب� َما ن� ّ�ز ل ن�ا ُم َص ِد�قا ِل َما َم َعك ْم ِم نْ�
آیه درباره ی آنها فرود آمده است :ي�ا � ي�ها ال ِ�ي�� �و�وا ال ِك� ب
َ
ُ ً َ َ َّ َ َ َ أَ ْ َ
َ أ َْ
ق� بْ� ِل � نْ� ن�ط ِم َس ُو ج�وها ف� ن� ُردها على �د بَ� ِارها 1،...اى كس���انى كه به ش���ما كتاب داده ش���ده است ،به
آنچه فرو فرستاديم و تصديقكننده ی همان چيزى است كه با شماست ايمان بياوريد ،پيش از آنكه
چهرههايى را محو كنيم و در نتيجه آنها را به قهقرا بازگردانيم  ..تا آخر آیه.

قائم آن روز در مکه است .پشت خود را به بیت الحرام تکیه داده و بدان پناه آورده است و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ندا می دهد :ای مردم ! ما از خدا و مردمانی که ما را اجابت کنند یاری می جوییم ،چرا که ما
اهل بیت پیامبرتان و نزدیکترین مردم به خدا و حضرت محمد؟ص؟ هس���تیم.
هرکه در مورد آدم با من احتجاج کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به آدم هستم.
هر آنکه در مورد نوح با من به احتجاج بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به نوحم.
ه���ر کس���ی درب���اره ی ابراهیم ب���ا من به گفتگ���و بپ���ردازد [ ،بداند که ] م���ن نزدیکتری���ن فرد به
ابراهیم هستم.
هرکه در مورد حضرت محمد؟ص؟ با من بحث کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به ایشانم.
هر آن کس که درباره ی پیامبران با من به احتجاج بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس
به آنها هستم.

آ
نَّ َ ْ َ آ َ ُ ً آ
اص َط ف�ى �د َم َو ن�وحا َو� َل ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم َو� َل ِع ْم َر نَا�
آیا خداوند در کتاب رصین خود نمی فرمایدِ :إ�� اهلل
َ
َع َلى ْال َع َالم� نَ� .ذُ� ّر َّي� ةً� َ� ْع�ضُ َها م نْ� َ� ْع�ض َو ُ
اهلل َس ِم ي� ٌع ع ِل ي� ٌم2،ب���ه يقي���ن خداون���د ،آدم و نوح و خاندان
ِ ب ٍ
ِ ب
ِي
 .1سوره ی نساء 47/
 .2سوره ی آل عمران 33 - 34/
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ابراهيم و خاندان عمران را بر مردم جهان برگزیده [ و برتری داده ] است .فرزندانى كه بعضی از آنان
از [ نسل ] بعضی ديگرند ،و خداوند شنواى داناست.

من باقی گذارده ای از آدم ،ذخیره ای از نوح ،برگزیده ای از ابراهیم و گزیده ای از محمد؟ص؟
هستم.
بدانی���د ! هر ک���س با من درباره ی کتاب خدا احتجاج کند ،م���ن نزدیکترین مردم به کتاب
خدا هستم.
بدانید ! هر آنکه با من در مورد ّ
س���نت رس���ول خدا؟ص؟ گفتگو کند ،م���ن نزدیکترین مردم به
سنت پیامبر خدا؟ص؟ هستم.
کس���ی را ک���ه امروز س���خن مرا می ش���نود به خدا س���وگند می دهم ک���ه حاض���ر آن را به غائب
حق خود قس���م می دهم _ زیرا من بر شما ّ
حق خدا ،رس���ول او؟ص؟ و ّ
برس���اند ،و ش���ما را به ّ
حق
خویشاوندی پیامبر؟ص؟ را دارم _ که ما را یاری رسانید و کسانی را که بر ما ستم می کنند از ما
بازدارید ،ما را ترس���انیدند ،بر ما س���تم کردند ،از دیار و [ نزد ] فرزندانمان آواره نمودند ،به ّ
حق
ما تجاوز کردند و ما را از آن بازداش���تند و اهل باطل بر ما افترا بس���تند .پس درباره ی ما خدا را
در نظر بگیرید و مراقب باشید ،ما را وا نگذارید و یاریمان کنید تا خدای تعالی یاریتان کند.
پس خداوند سیصد و سیزده مرد یاور ایشان را بدون قرار قبلی و در حالی که [ پیش از آن ]
مانند ابرهای پاییزی [ پراکنده ] بودند ،برای او گرد می آورد .و ای جابر ! این نشانه ایس���ت که
أَ ْ نَ َ تَ ُ نُ َ أْ ت ُ ُ ُ َ ً نَّ َ َ َ ُ َ َ
ٌ 1
اهلل على ك ِ ّل ش� ٍ ئْ� ق� ِد ي�ر،
خدا در کتاب خود ذکر فرموده � :ي�� ما �كو�وا ي�� ِ� بِ�كم اهلل �ج ِم ي�عا ِإ��
هر كجا كه باشيد خداوند همگى شما را مىآورد؛ در حقيقت خدا بر همه چيز تواناست.

آنان بین رکن و مقام با ایشان بیعت می کنند.
همراه ایش���ان عهدی از رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت که پس���ران از پدران آن را به ارث برده اند.
ای جابر ! قائم مردی اس ��ت از نس ��ل حس ��ین؟ع؟ که خداوند امر او را در یک شب برای او سامان
می ده ��د ،و هر چه بر مردم مش ��تبه ش ��ود ،در والدت یافتن ایش ��ان از رس ��ول خدا؟ص؟ و ارث بردن از
عالمان [ امامان؟مهع؟ ] یکی پس از دیگری ،دچار اش ��تباه نخواهند ش ��د ،و اگر همه ی اینها برایشان
 .1سوره ی بقره 148/
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مش���تبه شود ،در ندای آس���مانی که به نام او و پدر و مادرش خواهد بود شبهه نخواهند کرد».

س�� نا�ی و ن ف ف ت
ف
ت�عداد ش
م� ن�
مکا� �رو ر�� ن� �ز ی
ل�کر ی
روایات منابع س � ّ�نی بیان می کند که لش ��کر سفیانی از دو مس ��یر عراق و شام وارد مدینه می شوند،
و ب ��ا انص ��ار امام مه ��دی و ش ��یعیان اهل بیت؟مهع؟ که آنجا هس ��تند ،ب ��ا بی رحمی و وحش���ی گری
برخورد می کنند.

الفت ��ن  323/ 1از اب ��ن ش ��هاب روایت می کند« :س���فیانی به کس���ی ک���ه [ به عن���وان فرمانده ی
لش���کر او ] با لش���کرش داخل کوفه ش���ده و آن را به مانند پوس���ت می س���اید ،نامه می نویسد و
فرم���ان می دهد روانه ی حجاز ش���ود .او هم به مدینه می آید و شمش���یر میان قریش می کش���د.
از قریش و انصار چهارصد مرد را به قتل می رس���اند .ش���کم ها پاره می کند .فرزندان را می کشد
و خواهر و برادری از قریش را که محمد و فاطمه نام دارند ،به قتل رسانده بر در مسجد مدینه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به دار می آویزد».
المس ��تدرک  442/ 4و دیگ ��ران نق ��ل می کنن ��د ک ��ه اه ��ل مدینه ب ��ه هنگام هج���وم س���فیانی آن را
ترک می کنند.
در روایات غیر از این مناطق جای دیگری ذکر نشده که لشکر سفیانی بدان وارد شوند.
الفتن  328/ 1لشکر او را دوازده هزار نفر نقل می کند.
در عقد الدرر  76/تعداد آنها هفتاد هزار تن آمده است.
کشاف  467/ 3آنان را هشتاد هزار نفر می داند.
ظاهر آن اس ��ت که این لش ��کر برهه ای کوتاه در مدینه می مانند ،آنگاه رهس���پار مکه می شوند که
نشانه ی موعود رخ می دهد و آنان در بیابان طعمه ی زمین می شوند.

بح ��ار  181/ 52نق ��ل می کند« :حنان بن س���دیر از ام���ام صادق؟ع؟ درباره ی ف���رو رفتن زمین
در بیابان س���ؤال کرد و ایش���ان فرمودند [ :منطقه ی ] اما صهرا  1در کنار پس���تخانه ،با فاصله ی
 .1ب���رای آ گاه���ی از اخت�ل�اف نس���خ در ضب���ط ای���ن واژه ر.ک ب���ه پاورق���ی ق���رب االس���ناد  123/تحقی���ق مؤسس���ه ی
آل البیت؟مهع؟ .م

552

دوازده میلی از پستخانه ای که در ذات الجیش است».
بی ��داء مدین ��ه منتهای کوه ه ��ای آن ،و در ابتدای زمینی هموار برای کس ��انی اس ��ت ک ��ه از مدینه

ب ��ه مک ��ه می روند ،می نویس ��ند« :ارتفاعاتی که در مس���یر مک���ه و در جلو ذو الحلیف���ه قرار دارد و
ذات الجیش در فاصله ی چهار فرسخی مدینه است».

1

رس ��ول خدا؟ص؟ هم در مس ��یر نبرد بدر ،راه کوهس ��تانی مدینه را در پیش گرفتند ،سپس به عقیق
رسیدند ،و در ادامه به ذو الحلیفه و بعد از آن به ذات الجیش رسیدند.

2

در فق ��ه اهل بی ��ت؟مهع؟ نم ��از در مواضع ��ی چن ��د از جمل ��ه بی ��داء _ ب ��ه جه ��ت آنک ��ه زمی���ن در
ّ
آن ف ��رو م ��ی رود و مح ��ل ف ��رود آم ��دن غض ��ب اله ��ی اس ��ت _ مک ��روه اس ��ت ،ش ��یخ ص ��دوق؟حر؟ در

من ال یحضره الفقیه  366/ 4روایت می کند« :رسول خدا؟ص؟ به حضرت امیر؟ع؟ فرمودند :یا علی !
در پوس���ت آنچه ش���یرش را نمی نوشی نماز نخوان و گوش���تش را نخور ،و نیز در ذات الجیش،
ذات الصالصل و ضجنان نماز نگزار».
محاس ��ن برق ��ی  365/ 2از اب ��ن اب ��ی نص ��ر نق ��ل می کن ��د« :از امام کاظ���م؟ع؟ در م���ورد نماز در
بی���داء پرس���یدم ،فرمودند :در بی���داء نماز خوانده نمی ش���ود ،عرض کردم :مح���دوده ی بیداء
کجاس���ت؟ فرمودند :آیا آن بلندی و پس���تی را مش���اهده نکرده ای؟ گفت���م :اینکه می فرمایید
بس���یار طوالنی اس���ت ،محدوده ی آن را بفرمایید ،فرمودند :امام باقر؟ع؟ هنگامی که به ذات
ّ
الجیش می رس���ید ،در س���یر خود س���رعت می گرفت و نماز نمی خواند تا به محلی برس���د که
رسول خدا؟ص؟ در آن فرود آمده اند .عرضه داشتم :ذات الجیش کجاست؟ فرمودند :سه میل
قبل از زمین گود [ ی که مسجد شجره در آن است ]».

3

آ ت
مع��ز ه ن�ا�ز ل ش�د
� ی�ا�ی که در�باره ی یا� ن� ج
الدرالمنث ��ور  240/ 5می نویس ��د« :اب���ن جریر ،ابن من���ذر و ابن ابی حاتم از اب���ن عباس روایت
 .1شرح سيوطي بر سنن نسائي  162/ 1و معجم بكري 409/ 2
 .2سیره ی ابن هشام 160/ 3
 .3و نیز کافی  ،389/ 3تهذیب االحکام  375/ 2و الحدائق الناضرة 213/ 7
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َ َ ْ تَ َ ذْ فَ �ز ُ فَ فَ ْ تَ َ أُ خ �ذُ
می کنند که در مورد آیه ی :ولو �رى ِإ�� � ِ عوا �لا �و� و� ِ�

نْ َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ب� 1،و ای کاش می دیدی
وا ِم� مك ٍ

هنگام ��ى را كه آنان وحش ��ت زدهاند ،پ���س گريزى نمانده اس���ت و از جايى نزديک گرفت���ار آمدهاند،
گفت :این مربوط به لش���کر س���فیانی است .و هنگامی که از وی پرسیدند :آنان از کجا گرفتار
می شوند؟ پاسخ داد :از زیر پاهایشان».
تفسیر طبری  72/ 22از حذیفه نقل می کند« :رسول خدا؟ص؟ فتنه ی بین اهل مشرق و مغرب
را یاد کردند و فرمودند :آنان در این حال به سر می برند که سفیانی از وادی یابس بر آنان خروج
می کند و در دمشق فرود می آید .دو لشکر یکی به مشرق و یکی به مدینه ارسال می کند .آنان
در زمین بابل در شهر نفرین شده و مکان خبیث فرود می آیند و بیش از سه هزار نفر را به قتل
می رسانند .شکم بیش از صد زن را می درند و سیصد تن از بزرگان بنی عباس را می کشند.
س���پس روانه ی کوفه می ش���وند و اطراف آن را خراب می کنند .آنگاه رهسپار شام می شوند.
پرچم���ی ک���ه در مس���یر هدای���ت اس���ت از کوفه خارج می ش���ود و پس از دو ش���ب به آن لش���کر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می رس���ند .آنان را چنان می کشند که حتی خبر رسان آنان نجات نمی یابد ،و تمامی اسیران
و غنائمی که با آنان بوده را باز می ستانند.
لش���کر دوم او به مدینه می پردازد .آنان س���ه روز و شب آن را غارت می کنند .سپس روانه ی
مک���ه می ش���وند .پ���س چون ب���ه بی���داء می رس���ند ،خداوند س���بحان جبرئی���ل را می فرس���تد و
می فرماید :ای جبرئیل ! برو و نابودشان کن ،او هم با پا بر آن زمین ضربه می زند و خداوند آنان
َ َ
ْ َ ُ َ َ َ
را به زمین فرو می برد .این سخن خدای عزوجل در سوره ی سبأ استَ :ول ْو ت� َرى ِإ� ذ� ف��ز ِ عوا ف�لا ف� ْو ت�
َ أُ خ �ذُ
ْن َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ب�.
ك
م
�
م
وا
و� ِ�
ِ
ٍ
تنها دو نفر از آنان _ یکی بشیر و دیگری نذیر _ که از جهینه هستند نجات می یابند ،و این
سخن از اینجا ناشی می شود :خبر یقینی نزد جهینه است».

2

الفتن  329/ 1از حضرت علی؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که لش���کر در طلب کس���انی که به
س���وی مکه رفته ان���د در بیابان فرود آیند ،به زمین فرو رفته هال ک خواهند ش���د ،و این س���خن
 .1سوره ی سبأ 51/
 .2و نیز کش���اف  ،467/ 3تذکره ی قرطبی  ،693/ 2تفس���یر قرطبی  ،314/ 14عقد الدرر  ،74/نوادر االخبار ،257/
االستیعاب  ،928/ 3تفسیر ابو الفتوح  226/ 9و مجمع البیان 398/ 4
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َ َ ْ تَ َ ذْ فَ �ز ُ فَ فَ ْ تَ َ أُ خ �ذُ
نْ َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ب� ؛ از زیر گام هایش���ان».
ك
م
�
م
وا
خدای عزوجل اس���ت :ولو �رى ِإ�� � ِ عوا �لا �و� و� ِ� ِ
ٍ
س ��لمی در عقد الدرر  76/از ابوبکر محمد بن حس ��ن نقاش مقری نقل می کند که در تفس ��یر خود

چنی ��ن م ��ی آورد« :این آیه در مورد س���فیانی نازل ش���ده اس���ت .ماجرا از این قرار اس���ت که او به
همراه دایی هایش که از کلب هستند از وادی یابس خروج می کند .آنان بر فراز منبرهای شام
س���خنرانی می کنند .هنگامی که به عین التمر 1برس���ند ،خداوند تعالی ایمان را از دل هایشان
محو می کند .آنان می روند تا به کوه طال برس���ند .در آنجا نبرد س���ختی در می گیرد و س���فیانی
هفتاد هزار نفر را _ که شمشیرهای آراسته به زیور و کمربندهایی که با نقره تزیین شده دارند _
به هال کت می رساند.
سپس داخل کوفه می شود .اهالی آن به سه گروه تقسیم می شوند؛ گروهی که بدترین خلق
خدایند به او می پیوندند ،گروهی که شهیدان نزد خدایند با او به نبرد می پردازند و گروهی که
معصیت کارانند به اعراب ملحق می شوند...
آن���گاه جنای���ات س���فیانی در ع���راق و بص���ره و نیز ورود لش���کر او ب���ه مدینه را ذک���ر می کند و
می نویسد :او مردی از اهل بیت پیامبر؟ص؟ _ که محمد یا علی نام دارد _ و نیز زنی _ که فاطمه
نام دارد _ را به قتل می رساند و برهنه به دار می آویزد !
ّ
در ای���ن هنگام خش���م خدای متع���ال بر آنان ش���دت می گیرد و خبر به ولی اهلل می رس���د .او
از منطق���ه ای از مناط���ق جرش و در میان س���ی نفر خ���روج می کند .خبر خ���روج وی به مؤمنان
می رسد .آنان هم مشتاقانه _ همان سان که بچه شتر به مادرش اشتیاق دارد _ از تمامی نقاط
نزد او می آیند .او می آید و داخل مکه می ش���ود .نماز به پا می ش���ود ،م���ردم می گویند :ای ولی
خدا ! جلو برو ،او می گوید :چنین نمی کنم »...خلط و اضافات در نقل وی واضح است.
اما در منابع ما :روایات مربوط به آن بس ��یار اس ��ت ،تفس ��یر عیاش ��ی  261/ 2از ام ��ام باقر؟ع؟ نقل

می کند« :عهد رس���ول خدا؟ص؟ به علی بن الحس���ین؟ع؟ رس���ید .س���پس به محمد بن علی و
در ادام���ه خداوند هر چه بخواهد انجام می دهد ،پس هم���واره با اینان باش .مردی از اینان به
همراه سیصد مرد خارج می شود .بیرق رسول خدا؟ص؟ با اوست و آهنگ مدینه دارد .به بیداء
 .1منطقه ای نزدیک کربال
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که می رس���د ،می فرماید :این مکان گروهی اس���ت که خداوند آنان را در زمین فرو برده اس���ت،
ُ ُ أ
أَ ف َ أَ نَ َّ ذ نَ َ َ ُ َّ ّ ئ َ ت أَ َ ْ َ
ال� ض
ر�
ا� � نْ� ي� خ� ِس ف� اهلل ِب� ِهم
و این آیه ایست که خداوند می فرمایدِ ��� :م� ال ِ ي��� مكر وا الس ِي�� ِ
َ َ ُّ َ ُ
أَ ْ َ أْ ت َ ُ ُ ْ َ �ذَ ُ ْن َ ْ ثُ َ �شْ ُ ُ نَ أَ أْ ُ �ذَ ُ
ْ
و�ْ � .و يَ�� خ� ه ْم ِ�ف ي� ت� ق�ل ِب� ِه ْم ف� َما ه ْم ِب� ُمع ِج��ز ِ ي� َن� 1،آيا كس���انى كه
ا� ِم� ح ي�� لا ي� عر
�و ي�� ِ� ي�هم الع ب
تدبيرهاى بد مىانديش ��ند ،ايمن ش ��دند از اينكه خدا آنان را در زمين فرو ببرد ،يا از جايى كه حدس
نمىزنند عذاب برايشان بيايد؟ يا در حال رفت و آمدشان آنان را بگيرد ،و كارى از دستشان برنيايد؟»
َ َ
ْ َ ُ
تفسیر قمی  205/ 2روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ درباره ی آیه یَ :ول ْو ت� َرى ِإ� ذ� ف��ز ِ عوا ،فرمودند :از

صدا ،و آن صدا از آسمان است.
َ أُ خ �ذُ
ْن َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ب�؛ از زیر گام هایشان به زمین فرو می روند».
و� ِ� وا ِم� مك ٍ

غیبت نعمان ��ی  304/از امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف امام مهدی؟جع؟ نقل می کندّ ...« :
مجعد

اس���ت ،و بر گونه خالی دارد .آغاز او از مش���رق خواهد بود .چون چنین ش���ود ،س���فیانی خروج
ّ
ُ
کرده به اندازه ی مدت حمل یک زن _ نه ماه _ حکومت می کند .او در ش���ام خروج می کند و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اهل ش���ام _ مگ���ر گروه هایی که بر حق اس���توارند و خدا آنان را از خروج ب���ا او مصون می دارد _
تسلیم او می شوند.
او لش���کری انبوه به سمت مدینه می فرس���تد .به بیابان مدینه که می رسند خداوند آن را در
ْ َ ُ َ َ َ أُ ُ
َ َ
زمین فرو می برد ،و این س���خن خدای عزیز وجلیل استَ :ول ْو ت� َرى ِإ� ذ� ف��ز ِ عوا ف�لا ف� ْو ت� َو� ِخ��ذ وا ِم نْ�
َ َ ن َ
ا� ق� ِر ي� ب�».
مك ٍ
آ
َ
آ
َ نُ ْ َ ت ن َ ف ف ق
ا�
کاف ��ی  166/ 8از طیار از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :درباره ی آی���ه ی :س� ِر ي� ِهم � ي� ِا��ا ِ� ي� ال�� ِ
َ َّ َ َ َ ُ أَ َّ ُ ْ َ ُّ
أَ ْ ُ
َو ِ�ف ي� � ن� ف� ِس ِه ْم ح�تى يَ� ت� َب� ي ّ� نَ� له ْم � ن�ه الح ق�2،ب���ه زودى نش���انههاى خ���ود را در افق ه���ا [ ى گوناگ���ون ]
و در دل هايش ��ان ب ��ه آنان خواهيم نمود ،تا برايش���ان روش���ن گ���ردد كه او خود ّ
حق اس���ت ،فرمودند:
َ َ َ َُ
[ آن نش���انه ها ] ف���رو رفتن در زمین ،مس���خ و پرتاب اس���ت ،عرضه داش���تمَ :ح�تّى يَ� ت� َب� ي ّ� نَ� له ْم؟

فرمودند :آن را رها کن ،آن قیام قائم است».

 .1سوره ی نحل 45 - 46/
 .2سوره ی فصلت 53/
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ن
مد� ن�ه ش
ک� ت�ه می ش�ود
�زک�ه که در ی
��فس ی
روای ��ات در این رابطه در فصل یاران امام زمان؟ع؟ گذش ��ت .اما در برخی گزارش ��ات آمده که او و
خواهرش عمو زادگان نفس زکیه هستند ،و امام؟ع؟ او را به مکه می فرستد و نزدیکی های ظهور و در
مسجد الحرام او را میکشند .این خواهر و برادر در فرار از سفیانی از عراق می روند ،ولی جاسوسی از
عراق همراه آنان است که خبر آنها را می رساند.
لکن صحیح آن اس ��ت که آنکه در مکه کش ��ته می شود سیدی دیگر است ،و در گزارشی آمده که
وی از بنی حسن و کم سن است.

نّ
ن�دای آ� ن
سما�ی در ن
س� ت�
م� با�ع اهل
بعضی روایات ندای آس ��مانی در منابع همگان آمده است ،ولی برخی دیگر دستخوش مبالغات
و خیال پردازی راویان شده است.

الفتن  337/ 1از س ��عید بن مس ��یب نق ��ل می کند« :فتن���ه ای رخ خواهد داد که آغاز آن بس���ان
بازی کودکان اس���ت .هرگاه یک جانب آن آرام شود از سویی دیگر رو می نماید .آن فتنه پایان
نمی یابد تا آنکه منادی از آسمان ندا دهد :بدانید ! امیر ،فالنی است.
راوی گوید :ابن مس���یب دس���تانش را بر هم زد و گفت  :او به حق امیر شماست و این را سه
بار تکرار کرد...
جاب���ر از ابو جعفر [ امام باقر؟ع؟ ] نقل می کند :منادی از آس���مان ن���دا می کند :بدانید ! حق
در آل محمد اس���ت ،و منادیی از زمین صدا می زند :بدانید ! حق در آل عیس���ی یا آل عباس
است _ راوی می گوید :تردید از جانب من است _ و صدای پایینی [ زمینی ] از شیطان است
تا مردم را در شک بیاندازد».
همان  339/ 1از حضرت امیر؟ع؟ روایت می کند« :پس از فرو رفتن زمین ،منادی در آغاز روز و
از آس���مان ندا می کند :همانا حق در آل محمد است ،سپس در آخر روز منادیی ندا می دهد:
حق در فرزندان عیسی است و این از شیطان است...
س���عید ب���ن یزید تنوخی از زهری نقل می کند :چون س���فیانی و مهدی ب���رای نبرد با یکدیگر
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مواجه شوند ،در آن روز صدایی از آسمان به گوش می رسد :بدانید ! اولیای خدا یاران فالن _
یعنی مهدی _ هستند .زهری از اسماء بنت عمیس چنین روایت می کند :نشانه ی آن روز آن
است که دستی از آسمان پایین می آید به طوری که مردم آن را نظاره می کنند».
نکته :این روایت اشاره دارد به اینکه آل عیسی کسانی هستند که ندای زمینی دروغین را در آخر
روز منتش ��ر می کنند تا تأثیر ندای آس ��مانی نخس ��ت در اول روز را خنثی سازند و شاید عهده دار این

تزویر غربیان باش ��ند .و از غیبت نعمانی  264/خواهد آمد که امام صادق؟ع؟ فرمودند« :ش���یطان
آنان را رها نخواهد س���اخت تا ندایش���ان کند ،همان گونه که روز عقبه [ مش���رکین را ] در مورد
رسول خدا؟ص؟ ندا کرد [ و هشدار داد ]».

1

الفت ��ن  228/ 1از ابن مس ��عود از پیامبر؟ص؟ روایت می کند« :هنگامی ک���ه در رمضان فریادی به
گوش رس���د ،در شوال فتنه ای رخ می دهد .قبائل در ذی القعدة از هم جدا می شوند .خون ها
در ذی الحج���ة می ری���زد .مح���رم ،و محرم چیس���ت؟ _ و این را س���ه بار فرمودن���د _ ،هیهات،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هیهات ،مردمان در آن به قتل می رسند.
گفتیم :ای رسول خدا ! فریاد چیست؟ فرمودند :فریادی در نیمه ی رمضان در شب جمعه،
خ���واب را بیدار می کند ،کس���ی را که ایس���تاده می نش���اند و دخت���ران را از پرده هایش���ان به در
می آورد .و این در سالی است که زلزله های بسیاری رخ می دهد.
پ���س چ���ون نماز صب���ح روز جمع���ه را به ج���ا آوردی���د ،داخ���ل خانه هایت���ان ش���وید ،درها و
پنجره هایت���ان را ببندید ،خ���ود را بپوش���انید و گوش هایتان را ببندید .چون فریاد را احس���اس
ّ
ّ
کردی���د ،ب���رای خدا به س���جده بیفتید و بگویید :س���بحان القدوس ،س���بحان الق���دوسّ ،ربنا
ّ
القدوس ،زیرا هر که چنین کند نجات یابد ،و هر کس این کار را نکند هال ک شود.

ابن حوش���ب از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند :در محرم منادی از آسمان ندا می کند :بدانید !
همانا برگزیده ی خداوند از میان خلق فالنی اس���ت ،پس از او بشنوید و اطاعت کنید ،و این
در سال فریاد و فتنه است».
 .1ش���یخ طوس���ی؟حر؟ در امالی  176/از جابر بن عبداهلل انصاری نقل می کند که ش���یطان در روز عقبه ندا کرد :محمد و
مسلمانان در نزدیکی عقبه هستند ،به سراغشان بروید ...م

558

الب ��دء و التار ی ��خ  172/ 2از فیروز دیلمی از پیامبر؟ص؟« :فریادی در ماه رمضان به گوش خواهد
رسید که خواب را بیدار می کند و کسی را که بیدار است به هراس می اندازد _ این بنابر روایت
قتاده است _.
ام���ا بنابر روای���ت اوزاعی :فریادی در نیم���ه ی رمضان به گوش خواهد رس���ید که هفتاد هزار
نف���ر در اث���ر آن از هوش می روند ،هفتاد ه���زار تن کور ،هفتاد هزار نفر ک���ر و هفتاد هزار تن گنگ
می شوند ،هفتاد هزار باکره نیز بکارت خود را از دست خواهند داد !
آنگاه صدای دیگری به دنبال آن خواهد آمد .صدای نخس���ت از ِآن جبرئیل است و دومی
ابلیس _ که لعنت خدا بر او باد _.
ن���دا در رمضان و فتنه در ش���وال خواهد بود .قبائل در ذی القع���دة از هم جدا می گردند .در
ذی الحجة بر حاجیان هجوم می آورند ،و ابتدای محرم بال و انتهای آن گش���ایش خواهد بود.
پرسیدند :ای رسول خدا ! چه کسی ایمن خواهد ماند؟ فرمودند :کسی که در خانه بنشیند و
به سجده پناه جوید».

1

عقد الدرر  105/از مالحم ابن منادی از ش ��هر بن حوش ��ب نقل می کند« :گفته می ش���د :در ماه
رمضان صدایی [ بلند ] ش���نیده می ش���ود و در ش���وال صدایی آرام .در ذی القعدة قبائل جدا
می شوند .در ذی الحجة خون ها می ریزند و در محرم اموال حجاج را چپاول می کنند.
گفته ش���د :آن صدا چیس���ت؟ پاس���خ دادند [ :صدای ] هدایتگری از آس���مان که خواب را
بی���دار می کند ،بیدار را به ه���راس می اندازد ،دختران را از پرده بیرون م���ی آورد ،و تمامی مردم
آن را می شنوند .کسی از منطقه ای از مناطق نمی آید ،جز آنکه خبر از شنیدن آن می دهد».
اآلح ��اد و المثانی  143/ 5از فیروز دیلمی« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :در ماه رمضان صدایی
به گوش خواهد رس���ید .گفتند :ای پیامبر خدا ! ابتدا ،وسط یا انتهای آن؟ فرمودند :نه ،بلکه
نیمه ی رمضان .وقتی ش���ب نیمه که ش���ب جمعه است فرا رس���د ،صدایی از آسمان شنیده
می ش���ود که هفتاد هزار نفر در اثر آن بیهوش می ش���وند ،هفتاد هزار نفر گنگ و هفتاد هزار تن
نابینا خواهند شد ،هفتاد هزار نفر بیدار می شوند ،و همین مقدار کر خواهند شد.
 .1و نیز عقد الدرر 101/
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گفتند :ای رسول خدا ! چه کسی از ّامت شما ایمن می ماند؟ فرمود :آنکه در خانه بنشیند،
به سجده پناه آرد و با صدای بلند تکبیر خدای عزوجل گوید.
در ادام���ه صدای���ی دیگر به دنبال آن خواهد بود .نخس���تین بانگ از ِآن جبرئیل؟ع؟ اس���ت
و دومی صدای شیطان.
ص���دا در م���اه رمض���ان خواهد بود ،فتنه در ش���وال و جدای���ی قبائل در ذی القع���دة .در ذی
الحج���ة ب���ر حاجی���ان هجوم آورن���د .در محرم ،و محرم چیس���ت؟ ابت���دای آن بال ب���ر ّامتم و در
انتهای آن گشایشی برای آنان».
الفت ��ن  345/ 1از اب ��و جعفر [ ام ��ام باقر؟ع؟ ] نقل می کند« :آنگاه [ پ���س از ندا ] مهدی در مکه و
ش���ب هنگام ظاهر می شود .بیرق رسول خدا؟ص؟ ،پیراهن و شمشیر ایشان و نیز نشانه ها و نور
و بیان را با خود دارد .چون نماز عش���اء را به جا آورد ،با بلندترین صدا ندا می کند :ای مردم !
خدا و جایگاه ش���ما نزد پروردگارتان را به یادتان می آورم ،زیرا او اتمام ّ
حجت کرده ،پیامبران
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را فرستاده و کتاب نازل کرده است .به شما فرمان داده به او هیچ شرک نورزید ،بر اطاعت از
خود و رس���ولش محافظت داشته باشید ،هر آنچه را که قرآن زنده داشته زنده دارید و هر آنچه
را که او میرانده از بین برید ،و یاوران مس���یر هدایت و پناهگاه تقوی باش���ید ،چرا که فنا و زوال
دنیا نزدیک شده و خبر از جدایی می دهد .من شما را به خدا ،رسولش؟ص؟ ،عمل به کتابش،
از میان بردن باطل و زنده نگه داشتن ّ
سنت او فرا می خوانم.
او در میان س���یصد و س���یزده مرد به تعداد اهل بدر که [ پیش���تر ] بس���ان پاره های ابر پاییزی
[ پراکنده ] بودند و بدون وعده ی قبلی ،ظاهر می شود .آنان راهبان شب و شیران روزند .پس
خداون���د ب���رای مه���دی حجاز را فتح می کن���د .او هر کس از بنی هاش���م را که در زندان به س���ر
می برد رها می سازد.
پرچم ه���ای س���یاه در کوفه فرود می آین���د و بیعت خود را برای آن حضرت ارس���ال می کنند.
مهدی لش���کریان خود را به سایر مناطق میفرستد .او ستم و اهل آن را می میراند و سرزمین ها
برایش سامان می گیرد ،و خداوند قسطنطنیه را بر دستان او فتح می نماید».

1

 .1و نیز عقد الدرر  ،145/الحاوی  ،71/ 2البرهان هندی  141/و لوائح سفارینی 11/ 2
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هم ��ان  344/ 1از اب ��و روم ��ان از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟« :هنگامی که منادی از آس���مان ندا کند که
حق در آل محمد است ،نام مهدی بر سر زبان مردم می افتدّ ،
محبت او با دل هایشان عجین
می ش���ود و س���خنی غیر از او ندارند».

1

آ
آ ف
ن
ن
را�ر � ن� �رود می � ی�د
ن�دا � ،ش� نا�ه ای که
گرد� های مردم در ب� ب
غیبت نعمانی  251/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :از امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد سخن خداوند
أَ
ف َ خْ َ َ َ
ال� ْح َ�ز ُ
ا� ِم نْ� بَ� ْي� ن ِ� ِه ْم 2،اما دستهها[ ى گوناگون ] از ميان آنها به اختالف پرداختند،
ا� ت�ل ف�
تعالی� :
ب
س���ؤال شد و ایش���ان فرمودند :با رخداد سه امر منتظر فرج باشید ،پرس���یدند :یا امیرالمؤمنین !
آن چیس���ت؟ فرمودن���د :اخت�ل�اف میان اهل ش���ام ،پرچم ه���ای س���یاه از خراس���ان و فریاد در
ماه رمضان.
گفته ش���د :این یک چیس���ت؟ فرمودند :آیا فرموده ی خداوند عزوجل در قرآن را نشنیده اید:
َ َ
نْ نَ �ش َ أْ نُ نَ �زّ ْ َ َ ْ ْ نَ َّ
الس َم ِاء آ� َي� ةً� فَ��ظَ ّل تْ� أ� ْع ن َ� قُا� ُه ْم َل َها خ َ� ِض
ا� ِع ي� نَ� 3،اگر بخواهيم نشانهاى از آسمان
ِإ�� � � �� ِ ل عل ي� ِهم ِم�
بر آنان فرود مىآوريم ،تا گردن هايشان در برابر آن خاضع گردد؛ آن نشانه ایست که دختر را از پرده
بیرون می کشد ،خواب را بیدار می کند و بیدار را می هراساند».

4

تأویل اآلیات  386/ 1از حنان بن س ��دیر روایت می کند « :از امام محمد باقر؟ع؟ درباره ی این
َ َ
نْ نَ �ش َ أْ نُ نَ �زّ ْ َ َ ْ ْ َن َّ
الس َم ِاء آ� َي� ةً� فَ��ظَ ّل تْ� أ� ْع ن َ� قُا� ُه ْم َل َها خ َ� ِض
ا� ِع ي� َن� ،سؤال کردم و ایشان فرمودند:
آیهِ :إ�� � � �� ِ ل عل ي� ِهم ِم�
این آیه در مورد قائم آل محمد؟ص؟ نازل شده است ،نام او از آسمان ندا می شود».
غیبت نعمانی  260/با دو س ��ند از عبداهلل بن س ��نان نقل می کند« :در محضر امام صادق؟ع؟
بودم .ش���نیدم مردی از همدان می گوید :این ّ
س���نیان ما را سرزنش کرده می گویند :شما بر این
پندارید که منادی از آسمان نام صاحب این امر را ندا می کند؟ امام؟ع؟ _ که تکیه داده بودند _
 .1و نی���ز البی���ان گنجی ش���افعی  ،512/عق���د ال���درر  106 ،52/و  136از طبرانی و ابو نعیم در مناق���ب المهدی ،الحاوی
 68/ 2و جمع الجوامع 103/ 2
 .2سوره ی مریم 37/
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 .4و نیز عقد الدرر  ،104/تأویل اآلیات  ،387/ 1حلیة االبرار  ،611/ 2البرهان  ،179/ 3المحجة  160/و بحار 229/ 52
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ب���ه غضب آمده نشس���تند و فرمودند :این مطلب را از من نق���ل نکن ،از پدرم نقل کن که هیچ
اعتراضی ّ
متوجه ش���ما نخواهد بود؛ گواهی می دهم که از پدرم چنین شنیدم :به خدا سوگند
َ َ أْ
این امر [ ندای آس���مانی ] در کتاب خدای عزوجل آشکار است ،آنجا که می فرمایدِ :إ� نْ� ن��ش �
َ َ
ُن� َن��زّ ْل َع َل ْ�ه ْم م نَ� َّ
الس َم ِاء آ� َي� ةً� فَ� َ�ظ ّل ْت� أ� ْع ن َ� قُا� ُه ْم َل َها خ َ� ِض
ا� ِع ي� نَ�؛ آن روز هیچ کسی در زمین نخواهد بود،
ِ يِ ِ
ّ

مگر آنکه در مقابل آن خضوع می کند و به ذلت می افتد .با ش���نیدن آن ندا از آس���مان که :بدانید !
حق با علی بن ابی طالب؟ع؟ و شیعیان اوست ،اهل زمین ایمان می آورند.
ف���ردای آن روز ابلی���س به ه���وا باال می رود ت���ا از اهل زمین پنهان ش���ود ،آنگاه ص���دا می زند:
خونخواهی
بدانید ! حق با عثمان بن عفان و پیروان اوست ،زیرا او مظلومانه کشته شده ،پس
ِ
او کنید.
پس خداوند کسانی را که ایمان آورده اند ،با سخن استوار بر حق _ که ندای نخست است _
ثابت می گرداند ،و آن روز کس���انی که در دل هایش���ان مرض اس���ت دچار ش���ک می ش���وند ،و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به خدا قس���م مرض دش���منی ماس���ت .آن هنگام اس���ت که از ما بیزاری می جویند و بدگویی
می کنند و می گویند :منادی نخست سحری از سحرهای اهل بیت است.
آ
ً
ُ
آنگاه امام صادق؟ع؟ این سخن خدای عزیز وجلیل را تالوت کردندِ :إَو نْ� يَ� َر ْوا � َي� ة� يُ� ْع ِر ض�وا
ُ ُ
َ ٌ
َو يَ� ق�ولوا ِس ْح ٌر ُم ْس ت� ِم ّر1،و هرگاه نشانهاى ببينند روى گردانند و گويند :سحرى دائم است».
همان  253/از ابو بصیر از امام باقر؟ع؟ حدیثی طوالنی که بس ��یاری از حوادث و نش���انه ها در آن

آمده است را نقل می کند ،در پاره ای از آن آمده است« :هنگامی که آتشی زرد و عظیم را از سمت
مش���رق دیدید که س���ه روز یا هفت روز شعله ور اس���ت ،منتظر فرج آل محمد؟مهع؟ باشید ،ان
شاء اهلل عزوجل ،همانا خداوند عزیز حکیم است.
سپس فرمودند :آن فریاد نخواهد بود مگر در ماه رمضان ،زیرا رمضان ماه خداست ،و فریاد
در آن فریاد جبرئیل بر این خلق.
منادی از آس���مان به نام قائم ندا می کند و هر که در مش���رق و مغرب اس���ت آن را می شنود.
ه���ر ک���ه خواب باش���د بی���دار می ش���ود .هر که ایس���تاده می نش���یند و هر کس نشس���ته ب���ر دو پا
 .1سوره ی قمر 2/
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می ایس���تد ،و این بابت ترسی است که از آن صدا بر آنان عارض می شود .پس خداوند کسی
را که از آن صدا عبرت گیرد و اجابت کند رحمت نماید ،زیرا صدای نخس���ت از ِآن جبرئیل
روح االمین است.
این ندا در ماه رمضان و در ش���ب جمعه ش���ب بیست و سوم است .پس در آن شک نکنید
و بشنوید و اطاعت نمایید.
آخ���ر روز صدای ابلیس ملعون خواهد آمد ،او صدا می زند :بدانید ! فالنی مظلومانه به قتل
رس���ید ،او می خواه���د م���ردم را به تردید اندازد و ب���ه فتنه دچار کند .آن روز چه بس���یار ّ
مرددان
حیران که به آتش سقوط می کنند.
چ���ون در ماه رمضان آن ندا به گوش���تان رس���ید ،تردید به خود راه ندهی���د که ندای جبرئیل
اس���ت .نشانه ی آن این است که او نام قائم و پدرش را ندا می کند چنانکه دوشیزه ی در پرده
نیز بشنود و پدر و برادرش را بر خروج تحریک کند.
ناگزیر این دو صوت پیش از خروج قائم؟ع؟ خواهد بود؛ ندایی از آسمان که ندای جبرئیل
به نام صاحب این امر و پدر اوست ،و صدای دوم که از زمین است و از ِآن ابلیس لعین و ندا
می دهد :فالنی مظلوم کش���ته ش���د و با این کار در صدد فتنه انگیزی اس���ت .پس ،از صدای
نخست پیروی کنید ،و از دیگری بپرهیزید که مبادا با آن به فتنه در افتید».
ْ
أ
َ َ َُ
تفس ��یر قمی  118/ 2از هش ��ام روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه یِ :إ� نْ� ن��ش � ن� ن��زّ ِ ْل
َ َ
َ َ ْ ْ نَ َّ
الس َم ِاء آ� َي� ةً� فَ��ظَ ّل ْت� أ� ْع ن َ� قُا� ُه ْم َل َها خ َ� ِض
ا� ِع ي� نَ� ،فرمودند :گردن های آنان _ یعنی بنی امیه _
عل ي� ِهم ِم�
فرود می آید ،و آن [ نش���انه ] فریاد از آس���مان به نام صاحب این امر خواهد بود».
غیب ��ت نعمان ��ی  263/از فضیل از ام ��ام صادق؟ع؟ نقل می کند« :ندای آس���مانی ب���ه نام قائم
در کتاب خدا آش���کار اس���ت .عرضه داش���تم :خداوند امور شما را س���امان دهد ،کجای آن؟
ْ
ت ْ َ آ تُ ْ
نْ نَ �ش َ أْ نُ نَ �زّ ْ َ َ ْ ْ نَ َّ
الس َم ِاء
ا� ال ُم ب� ي� ن� 1،فرمایش خداوندِ :إ�� � � �� ِ ل عل ي� ِهم ِم�
فرمودن���د :در طسم�ِ .لك � ي�
ا� ال ِك ت� ِب
آ َ ةً فَ �ظَ َّ تْ أَ ْ ن َ قُ ُ ْ َ َ خ َ
َ
ض
ن
ا� ِع ي��.
� ي�� � ل� �ع�ا�هم لها � ِ
هنگامی که آن صدا را بشنوند صبح می کنند و گویا بر سرهایشان پرنده قرار دارد».
 .1سوره ی شعراء 1 - 2/
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غیبت شیخ طوسی  110/از حسن بن زیاد صیقل روایت می کند« :از امام صادق؟ع؟ شنیدم:
قائ���م قیام نمی کند تا آنکه منادی از آس���مان ندا در دهد و آن را ب���ه گوش دختر در پرده و اهل
نْ نَ �ش َ أْ نُ نَ �زّ ْ َ َ ْ ْ نَ َّ آ ً َ َ َّ ْ
الس َم ِاء � َي� ة� ف��ظ ل ت�
مشرق و مغرب برساند ،و در این باره نازل شده استِ :إ�� � � �� ِ ل عل ي� ِهم ِم�
َ
أ� ْع ن َ� قُا� ُه ْم َل َها خ َ� ِض
ا� ِع ي� نَ�».
مجمع البیان  184/ 4می نویسد« :ابو حمزه ی ثمالی درباره ی این آیه گوید :آن ندایی است که در
نیمه ی ماه رمضان از آسمان به گوش می رسد ،و در پی آن دخترکان از خانه ها خارج می شوند».

دوا�� ق�ی حد� ث� ن�دای آ� ن
ن
سما�ی را ن� ق�ل می ن
ن
ک�د !
ی
م�صور ی
کافی  209/ 8از اس ��ماعیل ب ��ن صباح روایت می کند« :از پیرمردی از س���یف بن َعمیره چنین
ش���نیدم :من نزد ابو الدوانیق بودم ،اوخود ابتدا به س���خن کرد و گفت :ای س���یف بن َعمیره !
ناگزیر منادی نام مردی از فرزندان ابو طالب را ندا می کند .گفتم :آیا کسی از مردم آن را روایت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کرده است؟ گفت :قسم به کسی که جانم به دست اوست ،گوشم از او [ امام باقر؟ع؟ ] شنید
که فرمود :ناگزیر منادی نام مردی را ندا می کند.
من گفتم :ای امیرالمؤمنین ! این حدیثی است که تا حال مانند آن را نشنیده ام !
او گفت :ای س���یف ! وقتی این واقعه رخ دهد ،ما نخستین کسانی هستیم که او را اجابت
خواهی���م کرد ،او یکی از عمو زادگان ماس���ت ! گفت���م :کدامین عم���و زادگان؟ گفت :مردی از
نسل فاطمه؟اهع؟.
در ادامه گفت :ای سیف ! اگر از ابو جعفر محمد بن علی این را نشنیده بودم ،و اهل زمین
آن را برایم می گفتند نمی پذیرفتم ،لکن او محمد بن علی است».
ّ
علت یقین منصور به س ��خن امام باقر؟ع؟ آن اس ��ت که او ّ
صحت خبرهای امام؟ع؟ از
نگارنده:
1

آینده را لمس کرده اس ��ت .ایش ��ان به بنی حس ��ن و بنی عباس خبر داده بودند که بر بنی ّ
امیه پیروز
ّ
می ش ��وند ولی در آینده دچار اختالف خواهند ش ��د ،و آنکه س ��فاح و س ��پس منص���ور به حکومت
خواهند رسید.
 .1و نیز ارشاد  ،358/غیبت شیخ طوسی  ،265/الخرائج و الجرائح  1157/ 3و اثبات الهداة 725/ 3
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ف
�غ
ح�می ت
ن�دا امری الهی و ت
اس� ،و همه ی مردم علی ر م خا� ت�لا�
�ز ن ش ن آ
ا� � ن� را می ش� ن� نو�د
�با� ها ی��
ارشاد  358/از ابو حمزه ی ثمالی روایت می کند« :به امام باقر؟ع؟ گفتم :خروج سفیانی حتمی
است؟ فرمودند :آری ،و ندا حتمی است ،طلوع خورشید از مغرب آن حتمی است ،اختالف
عباس در حکومت حتمی است ،قتل نفس ّ
بنی ّ
زکیه محتوم است و خروج قائم از آل محمد
حتمی است.
ع���رض ک���ردم :ندا چگونه اس���ت؟ فرمودن���د :منادی در ابتدای روز از آس���مان ن���دا می کند:
بدانید ! حق با علی و شیعه ی اوست .آنگاه ابلیس در آخر روز و از زمین صدا می زند :بدانید !
حق با عثمان 1و پیروان اوس���ت ،در این هنگام است که باطل گرایان دچار تردید می شوند».
غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  266/از اب ��و حم ��زه« :خدم���ت ام���ام ص���ادق؟ع؟ عرض���ه داش���تم:
امام باقر؟ع؟ می فرمودند :خروج س���فیانی حتمی اس���ت ،ندا محتوم است ،طلوع خورشید از
مغرب حتمی است و نیز اموری دیگر را حتمی عنوان کردند.
امام صادق؟ع؟ افزودند :اختالف بنی فالن حتمی اس���ت ،قتل نفس زکیه محتوم اس���ت،
و خروج قائم حتمی است.
عرض کردم :ندا چس���ان خواهد بود؟ فرمودند :در ابتدای روز منادیی از آسمان ندا می کند
و هر قومی آن را به زبان خود می ش���نوند :بدانید ! حق در علی و ش���یعیان اوس���ت .ابلیس هم
در آخر روز از زمین صدا می زند :حق در عثمان و پیروان اوس���ت .آنگاه است که باطل گرایان
به تردید می افتند».
غیبت نعمانی  257/از ش ��رحبیل روایت می کند« :از امام باقر؟ع؟ در مورد قائم؟ع؟ پرس���یدم،
فرمودند :او نخواهد آمد تا آنکه منادی از آس���مان ندا کند و اهل ش���رق و غرب آن را بش���نوند،
حتی دختر در پرده نیز آن را میشنود».
همان  274/از زراره نقل می کند« :خدمت امام صادق؟ع؟ عرضه داشتم :آیا ندا حق است؟
 .1در مورد عثمان در این احادیث دو احتمال می رود؛ عثمان بن عفان و س���فیانی که عثمان بن عنبس���ه نام دارد ،ر.ک
به بحار االنوار  292/ 52و  .206م
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فرمودند :آری به خدا ،چنان که هر قومی به زبان خود آن را بشنوند».

ن�دا ،ف�ر�یاد ب�ه ق
ح�

ْ َ َ ن َ
َ ْ تَ ْ َ ْ َ ُ ن َ ْ ُ ن َ
ا� ق� ِر ي� بٍ�،
تفس ��یر قمی  327/ 2می نویسد« :فرمایش خداوند :واس� ِمع ي�وم ي�� ِاد الم� ِاد ِم ن� مك ٍ

1

و روزى ك���ه من���ادى از جايى نزديک ندا درمىدهد ،به گوش باش؛ فرمود :منادی به نام قائم و
پدرش؟امهع؟ ندا می کند.
ْ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َّ
َ� ْو َم َ� ْس َم ُع نَ ّ َ
و� الص يْ�ح ة� ِب�الح ق ِ� ذ� ِلك يَ� ْو ُم ال خ� ُر جو�2،روزى كه فرياد به حق را مىش���نوند،
این آیه :ي ي
آن [ روز ] روز بيرون آمدن است؛ فرمود :فریاد [ به نام ] قائم از آسمان.
ُْ
َ َ
ذ� ِلك يَ� ْو ُم ال خ� ُر و�ج ؛ فرمود :آن رجعت است».

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ن�دا در حالی خ
مسلم� ن�،
ر� می دهد که
ی
ً
ا� در او�ض اعی خ
خ
ع� ن
س� ت� ب�ه سر می ب� نر�د
م�صوصا ش� ی� ی
غیب ��ت نعمان ��ی  181/از داود رقی نقل می کند« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :فدایت ش���وم ،این
امر به درازا انجامیده و چنان ش���ده که دل های ما به تنگ آمده و از ّ
غصه می میریم ،ایش���ان
فرمودند :این امر در مأیوس���انه ترین و غمبارترین حالت رخ می دهد [ و ] منادی از آس���مان نام
قائم و پدرش را ندا می کند.
گفتم :فدایت ش���وم ،نام او چیس���ت؟ فرمودن���د :نام او نام پیامبری اس���ت ،و نام پدرش نام
ّ
وصیی است».
هم ��ان  142/از عمرو بن س ��عد نقل می کند که روزی امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ _ در حدیثی طوالنی _ به

حذیف ��ه فرمودند« :چون آن کس از فرزندانم که غائب می ش���ود از دیدگان مردم غائب گردد ،و
م���ردم به ناپدید ش���دن ،قتل یا فوت او ب���ه اضطراب افتند ،فتنه رو م���ی آورد ،بال فرود می آید و
ّ
تعص���ب ب���اال گیرد .مردم در دین خود اف���راط می کنند .بر این نظر ّاتف���اق می کنند که ّ
حجت
 .1سوره ی ق 41/
 .2همان 42/
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از بی���ن رفت���ه و امامت باطل اس���ت .حاجیان از ش���یعیان عل���ی و ناصبیان برای دس���تیابی و
1
جانشین جانشین در آن سال حج گزارند ،ولی نه اثری از او دیده شود و نه خبری،
جستجوی
ِ

و جانشینی هم برای او نیابند.
ش���یعیان علی را دشنام دهند .دش���منان آنها آنان را دشنام می دهند
آن هنگام اس���ت که
ِ
و اش���رار و فاس���قان ب���ا احتجاج هایش���ان بر آن���ان فائ���ق می آیند 2.ت���ا آن زمان که ّام���ت حیران
َ
مان���د ،هوش از س���رش به در رود ،و این س���خن را زیاد گوید که ّ
حج���ت از میان رفته و امامت

باطل است.
پ���س قس���م به پ���روردگار علی ک���ه ّ
حجت پایدار اس���ت ،در راه ه���ا راه م���ی رود ،در خانه ها و
قصرها وارد می شود ،در شرق و غرب این زمین سیر می کند ،سخن را می شنود ،بر مردم سالم
می کند ،می بیند ولی دیده نمی شود ،تا آن وقت [ معلوم ] و میعاد و ندای منادی از آسمان.
بدانید ! آن روز روز شادی فرزندان و شیعیان علی است».

ن
ن
ح�ا�ز
�دا ،ب�ه د� ب�ال ج� ن�گی در ج
غیبت نعمانی  266/از عبداهلل بن سنان« :از امام صادق؟ع؟ چنین شنیدم :منادی از آسمان
ن���ام صاحب این امر را ندا می کند :آ گاه باش���ید ! همانا این ام���ر [ امامت ] برای فالن بن فالن
است ،پس این نبرد برای چیست؟
همو از ایش���ان؟ع؟ نقل می کند :ای���ن امر [ ظهور ] که بدان امید دارید واقع نخواهد ش���د ،تا
آنک���ه منادی از آس���مان ندا در دهد :بدانید ! فالنی صاحب امر اس���ت ،پ���س این جنگ برای
چیست؟»
نگارن ��ده :ای ��ن حدیث دال ل ��ت دارد که ندای آس ��مانی در پی جنگی خواهد ب ��ود ،و احادیثی که
بیانگر آن است که در حجاز خأل سیاسی و درگیری خونین رخ می دهد نیز می تواند مؤید آن باشد.
ّ
ّ
 .1به طریق لف و نشر غیر مرتب ،دستیابی به ناصبیان باز می گردد و بررسی به شیعیان .م
 .2عالمه ی مجلس���ی می فرماید :مقصود آن اس���ت که از دید ش���یعیان س���اده اندیش ،مخالفان بر شیعه فائق می آیند،
مخالفان می گویند :ش���ما شیعیان ّمدعی هس���تید که خداوند زمان را از ّ
حجت خالی نخواهد گذارد ،حال آنکه در این
زمان ّ
حجت را نمی شناسید ،و لذا شیعیان را به دروغ و افترا ّمتهم می کنند ،بحار االنوار  .73/ 28م
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ن�دا ،در ش� ب� ب� ی� ت
س� و سوم ماه رم�ض ن
ا�
کم ��ال الدی ��ن  650/ 2و  652از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نقل می کن ��د« :آن فریادی ک���ه در ماه رمضان
است ،در شب جمعه که بیست و سه شب از ماه رمضان گذشته خواهد بود».
غیب ��ت نعمان ��ی  289/از ابو بصی ��ر روایت می کند« :ب���ه امام صادق؟ع؟ گفتم :فدایت ش���وم،
خروج قائم؟ع؟ کی خواهد بود؟ فرمودند :ای ابا محمد ! ما اهل بیتی هس���تیم که وقت تعیین
نمی کنیم ،رس���ول خدا؟ص؟ فرموده اند :وقت گذاران دروغ گفتند.
ای اب���ا محمد ! پی���ش از این امر پنج عالمت خواهد بود؛ نخس���تین آنها ندا در ماه رمضان،
خروج سفیانی ،خروج خراسانی ،قتل نفس زکیه و فرو رفتن زمین در بیداء.
در ادام���ه فرمودن���د :ای اب���ا محمد ! ناگزیر پی���ش از این امر دو طاعون دامنگیر خواهد ش���د؛
طاعون س���فید و طاعون س���رخ ،عرضه داش���تم :فدایت ش���وم ،این دو چه هس���تند؟ فرمودند:
طاعون سفید مرگ سریع است و طاعون سرخ شمشیر.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قائم خارج نخواهد ش���د تا آنکه از درون آس���مان در ش���ب بیس���ت و س���وم که ش���ب جمعه
اس���ت ن���ام او را ندا کنند ،گفتم :چه ندا می کنند؟ فرمودند :ب���ه نام او و نام پدرش که بدانید !
فالن بن فالن قائم آل محمد است ،پس شنوا و مطیع او باشید.
پ���س هر آنچه خ���دا روح در آن آفریده اس���ت آن فریاد را می ش���نود .آن فریاد خ���واب را بیدار
می کن���د و او ب���ه حیاط خانه اش بیرون می رود ،و دوش���یزه را از پرده به در م���ی آورد .قائم هم با
شنیدن آن _ که فریاد جبرئیل؟ع؟ است _ خارج می شود».
وقوع این امر در شب بیست و سوم رمضان ،از نیمه ی رمضان _ که پیشتر گذشت _ قوی تر است.

ک�ار ن�دای آ� ن
ن� ش� نا�ه ها�ی ید�گر در ن
سما�ی
ی

َ َ أْ
ارشاد  359/از ابو بصیر روایت می کند« :از امام باقر؟ع؟ شنیدم که درباره ی این آیهِ :إ� نْ� ن��ش �
نُ نَ �زّ ْ َ َ ْ ْ نَ َّ َ آ َ ةً فَ �ظَ َّ تْ أَ ْ ن َ قُ ُ ْ َ َ خ َ
ض
َ
ن
ا� ِع ي�� ،فرمودند :خداوند این نش���انه را نشان
�� ِ ل عل ي� ِهم ِم� السم ِاء � ي�� � ل� �ع�ا�هم لها � ِ
آنها خواهد داد ،گفتم :کیان؟ فرمودند :بنی ّ
امیه و پیروانشان.

عرض کردم :آن نش���انه چیس���ت؟ فرمودند :ثابت ماندن خورش���ید از زوال تا هنگام عصر،
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و ظهور سینه و چهره ی مردی _ که به حسب و نسب معروف است _ در چشمه ی خورشید.
این در زمان سفیانی خواهد بود و آن هنگام است که هال کت خود و قومش فرا می رسد».
غیب ��ت نعمان ��ی  279/از همو از امام صادق؟ع؟« :نام قائم را ن���دا می کنند :ای فالن بن فالن !
برخیز».
نگارنده :این ندا و هاتف مربوط به امام مهدی؟جع؟ و غیر از ندای عمومی است.

آ
ا�ز ن� ش� نا�ه های ظ�هور :چ�را�غ ی که خ� ش
امو� می ش�ود و ب�ه ج�ای � ن�،
ر� ج�لوه می ن
ن�ور ح�ض ت
ک�د
اثب ��ات الوصیة  226/از ابو نصر از امام باق ��ر؟ع؟ روایت می کند« :صاحب این امر خانه ای دارد
که آن را بیت الحمد گویند .در آن چراغی است که از زمان والدت تا وقتی که به شمشیر قیام
کند می درخشد».

1

غیب ��ت نعمانی  239/از مفض ��ل از امام صادق؟ع؟« :صاحب این امر خان���ه ای دارد که بدان
بیت الحمد گویند .در آنجا چراغی است که از روز والدت ایشان تا روزی که به شمشیر قیام
کند می درخشد و خاموش نمی شود».

ن ن
ر� ب� و پ� ی� ش� ا�ز ن�دا
� ش�ا�ه ای در ماه ج
غیبت نعمانی  252/از داود بن سرحان از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :پیش از سالی که فریاد
در آن خواهد بود ،در رجب نش���انه ای رخ می نماید ،گفتم :کدام؟ فرمودند :صورتی که در ماه
جلوه می کند و دستی آشکار».

ک� ن�د که خ� ش
ع� می ن
مع�ای یا� ن� روا ی� ت� :ب�ا امام؟ع؟ در حالی ب� ی� ت
ن
و� ن�دارد
غیب ��ت نعمان ��ی  263/از عبی ��د ب ��ن زراره از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :ن���ام قائم؟ع؟ ندا
می ش���ود .او پش���ت مقام [ ابراهیم؟ع؟ ] اس���ت که می آیند و می گویند :نام شما ندا شد ،پس
 .1و نیز عیون المعجزات  ،145/غیبت شیخ طوسی  ،280/اعالم الوری  431/و اثبات الهداة 515/ 3
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منتظر چه هستید؟ آنگاه دست او را گرفته بیعت می کنند.
زراره به من گفت :الحمد هلل ،ما می ش���نیدیم که ب���ا قائم؟ع؟ در حالتی بیعت می کنند که
خوش ندارد ،و جهت کراهت آن را نمی دانستیم ،حال فهمیدیم کراهتی است بدون گناه».

ن�دای ش� ی� ن
طا� پ�س ا�ز ن�دای ج� ب� ئر� ی�ل؟ع؟
غیبت نعمانی  265/از هش ��ام بن س ��الم از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :دو فریاد خواهد بود،
یکی ابتدای ش���ب و دیگری در انتهای ش���ب دوم ،عرضه داش���تم :چگونه؟ فرمودند :یکی از
آس���مان اس���ت و یکی از ابلیس ،گفتم :چسان آنها را از یکدیگر تشخیص دهیم؟ فرمودند :هر
که آن را بشنود ،پیش از آن ،آن را شناخته است».
کم ��ال الدین  650/ 2از زراره روایت می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند :منادی نام قائم را ندا
می کن���د ،گفتم [ :ش���نیدن آن ] مخصوص بعضی اس���ت یا نه ،بلکه فراگیر اس���ت؟ فرمودند:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فراگیر است و هر قومی با زبان خود آن را می شنوند.
عرض کردم :حال که نام او را ندا می کنند ،دیگر چه کسی با ایشان مخالفت خواهد کرد؟
فرمودند :ابلیس آنان را رها نمی کند ،تا آنکه ندا کند و مردم را به تردید اندازد».
هم ��ان از میم ��ون البان روای ��ت می کند« :در حضور ام���ام باقر؟ع؟ در خیمه ی ایش���ان بودم که
گوش���ه ای از آن را باال بردند و فرمودند :امر ما هنگامی که فرا رس���د ،از این خورش���ید آش���کارتر
خواه���د ب���ود .آن���گاه افزودند :من���ادی از آس���مان ندا می کن���د فالن بن ف�ل�ان امام اس���ت و نام
او را می برد.
ابلی���س _ ک���ه لعن���ت خدا ب���ر او باد _ نی���ز از زمین صدا می زن���د ،همان گونه که ش���ب عقبه
[ مشرکین را ] در مورد رسول خدا؟ص؟ ندا کرد [ و هشدار داد ].
همان  652/ 2از امام صادق؟ع؟« :صوت جبرئیل از آس���مان است و صدای ابلیس از زمین.
پس ،از صدای نخست پیروی کنید و از دیگری بپرهیزید که مبادا با آن به فتنه در افتد».
غیبت نعمانی  264/از زراره نقل می کند« :از امام جعفرصادق؟ع؟ ش ��نیدم که فرمودند :منادی
از آس ��مان ندا می دهد :فالنی امیر اس ��ت .منادیی ندا می کند :علی و ش ��یعیان او رس ��تگارانند.
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ع���رض کردم :ب���ا این وجود چه کس���ی با مه���دی؟ع؟ می جنگ���د؟ فرمودند :ش���یطان صدا
می زن���د :فالن و پیروانش رس���تگارانند _ و ن���ام مردی از بنی امیه را می ب���رد _ .عرض کردم :چه
کسی راست را از دروغ تشخیص می دهد؟ فرمودند :کسانی که حدیث ما را روایت می کنند،
و پیش از آنکه رخ دهد می گویند واقع می شود ،و می دانند خود بر حق و صدق هستند».
غیب ��ت نعمان ��ی  264/از ناجی ��ه ی قط ��ان از ام ��ام باق ��ر؟ع؟« :من���ادی ن���دا می کن���د :مهدی از
آل محمد فالن بن فالن اس���ت _ و نام او و پدرش را می برد _ .پس ش���یطان صدا می زند :فالنی
و پیروانش بر حق هستند ،و مقصود او مردی از بنی امیه است».
همان  265/از هشام بن سالم روایت می کند« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :جریری برادر اسحاق
ب���ه ما می گوید :ش���ما بر ای���ن باورید که دو ندا خواه���د بود ،حال کدام ص���ادق و کدام کاذب
است؟ امام؟ع؟ فرمودند :به او بگویید :آن کسی که ما را بدان خبر داده است ،و تو منکر وقوع
آن هستی ،صادق است».
کاف ��ی  208/ 8از اب ��ن مس ��لمه ی جر ی ��ری نقل می کند« :به ام���ام صادق؟ع؟ گفت���م :اینان ما را
توبی���خ می کنند و دروغگ���و می دانند ،زیرا م���ا می گوییم :دو فریاد خواهد ب���ود ،آنها می گویند:
حق از باطل آن دو را چگونه تمییز میدهید؟
ام���ام؟ع؟ فرمودند :ش���ما چه پاس���خی به آنه���ا می دهید؟ عرضه داش���تم :هی���چ ،فرمودند:
بگویی���د :وقت���ی رخ دهد کس���ی آن را تصدیق می کند ،که پیش���تر بدان ایمان داش���ته اس���ت،
أَ ْ َ َ َ ُ
أَ َ
َ ْ أَ ُ أَ َّ أَ َ
ْ
ّ
خداوند عزوجل می فرماید � :ف� َم نْ� يَ�ه ِد ي� ِإ�لى ال َح قّ ِ� � َح قّ� � نْ� يُ� ت� َب� َع � ّم نْ� لا يَ� ِه ِد ي� ِإ�لا � نْ� يُ�هدى ف� َما لك ْم
َ ْ فَ تَ ْ ُ
و�1،پس ،آيا كسى كه به سوى ّ
ك ُم ن
حق رهبرى مىكند سزاوارتر است مورد پيروى قرار
ك ي�� �ح
گيرد يا كسى كه راه نمىيابد مگر آنكه هدايت شود؟ شما را چه شده ،چگونه داورى مىكنيد؟»

همان  209/ 8از داود بن فرقد« :شخصی از عجلیه 2این حدیث را شنید :منادی ابتدای روز
ندا می کند :به هوش باش���ید ! فالن بن فالن و شیعیان او رستگارانند ،و پایان روز ندا می کند:
بدانی���د ! عثم���ان و پی���روان او رس���تگارانند .ام���ام؟ع؟ فرمودند :من���ادی پای���ان روز در ابتدای
 .1سوره ی یونس 35/
 .2به نظر می رس���د مقصود از عجلیه در این روایت ،عنوانی کنایی و غیر از عنوانی باش���د که در فصل دوازدهم توضیح
داده شد ،عالمه ی مجلسی بیان دقیقی دارند که شایسته است بدان مراجعه شود ،مرآة العقول  .127/ 26م
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روز ندا می کند.

1

آن مرد گفت :ما از کجا بدانیم کدام صادق و کدام کاذب اس���ت؟ ایش���ان فرمودند :کسی
که پیش از ندا بدان ایمان داش���ته آن را صادق می ش���مارد [ و تش���خیص می دهد ] ،خداوند
أَ َ
َ ْ أَ ُ أَ َّ أَ َ
ْ
أَ ْ َ
ّ
عزوجل می فرماید � :ف� َم نْ� يَ�ه ِد ي� ِإ�لى ال َح ّق ِ� � َح ّق� � ْن� يُ� ت� َب� َع � ّم نْ� لا يَ� ِه ِد ي� ِإ�لا � ْن� يُ�هدى».

آ
یا� ن� ن�دا �غ ی�ر ا�ز صدا�ی ت
اس� که ا�ز ش�ام � ی�د
ی
غیبت نعمانی  279/از محمد بن مس ��لم از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :در انتظار صدا باش���ید
که به ناگاه و از ناحیه ی دمشق به گوش شما می رسد ،در آن فرجی عظیم برای شماست».
نگارنده :این فریاد ندای آس ��مانی نیس ��ت ،و ممکن است کنایه از حادثه ای باشد که در شام رخ
می دهد ،چیزی به مانند رانش زمین .البته احتمال ضعیفی نیز در بین اس ��ت که این هم ندا باش���د
و چنان به گوش می رسد که گویا از سوی شام است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نکاتی چند

روایات منابع اهل ّ
سنت در مورد ندا و ّ
جو ظهور چند برابر روایاتی است که از اهل بیت؟مهع؟ به ما
رسیده است ،و آنچه که گذشت مقداری اندک از آن بود.
ً
س � ّ�نیان بس ��یاری از مضامین ��ی را ک ��ه م ��ا از اهل بی ��ت؟مهع؟ و مخصوص���ا امیرالمؤمنی���ن و
امام باقر؟امهع؟ نقل می کنیم روایت می کنند ،تفاوتی که وجود دارد آن اس ��ت که آنها عصمت و الهی
بودن آنان را کنار گذارده اند !
روایات اهل تس � ّ�نن روی درگیری و قتل در پایان موس ��م حج تمرکز می کن ��د ،امری که در احادیث
اهل بیت؟مهع؟ کمتر مشاهده می شود.
عل ��ی رغ ��م آنک ��ه عنص ��ر اعج ��از در روای ��ات طرفی ��ن ب ��ه چش ��م می خ���ورد ،ام���ا مناب���ع آنه���ا
افسانه س ��رایی ها را نی ��ز ب ��دان اف ��زوده ک ��ه در نتیج ��ه بی ش ��باهت ب ��ه اس ��رائیلیات نخواه���د ب���ود،
و آنچ ��ه از نظر گذش ��ت کم مبالغه ترین ها بود .ما همین اس ��لوب را می توانی ��م درباره ی مرگ حاکم
 .1برای آ گاهی از احتماالت موجود در این عبارت ر.ک به مرآة العقول  .127/ 26م
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حجاز و نزاع قبائل پس از او بر حکومت و سایر رخدادها در احادیث آنها بیابیم.
روای ��ات آنه ��ا چنی ��ن جل ��وه می ده ��د ک ��ه گو ی ��ا ظهور ام ��ام عص ��ر؟جع؟ ام ��ری تصادفی اس���ت،
و مسلمانان بعد از مرگ حاکم حجاز و درگیری قبائل ،با شتاب می آیند و امام؟ع؟ را مجبور می کنند
تا به بیعت آنان تن در دهد ،آنگاه رهبری ّامت را در حجاز بر عهده می گیرد ،س ��پس رهس ��پار عراق و
سوریه و قدس می شود و خداوند آنها را برای او فتح خواهد کرد !
ای ��ن در حال ��ی اس ��ت که روای ��ات اهل بی ��ت؟مهع؟ بالصراحه بیانگر آن اس ��ت که تمام ��ی این امور
ّ
برنامه ای اس ��ت اله ��ی که با دقت آماده س ��ازی می گ ��ردد ،و مهم ترین نق ��ش آن را امام مهدی؟جع؟
_ ک ��ه ول � ّ�ی خ ��دا و خات ��م اوصی ��اء معص ��وم؟مهع؟ اس ��ت ،ب ��رای میران ��دن ظلم تا اب ��د ذخیره ش���ده،
ّ
توس ��ط پ ��روردگارش رهنم ��ون می ش ��ود ،حرک ��ت او موع ��ود و ب ��ه ارش ��اد خداون ��د متع ��ال اس���ت،
ّ
شخصیتی یگانه در راهبری دارد ،و خدا توانایی هایی خاص و سرنوشت ساز به او عطا کرده است _
خواهد داشت.
در ادامه یارانی که خدا آنان را ذخیره کرده است می آیند و از اقصی نقاط جهان حضور می رسند.
آنگاه نوبت به ش ��رائطی می رس ��د که برای ظهور ایشان ّ
مهیا شده اس ��ت ،چه شرائط مربوط به عالم
عرب ،و چه س ��ایر نقاط ،و از جمله ی آنها س ��قوط حکومت حجاز ،وضع مثبت در عراق و وجود دو
دولت دوستدار اهل بیت؟مهع؟ یعنی ایران و یمن.

بح ��ار االن ��وار  389/ 52از اب ��و الجارود روای ��ت می کند« :به ام���ام باقر؟ع؟ گفت���م :فدایت گردم،
درباره ی صاحب االمر برایم بفرمایید ،ایشان فرمودند :شب هنگام از هراسان ترین مردم است
و صبح می کند در حالی که از ایمن ترین آنهاس���ت ،و ش���ب و روز این امر [ و آنچه باید انجام
دهد ] بدو وحی می شود.
ع���رض کردم :ای ابا جعفر ! آیا به او وحی می گردد؟ فرمودند :ای ابو جارود ! آن ،وحی ّ
نبوت
نخواه���د بود ،بلکه به او وحی می کند ،آنس���ان ک���ه به مریم دختر عمران ،مادر موس���ی و نحل
وحی کرده است .ای ابا جارود ! قائم آل محمد نزد خداوند از مریم دختر عمران ،مادر موسی
و نحل گرامی تر است».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام

حج ــاز

ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

573

فصل بیستم

ظ
�هور
نمایهای از ظهور

ش� نا��ز ده ماه ن� ت
�خس�
ّ
احادی ��ث ش ��ریفه ب ��ر آن دال ل ��ت می کن ��د که نهض ��ت مق ��دس امام مه ��دی؟جع؟ در ش���انزده ماه
ب ��ه اتم ��ام خواهد رس ��ید .ش ��ش م ��اه نخس ��ت در ح ��ال ه ��راس و انتظار ب ��ه س���ر می ب���رد ،و وقایع را
ّ
مخفیان ��ه و ب ��ه واس ��طه ی ی ��اران راهب ��ری می کن ��د ،س ��پس ب ��ه م ��دت دو م ��اه در مکه خواه���د بود.
ّ
آن ��گاه ّ
متوج ��ه مدین ��ه می ش ��ود و مدت ��ی مح ��دود در آن ب ��ه س ��ر خواه ��د ب ��رد .بع���د از آن ع���راق،
بعد شام و قدس.
روای ��ات تصر ی ��ح دارد ک ��ه جنگ ه ��ای ایش ��ان با دش ��منان ،هش ��ت م ��اه ب���ه ط���ول می انجامد و
پیروزی های ��ی عظی ��م ب ��ه هم ��راه خواه ��د داش ��ت .پ ��س از آن ،عالم اس�ل�ام تح���ت فرمان ایش���ان،
به عالمی ّ
موحد تبدیل می ش ��ود .در ادامه با یاری حضرت مس ��یح؟ع؟ آتش بس���ی با غربیان برقرار
خواهد شد.
ً
حدودا شش ماه پیش از آغاز نهضت ،دو رخداد خواهد بود که اشاره به ظهور است؛
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نخس ��ت :انقالبی در ش ��ام و به رهبری سفیانی ،عثمان بن عنبسه ،واقع می شود .از قرائن عدیده
آش ��کار می ش ��ود که یهود و غرب پش ��تیبان اویند و حرکت او را دس ��تاوردی مهم در سلطه بر مناطق
پیرام ��ون فلس ��طین می دانن ��د که ب ��ه دس ��ت فرماندهی قدرتمند و همس ��وی ب���ا اهداف آنه���ا انجام
می پذیرد.

ّ
لک ��ن کس ��انی که از روای ��ات پیرامون س ��فیانی آ گاهند و می دانن ��د خروج او مقدم���ه ی ظهور امام
مهدی؟ع؟ است ،می گویند :خدا و رسولش راست گفته اند ،پروردگارمان ّ
منزه است ،همانا وعده ی
ّ
او محقق می گردد ،و خود را برای نصرت امام آماده می کنند.

دوم :ندایی آس ��مانی به سراس ��ر نقاط عالم که همه آن را _ با وجود اختالف لغات _ می ش���نوند و
گویا از فراز کعبه اس ��ت .در اثر آن هر خوابی بیدار می ش ��ود ،نشس ��ته می ایستد ،و مردمان از خانه ها
بیرون می آیند تا ببینند چه روی داده است؟
ای ��ن ن ��دا پی ��ام آور آن اس ��ت ک ��ه دوران س ��تم و خونریزی س ��ر آم ��ده و فرم ��ان می ده���د از حضرت
مهدی؟جع؟ پیروی کنند ،و نام ایشان و پدر بزرگوارشان را می برد.
ْ
أ
ّ
َ َ َُ
آن هن ��گام اس ��ت که تأویل فرمای ��ش خداوند محقق می ش ��ود ،آنجا که می فرمایدِ :إ� نْ� ن��ش � ن� ن��زّ ِ ْل
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َ َ
َ َ ْ ْ نَ َّ
الس َم ِاء آ� َي� ةً� فَ��ظَ ّل تْ� أ� ْع ن َ� قُا� ُه ْم َل َها خ َ� ِض
ا� ِع ي� نَ� 1،اگر بخواهيم نشانهاى از آسمان بر آنان فرود
عل ي� ِهم ِم�
مىآوريم ،تا گردن هايشان در برابر آن خاضع گردد .و بشر در برابر این نشانه ی ّربانی سر فرود می آورد،

و همه این سؤال را خواهند داشت :مهدی کیست و اکنون کجاست؟
لیک ��ن پی ��روان ش ��یطان م ��ردم را ب ��ا ندای ��ی ش ��یطانی ب ��ه تردی ��د می اندازن ��د ،و در ص ��دد کش���تن
ام ��ام؟ع؟ برمی آین ��د ! این در حالی اس ��ت که ایم ��ان مؤمنان به اینک ��ه این ندا ،ندای ح ��ق و موعود
اس ��ت و بش ��ارت ظه ��ور ام ��ام زم ��ان؟جع؟ را می ده ��د اف ��زون می گ ��ردد ،و آنه ��ا ب ��رای ی ��اری ایش���ان
گروه گروه می آیند.
و این هنگام است که امام؟ع؟ ظهور تدریجی خویش را می آغازد ،همان گونه که امیرالمؤمنین؟ع؟

فرموده ان ��د« :به طوری ابهام آمیز ظاهر می ش���ود ،پس س���خن درب���اره ی او اوج می گیرد و امرش
آشکار می گردد».

2

یعنی برای اینکه امر ظهور ایش ��ان برای مردم واضح و آش ��کار ش ��ود ،یا اینکه مردمان را در پذیرش
آن بیازماید.

غیب ��ت نعمان ��ی  277/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :قائم قیام نمی کن���د تا آنکه دوازده مرد
ّ
برخیزند و همه به اتفاق بگویند ایشان را دیده اند ،ولی مردمان آنان را تکذیب می کنند».
این ��ان در ّادع ��ای خ ��ود راس ��تین هس ��تند ،ام ��ا م ��ردم در ابت ��دای ام ��ر آن را نمی پذیرن ��د .امام؟ع؟
در این برههّ ،
ممهدان و آماده س ��ازان یمنی و ایرانی را مأمور انجام دس ��تورات می کند و با یارانش در
سرزمین های مختلف اسالمی ارتباط دارد.
در همی ��ن زم ��ان نگاه ها همه ّ
متوجه حجاز اس ��ت و همه در جس ��تجوی مه ��دی؟ع؟ ،زیرا او اهل

ّ
مدینه است و نهضتش از مکه آغاز می گردد.

لشکر سفیانی بسیاری از بنی هاشم را در مدینه دستگیر می کند ،با این امید که امام؟ع؟ در میان
آنان باشند.

ّ
همزمان در مناطق اس�ل�امی س ��خن از مهدی؟جع؟ و ندای جبرئیل؟ع؟ است ،که خود در مقدمه
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ّ
چین ��ی برای ظهور نقش ّ
مهدویت نیز عرصه برای گمراه نمودن مردم
مهمی دارد .لکن برای مدعیان
فراه ��م اس ��ت .در روای ��ت آمده که بس ��یاری از جمله دوازده نف ��ر از آل ابی طال���ب؟ع؟ پیش از ظهور
ّ
مهدویت می کنند ،آنها همه پرچمداران ضاللت و گمراهی بوده و در صدد س���وء استفاده از
ّادعای
جوی هستند که از ّ
ّ
توجه عالم به ظهور امام؟ع؟ حاصل شده است.

مرح ��وم نعمان ��ی در غیب ��ت  151/از مفضل بن عمر نق ��ل می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ فرمودند:
بپرهیزی���د از آنک���ه ن���ام او [ قائم؟ع؟ ] را ببری���د .بدانید ! به خدا قس���م امامت���ان برهه ای غائب
خواهد ش���د ،و ش���ما آزمایش می ش���وید تا آنکه گفته ش���ود :او مرد ،یا هال ک ش���د ،در کدامین
وادی س���یر می کند؟ دیدگان مؤمنان بر او خواهد گریس���ت ،و ش���ما بس���ان کشتی ها که امواج
دریا آنها را واژگون می کنند واژگون خواهید شد ،پس تنها کسی نجات خواهد یافت که خدا
از او پیمان گرفته ،در دل او ایمان را نوشته و او را با روحی از جانب خود تأیید نموده باشد ،و
دوازده پرچم مش���تبه _ که از یکدیگر قابل ش���ناخت نیس���تند _ نیز باال می رود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مفض���ل گوید :من گریس���تم ،ایش���ان فرمودن���د :ای ابا عب���داهلل ! چرا گری���ه می کنی؟ عرضه
داش���تم :چسان نگریم ،حال آنکه شما می فرمایید دوازده پرچم که از یکدیگر قابل شناسایی
نیستند باال می رود ،پس ما آن وقت چه کنیم؟
امام؟ع؟ به آفتابی که وارد اتاق ش���ده بود نگریس���ته فرمودند :ای ابا عبداهلل ! این خورشید را
می نگری؟ پاسخ مثبت دادم ،ایشان فرمودند :به خدا قسم امر ما از این خورشید آشکارتر است».

1

ای ��ن فرمایش بدان معناس ��ت که ام ��ر ظهور امام زمان؟ع؟ ب ��ه جهت نش ��انه ها و عالئمی که دارد
واضح ،آشکار و متمایز است ،لذا هرگز مشتبه نشده ،از خورشید آشکارتر خواهد بود.

ق
ب� ی� ت
درگ�ری � ب� ئا�ل
ع� ب�ا امام مهدی؟جع؟ ،پ�س ا�ز مرگ حاکم و ی
المصنف عبدالرزاق  371/ 11از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :هنگام مرگ خلیفه ای اختالف
رخ می ده���د .پ���س مردی از مدینه بیرون آم���ده به مکه می رود .م���ردم او را در حالی که خوش
ن���دارد ،ب���رای بیعت از خانه بیرون می آورند و میان رکن و مقام با او بیعت می کنند .لش���کری
 .1بحار 281/ 52
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از ش���ام به س���وی او می آی���د .وقتی به بیابان می رس���ند به زمی���ن فرو می روند .آن���گاه عصائب
[ و گروه ه���ای ک���م تع���داد ] عراق و ابدال ش���ام نزد او می آین���د و بیعت می کنن���د .او گنج ها را
بیرون می آورد ،اموال را قسمت می کند ،و اسالم را در زمین اقتدار می بخشد .او هفت سال _
و یا فرمودند :نه سال _ خواهد زیست».
المصنف ابن ابی شیبه  45/ 15از ام سلمه از آن حضرت« :افرادی به تعداد اهل بدر با مردی
در بین رکن و مقام بیعت می کنند .عصائب عراق و ابدال شام نزد او می آیند .لشکری از اهل
شام برای نبرد با آنها می آیند ،اما چون به بیابان رسند در زمین فرو روند .آنگاه مردی از قریش
_ ک���ه دایی هایش کلب هس���تند _ برای جنگ با او می آید .آنان با یکدیگر مواجه می ش���وند و
خداوند اینها را شکس���ت می دهد .گفته می ش���ود :زیانکار کسی اس���ت که از غنیمت کلب
بی نصیب ماند».
مس ��ند احم ��د  316/ 6این روایت را چنین م ��ی آورد« :از مدینه به مکه می گریزد .مردمی از اهل

ّ
مک���ه به س���راغ او می آیند ،و او را در حالی که کراهت دارد بی���رون آورده ،با او بیعت می کنند.
لش���کری از شام به سوی آنان ارسال می شود که در بیداء به زمین فرو می روند .مردم چون این
را ببینند ،ابدال شام و گروه های عراق بیایند و بیعت کنند.
ّ
آنگاه مردی از قریش _ که دایی هایش کلب هستند _ می آید .آنکه در مکه است گروهی را
به س���وی آن می فرستد که بر لشکر کلب پیروز می ش���وند .زیانکار کسی است که در غنیمت
کلب حضور ندارد.
او اموال را تقس���یم می کند ،و در میان مردم به ّ
س���نت پیامبرش���ان رفتار می کند ،و نه س���ال
درنگ خواهد نمود».

1

 .1و نی���ز ر.ک به س���نن ابو داود  107/ 4و  ،108مس���ند اب���و یعلی  ،322/ 1المالحم ابن من���ادی  ،41/المعجم الکبیر 23
 295/و  ،389المستدرک  ،431/ 4مصابیح بغوی  _ 493/ 3وی آن را حدیثی حسن می شمارد _ ،تهذیب ابن عساکر
 ،62/ 1المنار المنیف  ،144/مجمع الزوائد  314/ 7می نویس���د :طبرانی آن را در المعجم االوس���ط نقل می کند و راویان
آن راویان صحیح اند .حافظ ابن صدیق مغربی در رد بر ابن خلدون  504/می نویس���د :او با اقرار به اینکه رجال حدیث
رجال صحیحین بخاری و مس���لم هس���تند و هیچ نقد و ایرادی ّ
متوجه آنان نیست ،ما را از ارائه ی سخنان اهل نقد و نیز
پرداختن به دلیل ّ
صحت حدیث بی نیاز کرده است ،زیرا باالترین حدیث صحیح آن است که مسلم و بخاری روایت
کرده باشند ،یا آنکه بنابر شرط آنان باشد اگر چه _ مانند این حدیث _ آن را در کتاب های خود نیاورده اند.
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الفت ��ن  340/ 1از ارط ��اة روای ��ت می کن ��د« :زمانی که م���ردم در منی و عرفات هس���تند ،منادی
پس از گروه گروه ش���دن قبائل ندا می کند :بدانید ! امیرتان فالنی اس���ت .به دنبال آن صدایی
دیگ���ر می گوی���د :بدانی���د ! او دروغ گفت .صدای دیگ���ری نیز در پی آن خواهد آمد :او راس���ت
گفت .پس نبرد س���ختی در می گیرد و این در حالی اس���ت که اسلحه ی آنان اندک است .در
ّ
آن هنگام دستی نشاندار در آسمان می بینید .جنگ شدت می گیرد ،تا آنجا که از یاران حق
تنها به تعداد اهل بدر باقی مانند ،و آنان می روند تا با صاحب خود بیعت کنند».
ّ
ابن حم ��اد در ادام ��ه باب ��ی را با عنوان «اجتماع م���ردم در مکه و بیعت آنان ب���ا مهدی ،درگیری
ّ
و جنگ���ی ک���ه در آن س���ال در مک���ه رخ می دهد ،و اینکه آن���ان پس از جنگ ب���ه دنبال مهدی
می گردن���د و ب���ا او بیعت می کنند» م���ی آورد و در آن از پیامبر؟ص؟ روای ��ت می کند« :در ذی القعده
قبائ���ل گ���روه گروه می ش���وند .آن س���ال حاجیان را چپ���اول می کنن���د .پس نب���ردی در منی در
می گیرد که کش���تگان آن بس���یار بوده و خون بس���یاری ریخته می ش���ود ،چنانکه خ���ون بر فراز
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گردنه ی جمره خواهد رس���ید .صاحب آنان می گریزد ،ولی او را میان رکن و مقام می آورند و با
او بیعت می کنند و این در حالی است که این کار خوشایند او نیست .به او می گویند :اگر ابا
کنی گردنت را می زنیم .پس به تعداد اهل بدر با او بیعت می کنند .س���اکنان آس���مان و زمین
از او خشنود می شوند...
عبداهلل بن عمرو گوید :مردم با هم حج به جای می آورند .با هم به عرفات می روند ولی امامی
ندارند .آنها در منی هس���تند که به مرضی مانند هاری مبتال می ش���وند ،پس قبائل بر یکدیگر
بهترین خود می روند.
هجوم آورده چنان می جنگند که خون از گردنه باال می رود .آنان به سراغ
ِ
در حالی به حضور او می رس���ند که صورت خود را به کعبه چسبانیده گریه می کند ،گویا او و
اشک هایش را می بینم .آنها به او می گویند :بیا با تو بیعت کنیم ،او گوید :وای بر شما ،چه بسیار
پیمانی که شکستید ،و چه خون ها که ریختید ،و با او در حالی که کراهت دارد بیعت می کنند.
اگ���ر او را درک کردی���د با او بیع���ت کنید ،زیرا او مهدی در زمین و آس���مان اس���ت ...و دیگر
روایات مشابه ابن حماد از عبداهلل ،سعید ابن مسیب ،ابن عباس ،ابن حوشب و دیگران.
ابو هریره از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :نش���انه ای در ماه رمضان خواهد بود .گروهی در ّ
ش���وال
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ظاهر می ش���وند .در ذی القعده نبردی در می گیرد .حاجیان در ذی الحجة غارت می ش���وند.
ّ
پ���رده ی ّ
مح���رم دریده می ش���ود .در صفر صدای���ی خواهد آم���د .در دو ماه ربیع
محرم���ات در
قبائل درگیر نزاع می کنند .آنگاه ش���گفتی ،تمام ش���گفتی بین جمادی و رجب است .سپس
ّ
[ اوضاع چنان می شود که ] شتری با جهاز ،از مزرعه ای که صد هزار غله دارد بهتر خواهد بود
[ و نا امنی چنان فراگیر می شود که وسیله ای ّ
مجهز که با آن بتوان فرار کرد از اموال ثابتی چون
مزرعه ای اینچنین بهتر خواهد بود ]».

1

عق ��د ال ��درر  13/از حذیف ��ه از پیامبر؟ص؟ روایت می کن ��د« :اگر از دنیا تنها ی���ک روز باقی مانده
باشد ،خداوند در آن روز مردی را که همنام من است و اخالق مرا دارد و کنیه اش ابو عبداهلل
اس���ت می فرس���تد .مردم میان رکن و مقام ب���ا او بیعت می کنند .خداوند دین را به وس���یله ی
او ب���از می گردان���د و برای او فتح های���ی رخ می دهد .پس بر زمین تنها کس���انی که ال إله إال اهلل
می گویند ،باقی خواهند ماند.
در این هنگام سلمان برخاست و گفت :یا رسول اهلل ! از کدام فرزند شما؟ ایشان فرمودند:
از این فرزندم ،و با دست بر حسین؟ع؟ زدند».
روای ��ت مرگ حاکم حجاز از منابع ما ،پیش از ای ��ن در فتنه های ّمتصل به ظهور و احادیث ندای

آس ��مانی گذشت ،مانند غیبت نعمانی  267/از امام صادق؟ع؟« :مردم در عرفاتند که شخصی
س���وار بر ش���تری سریع می آید و خبر از مرگ خلیفه ای می دهد که با مرگ او فرج آل محمد؟ص؟
و نیز فرج تمامی مردم خواهد بود».

2

و ظاه ��ر آن اس ��ت ک ��ه تأثی ��ر این خبر ب ��ر پی ��روان حاکم گ ��ران می آی ��د ،و در روایتی آمده اس ��ت که
آنان کسی را که این خبر را در عرفات منتشر می کند ،به قتل می رسانند.

هم ��ان  262/از ابو بصی ��ر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی ک���ه بنی ّ
امیه اختالف کنند و
حکومتش���ان از دس���ت رود ،پسران ّ
عباس به حکومت رس���ند .آنان هماره در غرور حکومت و
رف���اه و عیش خواهند بود تا آنکه میانش���ان اختالف درگیرد .با وق���وع اختالف ،حکومت آنان
 .1و نیز ر.ک به المعجم االوسط  313/ 1و المستدرک 517/ 4
 .2و نیز عقد الدرر  ،106/اثبات الهداة  737/ 3و بحار 240/ 52

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز

ظهور

عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

581

می رود و اهل مشرق و مغرب به اختالف می افتند .آری ،و اهل قبله.
ّ
ّ
مردم به علت ترس���ی که بر آنان س���ایه می افکند ،با سختی و ش���دت مواجه می شوند .آنان
پیوسته در این حالت خواهند بود تا آنکه منادیی از آسمان ندا کند .پس چون ندا کرد بروید،
بروی���د که به خدا قس���م گوی���ا او را بین رکن و مق���ام می بینم ،او با مردم بر ام���ری جدید ،کتابی
ّ
حاکمیت جدیدی از آسمان ،بیعت می کند.
جدید و
بدانید ! هرگز پرچم او ّرد نخواهد شد تا از دنیا رود».
در برخ ��ی روای ��ات آم ��ده اس ��ت ک ��ه س ��بب قت ��ل وی مس ��أله ای اخالق���ی اس���ت ،و قات���ل او
یک ��ی از خادم ��ان اوس ��ت ک ��ه پ ��س از کش ��تن او می گر ی ��زد ! کم ��ال الدی ��ن  655/2از ام���ام باقر؟ع؟

نقل می کند« :سبب مرگ او آن است که با اخته ای نزدیکی می کند .غالم هم بر می خیزد و او
ر ا ذبح و چهل روز مرگ او را کتمان می کند .هنگامی که در طلب غالم روند ،نخستین کسی
که خارج می ش���ود باز نمی گردد ،مگر پس از آنکه حکومت آنان از دس���ت رود».

1

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مختصر البصائر 199/از امیرالمؤمنین؟ع؟« :برای آن نش���انه ها و عالماتی است؛ نخست آنکه
کوفه با لش���کر و خندق محاصره ش���ود ... ،سه پرچم _ که با [ پرچم ] هدایت مشتبه می شوند
_ پیرامون مسجد اکبر آمد و شد کنند که قاتل و مقتول در آتش اند».
این پرچم ها ،پیرامون مسجد الحرام در حجاز با هم درگیر می شوند ،و هیچ یک در مسیر هدایت
نیست.

غیبت ش ��یخ طوسی  271/از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :کسی که برای من مرگ
عب���داهلل را ضمانت کند ،برای او [ قیام ] قائم را تضمین خواهم کرد .آنگاه فرمودند :هنگامی
ک���ه عبداهلل بمی���رد ،پس از او مردم بر هیچ ک���س گرد نیایند ،و این امر بدون صاحب ش���ما به
پایان نخواهد رسید _ ان شاء اهلل _.
حکومت س���الیانه به پایان می رسد و جای خود را به حکومت ماهیانه و روزانه خواهد داد.
عرض کردم :آیا این به طول می انجامد؟ فرمودند :هرگز».

 .1و الخرائج و الجرائح 1160/ 3
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خ� ن
ن
ساما� می دهد
داو�د امر ظ�هور امام مهدی؟جع؟ را در ی�ک ش� ب�
المصن ��ف اب ��ن ابی ش ��یبه  197/ 15با دو س ��ند از حض ��رت علی؟ع؟ از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت

می کند« :مهدی از ما اهل بیت است .خداوند او را در یک شب سامان می دهد».

1

در منابع ما :دالئل االمامة  247/نظیر روایت المصنف را نقل می کند.

کم ��ال الدی ��ن  152/ 1از حض ��رت امی ��ر؟ع؟ از پیامب���ر ا ک ��رم؟ص؟ روای ��ت می کند« :مه���دی از ما
اهل بیت است .خداوند امر او را به یک شب سامان می دهد.
در روایتی دیگر :خدا او را در یک شب سامان می دهد.
از ام���ام صادق؟ع؟ روایت اس���ت که به برخی یاران فرمودند :ب���ه آنچه امید نداری امیدوارتر
ب���اش تا آنچ���ه امید داری ،زیرا موس���ی بن عم���ران؟ع؟ خارج ش���د تا برای خانواده اش آتش���ی
برگیرد ،و در حالی نزد آنها بازگشت که رسول و نبی بود .پس خدای تبارک و تعالی امر بنده و
پیامبرش موسی؟ع؟ را در یک شب سامان داد .و همین گونه خداوند تبارک و تعالی درباره ی
قائ���م ،دوازدهمی���ن از ائمه؟مهع؟ رفتار خواهد نمود .امر او را به یک ش���ب س���امان می بخش���د،
همانس���ان که امر پیامبرش موس���ی را س���امان داد ،و او را از حیرت و غیبت به نور فرج و ظهور
بیرون خواهد آورد».
نگارنده :س ��امان بخش ��یدن به معنای آن اس ��ت که خداوند اس ��باب نصرت و لوازمی را که برای
ّ
مأموریتی اینچنین س ��ترگ می باید ،برای امام؟جع؟ فراهم خواهد آورد ،که شامل آماده سازی
انجام
ّ
الهی مناس ��ب با برنامه و مقام حضرت؟جع؟ از سویی
اوضاع امت و عالم از یک س ��و ،و نیز عنایت ِ
دیگر می شود.
لکن این معنا برای برخی س ��نیان اش ��تباه شده و لذا پنداش ��ته اند حضرت مهدی؟ع؟ پیش از آن
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه مس���ند احم���د  ،84/ 1الفت���ن  ،362/ 1التاری���خ الکبیر  ،317/ 1س���نن اب���ن ماجه  ،1367/ 2مس���ند
اب���و یعل���ی  ،359/ 1حلیة االولی���اء  ،177/ 3اخبار اصبه���ان  ،170/ 1البیان گنجی  _ ،487/وی می نویس���د :انضمام
توس���ط حافظ���ان احادی���ث در کتب ،موج���ب یقین ب���ه ّ
ای���ن اس���ناد ب���ه یکدیگ���ر و نقل آن ّ
صحت حدیث می ش���ود _،
اب���ن کثی���ر در الفت���ن  38/ 1مای���ل به توثی���ق آن ش���ده اس���ت ،الدرالمنثور  58/ 6می نویس���د :اب���ن ابی ش���یبه ،احمد و
اب���ن ماج���ه آن را نق���ل کرده اند ،الجام���ع الصغیر  672/ 2آن را حس���ن می ش���مارد ،مرق���اة المفاتیح  180/ 5می نویس���د:
در یک شب و یا یک ساعت از شب امر او را سامان می دهد و قدر او را باال می برد ،چرا که اهل حل و عقد بر خالفت او
اتفاق می کنند ( !) ،مغربی نیز در رد ابن خلدون  533/آن را حدیثی حسن می شمارد.
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شب شایستگی الزم را ندارد ،و توبه می کند و خداوند توبه اش را می پذیرد ! این ساده بینی و سطحی
نگری اس ��ت ،چرا که مس ��لمانان اجماع دارند بر اینکه رس ��ول گرامی؟ص؟ او را مهدی نامیده اند که
ّ
شخصیت ایشان دارد.
داللت بر عصمت کامل و شامل و عظمت

گا�ه ی خ� ن
رو�ز مهدی؟جع؟� ،کی ا�ز رو�ز های سه ن
داو�د
ی

َ َ
َ
تفس ��یر قم ��ی « : 367/ 1در مورد س���خن خداون���د متع���الَ :و َل َق� ْد أ� ْر َس ْل ن َ�ا ُم َ
وسى ب� آ� ي� ِتا� ن َ�ا أ� نْ� أ� ْخ�ر ج�ْ
ِ
ِ
نَ �ظُّ ُ َ ت َ نُّ َ ذَ ّ ُ أَ ّ َ
قَ ْ َ َ
اهلل1،و در حقيقت موسى را با آيات خود فرستاديم
ور و� ِك ْره ْم ِب�� ي� ِام ِ
�ومك ِم� ال لم ِ
ا� ِإ�لى ال� ِ
[ و به او فرموديم ] كه قوم خود را از تاريكی ها به سوى روشنايى بيرون آور ،و روزهاى خدا را به آنان

يادآورى كن ،فرمود :روزهای خدا سه مورد است؛ روز قائم ،روز موت و روز قیامت 2».

مختصر البصائر  18/از موس ��ی الحناط از امام صادق؟ع؟« :روزهای خدا س���ه تاست؛ روز قیام
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قائم؟ع؟ ،روز رجعت و روز قیامت».
َ
ْ
ّ
َ
برسی در مشارق انوار الیقین « :253/ال ذ ِ ي�� نَ� يُ��ؤْ ِم نُ� نَ
و� بِ�ال�غ يْ� بِ� 3،آنان كه به غيب ايمان مى آورند؛
غیب ،روز رجعت ،روز قیامت و روز قائم است.
َ ذَ ّ ْ ُ ْ أَ ّ َ
اهلل بدان اش���ارت دارد .پس رجعت ،روز قیامت و روز
و ای���ن س���خن خ���دا :و� ِكرهم بِ�� ي� ِام ِ
قائم برای آنهاست ،و حکم آن به دست ایشان است ،و تکیه گاه مؤمنانند».

د ی�دار امام؟جع؟ ب�ا ی� ن
ارا� با�رار
روایات ��ی متوات ��ر دار ی ��م مبنی ب ��ر اینکه خ ��دای متعال ی ��اران حضرت را که پیش���تر بس���ان ابرهای
ّ
پایی ��زی پراکن ��ده بودن ��د ،از اقص ��ی نق ��اط عال ��م ب ��ه مک ��ه م ��ی آورد ،تفس���یر عیاش���ی  56/ 2از

ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روایت می کند« :صاحب این امر در برخی از این نواحی _ و به ناحیه ی ذی طوی
ّ
[ که از نواحی مکه اس���ت ] اشاره کردند _ غائب خواهد شد .دو شب پیش از خروج ،خادمی
که در حضور ایشان است با بعضی از یاران آن حضرت مالقات کرده می گوید :شما در اینجا
 .1سوره ی ابراهیم؟ع؟ 5/
 .2و خصال  ،108/معانی االخبار  365/و روضة الواعظین 392/
 .3سوره ی بقره 3/
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چند نفرید؟ آنان گویند :نزدیک به چهل نفر ،او می گوید :اگر صاحبتان را ببینید چه می کنید؟
آنها می گویند :به خدا قسم اگر کوه ها ما را پناه دهند ،او را با خود پناه خواهیم داد.
ش���ب بعد هم می آید و می گوید :ده تن از کهنس���االن و خوبانتان را نشان دهید ،آنان نشان
می دهند .او آنها را خدمت امامشان می آورد .ایشان به آنها برای شب بعد وعده می دهد».
غیبت نعمانی  316/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :صاحب این امر یارانی محفوظ دارد.
اگ���ر همه ی م���ردم [ از بین ] روند ،خدا یاران او را خواهد آورد .آنان همان کس���انی هس���تند که
ف َ ْن َ ْ فُ ْ َ َ ُ�ؤ َ َ ْ َّ ْ َ َ َ ً َ
َ َ
نَ 1
لاء ف� ق�د َوكل ن�ا ِب�ها ق� ْوما ل يْ� ُسوا ِب�ها ِب�ك ِفا� ِر ي��،
خداوند عزوجل درباره شان فرمودهِ � :إ�� ي�ك�ر ِب�ها ه ِ
و اگر اينان بدان كفر ورزند ،بى گمان گروهى را بر آن می گماريم كه بدان كافر نباشند.
فَ َ ْ فَ َ أْ ت ُ قَ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ُ ُّ نَ ُ أَ ذ َّ ة َ َ
و آنان کسانی هستند که در موردشان می فرماید� :سو� ي�� ِ� ي� اهلل بِ��و ٍم ي� ِح ب�هم و ي� ِح ب�و�ه � ِ�ل ٍ� على
أَ َ َ َ ْ َ
ْ ْ
ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� َن� � ِع ّ�ز ٍ�ة على الك ِفا� ِر ي� نَ�2،خدا گروهى را خواهد آورد كه آنان را دوست مى دارد و آنان [ نيز ] او را
دوست می دارند [ .اينان ] با مؤمنان فروتن [ ،و ] بر كافران سرفرازند».

هم ��ان  312/از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ نق ��ل می کن ��د« :برخی از آنها ش���ب هن���گام از بس���ترش ناپدید
ّ
می ش���ود و در مکه صبح می کند .برخی نیز در حالی دیده می شود که روز در ابر سیر می کند.
نام او ،پدر و حس���ب و نسبش [ نزد ما ] معلوم است.مفضل که راویست گوید :گفتم :فدایت
شوم ،ایمان کدامیک باالتر است؟ فرمودند :آنکه روز با ابر حرکت می کند».
نگارنده :س ��یر با ابر در روز کرامت و اعجازی اس ��ت که خدا در ّ
حق آنان نش ��ان می دهد و آنها را با

ّ
ابر به مکه منتقل می گرداند.

دال ئ ��ل االمامة  307/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :خداوند آنان را در یک ش���ب _ که ش���ب
ّ
جمع���ه اس���ت _ در مکه گرد م���ی آورد .همه صبح هنگام در مس���جد الح���رام حضور خواهند
داشت و حتی یک مرد هم جا نخواهد ماند».
این سخن با مطلبی که پیش از این گذشت که خداوند امر ایشان را به یک شب سامان می دهد،
و اینکه ظهور ایشان عصر جمعه تاسوعاست ،همسو می باشد.
 .1سوره ی انعام 89/
 .2سوره ی مائده 54/
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ش� ت ن
حا� ت
�زک�ه ،ت
ام� ن
اس�
هاد� ��فس ی
ّ
مکه ّفع ّ
الیت دارند ،آن گونه که از روایات فهمیده
نیروهایی که هنگام ظهور امام مهدی؟جع؟ ،در
می ش ��ود از این قرار اس ��ت؛ حکومت حجاز که علی رغم ضعفی که بر آن عارض شده ،قوای خود را
ّ
برای مواجهه با ظهور امام؟ع؟ که مس ��لمانان از مکه بدان دیده دوخته اند ،و در موس���م حج و بلکه
سراسر عالم به بحث پیرامون آن می پردازند ،جمع کرده است.
دیگ ��ری نی ��روی ّاطالعات ��ی س ��فیانی ک ��ه در پ ��ی گریخت ��گان از مدین���ه اس���ت ،و اوض���اع
ّ
را ب ��رای ورود ب ��ه مک ��ه ب ��رای واکن ��ش در قب ��ال ه ��ر حرکت ��ی از آن ز ی ��ر نظ ��ر دارد .س���ومین نی���رو،
س ��ازمان های اطالعات ��ی دیگ ��ر دولت هاس ��ت ک ��ه در جه ��ت کم ��ک رس ��انی به حکوم���ت حجاز
ّ
و س ��فیانی ّفع ّ
الی ��ت می کن ��د ،و ب ��ه خص ��وص مک ��ه را تح ��ت نظ ��ر دارن ��د .البت���ه یمنی���ان را نی���ز
می بایس ��ت تأثی ��ر گ ��ذار دانس ��ت ،چ ��را ک ��ه حکوم ��ت آن ��ان هم م ��رز حج ��از اس���ت و رهبرش���ان از
پیروان امام؟ع؟.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در چنین ّ
جوی که سراس ��ر دش ��منی و عناد با امام؟ع؟ است ،ایش ��ان نهضت خود را از حرم الهی
ّ
ّ
می آغازد و بر مکه مس ��لط می گردد .طبیعی اس ��ت که در روایات ،غیر از اموری که در به ثمر نشستن
ّ
نهض ��ت مق ��دس مؤثر اس ��ت ی ��ا ال اقل ض ��رری نمی رس ��اند ،تفاصیل دیگ ��ر حرکت ایش���ان نیاید.
بارزترین مطلبی که در روایات آمده آن است که امام؟جع؟ جوانی از یاران و نزدیکان خویش را در
بیس ��ت و سوم یا بیس ��ت و چهارم ذی الحجة یعنی پانزده شب پیش از ظهور ارسال می کند تا پیام
ایشان را در مسجد الحرام بخواند .آن جوان پس از نماز می ایستد و نامه ی امام؟ع؟ یا قسمت هایی
از آن را قرائت می کند ولی بالفاصله بر س ��ر او می ریزند و با وحش ��ی گری او را بین رکن و مقام به قتل
می رس ��انند .ش ��هادت دردناک وی در زمین و آس ��مان تأثی ��ر می گذارد و آزمونی خواه���د بود که فوائد
ّ
متعددی بر آن مترتب است.
این شهادت از ّ
توحش بقایای دستگاه حاکم پرده برمی دارد ،و تمهیدیست برای حرکت امام؟ع؟
که بیش از دو هفته از آن تاریخ تأخیر نخواهد داشت ،و شاید دستگاه سلطه را نیز مختل کند.
روای ��ات ش ��هادت این ج ��وان پ ��اک در منابع طرفین بس ��یار اس ��ت .بعض ��ی احادی���ث او را غالم
می نام ��د ،در برخ ��ی نف ��س زکیه ،و در بعضی هم محمد بن الحس ��ن ن ��ام دارد ،و در فصل اصحاب
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امام مهدی؟جع؟ گذشت.
عالم ��ه ی مجلس ��ی؟حر؟ در بح ��ار االن ��وار  307/ 52از ابو بصی ��ر از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روای ��ت می کند:
ّ
«قائم؟ع؟ به یاران می فرماید :ای قوم ! اهل مکه مرا نمی خواهند ،لیکن من کس���ی را به س���وی

حجت بر آنان می شاید ،اتمام ّ
آنان می فرستم تا به آنچه از چون منی برای اتمام ّ
حجت کنم.
ّ
ّ
او م���ردی از یاران���ش را فرا می خوان���د و بدو می فرماید :نزد اهل مکه ب���رو و بگو :ای اهالی مکه !
من فرستاده ی فالنی به سوی شما هستم ،او می گوید :ما اهل بیت رحمت و معدن رسالت و
خالفتیم ،ما دودمان ّ
محمد و سالله ی پیامبران هستیم ،بر ما ظلم کردند ،ستم روا داشتند و
مقهور نمودند ،از زمانی که پیامبرمان از دنیا رفت تا امروز ّ
حق ما را ربوده اند ،ما از ش���ما یاری
می طلبیم ،پس یاریمان کنید.
چون آن جوان این مطالب را می گوید به سراغش می آیند و بین رکن و مقام او را سر می برند،
و او همان نفس زکیه است.
وقت���ی ای���ن خب���ر ب���ه ام���ام می رس���د ب���ه اصح���اب خ���ود می فرمای���د :آی���ا ب���ه ش���ما نگفت���م
ّ
اه���ل مک���ه م���ا را نمی خواهن���د؟ آنه���ا او را ره���ا نمی کنن���د تا خ���روج کن���د .او ه���م از گردنه ی
ط���وی1در می���ان س���یصد و س���یزده م���رد به تع���داد اهل ب���در ف���رود می آید .ب���ه مس���جد الحرام
می آی���د و در کن���ار مق���ام ابراهی���م؟ع؟ چه���ار رکع���ت نم���از می گ���زارد و پش���ت خ���ود را ب���ه
حج���ر االس���ود می ده���د .س���پس حمد و ثن���ای الهی ب���ه ج���ای آورده ،پیامب���ر را ی���اد می کند،
ب���ر ایش���ان درود می فرس���تد ،و س���خنی می گوی���د ک���ه اح���دی از م���ردم نگفت���ه اس���ت».

ف
ظ�هور امام مهدی؟جع؟ در سالی �رد
غیب ��ت نعمان ��ی  262/از ابو بصی ��ر از ام ��ام باقر؟ع؟ نقل می کن ��د« :قائم؟ع؟ در س���الی فرد قیام
می کند؛ نه ،یک ،سه و پنج».
ارش ��اد  361/از هم ��و از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟« :قائ���م؟ع؟ تنها در س���الی ف���رد خ���روج خواهد کرد؛
سال یک ،یا سه ،پنج ،هفت و یا نه».
ّ
 .1یکی از راه های ورود به مکه
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غیبت ش ��یخ طوس ��ی  374/از آن حضرت« :قائم تنها در س���الی فرد خروج می کند؛ نه ،س���ه،
پنج یا یک».

1

آ
��غ ا�ز ظ�هور ،ج�معه �نهم محرم
خص ��ال  394/ 2از امام جعفرصادق؟ع؟ روایت می کند« :ش���نبه برای ماس���ت ،یکش���نبه برای
شیعیان ما ،دوشنبه برای دشمنان ما ،سه شنبه برای بنی ّ
امیه ،چهارشنبه روز نوشیدن دوا،
پنجش���نبه روزی اس���ت که حاجات در آن برآورده می ش���ود ،و جمعه روز نظافت و عطر زدن،
عی���د مس���لمین و برتر از فطر و قربان اس���ت ،و روز غدیر برترین اعیاد اس���ت که هیجدهم ذی
الحجة می باشد و روز جمعه بوده .قائم ما اهل بیت نیز روز جمعه خروج می کند .قیامت هم
روز جمعه بر پا می شود .و روز جمعه عملی افضل از صلوات بر محمد و آل ایشان نیست».
چند سطر پیش گذشت« :او هم از گردنه ی طوی در میان سیصد و سیزده مرد به تعداد اهل
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بدر فرود می آید .به مسجد الحرام می آید ...آن سیصد تن و شماری اندک از اهالی مکه با او
بیعت می کنند .آنگاه از مکه بیرون میآید تا آنکه در مانند حلقه باشد.
گفت���م :حلقه چیس���ت؟ فرمود :ده هزار م���رد .جبرئیل در طرف راس���ت و میکائیل در طرف
چپ اویند».

ظ�هور ،ش� ن� ب�ه و رو�ز ش
عا�ورا
کم ��ال الدی ��ن  653/ 2از ابو بصیر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :قائم؟ع؟ روز ش���نبه روز عاش���ورا
خروج می کند ،همان روزی که امام حس���ین؟ع؟ به ش���هادت رس���ید».
ارش ��اد  361/از ابو بصی ��ر از ام ��ام ص���ادق؟ع؟« :ن���ام قائ���م؟ع؟ را در ش���ب بیس���ت و س���وم ندا
می کنند ،و در روز عاشورا قیام می کند ،و آن روزی است که امام حسین بن علی؟ع؟ در آن به
شهادت رسید.
 .1و نی���ز روض���ة الواعظین  ،263/ 2اعالم الوری  ،429/الخرائج و الجرائح  ،1161/ 3منتخب االنوار  ،35/العدد القویة
 ،76/اخبار الدول  118/و اثبات الهداة 514/ 3
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گویا او را می بینم که روز شنبه دهم ّ
محرم بین رکن و مقام ایستاده است ،جبرئیل؟ع؟ سمت
راست ایشان حضور دارد و ندا می کند :بیعت به امر خداست .پس شیعیان ایشان از اطراف
زمین نزد ایشان می آیند ،زمین برای آنان درنوردیده می شود تا آنکه می آیند و بیعت می کنند،
و خداون���د ب���ه دس���ت او زمی���ن را از عدال���ت می آ کن���د ،هم���ان گون���ه ک���ه از ج���ور و س���تم
پر شده است».
الفص ��ول المهم ��ة  302/آن را ب ��ا مختصر تفاوتی می آورد ،در ادامه ی آن آمده اس ��ت« :ش���خصی
ایستاده و ندا می کند :بیعت ،بیعت ...آنگاه از مکه به کوفه می رود ...در نجف فرود می آید،
و از آنجا لشکرها را به مناطق میفرستد».
غیبت ش ��یخ طوسی  274/از امام باقر؟ع؟« :گویا قائم را می بینم که روز شنبه عاشورا در میان
رکن و مقام ایستاده است ،جبرئیل در حضور ایشان ندا می کند :بیعت به امر خداست .پس
او زمین را از داد آ کنده می سازد ،همان گونه که از ظلم و جور پر شده است».

1

ف
روا ی� تِ� :ش
مصاد� ت
عا�ورا ب�ا ن�ورو�ز
اس�
المه ��ذب الب ��ارع  194/ 1از معل ��ی بن خنی ��س از امام ص ��ادق؟ع؟ روایتی را در ب ��اره ی نوروز نقل

می کند ،در قس ��متی از آن آمده اس ��ت« :آن ،روزی اس���ت که قائم ما اهل بیت و والیان امر در آن
ظه���ور می کنن���د ،و خداوند متعال او را بر ّ
دجال پیروز می گرداند.ایش���ان ه���م او را بر زباله دان
کوفه به دار می آویزد .هیچ نوروزی نیست مگر آنکه ما در آن انتظار فرج را داریم ،چرا که از ّایام
ماست .فارسان آن را حفظ کردند و شما تباه ساختید».
لک ��ن بای ��د گفت که مش ��هور از اهل بیت؟مهع؟ آن اس ��ت که روز ظهور روز عاشوراس ��ت ،در برخی
روایات نیز روز شنبه عنوان شده است ،از غیبت نعمانی  330/نیز به دست می آید که در تابستان
خواهد بود ،لذا با نوروز که در ماه آذار می باشد تالقی نخواهد داشت.

 .1و نی���ز ر.ک ب���ه غیب���ت نعمان���ی  ،282/تهذیب االح���کام  ،333/ 4روض���ة الواعظین  ،263/اعالم ال���وری ،430/
المالحم و الفتن  ،194/کشف الغمة  252/ 3و  ،324العدد القویة  65/و بحار  285/ 52و 290
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ّ
س� ن� ن
خ
را�ی ن� ت
طا� ب�ه اهل مکه
�خس� امام مهدی؟جع؟ خ� ب

ّ
فقراتی از س ��خنرانی یا گفتار نخس ��ت حضرت خطاب به اهل مکه که ش���ام جمعه خواهد بود،
و نیز گفتار دوم که صبح روز بعد و خطاب به مس ��لمانان و جهانیان اس ��ت ،در روایات آمده است.
ّ
الفت ��ن  345/ 1از جابر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :آنگاه مهدی در مکه و ش���ب هنگام ظاهر

می ش���ود .بیرق رس���ول خدا؟ص؟ ،پیراهن و شمش���یر ایشان و نیز نش���انه ها و نور و بیان را با خود
دارد .چون نماز عشاء را به جای آورد با بلندترین صدا ندا می کند :ای مردم ! خدا و ایستادنتان
[ در روز قیام���ت ] نزد پروردگارتان را به یادتان م���ی آورم ،زیرا او اتمام ّ
حجت کرده ،پیامبران را
فرس���تاده و کتاب نازل کرده است ،به شما فرمان داده به او ّ
ذره ای شرک نورزید ،بر اطاعت از
خود و رسولش محافظت داشته باشید ،هر آنچه را که قرآن زنده داشته زنده دارید ،و هر آنچه
را که او میرانده از بین برید ،و در مسیر هدایت و تقوی یار و یاور باشید ،چرا که فنا و زوال دنیا
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نزدیک ش���ده و خبر از جدایی می دهد .من ش���ما را به خدا ،رسولش؟ص؟ ،عمل به کتابش ،از
میان بردن باطل و زنده نگه داشتن ّ
سنت او فرا می خوانم.
او در میان س���یصد و س���یزده مرد به تعداد اهل بدر که [ پیش���تر ] بس���ان پاره های ابر پاییزی
[ پراکنده ] بودند ،ظاهر می ش���ود .آنان راهبان ش���ب و شیران روزند .پس خداوند برای مهدی
حجاز را فتح می کند .او هر کس از بنی هاشم را که در زندان به سر می برد ،رها می سازد.
پرچم های س���یاه در عراق ف���رود می آیند و بیعت خود را برای آن حضرت ارس���ال می کنند.
مهدی لشکریان خود را به سایر مناطق می فرستد .او ستم و اهل آن را می میراند و سرزمین ها
برای او سامان می گیرد ،و خداوند قسطنطنیه را بر دستان او فتح می نماید».
تش ��بیه ّ
تجم ��ع ی ��اران ام ��ام؟ع؟ ب ��ه ابره ��ای پایی ��زی در کالم امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ در نهج البالغ���ه
خطبه ی  166نیز آمده است .احتمال می رود ظهور امام؟ع؟ و ّ
تجمع یاران ایشان هم در پاییز یا آخر
تابستان باشد.
در برخ ��ی روای ��ات وارد ش ��ده اس ��ت که یک ��ی از یاران ام ��ام؟جع؟ در مس ��جد الحرام می ایس���تد و
حضرت را برای مردم ّ
معرفی می کند و آنان را به سوی ایشان فرا می خواند ،آنگاه خود ایشان می آیند

و س ��خنرانی می کنند ،بحار االنوار  305/ 52می نویس ��د« :سید علی بن عبد الحمید با سند خود
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از اب���ن محب���وب و به ط���ور مرفوع از امام باقر؟ع؟ نقل می کند :هنگامی که لش���کر س���فیانی در
ّ
زمی���ن فرو روند ...قائم آن روز در مکه و کنار کعبه اس���ت ،ب���دان پناه آورده می فرماید :من ّ
ولی
خدایم ،من نزدیکترین کس به خدا و محمد؟ص؟ هستم.
پس هرکه در مورد آدم با من بحث کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به آدم هستم.
هر آنکه در مورد نوح با من به احتجاج بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به نوحم.
ه���ر کس���ی درب���اره ی ابراهیم ب���ا من به گفتگ���و بپ���ردازد [ ،بداند که ] م���ن نزدیکتری���ن فرد به
ابراهیم هستم.
هرکهدر موردحضرتمحمد؟ص؟بامنبحثنماید [،بداند که ]مننزدیکترین کسبهایشانم.
هر آن کس که درباره ی پیامبران با من به احتجاج بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس
به آنها هستم.
َ
ْ
َ
آ
آ
ً
آ
ُ َ ً
نَّ َ ْ َ َ ُ
َ
اص َط ف�ى �د َم َو ن�وحا َو� َل ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم َو� َل ِع ْم َر نَا� على ال َعال ِم ي� نَ� .ذ� ّ ِر ّي� ة�
خداوند تعالی می فرمایدِ :إ�� اهلل
َ
َ� ْع�ضُ َها م نْ� َ� ْع�ض َو ُ
اهلل َس ِم ي� ٌع ع ِل ي� ٌم1،به يقين خداوند ،آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران
ِ ب ٍ
ب
را بر مردم جهان برترى داده است .فرزندانى كه بعضى از آنان از [ نسل ] بعضی ديگرند ،و خداوند
شنواى داناست.

من باقی گذارده ی آدم ،مختار نوح ،برگزیده ی ابراهیم و گزیده ی محمد هستم.
بدانی���د ! هر ک���س با من درباره ی کتاب خدا احتجاج کند ،م���ن نزدیکترین مردم به کتاب
خدا هستم.
بدانید ! هر آنکه با من در مورد ّ
س���نت رس���ول خدا؟ص؟ گفتگو کند ،م���ن نزدیکترین مردم به
ّ
سنت و سیره ی پیامبر خدا؟ص؟ هستم.
کسی را که سخن مرا می شنود به خدا سوگند می دهم که حاضر آن را به غائب برساند.
پس خداوند یاران او را که س���یصد و سیزده مردند ،بدون قرار قبلی و در حالی که [ پیش از
آن ] مانند ابرهای پاییزی [ پراکنده ] بودند ،برای او گرد می آورد ،آنگاه این آیه را تالوت کردند:
َ ُ ُ أْ
أَ
ً
ُ
ك ُم ُ
اهلل �ج َ ِم ي�عا2،هر كجا كه باشيد خداوند همگى شما را مىآورد .و آنان بین
� يْ� نَ� َما ت�ك نو�وا يَ�� ِت� ِب�
 .1سوره ی آل عمران 33 - 34/
 .2سوره ی بقره 148/
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رکن و مقام با ایشان بیعت می کنند.
هم���راه او عه���دی از رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت که پ���دران او یکی پ���س از دیگ���ری آن را با خود
آورده اند.
اگرچیزی از این امور بر مردم مشتبه شود ،ندای آسمانی مشتبه نمی شود ،آن هنگام که نام
او و پدرش را ندا کنند».
هم ��ان  306/ 52از ام ��ام زین العابدی ��ن؟ع؟ حدیثی طوالنی نقل می کند ک���ه در پاره ای از آن آمده

اس ��ت« :امام؟ع؟ زیر درختی خاردار می نش���یند .جبرئیل؟ع؟ در چهره ی مردی از [ قبیله ی ]
کلب نزد ایش���ان می آید و می گوید :ای بنده ی خدا ! چرا اینجا نشسته ای؟ ایشان می فرماید:
ّ
ای بنده ی خدا ! منتظر آنم که ش���ب فرا رس���د و به س���وی مکه بروم ،خوش ندارم در این گرما
خارج ش���وم .پس جبرئی���ل می خندد .چون می خن���دد امام در می یابد که او جبرئیل اس���ت.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

جبرئیل دس���ت ایش���ان را می گیرد ،دست می دهد ،س�ل�ام می کند و می گوید :برخیز ،و اسبی
براق نام برای ایشان می آورد .حضرت بر آن سوار می شوند تا آنکه به کوه َ
رضوی برسند.
آن���گاه محمد و علی می آیند و پیمانی می نویس���ند تا ایش���ان برای مردم بخواند .س���پس به

ّ
مکه می رود .مردم آنجا جمع ش���ده اند .پس مردی از [ خاندان ] او می ایس���تد و صدا می زند:
ای مردم ! این همان خواست شماست ،نزد شما آمده و شما را به همان چیزی دعوت می کند
که رسول خدا؟ص؟ دعوت کردند .مردم هم برمی خیزند .ایشان نیز برمی خیزد و می فرماید :ای
مردم ! من فالن بن فالنم ،من پس���ر پیامبر خدا هس���تم ،شما را به همان چیزی دعوت می کنم
که پیامبر خدا فراخواند.
آنان در صدد قتل ایش���ان بر می آیند .ولی آن تعداد که بیش از سیصد تن هستند برخاسته
از او محافظت می کنند .پنجاه نفر آنان اهل عراق هستند و سایرین از سایرین .برخی از آنان
برخی دیگر را نمی شناسند .آنان بدون وعده ی قبلی گرد آمده اند».
ّ
عل ��ت ایس ��تادن م ��ردم یا آن اس ��ت ک ��ه بتوانند ام ��ام را مش ��اهده کنند ،و ی���ا آنکه باب���ت ترس از
دس ��تگاه حاکم پا به فرار می گذارند .آن کس ��انی هم که در صدد ترور ایش ��ان برمی آیند ،گماشتگان
حکومت حجازند.
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غیب ��ت نعمان ��ی  315/از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روایت می کند« :قائ���م از گردنه ی ذی ط���وی در میان
کسانی که به تعداد اهل بدر سیصد و سیزده مردند فرود می آید ،به حجر االسود تکیه می کند
و پرچ���م غال���ب را ب���ه اهتزاز در م���یآورد .علی بن ابی حم���زه می گوید :من ای���ن روایت را برای
امام کاظم؟ع؟ گفتم و ایشان فرمودند :صفحه ای گسترده».

1

در این گزارشات می بینیم که مسلمین چقدر مشتاق امام؟ع؟ هستند و درباره ی ایشان جستجو
می کنند ،و از دش ��منان ایشان میهراسند ،دش ��منانی که فرستاده ی حضرت را به طرزی وحشیانه
به قتل می رس ��انند ،چون سخنانی از او رسیده اس ��ت .در چنین ّ
جوی ،امام؟ع؟ در کنار امدادهای
غیبی ،بر حس ��ب اس ��باب طبیعی و عادی نیز نیروهای خود را آماده کرده اند ،و یاران یمنی ایشان بر
ّ
حرم شریف و مکه سیطره یافته اند ،زیرا آنان نیرویی موالی هستند که می بایست زمام حکومت در
ّ
مکه را به دست گیرند.
ّ
در روای ��ات س ��خنی از رخ ��داد نب ��رد ی ��ا قتل ��ی در مس���جد الح ��رام و مک ��ه نیس ��ت .م ��ن از برخ���ی
عالم ��ان ش ��نیده ب ��ودم ک ��ه ی ��اران حض ��رت مهدی؟جع؟ آن ش ��ب ام ��ام جماع ��ت مس ��جد الحرام
را می کش ��ندّ ،ام ��ا نهای ��ت چی ��زی ک ��ه یافت ��م عبارتی ب ��ود ک ��ه صاحب ال ��زام الناص ��ب؟حر؟ 166/ 2

مح���رم ّ
ّ
حجت خارج ش���ده و وارد مس���جد الحرام
از برخ ��ی علم ��اء نق ��ل کرده اس ��ت« :روز دهم
می شود .هشت بز الغر را در جلو خود سوق می دهد و سخنران آنها را می کشد .پس از کشتن

او ،در کعبه از مردم مخفی می شود .چون تاریکی شب _ که شب شنبه است _ فراگیر می شود
بر فراز کعبه رفته و سیصد وسیزده یار خود را ندا می کند .آنها هم از مشرق و مغرب زمین گرد
می آیند ،و امام صبح شنبه مردم را به بیعت دعوت می کند».
لک ��ن این عبارت س ��خن برخی علماس ��ت و متنی ضعی ��ف دارد .از این رو ترجی ��ح می دهیم که
ّ
ش ��یوه ی امام؟ع؟ برای س ��یطره ی بر مکه بدون خون ریزی باشد ،و این امر به خاطر هراسی باشد که
ّ
در دل دشمن پدید آمده و نیز بر اساس نقشه ای متقن و دقیق .البته به جهت حفظ حرمت و تقدس
 .1عالمه ی مجلس���ی در بحار  370/ 52پس از نقل این حدیث می نگارد :معنای این جمله ی اخیر آن اس���ت که این
مطلب در صفحه ای گسترده است ،یا اینکه [ امام زمان؟جع؟ ] با خود صفحه ای گسترده و منشور دارد ،یا اینکه پرچم
او صفحه ای گسترده است .م
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مسجد الحرام ،همین است که انتظار می رود.
ّ
مکه آن ش ��ب اس ��ت که نفس راحتی می کش ��د ،پرچم حض ��رت مهدی؟جع؟ بر آن ب���ه اهتزاز در
می آید ،و انوار ایشان در سرتاسر عالم درخشیدن می گیرد.

ّ
دشمنان و رسانه های آنان نیز تمام تالش خود را به کار می بندند تا این نهضت مقدس را خنثی

سازند .آنان پس از انتشار خبر نهضت امام؟ع؟ ،چنین جلوه می دهند که این حرکت ،حرکت یکی
ّ
ّ
ّ
مهدویت اس ��ت که پیش ��تر تعدادی از آنها در مکه و دیگر مناطق به قتل رسیده اند .آنان
از مدعیان
توان خود را برای مقابله با این نهضت به کار می گیرند و در همین راستا سفیانی را تحریک می کنند
ّ
تا لشکری روانه ی مکه کند.
در روز دوم ظهور که ش ��نبه و روز عاشوراس ��ت ،ایش ��ان وارد مسجد الحرام می ش���وند تا جهانیان را
_ عل ��ی رغ ��م زبان های مختلف ��ی که دارند _ مخاطب ق ��رار دهند ،و از آنها در قب���ال کافران و ظالمان
یاری طلبند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را�ی � ن
س� ن� ن
خ
ها�ی امام مهدی؟جع؟ در رو�ز ش
عا�ورا
ج
مناب ��ع ش ��یعی و س � ّ�نی فقرات ��ی از خطب ��ه و بیان نخس ��ت ام ��ام؟ع؟ خطاب ب���ه جهانی���ان را نقل
می کنن ��د ک ��ه پیش ��تر گذش ��ت ،تفس ��یر عیاش ��ی  56/ 2از عب ��د االعل ��ی حلب���ی از ام���ام باق���ر؟ع؟
نقل می کند« :به خدا قسم گویا او را می بینم که به حجر تکیه داده و خدا را به ّ
حق خود سوگند

می دهد ،و بعد می گوید :ای مردم ! هرکس���ی که درباره ی خدا با من گفتگو کند [ ،بداند که ]
من نزدیکترین کس به خدا هستم.
هرکه در مورد آدم با من بحث کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به آدم هس���تم.
ای م���ردم ! هر آنکه در مورد نوح با من به احتج���اج بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس
به نوحم.
ای مردم ! هر کسی درباره ی ابراهیم با من به گفتگو بپردازد [ ،بداند که ] من نزدیکترین فرد
به ابراهیم هستم.
ای مردم ! هرکه در مورد موسی با من احتجاج کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین کس به اویم.
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ای مردم ! هر آنکه درباره ی عیس���ی با من گفتگو کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین ش���خص
به عیسایم.
ای مردم ! هرکه در مورد حضرت محمد؟ص؟ با من بحث نماید [ ،بداند که ] من نزدیکترین
کس به ایشانم.
ای مردم ! هرکسی درباره ی کتاب خدا با من گفتگو کند [ ،بداند که ] من نزدیکترین شخص
ب���ه کتاب خدا هس���تم .آنگاه به مقام م���ی رود و دو رکعت نماز گزارده خداون���د را به ّ
حق خود
سوگند می دهد.
َ
ْ
أ
ْ َ َ ََ
َ ُ
به خدا قس���م او مضطر در کتاب خداس���ت آنجا که می فرمایدّ � :م نْ� ي� ِج� ي� ُب� ال ُم�ض َط ّر ِإ� ذ�ا دع ُاه
ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ خُ َ ف َ َ أ
ْ ُ
ال� ض
ر�1،يا [ كيست ] آن كس كه درمانده را _ چون وى را بخواند _
َو يَ�ك ِ�ش ف� السوء و ي� ج�علكم �ل�اء
اجابت مى كند ،و گرفتارى را برطرف مى گرداند ،و شما را جانشينان زمين قرار مى دهد؟

جبرئیل بر ناودان به صورت پرنده ای سفیدّ ،اولین مخلوقی است که با وی بیعت می کند،
و [ بعد ] ،آن سیصد و بیش از ده مرد بیعت می کنند.
هریک در راه باش���د همان لحظه می رس���د ،و هرکس���ی که در راه نباش���د از بس���ترش ناپدید
می گردد ،و به خدا س���وگند این همان سخن علی بن ابی طالب؟ع؟ است :ناپدید شدگان از
ْ
َ
ً
ا� أ� ْ� نَ� َما تَ� ُك نُو�وا َ� أ� ت� � ُك ُم ُ
فَ ْ َ ُ ْ َ ْ
2
اهلل �ج َ ِم ي�عا،
ي ِ ِب
بسترهایشان ،و همان سخن خداوند است� :اس ت� ِب� ق�وا ال خ� ي� َر ِت ي
پ ��س در كاره ��اى نيک بر يكديگر پيش ��ى گيريد ،هر كجا كه باش���يد ،خداوند همگى ش���ما را مى آورد.
[ اینان ] سیصد و بیش از ده مرد اصحاب قائم هستند.
و در ادامه فرمودند :به خدا س���وگند آنان ّامت ش���مرده ش���ده اند که خدا در کتابش فرموده:
َ َ ئ نْ أَ خَّ ْ ن َ َ نْ ُ ُ ْ َ �ذَ َ َ أُ َ ْ ُ َ
ا� ِإ�لى � ّم ٍ ة� َمعدود ٍ�ة 3،و اگ ��ر عذابش���ان را ت���ا ّامت���ی ش���مرده ش���ده ب���ه
ول ِ�� ��ر�ا ع�هم الع ب
تأخیر اندازیم.

آنان در یک ساعت به مانند پاره های ابر پاییزی ،گرد هم می آیند.
ّ
مکه م���ردم را به کتاب خدا و ّ
س���نت پیامب���رش؟ص؟ دعوت می کند
آن حض���رت صب���ح در
 .1سوره ی نمل 62/
 .2سوره ی بقره 148/
 .3سوره ی هود 8/
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ّ
و اف���رادی ان���دک اجاب���ت می کند .آنگاه خ���ود می رود و کس���ی را در مکه می گم���ارد ،ولی خبر
می رسد که او را کشته اند»...
پیش ��تر نی ��ز روای ��ت اختص ��اص  255/و غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  269/گذش���ت و در قس���متی از

آن آم ��ده ب ��ود« :ام���ام مهدی؟جع؟ می فرمای���د :ای مردم ! ما از خ���دا و مردمانی که م���ا را اجابت
کنن���د ی���اری می جوییم ،چرا که ما اهل بیت پیامبرت���ان و نزدیک ترین مردم به خدا و حضرت
محمد؟ص؟ هستیم.
م���ن باق���ی گ���ذارده ای از آدم ،ذخی���ره ای از ن���وح ،برگزی���ده ای از ابراهی���م و گزی���ده ای از
محمد؟ص؟ هستم.
بدانید ! هر آنکه با من در مورد ّ
س���نت رس���ول خدا؟ص؟ گفتگو کند ،م���ن نزدیکترین مردم به
سنت پیامبر خدا؟ص؟ هستم.
پس خداوند س���یصد و س���یزده یار ایشان را بدون وعده ی قبلی گرد هم می آورد ،و آنان بین
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رکن و مقام با ایشان بیعت می کنند.
همراه ایش���ان عهدی از رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت که پس���ران از پدران آن را به ارث برده اند».
می ت ��وان تص � ّ�ور کرد ک ��ه عالم چگونه با این رخ ��داد عظیم و ناگهانی به لرزه در می آید ،و چس���ان
مناطق س ��تمدیده ی اسالمی مسرور می شوند ،آنان شادی خود را با راهپیمایی های میلیونی نشان
می دهند و برای یاری ایشان اعالم آمادگی می کنند.

ّ
ّ
ن
مکه ن
در�گ می ن
ک�د،
طولا�ی در
امام مهدی؟جع؟ مد ت�ی
مد� ن�ه می ش�ود
س�س راهی ی
پ
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  284/روایت می کند« :ام���ام؟ع؟ آن مقداری که خ���دا بخواهد در مکه
می ماند».

1

هم ��ان « : 308/ 52ب���ه مدینه می رود و آن مقداری که بخواهد در آن می ماند ،آنگاه رهس���پار
عراق می شود».
 .1و بحار االنوار 334/ 52
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ّ
روای ��ات ،پیرام ��ون مدت درنگ امام؟ع؟ در مکه و نحوه ی عملکرد ایش ��ان در آنجا اندک اس���ت.
ش ��اید بتوان گفت که از ّاولین کارهای ایش ��ان س ��خنرانی برای عالم اسالم ،و سرتاسر عالم و نیز بیان
برنامه ی جهانی است.
در یکی از روایات وارد شده که ایشان بر سارقان کعبه حد جاری می کند ،و ممکن است مقصود
حاکمان سارق باشد.

ّ
ّ
ایش ��ان بره ��ه ای در مکه می مان ��د و منتظر معجزه ایس���ت که ج ��دش رس ��ول خدا؟ص؟ آن را وعده

داده اند ،و آن همان فرو رفتن لشکری که به دنبال ایشان می آید در زمین است.

ّ
زمانی که این نش ��انه و اعجاز واقع شود و لشکر س ��فیانی خوراک زمین شوند ،ایشان از مکه بیرون
ّ
می آیند و در راه از آن مکان عبور و در آن توقف می کنند.

تفسیر عیاشی  261/ 2از امام باقر؟ع؟ نقل می کند...« :همواره با اینان باش .مردی از اینان به
همراه سیصد مرد خارج می شود ،بیرق رسول خدا؟ص؟ با اوست و آهنگ مدینه دارد ،به بیداء
که می رس���د می فرماید :این مکان گروهی اس���ت که خداوند آنان را در زمین فرو برده اس���ت،
ُ ُ أ
أَ ف َ أَ نَ َّ ذ نَ َ َ ُ َّ ّ ئ َ ت أَ َ ْ َ
ال� ض
ر�
ا� � نْ� ي� خ� ِس ف� اهلل ِب� ِهم
و این نشانه ایست که خداوند می فرمایدِ ��� :م� ال ِ ي��� مكر وا الس ِي�� ِ
أَ ْ َ أْ ت َ ُ ُ ْ َ �ذَ ُ ْن َ ْ ثُ َ �شْ ُ ُ نَ أَ ْ َ أْ خُ �ذَ ُ ْ ف تَ قَ ُّ ْ فَ َ ُ
ْ
ُ
ْ
َن 1
�ز
ا� ِم� ح ي�� لا ي� عر و�� .و ي��� هم ِ� ي� ��ل بِ� ِهم �ما هم بِ�مع جِ� ِ ي�� ،آيا كس���انى كه
�و ي�� ِ� ي�هم الع ب
تدبيره ��اى ب ��د مىانديش ��ند ،ايم ��ن ش ��دند از اينكه خ ��دا آن���ان را در زمين ف���رو ببرد ،ي���ا از جايى كه
حدس نمىزنند عذاب برايش ��ان بيايد؟ يا در حال رفت و آمدش���ان [ گريبان ] آنان را بگيرد ،و كارى از
دستشان برنيايد؟»

در برخ ��ی احادی ��ث آمده که لش ��کر س ��فیانی در م ��اه رمض ��ان وارد مدین ��ه می ش ��وند ،و امام؟ع؟
ّ
مک ��ه ،در ماه ه ��ای ربیع ّ
االول
در مح ��رم ظه ��ور می کن ��د ،بنابراین ممکن اس ��ت حرکت س ��فیانی به
و ی ��ا ربی ��ع الثانی باش ��د ،ک ��ه خداون ��د آنها را پی ��ش از دس ��تیابی به حض ��رت در زمین ف ��رو می برد،
و حرک ��ت ام ��ام ب ��ه مدینه چند روز بع ��د از آن خواهد بود .و ش ��اید هم در اوائل ربی ��ع االول _ که آغاز
امامت ایشان است و روز نهم آن به روز فرحة الزهراء؟اهع؟ معروف می باشد _ واقع شود.
ّ
در روای ��ات آمده که ایش ��ان ش ��خصی را به عن ��وان والی بر مک ��ه می گمارند ،و خود ب ��ا ده یا پانزده
 .1سوره ی نحل 45 - 46/
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ّ
هزار نفر رهس ��پار مدینه می شوند ،ارشاد  363/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :در مکه می ماند تا
یارانش که ده هزار نفر هستند تکمیل شوند ،سپس به مدینه می رود».
کم ��ال الدین  654/ 2از ایش ��ان روایت می کند« :او خروج نمی کند مگ���ر در میان نیرومندان ،و
نیرومندان کمتر از ده هزار تن نخواهند بود».

1

تهذیب ابن عساکر  538/ 4از حضرت علی؟ع؟ نقل می کند« :رسول خدا؟ص؟ فرمودند :نزدیک
است که عذابی از آسمان بر اهل شام فرود آید و آنان را غرق کند ،تا جایی که اگر روبهان هم با
آنها بجنگند پیروز شوند .آن هنگام ،کسی از اهل بیت من در میان سه بیرق خارج می شود.
کس���ی ک���ه زیاد گوید ،آنان را پان���زده هزار نفر می داند ،و آنکه کم گوی���د ،گوید :دوازده هزار تن.
نشانه ی آنها این [ شعار ] است :بمیران ،بمیران.
هفت پرچم به مصاف آنها می آیند که زیر هر پرچم مردی است در پی حکومت ،و خداوند
همه را می کشد ،و به مسلمین الفت ،نعمت و دور و نزدیک آنان را باز می گرداند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ترجیح در شمار یاران ،با روایت ارشاد و کمال الدین است.

ّ
ّ
در احادی ��ث آم ��ده که پ ��س از آنکه امام مهدی؟جع؟ ب ��ه مدینه می روند ،اهل مکه بر ضد ایش���ان

می شورند و کارگزار ایشان را به قتل می رسانند که در پی آن امام؟ع؟ بدان باز می گردد.
ّ
مکه ،بر اساس کتاب خدا و ّ
سنت
بحار االنوار  308/ 52از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :قائم در
رس���ولش؟ص؟ بیعت می پذیرد ،و ش���خصی را بر آن می گمارد و خود ّ
متوجه مدینه می شود .به

ایش���ان خبر می رس���د که کارگزارش کش���ته ش���ده ،پس باز می گردد و جنگجویان را می کشد،
و بیش از این کاری انجام نمی دهد».

ّ
هم ��ان  11/ 53از ام ��ام صادق؟ع؟ نقل می کن ��د« :آنان [ اهل مکه ] را ب���ا حکمت و موعظه ای

نیکو دعوت می کند .آنها هم اطاعت می کنند .او مردی از اهل بیتش را بر آنان می گمارد و به
ّ
قصد مدینه خارج می شود .از مکه که می رود ،بر آن کارگزار هجوم می آورند 2.پس حضرت باز
می گردد .آنها با چشمانی خیره و سرهایی باال گرفته ،گریان و خاضع آمده می گویند :ای مهدی
 .1و نیز العدد القویة  65/و اثبات الهداة 491/ 3
 .2حال یا او را خلع می کنند و یا به قتل می رسانند و خواهد آمد که اهل مدینه نیز چنین می کنند.
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آل محم���د ! توبه ،توبه .ایش���ان هم آنها را موعظه می کند ،هش���دار می ده���د و بر حذر می دارد،
و کس���ی را از میان خودش���ان بر آنان به عنوان جانش���ین قرار می دهد و می رود».
مرح ��وم کلین ��ی روایت ��ی را نقل می کند ک ��ه بیانگر آن اس ��ت که ام ��ام؟ع؟ پی ��ش از ورود به مدینه
لش ��کری می فرس ��تند .و ش ��اید این امر بالفاصله پس از فرو رفتن لشکریان س ��فیانی در زمین باشد،

کاف ��ی  224/ 8از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟« :آن روز هر کس از فرزندان حضرت عل���ی؟ع؟ که در مدینه
ّ
اس���ت ب���ه س���مت مکه می گری���زد .آنها خ���ود را ب���ه صاحب ای���ن امر می رس���انند .او رهس���پار
عراق می گردد و لش���کری به مدینه گس���یل م���ی دارد .پس اهل مدینه ایمن���ی می یابند و بدان
باز می گردند».

مد� ن�ه
عملکرد امام مهدی؟جع؟ در ی
ّ
بناب ��ر آنچ ��ه در روای ��ات آم ��ده اس ��ت ،ام ��ام؟ع؟ در مدین ��ه _ ب ��ه عک ��س مک ��ه _ دو نب ��رد خواهند
داش ��ت ،تفس ��یر عیاش ��ی  56/ 2در حدیث ��ی طوالن ��ی از ام ��ام محم ��د باق ��ر؟ع؟ نق ��ل می کن���د:

«آن حض���رت ب���ه مدین���ه می رون���د و قریش���یان خود را از ایش���ان مخف���ی می کنن���د .این همان
فرموده ی علی بن ابی طالب؟ع؟ اس���ت :به خدا قس���م قری���ش آرزو می کند که ای کاش تمام
دارائ���ی خود ،و هر آنچه خورش���ید ب���ر آن تابیده و غروب کرده را م���ی داد و من به اندازه ی زمان
کشتن شتری نزد آنها بودم.
آنگاه کاری انجام می دهد که قریش���یان می گویند :ما را به نبرد این طاغوت ببرید ،به خدا
قسم اگر محمدی بود چنین کاری نمی کرد ،اگر علوی بود چنین نمی کرد ،اگر فاطمی بود این
ّ
کار را انجام نمی داد .پس خداوند کتف های آنها را در اختیار او قرار می دهد [ و او را مس���لط
می کند ] .او جنگجویان را کشته فرزندان را اسیر می کند.
س���پس می رود و در ش���قره 1ف���رود می آید .پس خبر می رس���د که عامل آن حض���رت را به قتل
رس���انده اند و ایش���ان می آی���د و چنان می کش���د که کش���تار ّ
ح���ره در مقابل آن چیزی نیس���ت.
آنگاه می رود و مردم را به کتاب خدا و ّ
سنت پیامبرش؟ص؟ فرا می خواند».
 .1بیرون مدینه به سمت عراق
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در ای ��ن حدی ��ث دو نب ��رد در مدین ��ه ذک ��ر می ش ��ود؛ ّاول ��ی بع ��د از کاری ک ��ه امام مه���دی؟جع؟ در
ً
مدین ��ه انج ��ام می دهند و قریش ��یان موضع می گیرند ،و ظاهرا با منهدم س ��اختن مس���جد النبی؟ص؟
و قبر شریف ،و از نو ساختن آن مرتبط است .دشمنان حضرت این عمل را بهانه ای برای شوراندن
مردم بر ضد امام؟ع؟ و جنگ با ایش ��ان قرار می دهند .ایش ��ان هم با آنان می جنگد و آن گونه که در
برخی روایات آمده صدها تن از آنها را به هال کت می رساند.
آن هن ��گام اس ��ت ک ��ه قریش ��یان یعن ��ی پی ��روان خالف ��ت قرش ��ی آرزو می کنن���د ک���ه ای کاش
امیرالمؤمنین؟ع؟ حتی به مقدار

کش ��تن شتری حضور داشتند ،و مانع انتقام حضرت مهدی؟جع؟

می شدند ،زیرا شیوه ی حضرت امیر؟ع؟ در میان قریش ،صبر و بردباری بود.
نبرد دوم پس از آن است که امام؟ع؟ کنترل مدینه را به دست گرفته و شخصی را به عنوان حاکم
ب ��ر آن قرار میدهند و به س ��مت عراق می روند ،و خود یا فرمانده لشکرش ��ان در ش���قره فرود می آیند.
اه ��ل مدینه عامل امام؟ع؟ را خلع می کنند و می کش ��ند .حض ��رت بدانجا باز می گردند و بیش از آن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مقداری که لشکر اموی در واقعه ی مشهور ّ
حره کشت ،به قتل می رسانند ،و مدینه دوباره در مقابل
حضرت سر خضوع فرود می آورد.

ّ
کش ��ته ش ��دگان ّ
حره در قیامی که بعد از ش ��هادت امام حس ��ین؟ع؟ بر ضد یزی���د کردند ،آن گونه

ک ��ه در برخی منابع آمده بیش از ده هزار نفر بوده اس ��ت ،و تش ��بیه این دو مقول���ه تنها از جهت مقدار
کشته هاست.

یا� با�و�بکر و عمر را مطرح می ن
مد� ن�ه ج�ر� ن
ک�د
امام عصر؟جع؟ در ی
روای ��ات اهل بی ��ت؟مهع؟ داللت می کند بر اینکه امام مهدی؟ع؟ در مدینه موقف خود نس���بت به
ّ
ابوبک ��ر و عم ��ر را اعالن می دارد ،و برای مس ��لمانان بی ��ان می کند که آن دو نفر به هم���راه طلقاء اتفاق
کردند تا با ّ
وصیت رس ��ول خدا؟ص؟ درباره ی حضرت امیر و عترت؟مهع؟ مخالفت کنند ،در س���قیفه
خالفت را از آنان ستاندند و آنها را مجبور به بیعت کردند.
آنان با این کار ّامت را در ورطه ای خطرناک _ یعنی نزاع بر سر سلطنت که رسول خدا؟ص؟ آنها را از
آن بر حذر داشته بودند _ انداختند .آنان ّامت را از رهبری اهل بیت؟مهع؟ که برنامه ای الهی و بی نظیر
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داشتند ،محروم ساختند.
امام؟ع؟ موضوع دفن آن دو در کنار قبر رسول خدا؟ص؟ را نیز مطرح می کنند ،مسجد شریف نبوی
را از نو می سازند و قبر آن دو را دور می کنند...
طبیعی اس ��ت که این اعالن موقف ،خشم بسیاری از پیروان آن دو را _ که در سرتاسر عالم اسالم
با ظهور امام؟ع؟ مس ��رور ش ��ده بودند ،و به راهپیمایی های میلیونی در تأیید ایش ��ان و اعالم آمادگی
برای یاری پرداخته بودند _ برانگیزد.
لک ��ن ام ��ام مه ��دی؟جع؟ ب ��ه تأیید ّ
مؤی ��دان و خش ��م دش ��منان اعتنای ��ی نمی کن ��د ،و رضایت و
ّ
خش ��م غی ��ر خدا برای ��ش اهمیتی ندارد ،ز ی ��را ّ
تقیه ب ��ا ظهور مقدس پای ��ان می پذی ��رد و دیگر مجالی
نخواهد داشت.

ّ
همچنین طبیعی اس ��ت ک ��ه این موضوع ،مدتی عالم را به خود مش ��غول می کند ،و در هفته های

نخس ��ت س ��رفصل همه ی خبرها خواهد بود ،و امام؟ع؟ ش ��یوه هایی را _ چه به نحو علمی و چه به
نحو اعجاز _ برای متقاعد کردن مردم به کار می گیرد ،و شاید تصاویری از تاریخ و سیره ی پیامبر؟ص؟
را نیز به مردم بنمایاند.
پیش از این روایتی صحیح از تفسیر عیاشی  56/ 2و دیگر کتب گذشت که امام باقر؟ع؟ فرمودند:
ّ
مکه مردم را به کتاب خدا و ّ
سنت پیامبرش؟ص؟ دعوت می کند و افرادی
«امام؟ع؟ صبح در

ّ
اندک اجابت می کنند .ایش���ان ش���خصی را بر مکه می گمارد و خود می رود .خبر می رس���د که

کارگزارش به قتل رس���یده اس���ت .پس نزد آن���ان برمی گردد و جنگجویان را به قتل می رس���اند،
و بیش از این کاری انجام نمی دهد ،یعنی کسی را اسیر نمی کند.
س���پس می آید و مردم را به کتاب خداّ ،
س���نت پیامبر؟ص؟ ،والیت علی بن ابی طالب؟ع؟
و بیزاری جس���تن از دش���منان او _ بدون آنکه نام کس���ی را ببرد _ فرا می خواند...
س���پس آن حضرت ب���ه مدینه می روند و قریش���یان خود را از ایش���ان مخف���ی می کنند و این
همان فرموده ی علی بن ابی طالب؟ع؟ اس���ت :به خدا قس���م قریش آرزو می کند که ای کاش
تم���ام دارائی خود و هر آنچه خورش���ید ب���ر آن تابیده و غروب کرده را م���ی داد ،و من به اندازه ی
زمان کشتن شتری نزد آنها بودم.
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آنگاه کاری انجام می دهد که قریش���یان می گویند :ما را به نبرد این طاغوت ببرید ،به خدا
قسم اگر محمدی بود چنین کاری نمی کرد ،اگر علوی بود چنین نمی کرد ،اگر فاطمی بود این
ّ
کار را انجام نمی داد .پس خداوند کتف های آنها را در اختیار او قرار می دهد [ و او را مس���لط
می کند ] .او جنگجویان را کشته فرزندان را اسیر خواهد کرد.
س���پس می رود و در ش���قره ف���رود می آید .پس خبر می رس���د که عامل آن حض���رت را به قتل
رسانده اند .ایشان می آید و چنان می کشد که کشتار ّ
حره در مقابل آن چیزی نیست.
س���پس می آی���د و م���ردم را به کت���اب خداّ ،
س���نت پیامب���ر؟ص؟ ،والیت حض���رت امیر؟ع؟ و
بیزاری جس���تن از دش���منانش دعوت می کند .چون به ثعلبیه 1می رس���د مردی از نسل پدرش
[ از بن���ی هاش���م ] که پ���س از آن حضرت یکی از نیرومندترین و قوی دلترین مردم اس���ت صدا
می زند :ای فالن ! چه می کنی؟ به خدا که تو مردم را به مانند چارپایان از خود می رانی ! آیا این
پیمانی از رسول خداست یا چیز دیگری؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

شخصی که بیعت حضرت را از مردم می گیرد می گوید :به خدا سوگند یا ساکت می شوی
ی���ا آنچه را که دیدگانت در آن اس���ت می زن���م .قائم؟ع؟ می فرماید :ای فالن ! س���کوت اختیار
کن .آری به خدا س���وگند عهدی از رس���ول خدا؟ص؟ دارم .ای فالن ! آن محفظه را بیاور .او هم
می آورد و حضرت عهد پیامبر؟ص؟ را می خواند .آن مرد می گوید :خدا مرا فدایت کند ،سرت
را بیاور تا بوسه بزنم ،ایشان هم چنین می کند و او میان دو دیده ی امام؟ع؟ را بوسه می دهد،
آنگاه می گوید :بیعت ما را دوباره بگیر ،و ایشان چنین می کند».
ّ
ای ��ن حدیث و امث ��ال آن داللت می کن ��د که عمل امام؟ع؟ ،مقدس ��ات بس���یاری را کنار می زند،
از س ��ویی دیگر بیدار باش ��ی اس ��ت برای مؤمنان .ش ��خصی که در انتهای حدیث اعتراض می کند،
ممکن اس ��ت از یاران خاص باش ��د که در دل تردید می کند ،و یا حتی ممکن اس���ت این سؤال را به
عمد پرس ��یده تا امام؟ع؟ پیمان نبوی خود را بیرون آورد و به مردم بنمایاند ،پیمانی که در آن فرمان
داده شده که موقف خود را نسبت به ابوبکر و عمر اعالن دارد.

کم ��ال الدی ��ن  377/ 2از عبد العظیم حس ��نی از امام جواد؟ع؟ نقل می کند« :ی���اران او به تعداد
 .1میان عراق و حجاز
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اهل بدر ،س���یصد و س���یزده مرد از اقصی نقاط زمین ،نزد ایش���ان گرد می آیند ،و این فرمایش
ْ
ً
ق
ّ
عا إ� ّنَ� َ
خداوند عزوجل است :أ�� ن� َما تَ� ُك نُو�وا َ� أ� ت� � ُك ُم ُ
�ج
د�ر1،هر كجا كه
على
اهلل
م�
اهلل
كل ش� ئ� � ي
ي
ب
ي
ي ِ ِ
ِ
باشيد ،خداوند همگى شما را مىآورد؛ در حقيقت خدا بر همه چيز تواناست.
پ���س آن هن���گام که این تع���داد از اهل اخالص برای ایش���ان گرد آیند ،خداوند امر ایش���ان را
آشکار خواهد ساخت ،و چون عقد _ که ده هزار مرد است _ کامل شود ،به اذن خداوند عزیز
و جلیل خروج می کند .او پیوسته دشمنان خدا را می کشد تا خداوند عزوجل راضی شود.
عرضه داش���تم :آقای م���ن ! چگونه از رضایت خداون���د آ گاهی می یاب���د؟ فرمودند :خداوند
رحم���ت را در قل���ب او قرار می دهد .پس هنگام���ی که وارد مدینه ش���ود ،الت و ّ
عزی را بیرون
می آورد و به آتش می کشد».
اگر این حدیث صحیح باشد ،معنای به آتش کشیدن الت و ّ
عزی آن است که توحید خالص را
آشکار می سازد ،و از اطاعت مسلمین از اشخاصی که به اهل بیت پیامبر؟ص؟ ظلم کرده و در مکان
أَ ْ َ ً
َ َ نّ َ
ال� ِاس َم نْ� يَ� تَّ� ِخ��ذُ ِم نْ� ُد ِن
اهلل � ن�دادا
آنان نشستند ،منع می کند ،همانسان که خود فرموده :و ِم ن�
و� ِ
َ
َ َّ ذ َن آ َ نُ أَ شَ ُّ ُ ّ ً َ َ ْ َ َ َّ ذ َن �ظَ َ ُ ذْ َ َ ْ نَ ْ َ �ذَ َ أ َ ْ ُ َ َ
َ ُ
ُ ُّ َ ُ
هلل
ا� � ّن� ال ق� ّو�ة ِ
اهلل وال ِ ي��� �م�وا ��د ح ب�ا ِ
ي� ِح ب�و�نه ْم كح ِّب� ِ
هلل ولو ي�رى ال ِ ي��� لموا ِإ�� ي�ر و� الع ب
َ ً َ أَ نَّ َ شَ ُ ْ َ �ذَ
2
ا� ،و برخى از مردم ،در برابر خدا ،همانندهايى [ براى او ] برمىگزينند،
�ج ِم ي�عا و�� اهلل � ِد ي�د الع ِب
و آنه ��ا را چون دوس ��تى خ ��دا ،دوس ��ت مىدارند؛ ولی كس ��انى كه ايم ��ان آوردهاند ،به خ ��دا ّ
محبت
بيش ��ترى دارند .كس ��انى كه [ با برگزيدن بتها ،به خود ] ستم نمودهاند ،اگر مىدانستند هنگامى كه
عذاب را مشاهده كنند تمام نيرو[ ها ] از ِآن خداست ،و خدا سختكيفر است.

مس ��لم  182/ 8از پیامب ��ر؟ص؟ م ��ی آورد« :روز و ش���ب ب���ه پایان نمی رس���د تا آنک���ه الت و عزی
پرستش شوند».

ن ن
ا� و ب� ت�ر�یه در ق� ب�ال عمل امام �ز ن
اص� ی� ن
ما�
واک� ش� � ب

؟جع؟

بتریه حرکتی است در عراق که ّادعای محبت اهل بیت؟مهع؟ و ظالمین در ّ
حق آنان را با هم دارد.
 .1سوره ی بقره 148/
 .2سوره ی بقره 165/
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آن ��ان در قب ��ال عملک ��رد امام؟ع؟ در مدینه _ یعنی اع�ل�ان بیزاری از ابوبکر و عم���ر _ جبهه می گیرند،
و ت�ل�اش می کنند مانع ورود ایش ��ان به عراق ش ��وند ،و لیک ��ن فضای عمومی ع���راق همراه حضرت
خواهد بود.

دالئل االمامة  241/از ابو الجارود از امام باقر؟ع؟ نقل می کند...« :سپس سیصد و سیزده مرد از
مردم با امام بیعت خواهند نمود .سپس آن حضرت به مدینه می روند و هزار و پانصد قریشی
را که همه حرامزاده اند به هال کت میرسانند...
آن���گاه رهس���پار ع���راق می ش���ود .ش���انزده هزار نف���ر از بتری���ه غرق در س�ل�اح بر ایش���ان خروج
می کنند .همه قاری قرآن و فقیه در دینند ،پیشانی هایشان را [ در اثر کثرت عبادت ] مجروح
کرده اند و دامن هایش���ان را باال زده اند ،اما نفاق همه ش���ان را در برگرفته است ،آنان می گویند:
ای پس���ر فاطمه ! بازگرد که ما هیچ نیازی به تو نداریم ! ایش���ان هم از عصر تا ش���ام دوش���نبه در
پش���ت نجف آنان را می کش���د _ و سریعتر از کشتن یک شتر این کار را انجام می دهد _ .کسی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از آن���ان نجات نمی یاب���د ،و احدی از یاران امام آس���یبی نمی بیند .خون های ایش���ان موجب
قرب به خداست .سپس وارد عراق می شوند ،و آنقدر از جنگجویان آن می کشند که خداوند
رضایت دهد.
اب���و الجارود گوید :این قس���مت فرمای���ش امام باقر؟ع؟ را نفهمیدم ،از ای���ن رو گفتم :فدایت
ش���وم ،از کجا آ گاهی می یابد که خداوند رضایت داده اس���ت؟ فرمودند :ای ابو الجارود ! خدا
به مادر موسی وحی کرد ،و او از مادر موسی بهتر است ،خداوند به نحل وحی نمود و او از آن
بهتر است ،حال ّ
متوجه شدی؟ عرضه داشتم :آری».
ب ��ه ای ��ن ترتیب ح ��زب بتریه نخس ��تین حزبی اس ��ت که در ع ��راق بر ام ��ام؟ع؟ خ���روج می کنند.
نخس ��تین کس ��ی که آن ��ان را بدی ��ن نام نامی ��د زید بن عل ��ی؟حر؟ بود ،م ��ن ال

یحضره الفقی���ه 544/ 4

روای ��ت می کن ��د« :جماعتی از جمله س���لمة بن کهیل ،ثابت ح���داد و کثیر الن���واء گفتند... :
ما ابوبکر و عمر را دوس���ت داش���ته ،از دشمنانشان بیزاری می جوییم .پس زید بن علی گفت:
آیا از فاطمه؟اهع؟ بیزاری می جویید؟ امر ما را گسستید ،خداوند شما را از هم بگسلد».
مقصود زید این است که ّ
تشیع نیازمند والیت و برائت هردوست.
604

فصل بیست و یکم

عرا�ق
وضعیت عراق در عصر ظهور

ق
عرا� ،پ� یا� ت� خ� ت� ت
دول� عدل الهی
احادی ��ث ح ��ول عراق در عالم ��ات ظهور حضرت مه ��دی؟جع؟ ،ظهور و دوران پس از آن بس���یار
است ،و این بابت آن است که خداوند تقدیر نموده عراق پایتخت دولت جهانی عدل الهی که آن
حضرت آن را برپا می دارد ،باشد.
روای ��ات س ��خن از حاکم ��ان ج ��وری می گو ی ��د ک ��ه پی ��ش از ظه ��ور ب ��ر ع ��راق س���یطره می یابن���د.
برخ ��ی قس ��مت های آن را م ��دح می کن ��د و برخ ��ی دیگ ��ر را ّ
مذم ��ت می گو ی ��د .در برخ���ی س���خن از
کمب ��ود میوه ه ��ای آن اس ��ت و ی ��ا هراس ��ی ک ��ه اهال ��ی آن را ف ��را می گی ��رد و به دنب���ال آن آرام���ش برقرار
نخواهد شد...
شیخ مفید؟حر؟ مجموعه ای از عالئم ظهور و رخدادهای عراق و دیگر مناطق را نقل می کند ،ایشان
در ارشاد  368/ 2می نویسد« :در احادیث عالئم و حوادثی برای زمان قیام حضرت مهدی؟جع؟

ذکر ش���ده اس���ت ،از جمله؛ خروج سفیانی ،قتل حس���نی ،اختالف بنی ّ
عباس در پادشاهی،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کس���وف خورش���ید در نیمه ی ماه رمضان ،خس���وف ماه در آخر رمضان و بر خالف عادت ،فرو
رفتن زمین در بیداء و نیز در مغرب و مشرق ،ثابت ماندن خورشید از زوال تا نیمه های عصر،
طل���وع آن از مغ���رب ،قتل نفس ّ
زکیه ب���ا هفتاد تن از صالحین در نجف ،ذبح مردی هاش���می
بی���ن رکن و مقام ،فرو ریختن دیوار مس���جد کوفه ،روی آوردن پرچم هایی س���یاه از خراس���ان،
ّ
حاکمیت او بر ش���امات ،فرود آم���دن ترکان در جزیره و
خ���روج یمان���ی ،ظهور مغربی در مصر و
رومیان در رمله ،طلوع س���تاره ای در مش���رق که بسان ماه نور افشانی می کند ،آنگاه چنان خم
می شود که نزدیک است دو طرف آن با هم برخورد کنند ،سرخی ای که در آسمان ظاهر می شود
و آفاق را در بر می گیرد ،آتش���ی در مش���رق در می گیرد و سه یا هفت روز در فضا باقی می ماند،
اعراب با حاکمان بستیزند و بر بالد حکومت یابند و از سلطنت عجم خارج شوند ،مصریان
امیرشان را بکشند ،شام ویران شود و سه گروه در آن اختالف کنند ،پرچم های قیس و عرب
وارد مصر گردد ،بیرق های کنده در خراس���ان فرود آید ،لش���کر غرب بیایند و در نزدیکی حیره
ّ
بسته شوند ،بیرق هایی سیاه از سمت مشرق بدان سو آیند ،در سد فرات شکافی به وجود آید
و آب داخل کوچه های کوفه شود ،شصت دروغ پرداز که ّادعای پیامبری دارند جلوه گر شوند،
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دوازده تن از خاندان ابو طالب که همه ّمدعی امامت هستند خارج شوند ،بزرگی از بنی ّ
عباس
بین جلوالء و خانقین سوزانده شود ،در بغداد و در نزدیکی کرخ پلی تعبیه کنند ،بادی سیاه
در ابت���دای روز در بغ���داد وزیدن گیرد ،زلزله ای رخ دهد که قس���مت بزرگ���ی از آن به زمین فرو
رود ،هراسی که اهل عراق و بغداد را فرا گیرد ،مرگ ناگهانی در آن رخ نماید ،اموال ،اشخاص
و محص���والت ب���ا نقصان روبرو ش���وند ،ملخ هم در فصل خود و هم در غیر فصل ظاهر ش���ود و
لاّ
به زراعت و غ ت آس���یب زند ،کاشته هایش���ان سودی اندک برایشان داش���ته باشد ،دو گروه
از عجم درگیر ش���وند و خون بسیاری میان آنها ریخته ش���ود ،بردگان از اطاعت سروران خارج
ش���وند و موالی خود را بکش���ند ،قومی از اهل بدعت مس���خ و به بوزینه و خوک تبدیل ش���وند،
بردگان بر س���رزمین های س���روران غلبه پیدا کنند ،ندایی از آس���مان بلند ش���ود که اهل زمین
و هر قومی به زبان خود آن را بش���نوند ،صورت و س���ینه ای در آفتاب برای مردم آش���کار شوند،
مردگانی از قبرهایشان برخیزند و به دنیا بازگردند ،یکدیگر را بشناسند و دیدار کنند.
ای���ن وقایع با بیس���ت و چهار ب���اران پیاپی _ که زمین پ���س از مرگ ،بدان حی���ات می یابد و
ب���رکات آن رو می نمای���د _ پایان می پذیرد .بعد از آن ،هر گونه ناراحت���ی از معتقدان به حق که
شیعیان مهدی؟ع؟ هستند ،رخت برمی بندد.
ّ
آن هنگام اس���ت که از ظهور ایشان در مکه آ گاه می ش���وند ،و برای یاری بدان سو می روند،
همان گونه که در روایات آمده است.
برخی از این وقایع حتمی و برخی دیگر مش���روط اس���ت ،و خداوند به آنچه خواهد بود داناتر
است ،آنچه ما آوردیم بر اساس اصول و در روایات گنجانده شده است».
نگارن ��ده :آنچ ��ه ایش ��ان فرمودن ��د ش ��مارش بس ��یاری از نش ��انه های دور و نزدی ��ک ظهور اس���ت،
و مقصود ایش ��ان این نیس ��ت که اینها سلس ��له وار واقع می ش ��وند ،زیرا برخی چنان نزدیک به ظهور
اس ��ت ک ��ه تنه ��ا دو هفته ب ��ا آن فاصله دارد ،مانن ��د قتل نفس ّ
زکیه بی ��ن رکن و مقام .بلک ��ه این مورد
در حقیق ��ت ،جزئ ��ی از حرکت ظهور اس ��ت ،چون او فرس ��تاده ی حضرت مهدی؟جع؟ می باش���د.
برخی دیگر نیز قرن ها با ظهور فاصله دارد ،به مانند اختالف درونی بنی ّ
عباس ،و ظهور مغربی در
مصر و تحت سلطه در آوردن شامات در نهضت فاطمیین.
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مقصود از حتمی و مش ��روط نیز آن اس ��ت که برخی از این موارد به هر ترتیب واقع می ش���ود ،مانند
س ��فیانی ،یمانی ،قتل نفس ّ
زکیه ،ندای آس ��مانی و فرو رفتن لشکریان سفیانی در زمین ،ولی برخی
بنابر تقدیر الهی مشروط به رخدادهایی دیگر است.

ض� ف
ع� گ�ز ش
ار� خ� ش�کی ف� ت
را�
المصن ��ف عبدالرزاق  373/ 11از قاس ��م بن عبدالرحمن نقل می کند« :به ابن مس���عود از فزونی
ّ
فرات گله کردند ،گفتند :بیم آن داریم که بر ما طغیان کند ،اگر کس���ی را بفرس���تی که س���دی
ّ
تعبیه کند .او گفت :س���دی قرار نمی دهیم ،به خدا قسم زمانی براین مردم خواهد آمد که اگر
طشتی پر آب را طلب کنید نخواهید یافت ،و هر آبی به منبع خود باز خواهد گشت ،آن زمان
آب و مسلمین در شام خواهند بود».
ام ��ا اهل بی ��ت؟مهع؟ ب ��ر این پن ��دار ّ
خط بط�ل�ان کش ��یدند و فرمودند س ��ال ظهور ،س���الی پ���ر آب و
1

فـرهـنـــــــگ
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احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پر باران خواهد بود ،چنان که میوه ها فاسد شوند و فرات در شهر کوفه جاری شود.

ارشاد  361/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :در سال فتح ،فرات لبریز می شود ،آنسان که در
کوچه های کوفه داخل گردد».
همان از ایش ��ان نقل می کند« :پیش از قائم؟ع؟ س���الی پر آب خواهد بود ،میوه ها و نیز خرما بر
نخل فاسد می شود ،پس در آن تردید نکنید».

2

ا� ن
ض� ف
ع� گ�ز ش
را�ی ب��غ داد
ار� ت و�ی
درمناب ��ع س ��نی روایات ��ی در ب ��اره ی خراب ��ی بغ ��داد آم ��ده اس ��ت ،مالح ��م اب���ن من���ادی  43/از

جریر بن عبد اهلل بجلی از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :شهری بین دجله و دجیل و صراة و قطربل
بنا می ش���ود که گنج های زمین در آن گرد می آید .آن ش���هر به زمین فرو می رود ،و س���رعت فرو

 .1و نیز المالحم ابن منادی  63/و المستدرک  504/ 4وی آن را صحیح می شمارد.
 .2غیب���ت ش���یخ طوس���ی  272/و  ،273اع�ل�ام ال���وری  428/و  ،429الخرائ���ج و الجرائ���ح  1164/ 3و اثب���ات الهداة
 728/ 3و 733
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رفتن آن در زمین ،از آهن گداخته در زمین سست بیشتر است».

1

تاریخ بغداد  38/ 1از ابو االسود دوئلی از امیرالمؤمنین؟ع؟« :از محبوبم رسول خدا؟ص؟ شنیدم:
عم���و زادگان من ش���هری در مش���رق و بی���ن دجله و دجی���ل و قطربل و صراة خواهند داش���ت.
ب���ا چ���وب و آج���ر و گچ و طال بنا میش���ود .ش���رار خلق خدا و ّ
جب���اران ّامت من در آن س���کنی
می گزینند .بدانید ! نابودی آن بر دست سفیانی خواهد بود .به خدا قسم گویا آن را می بینم که
فرو افتاده است».
در کت ��اب االم ��ام الکاظ ��م؟ع؟ س ��ید بغداد ،فصل ��ی را به بررس ��ی روای ��ات مربوط ب ��ه خرابی ،به
زمی ��ن رفت ��ن و نابودی بغداد اختصاص دادیم ،و ثابت کردیم اینها ّ
توس ��ط پیروان بنی ّ
امیه س ��اخته
و پرداخته ش ��ده اس ��ت .س ��بب آن هم آن اس ��ت که حضرت امیر؟ع؟ خبر از ویرانی ش ��ام بر دستان
فرزندش ��ان ام ��ام مه ��دی؟جع؟ دادن ��د ،و امو ی ��ان انتق ��ام خ ��ود را از ع ��راق و بغ ��داد و کوف ��ه گرفتند !
از ای ��ن روس ��ت که نمی ت ��وان بدان اعتم ��اد نمود ،به خص ��وص آنکه ناب ��ودی بغداد را بر دس���ت
سفیانی می داند !
البته حدیث صحیحی در بین اس ��ت که دربردارنده ی خبر دادن امیرالمؤمنین؟ع؟ از بنای بغداد
و ّ
مذمت ّ
جباران آن اس ��ت ،از جمله کش ��ف الیقین عالمه ی حل ��ی؟حر؟ « :80/فصلی در خبرهای

غیبی امیرالمؤمنین؟ع؟ :یکی از آنها آن اس���ت که حضرت امیر؟ع؟ خبر از س���اخت بغداد و
حکومت بنی ّ
عباس داده ،احوال آنها و نیز اینکه مغوالن حکومت را از آنها می س���تانند را ذکر
فرموده اند .پدرم؟حر؟ آن را روایت کرده اس���ت ،و همین روایت س���بب ایمن ماندن اهالی حله،
کوفه و دو مشهد شریف [نجف و کربال] از قتل بوده است».
ایش ��ان در ادام ��ه ،ماجرای پ ��در و اینکه به بغداد رفت تا با هال کو خان س ��خن گو ی ��د ،و از او برای
ّ
حله و مشهدین امان گیرد .آن روایت این است« :زوراء [بغداد] ،و تو چه می دانی زوراء چیست !

زمین���ی ب���ا درخت گز ک���ه بناهای محکم در آن می س���ازند و س���اکنان آن بس���یار خواهند بود.
ّ
ّ
متصدی���ان و خزان���ه داران خواهند بود .فرزن���دان ّ
عباس آن را وطن و مح���ل دارایی خود
آنج���ا
ق���رار دهن���د .مرکز لهو و خوش���گذرانی آنان خواهد بود .س���تم و هراس بر آنجا حکمفرماس���ت.
 .1التذکرة قرطبی  681/ 2و  697و جامع سیوطی 772/ 4
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رهبران فاجر ،قاریان فاس���ق و وزیران خائن به هم خواهند رس���ید .پس���ران ف���ارس و روم آنان را
خدمت می کنند .آنان به هیچ معروفی _ وقتی بشناسند _ گردن نمی نهند ،و از هیچ منکری
_ هنگامی که آن را زشت بشمارند _ اجتناب نمی کنند ،مردان آنان به مردان اکتفا می کنند،
و زنان به زنان !
آن هن���گام اندوه بس���یار ،گری���ه ی طوالنی و وای و فری���اد نصیب اهل زوراء می ش���ود ،و این
در اثر هجوم س���خت ت���رک خواهد بود .و آنان [در حقیقت] ترک نیس���تند .گروهی هس���تند با
حدقه ه���ای کوچ���ک .صورت های آنان به س���پر هایی می ماند که آهنگر ب���ر آن ضربه می زند.
جامه شان آهن اس���ت و بی مویند .پادشاهی پیشگام آنهاست که از سرزمین حکمرانی شان
می آید .صدایی رس���ا دارد .نیرومند و بلند ّ
همت است .از منطقه ای عبور نمی کند ،جز آنکه
آن را فت���ح خواه���د کرد ،و پرچمی در برابر او باال نمی رود ،مگر آنکه آن را واژگون می کند .وای،
وای بر آنکه با او عداوت ورزد .او پیوس���ته در این حالت خواهد بود ،تا آنکه پیروز گردد».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کفای ��ة االثر  213/مش ��ابه آن را نقل می کن ��د« :علقمة بن قیس گوی���د :امیرالمؤمنین؟ع؟ بر فراز
منب���ر کوفه ب���رای ما خطبه ی لؤلؤه را خواندن���د ،در آخر آن فرمودند :بدانید ! من نزدیک اس���ت
کوچ کنم و به غیبگاه [قبر] روان ش���وم .پس منتظر فتنه ی اموی و حکومت کسرایی ،میراندن
آنچه خداوند احیاء کرده و احیاء آنچه او میرانده ،باشید .عبادتگاه هایتان را در خانه هایتان
ق���رار دهید ،و بر مانند آتش افروخته بر درخت غضا1دندان گیرید .پس خدا را فراوان یاد کنید
که یاد او باالتر است ،اگر می دانستید.
در ادامه فرمودند :ش���هری که زوراء نام دارد ،بین دجله و دجیله و فرات بنا می ش���ود .اگر آن
را می دیدید ،با گچ و آجر محکم ش���ده ،با طال ،نقره ،الجورد خالص ،مرمر ،درب های عاج و
ّ
آبنوس ،خیمه  ،گنبد و اس���باب مجلل آراسته اند .با ساج ،عرعر ،صنوبر و چوب افراشته اند.
با کاخ هاباال برده اند.پادشاهانبنیشیصبان_2بیستو چهار پادشاهبهتعدادسال های کدید_
 .1درختی که چوب بسیار سختی دارد و زمان درازی می کشد تا خاموش شود.
ّ
 .2شیصبان نام شیطان است و کنایه از حاکمان بنی ّ
عباس می باشد .آنها سی و هفت تن بودند و علت اینکه در این
ّ
روایت سخن از بیست و چهار تن به میان آمده ،می تواند آن باشد که حضرت آن حکامی را که حکومت مستقر داشتند
قصد کرده اند ،نه همه ی آنها را .کدید هم ممکن است کنایه از معتز عباسی باشد که بیست و چهار سال عمر کرد ،و
یا مقتدر که بیست و چهار سال خالفت داشت ،ر.ک به بحار االنوار  .356/ 36م
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ّ
یکی پس از دیگری بر آن مستولی خواهند شد .در میان آنها سفاح ،مقالص ،جموع ،خدوع،
ّ
ّ
مظف���ر ،مؤن���ث ،نظار ،کب���ش ،مهتور ،عش���ار ،مصطلم ،مس���تصعب ،عالم ،رهبان���ی ،خلیع،
سیار ،مسرف ،کدید ،اکتب ،مترف ،اکلب ،وشیم ،ظالم و عیوق هستند .گنبدی کبود و با
رشته ای سرخ [در آن] تعبیه می شود.
به دنبال آن ،برپادارنده ی حق در اقالیم پرده از چهره بر می کشد ،چونان ماه تابان در میان
ستارگان درخشان.
آ گاه باشید ! خروج او ده نشانه دارد؛ اول طلوع ستاره ای دنباله دار ...در آن فتنه و آشوب و
ش���ر اف���روزی خواهد بود و اینها عالئم برکت و فزونی اس���ت .از هر نش���انه ای به نش���انه ی دیگر
ش���گفتی است .پس چون نش���انه های ده گانه پایان یابد ،آن هنگام است که ماه درخشان از
ما آش���کار می گردد ،و کلمه ی اخالص خداوند بر توحید کامل میش���ود».
ظاه ��ر آن اس ��ت ک ��ه راو ی ��ان ام ��وی ،مذمت بن ��ی عب ��اس را که امت ��داد ّ
خط خ ��ود می دانس���تند،
1

و نیز س ��خن از مغول را ،از روایات پیامبر و حضرت امیر؟امهع؟ حذف نموده ،و نابودی بغداد بر دست
سفیانی را بدان افزوده اند !

نّ
ا� ن
مهم�ر�ی ن� روا ی� ت
ت
س�ی پ� ی� ن
رامو� ب�صره
م� با�ع
س ��نن ابو داود  113/ 4از صالح بن درهم نقل می کند« :ما به حج رفتیم که مردی از ما پرس���ید:
آیا در کنار منطقه ی ش���ما منطقه ای به ن���ام ابله2وجود دارد؟ گفتیم :آری ،گفت :کدامیک از
ش���ما قبول می کند در مسجد عش���ار آن دو یا چهار رکعت نماز برای من بخواند و این مطلب
را به ابو هریره برساند؟ من از خلیل خود ابو القاسم؟ص؟ شنیدم :روز قیامت خداوند از مسجد
عش���ار ش���هیدانی را مبعوث می کند ،و کس���ی جز آنان با ش���هدای بدر برنخیزند.
ابو داود گوید :این مسجد در کنار نهر است».

3

 .1و نی���ز المالح���م و الفت���ن  ،136/مناق���ب آل اب���ی طال���ب؟ع؟  ،273/ 2مش���ارق انوار الیقی���ن  164/و اثب���ات الهداة
 598/ 1و 442/ 2
 .2منطقه ای بوده در نزدیکی بصره و اکنون جزئی از آن است.
 .3و نیز المالحم ابن منادی  ،40/مصابیح بغوی  _ 486/ 3وی آن را حدیثی حسن می داند _ و جامع االصول 219/ 10
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همان از انس از رس ��ول خدا؟ص؟« :ای انس ! مردم ش���هرهایی بنا می کنند .یکی از آنها بصره یا
بصیره نام دارد .اگر از آن عبور کردی یا وارد شدی از شوره زار ،چراگاه ،بازار و درگاه حاکمان آن
دوری کن ،و بر اطراف آن فرود آی ،زیرا در آنجا زمین فرو می رود ،پرتاب و زمین لرزه خواهد بود،
و قومی شب را سپری می کنند ولی صبح هنگام به بوزینه و خوک تبدیل شده اند».

1

اب ��ن من ��ادی در مالح ��م  38/از ابوبکره برادر ز ی ��اد بن ابی ��ه از پیامبر؟ص؟« :مردمان���ی از ّامت من
در منطق���ه ای ب���ه نام بص���ره که در کنار آن نهری به ن���ام دجله قرار دارد ،ف���رود می آیند .آنجا از
ش���هرهای مهاجرین خواه���د بود .در آخرالزمان بن���ی قنطورا که گروهی ب���ا صورت های پهن و
چش���مان کوچک هس���تند ،می آیند و در کنار نهر منزل می کنند.
اهالی بصره [برای مقابله با آنان] سه دسته می شوند؛ دسته ای دم های شتران را می گیرند و
به سمت بیابان می روند [و خود را از صحنه دور می کنند] که هال ک می گردند»...
المعجم االوس ��ط  561/ 7از انس از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :مس���لمانان پس از من ش���هرهایی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بن���ا می کنن���د که از جمل���ه ی آنها بصیره اس���ت .اگر داخل آن ش���دی از بازار و درگاه س���لطان
آن اجتن���اب ک���ن ،زیرا آنجا فرو رفتن زمین ،مس���خ و پرتاب خواهد بود .نش���انه ی فرا رس���یدن
آن زم���ان ،این اس���ت که عدل می میرد ،س���تم می گس���ترد ،زنا بس���یار می گ���ردد و گواهی دروغ
گسترش می یابد».
نگارنده :بر این گزارشات نمی توان اعتماد کرد ،چرا که اهل بیت؟مهع؟ گواهی به عدم وثاقت انس
داده ان ��د ،و نی ��ز ابوبکره برادر ز ی ��اد بن ابیه .عالوه بر آنکه بغوی و ابن ج ��وزی حدیث اخیر را دروغین
می شمارند ،گرچه ابن حجر به دفاع از آن پرداخته است 2.لذا شایسته است در آن توقف نمود ،چرا
که انگیزه ی وضع در آن قوی است.

 .1و نیز ر.ک به جمع الفوائد 317/ 3
 .2حاشیه ی مصابیح بغوی 486/ 3
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ق
رالم� ن
ام� ؤ
صاح� �ز ن� ج� 1در ب�صره خ� ب�ر می ن
م� ی��ن ؟ع؟ ا�ز � ی�ام
ده�د
ب
ی
در فصل ّ
دجال خطبه ای منسوب به امیرالمؤمنین؟ع؟ را از شرح نهج البالغه ی ابن میثم بحرانی
 289/ 1که روایتی مرسل بود و در آن بصره مورد نکوهش قرار گرفته بود ،و سخن از حوادثی که در آن

رخ می دهد به میان آمده بود آوردیم ،در آن آمده اس ��ت« :گويى ش���هر شما را مى بينم كه آب تمام
آن را فرا گرفته و همانند سينه پرنده ای بر روی دريا ،از شهرتان چيزى بجز کنگره هاى مسجد
ديده نمى شود.

ّ
در اینجا احنف بن قيس برخاست و گفت :اى اميرمؤمنان ! اين اتفاق چه زمانى رخ مى دهد؟

حضرت فرمود :اى ابا بحر ! بين تو و آن زمان قرن ها فاصله است و تو هرگز آن هنگام را در نخواهی
یافت .اما حاضران به غائبان برسانند كه به برادرانشان خبر دهند هنگامى كه دیدند كلبه هاى
بصرهبهخانهتبدیلشدو نیزار هایشبه کاخ،پسفرار كنيددر حالی كهبصيرتو آ گاهىنداريد !
س���پس به سمت راس���ت رو کرده ،فرمودند :فاصله ش���ما با منطقه ابله چقدر است؟ منذر
بن جارود گفت :پدر و مادرم فدای ش���ما ،چهار فرس���خ .فرمودند :درس���ت گفتى ،س���وگند به
خداي���ى كه محم���د؟ص؟ را برانگيخت و با ّ
نبوت گرامى داش���ت ،به رس���الت اختصاص داد
و روح���ش را ب���ه بهش���ت برد ،هم چنان كه از من مى ش���نويد ،از او ش���نيدم كه فرم���ود :یا علی !
آیا مى دانى مسافت بين منطقه اى به نام بصره تا جايى كه ابله ناميده مى شود ،چهار فرسخ
ّ
اس���ت؟ س���رزمين ابله محل ماليات بگيران خواهد ب���ود و هفتاد هزار نف���ر از ّامتم در آن محل
شهيد مى شوند كه مقام شهداى بدر را خواهند داشت.
منذر عرضه داش���ت :اى امير مؤمنان ! پدر و مادرم فدای ش���ما ،چه كسى آنها را مى كشد؟
فرمود :برادران جن .آنان گروهى همچون ش���ياطین اند ،س���یاه پوس���ت ،بد بو و بس���يار ش���رور
 .1صاحب زنج علی بن محمد بن احمد بن عیس���ی از اهالی روس���تای ورزنین از توابع ری بود .وی در ّ
ش���وال سال 257
قیام کرد و داخل بصره ش���د .چنان از مرد و زن و پیر و جوان کش���ت که برخی کش���ته های به دس���ت او را قابل ش���مارش
نمی دانند .نقل ش���ده در یک واقعه در بصره س���یصد هزار نفر را کشت .اوضاع چنان بر مردم سخت بوده و در تنگنا قرار
داش���تند که می نویس���ند :روزها پنهان می ش���دند و شب ها بیرون می آمدند و س���گ ها و گربه ها را می خوردند .فراتر از آن
می نویسند :مردم از فرط گرسنگی جنازه های خود را نیز تقسیم و تناول می کردند .او چندین سال بر بصره حکومت کرد
ّ
ً
نهایتا در صفر سال ّ 267
موفق ّ
عباسی به هال کت رسید .لشکر او زنجیان طائفه ای از اهالی سودان بودند ،ر.ک
توسط
و
به مروج الذهب  108/ 4و تتمة المنتهی  430/و  .436م
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هستند و غنیمت شان اندک است [چرا که اهتمام آنان به کشتن است نه کسب غنیمت].
خوشا به حال كسى كه آنان را بکشد و یا به دست آنان کشته شود.
در آن زمان ،قومى برای جهاد با آنها قیام مى كنند كه در چشم ّ
متكبران آن روزگار خوار و در
زمين گمنامند ،ولی در آسمان مشهور .آسمان و اهل آن و زمين و اهل آن برايشان مى گريند.
در این هنگام دیدگان حضرت پر از اشک شد و فرمود :اى بصره ! بدا به حال تو ،از لشكرى
كه نه گرد و غباری دارد ،و نه سر و صدایی.
من���ذر پرس���يد :اى امي���ر مؤمنان ! از آنچ���ه فرمودید ،چه بر س���ر اهالی بصره بر اثر غرق ش���دن
خواه���د آم���د؟ و ويح و وي���ل يعنى چه؟ فرم���ود  :اينها دو در هس���تند ،وی���ح در رحمت و ويل
در عذاب.
اى پس���ر جارود ! فتنه هاى بزرگى به وقوع خواهد پیوس���ت .یکی از آنها آن اس���ت که گروهی
خواهند بود که یکديگر را مى كش���ند .و نيز فتنه اى که در پی آن خانه ها ويران ش���ده ،اموال به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

غارت مى رود ،مردها كش���ته مى شوند و زنان اسير ش���ده ،ذبح می گردند .واى که تا چه اندازه
سرگذشت آن زنان عجیب است».

1

گفتیم که این خطبه مرسل و بدون سند است ،از این رو نمی توان اعتماد کرد ،به جز این قسمت:

«همانن���د س���ينه ی پرن���ده ای بر روی دريا ،از ش���هرتان چي���زى بجز کنگره هاى مس���جد ديده
ّ
محدثین و ّ
مؤرخین آن را نقل کرده اند ،و سخن امام؟ع؟ درباره ی
نمى شود» که عبارتی است مشهور و
صاحب زنج مؤید آن اس ��ت .راویان و تاریخ نگاران گواهی می دهند که امام امیرالمؤمنین؟ع؟ س���ه
ق ��رن پی ��ش از این رخداد به توصی ��ف آن پرداخته ان ��د ،از جمله در نهج البالغ���ه ی صبحی صالح

ش���ب تاریک ،نه کس���ی می تواند در مقابل آن
 148/آم ��ده اس ��ت« :فتنه هایی چونان پاره های ِ
بایستد ،و نه بیرق آنان شکست می خورد .به طور کامل به سراغ شما می آید .رهبر آن ،آن را هل
می دهد و سواره ی آن ،آن را به زحمت می اندازد .اهالی آن گروهی هستند که ّ
شرشان سخت
و غنیمتش���ان اندک اس���ت [چون در صدد کش���تن هس���تند و نه غنیمت ب���ردن] .در راه خدا
گروهی به نبرد با آنان می پردازند که نزد ّ
متکبران ذلیل ،در زمین گمنام و در آسمان معروفند.
 .1قسمت هایی از آن در احتجاج 250/ 1
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پس ای بصره ! در آن زمان وای بر تو از لشکری از انتقام خدا که نه غباری دارند و نه صدایی.
اهالی تو به مرگ سرخ و گرسنگی کبود مبتال خواهند شد».

1

شریف رضی؟حر؟ می نویسد :امام؟ع؟ به صاحب زنج نظر دارند.

امام؟ع؟ در ادامه فرمودند« :بدا به حال راه های آباد و خانه های آراسته ی شما که بالکن هایی
مانند بال های کرکس ،و ناودان هایی چون خرطوم فیل دارند[ .بدا بر آنها] از کسانی که کسی
بر کشته شان نمی گرید ،و کسی در جستجوی آن کس که غائب است بر نمی آید».
ای ��ن اوصاف ب ��ر رهبر قرمطی نهضت زنج انطباق دارد ،نهضتی که واکنش ��ی ب ��ود در قبال ظلم و
س ��تمی که بر بردگان می شد .عموم لش ��کر وی از زنجیان بودند و اسبی هم نداشتند .صاحب زنج
خود را علوی ّ
معرفی می کرد ،لیکن نسب شناسان ّادعای او را مردود دانستند.

روا ی� ت
ا� �غ قر� ش� ن
د� ب�صره
امیرالمؤمنین؟ع؟ در خطبه ی س ��یزدهم می فرمایند« :ش���ما لشکریان آن زن و پیروان آن حیوان
[ش���تر] بودید .بان���گ زد و اجابت کردید ،و پی ش���د و گریختید .اخالقتان پس���ت ،پیمانتان
گسسته ،دینتان نفاق و آبتان شور است .كسى كه در میان شما باشد ،به خاطر گناه اوست،
و آن كس كه بيرون رود ،رحمت پروردگارش او را دریافته است.
گویا مس���جدتان را می بینم که به مانند جلوی کش���تی است ،و خداوند از پایین و باال بر آن
عذاب فرستاده ،و هر که در آن است غرق شده است».
این وقایع بر غرق بصره در گذش ��ته منطبق می باش ��د ،شرح نهج البالغة  253/ 1می نگارد« :خبر
دادن امیرالمؤمنین؟ع؟ از غرق شدن بصره به جز مسجد جامع آن:
م���ن کس���ی را دیدم ک���ه می گفت :کتب پی���ش بینی بر آن دالل���ت می کند که بص���ره با آبی
س���یاه ک���ه از زمی���ن آن می جوش���د نابود می گ���ردد ،تمامی آن غرق می ش���ود و تنها مس���جد آن
باقی می ماند.
صحیح آن اس���ت ک���ه این جریان رخداده اس���ت ،زیرا بصره دو بار غرق ش���ده ،یک بار در
 .1شرح ابن ابی الحدید 102/ 7
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دوران الق���ادر ب���اهلل ،و ب���ار دوم در ای���ام القائم بامر اهلل که تمامی آن غرق ش���د ،و تنها قس���متی
از مس���جد جامع به مانند س���ینه ی پرنده بی���رون ماند ،همان گونه ک���ه امیرالمؤمنین؟ع؟ خبر
دادند .آب از دریای فارس از جانب جزیره ی فرس و کوه سنام بدان سو آمد ،خانه های آن را
ویران ساخت ،و هرچه در آن بود غرق نمود ،و بسیاری از اهالی آن از بین رفتند.
یکی از این دو غرقه ،نزد اهل بصره معروف است و نسل به نسل آن را نقل می کنند».

ت خ
را�ی ب�صره
روا ی�ا� � ب
روایات مربوط به خرابی بصره س ��ه گروه است؛ خرابی به جهت غرق شدن ،قیام صاحب زنج و
فرو رفتن در زمین .دو مورد نخست در زمان ّ
عباسیان واقع شد.
اما ویرانیی که آن را از عالئم ظهور امام عصر؟جع؟ برش ��مرده اند ،عمده روایات آن دو مورد است؛

ارش ��اد  361/از امام صادق؟ع؟ نقل می نماید« :مردم پیش از قیام قائم؟ع؟ _ به وس���یله ی آتشی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

که در آسمان آشکار می گردد و نیز سرخیی که آسمان را می پوشاند ،فرو رفتن زمین در بغداد،
ف���رو رفت���ن زمین در بصره ،خون هایی که در آن ریخته می ش���ود ،خانه هایش ویران می ش���ود،
هال کتی به س���راغ اهالی آن می آید ،و هراسی اهل عراق را فرا خواهد گرفت که با وجود آن آرام
و قراری نخواهند داشت _ از گناهانشان بازداشته می شوند».

1

اثبات الهداة  742/ 3این حدیث را با اندکی تفاوت روایت می کند ،در نقل ایش���ان س���خن از آن
اس ��ت که مناره ی بصره به زمین فرو می رود ،که داللت می کند این امر در قس ��متی محدود از آن واقع
می گردد و غیر از واژگونی است.
روایت دوم :بصره از زمین هایی است که در قرآن به واژگونی از آن یاد شده است ،یعنی زمین هایی
که با اهل خود گرفتار عذاب الهی ش ��ده اند و در زمین فرو رفته اند ،بصره س ��ه بار واژگون ش���ده و بار
چهارم هنوز مانده اس ��ت ،بحار االن ��وار  224/ 60و دیگر مص ��ادر از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کنند:
«اى من���ذر ! ب���راى بصره س���ه نام دیگر در ُز ُبر ّاول آمده اس���ت كه كس���ى جز عالم���ان از آن آ گاه

نیست؛ خريبه ،تدمر و مؤتفكه...
 .1و نیز اعالم الوری  429/و اثبات الهداة 733/ 3
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ای اهل بصره ! خداوند برای هیچ یک از س���رزمین های مسلمین شرف و کرامتی قرار نداد،
مگر آنکه برتر از آن را در شما قرار داده است ،و از فضل و به ّمنت خود بر شما چیزی را افزوده
که آنان ندارند.
قبله ی ش���ما دقیقترین قبله اس���ت .قبله تان به س���مت مقام اس���ت آنجا که ام���ام در مکه
می ایس���تد ،ق���اری ش���ما بهترین ق���اری در بی���ن مردم اس���ت ،زاهدت���ان زاهدتری���ن و عابدتان
عابدترین آنان اس���ت ،تاجر شما تاجرترین و راس���تگوترین مردم در تجارت ،صدقه دهنده ی
ش���ما کریمترین صدقه پرداز است ،دارای شما بیشترین بخش���ش و تواضع را دارد ،شریفتان
گرامیترین اخالق را داراس���ت ،و ش���ما بیش���ترین هم جواری را دارید ،و از هم���ه کمتر خود را
در ام���ور نامربوط به زحم���ت می اندازید ،و آزمندترین مردم بر نماز جماعت هس���تید ،میوه ها
و اموالتان بیش���ترین است ،کودکان ش���ما زرنگترین فرزندان هستند ،و زنان شما منیع ترین و
فرمانبردارترین زنانند.
آب صب���ح و ش���ام ب���رای صالح مع���اش در اختیار شماس���ت ،و دریا برای فزون���ی اموالتان،
پ���س اگر صبر پیش���ه کنید و اس���تقامت ورزید درخت طوبی اس���تراحتگاه نیمروز و س���ایه بان
شماس���ت ،ج���ز آنکه حکم خداوند ج���اری و قضای او نافذ اس���ت و چیزی حک���م او را تغییر
أَ
ْ
نَ
ْ ُ َ َ
َ
نمی دهد و اوست سریع الحساب ،می فرمایدِ :إَو نْ� ِم نْ� ق� ْر َي� ٍ ة� ِإ�لا � ْح نُ� ُمه ِلكوها ق� بْ� َل يَ� ْو ِم ال ِق� ي َ� َام ِ ة� � ْو
ُ ً
ُ َ �ذّ ُ َ َ ذَ ً َ
ً َ َ ذَ َ ف ْ َ
ا� َم ْسطورا1،و هيچ شهرى نيست مگر اينكه ما آن را پيش
مع ِ ب�وها ع�ا ب�ا ش� ِد ي�دا ك نا� � ِلك ِ� ي� ال ِك ت� ِب
از روز رس���تاخيز ،به هالكت مىرس���انيم يا آن را س���خت عذاب مىكنيم .اين [عقوبت] در كتاب [الهى]
به قلم رفته است.

تا آنجا که فرمود :رس���ول خدا؟ص؟ روزی به من _ در حالی که کس دیگری همراهش���ان نبود _
فرمودند :جبرئیل روح االمین مرا بر شانه ی راست خود برداشت و زمین و هرکه بر آن است را به
من نمایاند ،و کلیدهای آن را به من عطا کرد .او آنچه در آن بود و آنچه پیش���تر بر آن بوده و نیز
آنچه تا روز قیامت خواهد بود را به من آموخت ،و این برای من سنگین نیامد ،هم چنان که برای
پدرم آدم گران نیامد ،تمامی نام ها را بدو آموخت ،ولی فرشتگان ّ
مقرب از آن آ گاهی نداشتند.
 .1سوره ی اسراء 58/
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بر کنار دریا ش���هری را مش���اهده کردم که بصره نام دارد .آن زمین ،دورترین زمین از آس���مان
و نزدیکتری���ن زمی���ن ب���ه آب بود .آنجا س���ریعترین زمین در ویرانی اس���ت .خش���نترین خاک و
سختترین عذاب را دارد .در قرون گذشته چند بار به زمین فرو رفته است.
ای اهال���ی بص���ره ! زمانی بر آن خواهد آمد که ش���ما و مناطق اطرافت���ان ،در اثر آب ،به بالیی
سخت مبتال شوید ،و من محل انفجار آب در شهرتان را می دانم.
پیش از آن نیز حوادثی عظیم ش���ما را فرا خواهد گرفت ،حوادثی که از ش���ما مخفی اس���ت
ول���ی م���ا از آن آ گاهیم .پس ه���ر کس آن هنگام که آنجا در آس���تانه ی غرق اس���ت از آن خارج
شود ،رحمت خداست که بر او سبقت جسته ،و آنکه در آن باقی ماند ولی نه بابت مرزبانی،
به خاطر گناه اوست ،و خداوند هیچگاه به بندگان ظلم نمی کند».
کاف ��ی  179/ 8روای ��ت می کن ��د« :ابو بصی���ر از ام���ام ص���ادق؟ع؟ درب���اره ی ای���ن آی���ه پرس���ید:
ْ ْ َ َ َ أَ ْ
َوال ُم�ؤ ت� ِف�ك ة� �ه َوى1،و شهرها را فرو افکند ،ایشان فرمودند :آنان اهل بصره اند ،و بصره شهر واژگون
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

شده است.
َ
ا� أ� تَ� تْ� ُه ْم ُر ُس ُل ُه ْم ب� ْال بَ� يّ� ن َ� ِت
در مورد این آیه نیز سؤال کردمَ :و ْال ُم�ؤْ تَ� ِف�كَ ِت
ا� 2،و شهرهاى زير و رو شده،
ِ ِ
پيامبرانشان داليل آشكار برايشان آوردند ،فرمودند :آنان قوم لوط هستند ،که زیر و رو شدند».
در مناب ��ع س � ّ�نیان نیز روایات زیر و رو ش ��دن بصره آمده اس ��ت ،ابن عس ��اکر در االربعی���ن البلدانیه
 436/ 1و حموی در معجم البلدان  436/ 1نقل می کنند« :چون امیرالمؤمنین؟ع؟ بعد از جنگ
جمل وارد بصره شد ،بر فراز منبر رفت ،حمد و ثنای خدا را به جا آورد و فرمود :ای اهل بصره !
ای باق���ی مان���دگان ثمود ! ای پیروان حیوان ! ای لش���کریان آن زن ! بان���گ زد و اجابت کردید،
و پی شد و شکست خوردید.
من آنچه را که می گویم بابت رغبت یا هراس از ش���ما نیس���ت ،از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که
فرمودند :زمینی که آن را بصره گویند فتح می شود ،دقیقترین قبله را در زمین خدا دارد ،قاری
آن بهتری���ن ق���اری ،عاب���د آن عابدترین مردم ،عال���م آن داناترین آنان و صدقه پ���رداز آن برترین
 .1سوره ی نجم 53/
 .2سوره ی توبه 70/
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مردم در پرداخت صدقه هستند.
از بصره تا منطقه ای که ابله گویند ،چهار فرسخ فاصله است .در کنار مسجد جامع و موضع
اخذ مالیات آن هشتاد هزار تن شهید می شوند .شهید آن روز مانند شهید بدر در کنار من است.
و این خبر بیشتر با مدح می خواند.
در روایت���ی دیگر آمده اس���ت :بر فراز منبر رفت و فرمود :ای اهال���ی بصره ! و ای بقایای ثمود !
ای پی���روان حی���وان ! و ای لش���کریان آن زن ! بانگ زد و ّ
تبعیت کردید ،و پی ش���د و شکس���ت
ُ
خوردید .دینتان نفاقِ ،خردهایتان خرد و اندک و آبتان ش���ور اس���ت .ای اهل بصره و بصیره و
س���بخه و خریبه ! زمینتان دورترین زمین خدا از آسمان ،نزدیکترین آنها به آب ،و شتابانترین
در ویرانی و غرق است.
بدانید ! از رس���ول خدا؟ص؟ شنیدم که فرمودند :آیا ندانستی جبرئیل تمام زمین را بر شانه ی
راس���ت خود برداشت و نزد من آورد؟ بدان ! من بصره را دورترین سرزمین های خدا از آسمان،
نزدیکتری���ن آنها ب���ه آب ،دارای بدترین خاک و ش���تابانترین آنها در ویران���ی یافتم .روزی بر آن
فرا می رسد که تنها کنگره های مسجد جامع آن دیده شود بسان جلوی کشتی در ّ
لجه ی آب.
آن���گاه فرم���ود :ای بص���ره ! ب���دا ب���ر تو از لش���کری ک���ه هیچ گ���رد و غباری ن���دارد .گفته ش���د:
ی���ا امیرالمؤمنی���ن ! وی���ح و ویل چیس���تند؟ فرمودن���د :دو در هس���تند ،ویح در رحم���ت و ویل
در عذاب.
در روایتی دیگر :حضرت علی؟ع؟ هنگامی که از جنگ جمل فارغ ش���د وارد بصره شد ،به
مس���جد جامع آمد ،مردمان گرد آمدند ،ایش���ان بر منبر رفت ،س���تایش و ثنای خدا را به جای
آورد ،درود بر پیامبر؟ص؟ فرس���تاد و فرمود :اما بعد ،خداوند دارای رحمتی گس���ترده است ،پس
ای اهالی بصره ! ای اهل سبخه ! ای اهل شهر زیر و رو شده که سه بار زیر و رو شده و مرتبه ی
چهارم بر خداست ،شما چه می پندارید؟
ای لشکریان آن زن ! ...به خانه هایتان روید ،و خدا و حاکمتان را فرمان برید.
حض���رت بیرون آمد ت���ا به مربد [آغل چارپایان] رس���ید ،و رو کرد و فرمود :حمد شایس���ته ی
خدایی است که مرا از بدترین خاک و سریعترین آنها در ویرانی خارج نمود».
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نووی در شرح صحیح مسلم  153/ 1می نویسد« :صاحب مطالع گوید :بصره را تدمر گویند،
و نیز زیر و رو شده ،چرا که در ابتدای روزگار با اهالی خود زیر و رو شده است».
الفائ ��ق  260/ 3از ان ��س نق ��ل می کند« :بصره یکی از ش���هرهای زیرو رو ش���ده اس���ت ،پس در
اطراف آن فرود آی ،و از درون آن اجتناب کن».
االربعین البلدانیة  219/ 5می نویسد« :در گفتار امیرالمؤمنین؟ع؟ در نکوهش اهل بصره»...

1

تفس ��یر قم ��ی  339/ 2می ن ��گارد« :ش���هر زی���ر و رو ش���ده بص���ره اس���ت .ش���اهد آن س���خن
امیرالمؤمنین؟ع؟ اس���ت :ای اهل بصره ! ای اهالی ش���هر زیر و رو ش���ده ! ای لشکریان آن زن و
ُ
پیروان حیوان ! فریاد زد و اجابت کردید ،و پی ش���د و گریختید .آبتان ش���ور و ِخردهایتان خرد
و ان���دک اس���ت ،و منتهای نفاق در میان شماس���ت ،و ب���ر زبان هفتاد پیامبر نفرین ش���ده اید.
رس���ول خدا؟ص؟ به من فرمودند که جبرئیل ایش���ان را خبر داده که زمین برایش درنوردیده شد و
بصره را در حالی مش���اهده نمود که نزدیکترین زمین ها به آب اس���ت ،و دورترین از آسمان ،نه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قسمت از ده قسمت شر در آنجاست ،و نیز درد سخت .کسی که در آن اقامت کند گناهکار
است ،و آنکه از آن بیرون رود رحمت است که شاملش شده .آنجا دو بار با اهل خود زیر و رو شده
و بر خداست که سومین بار را نیز به انجام رساند ،و انجام سومین بار در رجعت خواهد بود».
درنگ و ّ
تأمل در این روایات موجب می شود انسان اطمینان یابد که چنین مضمونی از حضرت
امیر؟ع؟ صادر ش ��ده ،و در گذش ��ته دو بار و یا بیش ��تر زیر و رو شده است و دیگر بار نیز چنین خواهد
شد .لکن در هیچ یک از این احادیث نیامده که این امر از نشانه های ظهور امام مهدی؟جع؟ است،
زمان آن را نیز تعیین نکرده اس ��ت ،مگر روایت تفس ��یر قمی که هم اکنون گذش���ت و آن را در رجعت
می داند ،و رجعت هم ممکن است با فاصله ی زیادی از ظهور رخ دهد.
ّ
مؤید این مطلب هم آن است که در برخی روایات گذشت که این ،همان فرو رفتن در زمین است
أَ ّ َ َ َ ً
ْ
نَ
ْ ُ َ َ
َ
که خدا در این آیه ذکر فرمودهِ :إَو نْ� ِم نْ� ق� ْر َي� ٍ ة� ِإ�لا � ْح نُ� ُمه ِلكوها ق� بْ� َل يَ� ْو ِم ال ِق� ي َ� َام ِ ة� � ْو ُم َع�ذِ بُ�وها ع ذ�ا ب�ا
ُ ً
َ
ً َ َ ذَ َ ف ْ َ
ا� َم ْسطورا2،و هيچ شهرى نيست مگر اينكه ما آن را پيش از روز رستاخيز،
ش� ِد ي�دا ك نا� � ِلك �ِ ي� ال ِك ت� ِب
 .1مشابه آن البدء و التاریخ 436/
 .2سوره ی اسراء 58/
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ب���ه هالك���ت مىرس���انيم يا آن را س���خت عذاب مىكني���م .اين [عقوب���ت] در كتاب [الهى] ب���ه قلم رفته
است .و آنچه در این آیه آمده امری عام است و اختصاصی به بصره ندارد ،و ممکن است در رجعت
و پیش از قیامت باشد.

عرا� �� ش� ا�ز ف
ص� نا�ی ،طا�غ ت
س� ی� نا�ی
و� ق پ ی
ش� ی� ب
غیب ��ت نعمان ��ی  302/از جاب ��ر جعف ��ی روای ��ت می کن ��د« :از امام باق���ر؟ع؟ درباره ی س���فیانی
پرسیدم ،فرمودند :شما سفیانی را درک نخواهید کرد تا آنکه پیش از او شیصبانی خروج کند.
او از عراق خروج می کند .همانس���انی که آب می جوش���د او نیز می جوش���د [و به طور ناگهانی
ق���درت را ب���ه دس���ت می گیرد] و بزرگان ش���ما را _ که بر او وارد می ش���وند _ می کش���د .پس از آن
منتظر سفیانی و خروج قائم؟ع؟ باشید».
ً
ای ��ن اوص ��اف ظاهرا بر صدام منطبق اس ��ت .ح ��ال اگر در این عصر ی ��ا نزدیک ب ��ه آن ،و پس از او
سفیانی در شام ظاهر شود ،این نتیجه به دست می آید که صدام همان شیصبانی عراق بوده است.

ن
حس�ی موعود
س ��خن از حس ��نی در احادیث ��ی چن ��د آم ��ده اس ��ت .برخ ��ی حس ��نی نف ��س ّ
زکی ��ه را ن ��ام می برد،
ِ

و گذش ��ت که نفس ّ
زکیه عنوانی اس ��ت برای س ��ه نفر؛ یکی در پش ��ت کوفه [نجف] ،یکی مدینه و
ّ
دیگری در مکه.

بعضی روایات سخن از حسنی ای می راند که کشته می شود ،و ممکن است همان حسنی باشد
ّ
که در پشت کوفه به قتل می رسد ،و در برخی حسنی مکه و مدینه ذکر می شود.
در روایات منابع اهل س � ّ�نت حس ��نی نام خراس ��انی اس ��ت ،و اوس ��ت که وارد عراق می ش ��ود ،با
حضرت مهدی؟جع؟ بیعت کرده و پرچم ایران را تسلیم ایشان می کند.

شیخ مفید؟حر؟ در ارشاد  368/ 2می نویسد« :از جمله عالئم ،خروج سفیانی و قتل حسنی است».
این س ��خن داللت بر قتل بزرگی حس ��نی دارد ،ولی منطقه ی او را تعیین نمی کند ،و ممکن است
عراقی باشد.
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غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  280/از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ حدیث ّ
مفصل ��ی را نق ��ل می کند ،و در آن س���خن
از خ ��روج حس ��نی از حجاز همزم ��ان با حرکت ام ��ام مهدی؟ع؟ به عراق اس ��ت ،و اینک���ه او ّادعای
ّ
ّ
مهدویت امام؟ع؟ اقرار می کند و با ایش ��ان هم مس���یر می گردد ،در
مهدوی ��ت می کن ��د ،ولی بعد ب ��ه

پاره ای آمده اس ��ت« :مهدی وارد عراق میش���ود ...سخنرانی می کند ،ولی به جهت گریه مردم
نمی فهمند ایش���ان چه می فرماید ،و این همان فرموده ی رس���ول خدا؟ص؟ است :گویا حسنی
و حس���ینی را می بین���م ک���ه لش���کرها را رهب���ری می کنند .پس حس���نی آن را تس���لیم حس���ینی
[ام���ام مهدی؟ع؟] می کند و با او بیع���ت می کنند .چون دومین جمعه فرا رس���د مردم گویند:
ای پس���ر رس���ول خدا ! نماز پشت سر شما به نماز پشت سر رس���ول خدا؟ص؟ می ماند ،و مسجد
گنجایش همه ی ما را ندارد»...
اب ��ن طاووس؟حر؟ در مالح ��م  145/از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند ...« :حس���نی با دوازده هزار
نفر خود را به ایشان می رساند .ایشان می گوید :من نسبت به این امر از تو شایسته ترم .حسنی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گوید :عالمت و نش���انه ای بیاور .مهدی به پرنده اشاره می کند و بر کتفش می افتد ،شاخه ای
را که در دس���ت دارد می کارد و س���بز می ش���ود .آنگاه حسنی لشکر را تس���لیم او می کند و خود
پیش قراول لش���کر ایشان خواهد بود .فریادی در دمش���ق بلند می شود که :اعراب حجاز برای
[نبرد] شما گرد آمده اند».
مش ��ابه آن روایتی مرس ��ل در عقد الدرر  90/است« :لش���کرها به آرامی می آیند تا به وادی القری
برس���ند .آنجا پس���ر عمویش حس���نی در میان دوازده هزار اس���ب س���وار خود را بدو می رساند و
می گوید :پسر عم ! من از شما به این لشکر سزاوارترم ،من پسر حسن هستم ،من مهدی هستم.
حضرت مهدی؟ع؟ می فرماید :بلکه من مهدی هس���تم .حس���نی گوید :آیا نشانه ای بر این
داری تا با تو بیعت کنیم؟ او به پرنده ای اش���اره می کند و بر دس���تش می افتد ،ش���اخه ای را در
قس���متی از زمین می کارد که س���بز می ش���ود و برگ می دهد .حس���نی در این هنگام می گوید:
ّ
پس���ر عم ! این [لشکر] برای شماست و لشکرش را تسلیم ایشان می کند و خود بر مقدمه ی آن
خواهد بود .او همنام ایشان است».
الزام الناصب  178/ 2در خطبة البیان نظیر آن را می آورد« :آنگاه با لش���کریان می رود تا به عراق
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می رس���د .مردم هم پش���ت سر و جلوی او هستند .پیش قراول لشکر او مردی عقیل نام است،
و بر دنباله ی آن مردی اس���ت به نام حارث .مردی از فرزندان حس���ن با دوازده هزار اسب سوار
خود را به ایش���ان می رس���اند و می گوید :ای عمو زاده ! من از ش���ما به این امر س���زاوارترم ،زیرا از
فرزندان حسن هستم که از حسین بزرگتر است .مهدی می فرماید :من مهدی ام.
او گوی���د :آیا نش���انه ،معجزه ی���ا عالمتی داری؟ مهدی ب���ه پرنده ای در ه���وا می نگرد و بدان
اشاره می کند ،آن پرنده بر کف او می افتد و به قدرت خداوند تعالی به سخن آمده به امامت
ایش���ان شهادت می دهد .ایشان سپس شاخه ای خش���ک را در قسمتی از زمین که هیچ آبی
در آن نیس���ت می کارند که سبز می ش���ود و برگ در می آورد .پاره سنگی از زمین بر می گیرد و با
دست می مالد و آن را بسان شمع خمیر می کند .در این هنگام حسنی می گوید :این امر از ِآن
شماست ،و خود تسلیم می شود و لشکریانش را نیز تسلیم می کند».
این تمام مطالبی بود که درباره  ی حسنی وارد شده است .برخی ،مطالب پیرامون او را شاخ و برگ
ّ
داده اند ،فراتر آنکه بعضی در عراق مدعی ش ��ده اس ��ت که خود حسنی و وزیر امام؟ع؟ است ! و اگر
او حسنی باشد ،شخصی مخالف امام؟ع؟ خواهد بود !

ف
عو� سلمی �� ش� ا�ز ف
خ� ج
س� ی� نا�ی
رو�
پی
روایتی مرس ��ل درباره ی وی رس ��یده اس ��ت ،ش ��یخ طوس ��ی؟حر؟ در غیبت  270/از حذلم بن بشیر

روای ��ت می کن ��د« :ب���ه امام عل���ی بن الحس���ین؟امهع؟ گفتم :ب���رای م���ن در مورد خ���روج حضرت
مه���دی؟ع؟ و نش���انه ها و عالم���ات آن بفرمایید ،ایش���ان فرمودند :پیش از آنکه ایش���ان خارج
ش���ود ،مردی که او را عوف س���لمی گویند در جزیره خارج خواهد شد .مأوای او تکریت است
و در مسجد دمشق به قتل خواهد رسید .سپس شعیب بن صالح از سمرقند خروج می کند.
در ادامه س���فیانی ملعون که از نس���ل عتبة بن ابی سفیان است از وادی یابس خارج می شود.
با ظهور او مهدی مخفی می گردد ،بعد از آن خارج می شود».
نگارن ��ده :عوف س ��لمی ممکن اس ��ت بر حکومت س ��وریه خروج کند .و ای ��ن روایت اگر صحیح
ّ
باشد ،خروج او ،مدتی نه چندان زیاد پیش از سفیانی خواهد بود.
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جز ی ��ره که مرکز حرکت اوس ��ت ،ن ��ام منطقه ای در مرزهای عراق با س ��وریه اس���ت .وقتی در کتب
تار ی ��خ و حدی ��ث جزیره بدون اضافه می آید ،این منطقه از آن فهمیده می ش ��ود که نام های دیگر آن
جزیره ی ربیعه و دیار بکر است ،و در صورتی به معنای جزیرة العرب خواهد بود که با اضافه بیاید.
ظاهر این عبارت که مأوای او تکریت اس ��ت ،آن اس ��ت که وی ب ��دان می گریزدّ .
مؤید این مطلب
آنکه تکریت به مرکز حرکت وی یعنی جزیره نزدیک است.
در بحار االنوار و غیبت شیخ طوسی لفظ تکریت آمده است ،لذا آنچه در برخی نسخ کریت و یا
کویت آمده تصحیف تکریت می باشد.
ای ��ن حدی ��ث صر ی ��ح در آن اس ��ت ک ��ه ع ��وف پ ��س از راه ان ��دازی حرک ��ت خوی���ش ،در مس���جد
دمش ��ق به قتل می رس ��د ،لذا خروج او از رخدادهای بالد ش ��ام اس ��ت که ارتباطی با عراق نیز دارد.

ن
ب� ن
گرس�گی ،هراس و مرگ در �ن�ز ید�کی های �ظ هور
حرا�
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مس ��ند احم ��د  262/ 2از ابو هر ی ��ره از پیامبر؟ص؟ نقل می کن ��د« :عراق قفیز و دره���م خود را منع
می کند .شام مد و دینار خود را ،و مصر اردب و دینار خود را منع می کنند ،و شما از همان جا
که آمده اید باز خواهید گشت ،این جمله ی اخیر را سه مرتبه فرمود ! گوشت و خون ابو هریره
بدان گواهی می دهد».

1

الجم ��ع بی ��ن الصحیحین  386/ 2از ابو نض ��ره« :نزد جابر بن عبد اهلل بودی���م که گفت :نزدیک
اس���ت قفیز و درهمی برای عراق جمع نش���ود ،گفتیم :از کجا؟ گفت :عجم از آن منع کنند،
ّ
س���پس ادامه داد :نزدیک اس���ت دینار و مدی برای شام جمع نش���ود ،باز پرسیدیم :از کجا؟ و
او گفت :از روم».
آنچه در این گزارش دوم آمده نادرست است.
یعن ��ی اع ��راب با بحرانی اقتصادی روبرو می ش ��وند و وصول مواد غذایی از عراق و ش���ام و مصر به
حجاز ممنوع می شود ،و مسلمین به فقر پیش از اسالم باز می گردند.
اگر این گزارش صحیح باشد ،سخن از منابع تأمین حجاز در آن دوران می راند.
 .1مشابه آن صحیح مسلم  ،175/ 8سنن ابو داود  ،166/ 3السنن فی الفتن  1118/ 6و سنن بیهقی 137/ 9
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ش ��اید جه ��ت اینکه ای ��ن مطلب را ب ��ه امام عص ��ر؟جع؟ ارتباط داده اند ،آن باش ��د ک ��ه در روایت
مس ��لم و احمد ،جابر پس از این س ��خن ،س ��خن از آن حضرت به میان آورده اس ��ت ،مس ��ند احمد
 316/ 3و مس ��لم  158/ 8پ ��س از آنکه هم ��ان روایتی که از الجمع بین الصحیحین گذش ��ت را نقل
ّ
می کنند می نویس ��ند« :آنگاه جابر مدتی س���کوت کرد ،س���پس گفت :رسول خدا؟ص؟ فرمودند:
در آخر ّامت من ،خلیفه ای خواهد بود که اموال را با مشت می دهد و نمیشمارد.

جری���ری گوی���د :ب���ه اب���و نض���ره و ابو الع�ل�اء گفت���م :آی���ا او را عمر ب���ن عب���د العزی���ز می دانید،
گفتند :نه».
لکن دلیلی نداریم که این بحران با امام مهدی؟ع؟ ارتباطی داشته باشد ،به خصوص آنکه راوی
ّ
گوید :آنگاه جابر مدتی سکوت کرد ،و لذا عبارت بعدی وی مطلبی جدید است.
این بحران در منابع ما به ش ��کلی دیگر آمده اس ��ت ،تفس ��یر عیاش ��ی  68/ 1از ابو حمزه ی ثمالی
ْ
َ َ ُ َّ ُ َ
َْ
1
نقل می کند« :از امام باقر؟ع؟ درباره  ی این آیه سؤال کردمَ :ول ن� ْب�ل َو ن�ك ْم ِب� ش� ٍ ئْ� ِم نَ� ال�خ ْو ف ِ� َوال�ج ُ ِوع،
ً
[قبيل] ترس و گرسنگى می آزماییم ،فرمودند :آن [گرسنگی] ،گرسنگی
و قطعا ش���ما را به چيزى از ِ

خاص و گرس���نگی فراگیر اس���ت .در ش���ام فراگیر اس���ت ،اما خاص در عراق است که همه را
ش���امل نمی شود ،تنها دش���منان آل محمد؟ص؟ را در بر می گیرد که خداوند آنان را با گرسنگی
به هال کت می رساند.
اما ترس ،در شام عام و فراگیر است و هنگامی خواهد بود که قائم؟ع؟ قیام کند .و اما گرسنگی
ْ
َ َ ُ َّ ُ َ
َْ
قبل از قیام قائم؟ع؟ اس���ت ،و این فرموده ی خداس���تَ :ول ن� ْب�ل َو ن�ك ْم بِ� ش� ٍ ئْ� ِم نَ� ال�خ ْو ف ِ� َوال�ج ُ ِوع».
غیبت نعمانی  251/با اندکی تفاوت نسبت به روایت مرحوم عیاشی ،از جابر بن یزید جعفی از

امام محمد باقر؟ع؟ نقل می کند ،در قسمتی از آن آمده است« :و اما هراس ،بعد از قیام قائم؟ع؟
است».
ارشاد  361/از امام صادق؟ع؟ نقل می نماید« :مردم پیش از قیام قائم؟ع؟ _ به وسیله ی آتشی
که در آسمان آشکار می گردد و نیز سرخیی که آسمان را می پوشاند ،فرو رفتن زمین در بغداد،
ف���رو رفت���ن زمین در بصره ،خون هایی که در آن ریخته می ش���ود ،خانه هایش ویران می ش���ود،
 .1سوره ی بقره 155/
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هال کتی به س���راغ اهالی آن می آید ،و هراسی اهل عراق را فرا خواهد گرفت که با وجود آن آرام
و قراری نخواهند داشت _ از گناهانشان بازداشته می شوند».
معن ��ای اینک ��ه بح ��ران گرس ��نگی در ع ��راق ،تنه ��ا دش ��منان اهل بی ��ت؟مهع؟ را ف���را می گی���رد،
آن است که این بحران در برخی مناطق عراق ظاهر می شود.

کم ��ال الدی ��ن  649/ 2از محم ��د ب ��ن مس ��لم روای ��ت می کند« :از ام���ام صادق؟ع؟ ش���نیدم که
فرمودن���د :پیش از قائم نش���انه هایی از س���وی خدای عزوجل برای مؤمن���ان خواهد بود ،عرض
َ َ ُ َّ ُ
ک���ردم :خدا مرا فدایت گرداند ،آن چیس���ت؟ فرمودند :س���خن خدای عزوجلَ :ول ن� ْب�ل َو ن�ك ْم ،و
ً

قطعا شما را می آزماییم؛ مقصود ،مؤمنین پیش از خروج قائم؟ع؟ است.
َ أَ ْ َ َ أَ نْ فُ َ ثَّ َ َ ت َ ّ ّ َ
ْ �خَ ْ ف َ ْ ُ َ نَ قْ
َ ْ
ا� َو ب� ِش� ِر الص بِا� ِر ي� نَ� ،ب���ه چي���زى از
بِ� ش� ٍ ئ� ِم نَ� ال و ِ� وال�ج ِوع و�� ٍص ِم ن� ال�مو ِال وال��� ِس وال�مر ِ
[قبيل] ترس و گرس���نگى ،و كاهش���ى در اموال و جان ها و محصوالت ،و مژده ده صابران را .امام؟ع؟
ِ
فرمودند :آنان را با هراس���ی از ش���اهان بنی فالن در آخر حکومتشان می آزماید ،و نیز گرسنگی؛
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

با باال رفتن قیمت ها ،کاهش در اموال؛ با کس���اد تجارت ها و کمی س���ود ،کم ش���دن جان ها؛
با مرگی سریع ،کاستی محصوالت؛ با کمی منفعت در کشت ،و صابران را به تعجیل خروج
قائم؟ع؟ مژده بده.
آن���گاه فرمودن���د :ای محمد ! تأویل آن اینجا [و در نزد ما] اس���ت ،خداوند تعالی می فرماید:
ْ ْ
ُ َ َّ
َ َ أْ َ ُ
الر ِاس خُ� َن
َو َما يَ� ْعل ُم ت�� ِو ي�له ِإ�لا اهلل و
و� ِ�ف ي� ال ِعل ِم ،ب���ا آنک���ه تأویلش را جز خدا و راس���خان در علم کس���ی
1

نمی داند».

غیب ��ت نعمان ��ی  250/از ابو بصی ��ر از امام صادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :ناگزیر پی���ش از قیام قائم
س���الی خواهد بود که مردم در آن گرس���نه اند ،هراس���ی ش���دید از قتل به آنان دس���ت می دهد،
و نیز کاستی اموال ،جان ها و محصوالتشان ،این مطلب در کتاب خدا آشکار است ،سپس
َ أَ ْ َ َ أَ نْ فُ َ ثَّ
ْ
َ َ ُ َّ ُ َ
َْ
َْ
ال� َم َر ِت
ا�
این آیه را تالوت کردندَ :ول ن� ْب�ل َو ن�ك ْم ِب� ش� ٍ ئْ� ِم نَ� ال�خ ْو ف ِ� َوال�ج ُ ِوع َو ن� ق� ٍص ِم ن� ال�مو ِال وال��� ِس و
َ َ شّ ّ َ
الص بِا� ِر ي� نَ�».
و ب� ِ� ِر
پیش از این نیز در نش ��انه هایی که ش ��یخ مفید؟حر؟ ذکر کردند گذش ��ت« :هراسی که اهل عراق و
 .1و نیز غیبت نعمانی  ،250/دالئل االمامة  259/و ارشاد 361/
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بغداد را فرا می گیرد ،مرگ سریع شتابان در آن ،کاستی اموال ،جان ها و محصوالت».
نگارن ��ده :ام ��واج گرس ��نگی و ه ��راس ب ��ر اهال ��ی ع ��راق و دیگ ��ر مناطق گذش ��ته اس ��ت ،هراس���ی
عظی ��م و مرگ ��ی س ��ریع و س ��خت نی ��ز آن را درنوردی ��ده ک ��ه آث ��ار آن ت ��ا ب ��ه ام ��روز قاب ��ل مش ��اهده
است .اما آنچه در این روایات سخن از آن به میان رفته ،ترس و گرسنگیی است که در نزدیکی های
ّ
ظهور ،یا پیش از آن به مدت یک سال و مانند آن رخ می دهد.

ورود ن� ی�روهای روم �غ ر�ی ب�ه ق
عرا�
ب
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  278/از عمار بن یاس ��ر روایت می کن ��د« :دولت اهل بی���ت پیامبرتان در
آخرالزم���ان خواه���د بود و نش���انه هایی دارد .پس بنش���ینید و دس���ت نگه دارید تا آنها آش���کار
شوند .آن هنگامی که روم و ترک بر شما بشورند و لشکرها آماده کنند ،خلیفه تان که ثروت ها
جمع آوری می کند بمیرد ،پس از او مردی درس���تکار به خالفت رس���د ولی چند س���ال بعد از
بیعتش خلع ش���ود ،و حکومتش���ان از همان جا که آمده نابود گردد ،ترک و روم دچار اختالف
شوند ،جنگ در زمین بسیار شود ،منادی از دیوار دمشق ندا کند :وای بر زمینیان از ّ
شری که
نزدیک ش���ده اس���ت ،قسمت غربی مس���جد آن به زمین فرو رود و دیوار آن فرو ریزد ،سه نفر در
ش���ام برای دس���تیابی به حکومت خروج کنند؛ مردی ابقع ،مردی اصهب و مردی از خاندان
ابو سفیان که در میان قبیله ی کلب خروج و مردم را در دمشق محاصره می  کند ،اهل مغرب
به س���وی مصر خروج می کنند ،به مصر که وارد ش���وند نش���انه ی سفیانی خواهد بود ،قبل از آن
هم شخصی خروج و به آل محمد؟مهع؟ دعوت می کند.
ت���رکان در حی���ره و رومیان در فلس���طین فرود می آیند ،عبد اهلل بر عبد اهلل س���بقت می گیرد تا
آنکه لشکریانش���ان در قرقیسیا بر کنار رودخانه روبرو می شوند و جنگی عظیم رخ خواهد داد.
رئیس مغربیان می آید و مردان را کش���ته زنان را به اس���ارت می گیرد ،سپس به یمن باز می گردد
تا آنکه س���فیانی در جزیره فرود آید و بر یمانی س���بقت گیرد .س���فیانی هر آنچه را که آنان جمع
کرده بودند تحت اختیار در می آورد.
او در ادام���ه ب���ه عراق می آید و یاران آل محمد؟مهع؟ را به قتل می رس���اند و مردی از همنامان
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آنان را می کشد.
آنگاه مهدی خروج می کند و پرچمدار وی ش���عیب بن صالح خواهد بود.
ّ
هنگامی که دیدید اهل شام بر گرد پسر ابو سفیان اجتماع کردند ،به مکه بروید که در آن زمان
نفس ّ
زکیه و برادرش را ظالمانه در آنجا خواهند کش���ت .آنگاه منادی از آس���مان ندا می کند:
ای مردم ! امیر شما فالنی است ،و او همان مهدی است که زمین را از داد و عدل پر می نماید،
آن گونه که از ستم و بیداد پر شده است».
نگارنده :روایت عمار؟حر؟ به پیامبر؟ص؟ منتهی نمی ش ��ود ،عالوه بر آنکه س���ند تا به عمار هم مورد
اش ��کال اس ��ت .لکن مضامینی که در آن آمده در روایاتی دیگر نیز آمده اس ��ت .این سخن می رساند
که روم و ترک در سال ظهور لشکرکشی می کنند.
مقصود از اختالف ترک و روم آن است که آنان پس از آنکه هم پیمان بودند ،بر سر قدرت و سلطه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دچار اختالف می شوند .کثرت جنگ ها هم که در عصر ما و هم پیش از آن مشهود بوده و هست،
ّ
و کمتر ّ
قاره ای است که جنگی در آن نیست ،و علت آن هم دست اندازی غرب و تحریک و جنگ
افروزی یهودیان است .رئیس مغربیان و یمانی نیز شاید فرماندهان گروه های مسلحی باشند که در
نبرد قرقیسیا شرکت دارند.
ارش ��اد  368/ 2یک ��ی از نش ��انه های ظهور را آن ش ��مرده که لش ��کر غرب به نزدیکی حی���ره بیایند،
غربی پیش از س���فیانی باشد.
یعنی نزدیکی کوفه و نجف .این عبارت می تواند اش ��اره به نیروهای ِ
ام ��ا پرچم ه ��ای مش ��رق هم ��ان بیرق های خراس ��انی هس ��تند که در س ��ال ظه���ور و بع���د از ظهور،
به همراه قوای یمانی برای نصرت حضرت مهدی؟جع؟ می آیند.
ّ
شکستن سد فرات و جاری شدن آب در کوفه هم گذشت که در سال ظهور می باشد.

ف
ف�رو خ
مس�د کو�ه
ر�� ت� ن� ید�وار
ی
ج
شیخ مفید چنانکه گذشت آن را از نشانه های ظهور عنوان می کند.

غیب ��ت نعمانی  276/از خالد قالنس ��ی از امام صادق؟ع؟ روایت می کن ��د« :هنگامی که دیوار
مس���جد کوفه از قسمتی که به طرف خانه ی ابن مس���عود [و بر عکس قبله] است فرو ریخت،
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حکومت بنی فالن زائل می شود .بدان ! آنکه آن را منهدم می کند ،آن را نخواهد ساخت».

1

ارش ��اد  360/همی ��ن را روای ��ت می کن ��د و در آن ،ای ��ن عب ��ارت نیز آمده اس ��ت« :هن���گام زوال آن
حکومت ،قائم؟ع؟ خروج می کند».
غیبت شیخ طوسی  283/از اصبغ بن نباته روایت می کند« :امیرالمؤمنین؟ع؟ به مسجد کوفه
رسیدند ،و بنای آن با سفال ،گچ و گل بود .ایشان فرمودند :وای بر آنکه تو را منهدم کند ،وای
بر کس���ی که به ویران س���اختن تو کمک کند ،وای بر آنکه تو را با پخته بنا کند که قبله ی نوح
را تغییر می دهد ،خوش���ا به حال آنکه انهدام تو را در کنار قائم اهل بیت من شاهد باشد ،آنان
خوبان ّامت در کنار ابرار عترت هستند».
نگارن ��ده :ای ��ن نش ��انه واض ��ح ،و روایت صریح در آن اس ��ت ک ��ه به ظهور حض ��رت مهدی؟جع؟

ّ
اتصال دارد.

ن��روهای ف
س� ی� نا�ی و ی�ا سور�یه در ق
عرا�
ی
یک ��ی از ام ��وری ک ��ه در روایات ظهور به وضوح به چش ��م می خ ��ورد ،خأل امنیت ��ی و درگیری های
داخلی در عراق و حجاز اس ��ت ،و می فهماند که سس ��تی نظام حکومتی در این دو منطقه شرطی از
شرائط ظهور می باشد.
در روایات آمده که عراق ،پیش از ورود امام؟ع؟ به س ��ه گروه تقس ��یم می ش ��ود ،در روایت ارش���اد

 362/از امام باقر؟ع؟ آمده اس ��ت« :مهدی وارد کوفه می ش���ود .آنجا س���ه پرچ���م خواهند بود که
ب���ا یکدیگ���ر اختالف دارن���د .کوفه برای ایش���ان آرام می گردد .ایش���ان می آید و بر ف���راز منبر قرار
ّ
می گیرد ،از ش���دت گریه مردم نمی فهمند چه می فرماید»...
مقصود از کوفه در این حدیث و امثال آن عراق است.
سفیانی حاکم سوریه است .از او درخواست می کنند قوای خود را به عراق و حجاز بفرستد و در
طرف مقابل امام؟ع؟ باشد.
با این حس ��اب ،لشکر س ��فیانی در احادیث دوران امام مهدی؟جع؟ ،لشکر سوری است که برای
 .1و نیز غیبت شیخ طوسی 271/
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حفظ ّ
امنیت رهسپار عراق و حجاز می شود.
روایات س ��خن از کس ��ی که از آنان دعوت می کند بدانجا روند به میان نمی آورد ،و ممکن اس���ت
دولت های بزرگ باشند !

احادی ��ث حول این دو لش ��کر در منابع ش ��یعه و س � ّ�نی بس ��یار اس ��ت ،ک ��ه به تفصیل به بررس���ی

ّفع ّ
الیت های آنان و حوادث مربوط می پردازد.
در بررسی نبرد شام و فتح قدس ،سخن از قیام سفیانی در شام و نقش وی در عراق و حجاز ،و در
ادامه جنگ با امام؟جع؟ خواهد آمد.
زمان ورود لشکریان وی به عراق در احادیث آمده ،و آن بالفاصله بعد از آن است که وی بر سوریه
سلطه یابد ،سلطه ای که در ماه رجب آغاز می شود.
بناب ��ر احادی ��ث ،لش ��کر س ��فیانی در ع ��راق ،تنه ��ا در ص ��دد از بی ��ن ب ��ردن ش���یعیان حض���رت
مهدی؟ع؟ است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از جمله روایات مربوط به س ��فیانی در عراق :غیبت نعمانی  306/از یونس بن ابی یعفور روایت

می کن ��د« :از حض���رت ص���ادق؟ع؟ ش���نیدم که فرمودن���د :هنگامی که س���فیانی خ���روج کند،
لش���کری به س���مت ما و لش���کری به سمت شما می فرس���تد .چون چنین ش���د ،بر هر [مرکب]
سرکش و رامی به سوی ما بیایید».
البته این بدان معنا نیست که وی بر عراق حکومت خواهد نمود.

الفتن  700/ 2از حضرت علی؟ع؟ نقل می کند« :س���فیانی بر لش���کری که عازم عراق می کند،
م���ردی از بن���ی حارث���ه را به عنوان فرمانده قرار می دهد .او دو دس���ته موی بلند بر س���ر دارد .نام
ّ
او نمر _ یا قمر _ بن عباد اس���ت و مردی اس���ت درش���ت هیکل .بر مقدمه ی لش���کر او مرد کوتاه
قامتی از قوم اوس���ت .موهای جلو س���رش ریخته و دو ش���انه اش عریض اس���ت .هر که از اهل
مشرق در شام است با او می جنگد و این در منطقه ای به نام ثنیه خواهد بود.
وی در ادامه به توصیف جنگ بین س���فیانی و اهل مش���رق یعنی خراسانیان و اهل حمص
_ که شاید گروه ابقع باشند _ می پردازد».
نگارنده :افس ��انه س ��رایی و ّ
تعصب ورزی برای ش ��ام ،دراین گزارش ��ات ابن حماد به وضوح دیده
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می شود ،عالوه بر آنکه اسنادی ضعیف دارد.
از دیگ ��ر گزارش ��ات ضعی ��ف ابن حم ��اد  304/ 1که ب ��ه امام باقر؟ع؟ نس ��بت می ده ��د ! یکی آن
اس ��ت که س ��خن از پیروزی س ��فیانی بر ابقع ،منصور ،کندی ،ترک وروم می گو ی ��د و اینکه در پی آن
رهسپار عراق می شود.
این گزارش سخن از اشغال عراق ّ
توسط بنی ّ
امیه می راند ،همان آرزوی دیرینه ی آنان !
همان  291/ 1گزارشی دیگر از ایشان می آورد و در آن سخن از پیروزی سفیانی بر ابقع به میان رفته
اس ��ت .در ادامه منصور یمانی از صنعاء می آید ولی از س ��فیانی شکس ��ت می خورد .آنگاه سخن از
روم و کندی می رود .دوازده بیرق در عراق برافراش ��ته می ش ��ود .مردی از نس ��ل حسن یا حسین در آن
به قتل می رسد...
نگارن ��ده :از ای ��ن نقل ه ��ا واضح می ش ��ود ک ��ه اینان ب ��ر روای ��ات اهل بیت؟مهع؟ اف ��زوده و نی ��ز از آن
کاسته اند.

آ��ا �ز قر�اوی فر�� ق� ف
س� ی� نا�ی ت
اس�؟
ی
ی
غیبت شیخ طوسی  273/از عمر بن ابان کلبی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :گویا سفیانی یا
رفیق او را می بینم که در رحبه ی کوفه تان1بساط خود را افکنده است ،منادی او ندا می کند:
هرکس���ی س���ر ش���یعه ی علی را بیاورد هزار درهم پاداش دارد .پس همسایه بر همسایه می پرد و
می گوید :این از آنهاست ،و گردنش را می زنند و او هزار درهم می ستاند !
بدانید ! حکمرانی بر شما در آن روز ،تنها از ِآن فرزندان زنان زناکار است.
گویا من صاحب برقع را می بینم .گفتم :صاحب برقع کیس���ت؟ فرمودند :مردی از شما که
[به ظاهر] همان اعتقاد شما را دارد ،برقع می پوشد ،شما را احاطه می کند و می شناسد ،ولی
شما او را نمی شناسید ،او از شما یکی یکی سخن چینی می کند .بدانید ! او نیست مگر پسر
زنی زناکار».
نگارن ��ده :مقصود از رفیق س ��فیانی کس ��ی اس ��ت که در رفتار و دش ��منی با پی ��روان اهل بیت؟مهع؟
 .1رحبه ی کوفه سکویی در مسجد کوفه ،که امیرالمؤمنین؟ع؟ بر آن می نشستند و موعظه می فرمودند.
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پیش ��گام س ��فیانی اس ��ت ،و البت ��ه الزم نیس ��ت زم ��ان او ّمتص ��ل ب ��ه زم ��ان خروج س���فیانی باش���د،
و ممکن است پیشتر ظهور کند.
از این رو انطباق رفیق سفیانی را بر زرقاوی ترجیح دادیم ،زیرا تا کنون تنها شخصی بوده که برای
آوردن س ��ر ش ��یعه ،یک هزار دالر می پرداخته اس ��ت ! روایت صحیحی که سخن از خروج شخصی
مصری و یمانی پیش از سفیانی و در ّ
الظواهری مصری و
خط او می راند _ که ترجیح با آن است که
ِ
الدن یمنی باشند _ نیز می تواند آن را تأیید کند.
بن ِ
البته برخی هم احتمال داده اند که ش ��خص منظور ،همان س ��فیانی باش ��د و نه ش���خصی دیگر.

1

ار�ی که می گو�ید ف
ض� ف
ع� گ�ز ش
س� ی� نا�ی وارد یا� ن
را� می ش�ود
الفتن  308/ 1از ارطاة نقل می کند« :س���فیانی وارد عراق می ش���ود .سه روز در آن اسیر می گیرد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و ش���صت ه���زار نف���ر از اهالی آن را به قتل می رس���اند .او هجده ش���ب در آن درن���گ می کند و
ّ
به تقس���یم اموال آن می پردازد .وی پس از جنگ با روم و ترک در قرقیس���یا وارد مکه می ش���ود.
س���پس در مرکزشان رخدادی واقع می ش���ود .از این رو گروهی از آنان راهی خراسان می شوند.
لش���کریان س���فیانی می آین���د و دژه���ا را ف���رو ریخت���ه وارد کوف���ه می ش���وند و اه���ل خراس���ان را
طلب می کنند.
در خراسان گروهی آشکار می شوند که به سمت مهدی فرا می خوانند.
س���فیانی لش���کری به مدینه گس���یل می کند ،و گروهی از خاندان پیامبر؟ص؟ را دستگیر و به
کوفه می آورد.
در ادامه مهدی و منصور از عراق می گریزند ،و سفیانی در جستجوی آنان می فرستد .چون
ّ
آن دو به مکه می رسند ،لشکر سفیانی در بیداء فرود آمده و زمین آنان را فرو می بلعد .مهدی
هم به مدینه می آید و کسانی را که از بنی هاشم در آنجا در بند هستند ،نجات می دهد.
پرچم ه���ای س���یاه هم ب���ر آب فرود می آین���د .چون خبر آنان به یاران س���فیانی ک���ه در عراقند
 .1س���بب ای���ن احتمال آن اس���ت که راوی یعن���ی عمر بن ابان ،تردید دارد که کدامیک در س���خن امام؟ع؟ آمده اس���ت،
سفیانی یا رفیق وی .م
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می رس���د ،پا به فرار می گذارند .آنگاه او وارد کوفه ش���ده کس���انی را که از بنی هاشم در بندند،
آزاد می سازد.
گروهی که آنان را عصب گویند ،از روس���تاهای عراق خروج می کنند .آنان س�ل�اح اندکی به
همراه دارند ،و تنی چند از اهالی بصره نیز در میان آنهایند .آنان خود را به اصحاب س���فیانی
می رسانند و اسیران عراقی را که همراه آنها هستند ،رها می سازند.
پرچم های سیاه نیز بیعتشان را برای مهدی ارسال می کنند».

1

همان  321/ 1از ش ��ریح بن عبید ،راش ��د بن س ��عد و ضمرة بن حبیب و اساتید آنان نقل می کند:

«سفیانی ،لشکرهای خود را می فرستد .آنان به مشرق _ خراسان و فارس _ می رسند .مشرقیان
ب���ر آنان می ش���ورند و در چند موضع با آنان می جنگند .چون جن���گ به درازا انجامد ،با مردی
از بنی هاش���م بیعت می کنند .آن روز او در آخر مش���رق است .او با اهل خراسان قیام می کند.
وقتی خبر قیام آن مرد هاشمی به مردی از بنی تمیم که غالم مشرقیان ،زرد پوست و کم ریش
است می رسد ،با پنج هزار تن خروج ،و با هاشمی بیعت می کند ،او هم آن مرد را پیش قراول
لش���کرش قرار می دهد .اگر کوه های اس���توار به اس���تقبال او آیند ،همه را در هم می کوبد .آنان
با لش���کر س���فیانی روبرو می ش���وند و آنها را شکس���ت می دهند و بس���یاری از آنها را به هال کت
می رس���انند .در ادامه پیروزی از ِآن س���فیانی بوده ،هاش���می می گریزد .ش���عیب بن صالح هم
مخفیانه به بیت المقدس رفته و هنگامی که بدو خبر می رس���د مهدی به س���مت ش���ام رفته،
خانه ی او را آماده ی ورود می سازد».
ای ��ن عبارات _ که بیانگر آرزوهای اتباع بنی ّ
امیه مبنی بر اش ��غال خراس ��ان و عراق اس ��ت _ همان
گونه که مشاهده می شود ،سخنان افرادی عادی است ،که تهافت و چند گونه گویی نیز در آن دیده
می شود ،لذا ّ
قابلیت اعتماد ندارد.

خ
ض� ف
ع� گ�ز ش
اصط�ر در �ن�ز ید�کی اهوا�ز  ،و ن� ی��ز روا ی� ت� ن� ب�رد روحاء و ن�ج� ف�
ار� ن� ب�رد
الفت ��ن  302/ 1از اب ��و روم ��ان از حضرت امیر؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که لش���کر س���فیانی به
 .1و نیز الحاوی سیوطی 67/ 2
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عراق رود ،در جستجوی اهل خراسان می فرستد .اهل خراسان هم در طلب مهدی می روند.
ّ
مهدی ،با هاش���می که پرچم های س���یاه را به همراه دارد و بر مقدمه ی لش���کرش ش���عیب بن
صالح اس���ت ،مواجه می شود .آنان و یاران سفیانی بر دروازه ی اصطخر با هم روبرو می شوند،
و میان آنها جنگی س���خت در می گیرد .پرچم های س���یاه غالب می ش���وند و لش���کر س���فیانی
می گریزند .آن زمان است که مردم آرزوی مهدی داشته به جستجوی او می روند».
هم ��ان  88/می نویس ��د« :س���فیانی و پرچم ه���ای س���یاه با یکدیگ���ر روبرو می ش���وند .در میان
آنها جوانی از بنی هاش���م اس���ت که در کف دس���ت چپ خالی دارد .پیش قراول آن مردی از
بنی تمیم است که او را شعیب بن صالح گویند .این مواجهه بر دروازه ی اصطخر خواهد بود
و نبردی میان آنان در خواهد گرفت».

1

نگارن ��ده :ابن حم ��اد در ب ��اره ی لش ��کر س ��فیانی ،گزارش ��ات و اق ��وال ب ��دون س���ند بس���یاری
نقل می کند .در این گزارش ها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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مختص ��ر البصائ ��ر  199/از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ در خطبه ی مخ ��زون نقل می کند« :س���فیانی صد
و س���ی ه���زار نفر را به ع���راق اعزام می کند .آن���ان در روحاء ،فاروق و موضع مریم و عیس���ی؟ع؟
در قادس���یه فرود می آیند ،هش���تاد هزار نفرش���ان هم در کوفه موضع قبر هود؟ع؟ در نخیله.
در روز زینت بر آن هجوم می برند .حاکم مردم جباری متجاوز اس���ت که او را کاهن س���احر
گویند .از ش���هری ک���ه زوراء نام دارد در می���ان پنج هزار کاهن خروج می کن���د ،و بر روی پل آن
هفتاد هزار نفر را به قتل می رساند .چنان می شود که مردم به جهت خون ها و بوی بد اجساد،
سه روز از فرات استفاده نمی کنند .او دوشیزگانی را در کوفه به اسارت می گیرد...
آنگاه صد هزار نفر که یا مش���رکند و یا منافق از عراق خروج می کنند تا آنکه به دمش���ق _ که
همان ارم ذات العماد است _ برسند و هیچ کس مانعشان نشود.
پرچم های ش���رق زمین که نه از پنبه اس���ت ،نه کتان و نه ابریشم ،می آید .سر چوبه ی آنها با
مهر سید اکبر مهر شده است .مردی از آل محمد؟مهع؟ آنها را سوق می دهد .روزی که در مشرق
باز ش���ود ،بوی آن در مغرب بس���ان مش���ک می پیچد .هراس یک ماه جلوتر از آن سیر می کند.
 .1و نیز ر.ک به عقد الدرر  ،127/الحاوی  ،69/ 2جمع الجوامع  103/ 2و الفتاوی الحدیثیة 29/
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پس���ران س���عد س���قاء _ که پس���ران فاس���قانند _ در کوفه می مانن���د و خون خواهی پدرانش���ان
می کنند تا آنکه لشکر حسین بر آنان هجوم می آورند»...
نگارن ��ده :گرچه بس ��یاری از مضامی ��ن این خطبه ی منس ��وب در روایات دیگر آمده اس ��ت ،لکن
اش ��کاالتی بر س ��ند و متن آن وارد اس ��ت .از جمله آنکه لش ��کر س ��فیانی که عازم عراق می ش ��وند را
صد و س ��ی ه ��زار نفر می داند ،و اینکه هفتاد هزار نفر را میکش ��ند ،امری که یک ��ی از آرزوهای امویان
بوده است.
دیگر آنکه عراقیان در مقابل سفیانی مقاومت نمی کنند ،بلکه لشکری صد هزار نفری _ از مشرک
و منافق _ از آنها به شام میروند و آن را اشغال می کنند.
از این روایت فهمیده می ش ��ود که لش ��کری از ش ��ام به عراق می آید ونیز لش ��کری از عراق به شام،
امری که در سال ظهور رخ می دهد.

ن آ
ق
ق ف
ک�د ،و � ن� را پ� یا� ت� خ� ت� �رار می دهد
عرا� را ��تح می
امام عصر؟جع؟
در این باب احادیث بس ��یاری در منابع ش ��یعه و س � ّ�نی رس ��یده اس ��ت .ایش ��ان عراق را از بقایای
قوای س ��فیانی و خوارج آزاد ساخته ،آن را پایتخت دولت خود قرار می دهند .زمان دقیقی برای ورود
ّ
ّ
ایش ��ان به عراق نیافتم ،ولی می توان گفت چند ماه بعد از ظهور مقدس در مکه و آزاد س ��ازی حجاز
خواهد بود.
در برخی روایات س ��خن از ورود هوایی ایش ��ان به میان آمده ،با وس ��ائلی هوانورد ،تفس ��یر عیاش���ی

 103/ 1از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :در میان هفت قبه از نور که معلوم نیست در کدام است،
در پشت کوفه فرود می آید».
هم ��ان در حدیثی دیگر نقل می کند« :او هنگامی که در پش���ت کوفه بر فاروق فرود می آید ،در
گنبدهایی از نور فرود می آید».
در فص ��ل مربوط به یاران حضرت؟ع؟ گذش ��ت که لش ��کریان ایش ��ان ب ��ه طور زمین ��ی وارد عراق

می شوند ،بصائر الدرجات  188/از امام صادق از امام باقر؟امهع؟ روایت می کند « :زمانی که قائم در
ّ
مکه قیام کند و اراده ی ّ
توجه به عراق نماید ،منادی ایش���ان ندا می کند :بدانید ! هیچ یک از
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شما غذا و نوشیدنی برندارد .او سنگ موسی بن عمران را که بار شتری است برمی دارد ،و در
هیچ منزلی فرود نمی آید مگر آنکه چش���مه ای از آن بجوش���د .پس هرکسی گرسنه باشد سیر و
هرکه تشنه باشد سیراب گردد .این توشه ی آنان است تا آنکه وارد نجف شوند».

1

الخرائ ��ج و الجرائ ��ح  690/ 2ای ��ن مضم ��ون را ب ��ا اندک ��ی تف ��اوت نقل می کند « :س���نگ موس���ی
ب���ن عمران را که از آن دوازده چش���مه جوش���یدن گرفت با خود برم���ی دارد .پس در هیچ منزلی
ف���رود نمی آید مگر آنکه آن را قرار می دهد و چش���مه ها از آن جوش���یدن می گیرد ...همواره آب
و شیر از آن جوشش می کند ،هرکس گرسنه باشد سیر و هرکه تشنه باشد سیراب گردد».

2

نگارن ��ده :جم ��ع بین روایات آن اس ��ت که امام؟ع؟ یکی از ی ��اران را به عنوان فرمانده لش���کر از راه
زمین به عراق میفرستند ،و سنگ حضرت موسی؟ع؟ با آنهاست ،و خود در هفت گنبد نور به طور
هوایی وارد عراق خواهند شد.

بح ��ار االن ��وار  387/ 52از امام زینالعابدین؟ع؟ نقل می کند« :قائم؟ع؟ از اهل مدینه می کش���د
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تا به اجفر 3برس���د .گرس���نگی ش���دیدی به آنان دس���ت می دهد .آنها صبح می کنند در حالی
که برایش���ان میوه روییده و از آن می خورند و توش���ه بر می دارند ،و این سخن خداست _ تعالی
َ آ َ ةٌ َ ُ ُ أ ض ْ َ ْ تَ ةُ أَ ْ َ ْ ن َ َ َ أَ �خْ َ ْ ن َ نْ َ َ ّ ً فَ نْ ُ َ أْ ُ ُ
َ
4
ن
ش���أنه  :و� ي�� لهم ال�ر� الم ي��� �ح ي� ي��اها و� ر�ج �ا ِم�ها ح ب�ا � ِم�ه ي��كلو� ،و زمين مرده ،برهانى
است براى ايشان ،كه آن را زنده گردانيديم و دانه از آن برآورديم كه از آن مىخورند.

آنگاه می رود تا به قادس���یه می رس���د .این در حالی اس���ت که مردم در کوفه جمع ش���ده و با
سفیانی بیعت کرده اند».
نگارنده :نمی توان این روایت را پذیرفت ،و رجحان با آن است که امام؟ع؟ به صورت هوایی وارد
عراق می شوند ،و سنگ موسی؟ع؟ با لشکر ایشان است.

 .1و نیز کافی  ،231/ 1نعمانی  238/و کمال الدین 670/2
 .2و نیز ر.ک به منتخب االنوار 199/
 .3موضعی بین مدینه و عراق
 .4سوره ی یس 33/
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آ
ف
امام؟ع؟ وارد ق
عرا� می ش� نو�د ،و سه گروه در � ن� خا� ت�لا� کرده نا�د
بنابر روایات ،ایشان در حالی وارد عراق می شوند که سه گروه در آن وجود دارد؛ یکی مؤید ایشان،
ً
دیگری با سفیانی و سومی هم شاید علنا رویکرد غرب گرایی دارد.

ارش ��اد  362/از عمرو بن ش ��مر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :مهدی داخل عراق می ش���ود .آنجا
س���ه پرچم خواهند بود که با یکدیگر اختالف دارند .عراق برای ایش���ان آرام می گردد .ایش���ان
ّ
می آید و بر فراز منبر قرار می گیرد .از شدت گریه مردم نمی فهمند چه می فرماید .دومین جمعه
ک���ه فرا می رس���د مردم از ایش���ان درخواس���ت می کنند روز جمع���ه بر آنان نماز گ���زارد .حضرت
ه���م فرم���ان می دهند در جهت نجف مس���جدی بنا کنند و آنجا با ایش���ان نم���از می خوانند.
آنگاه به کس���ی دستور می دهند که از پشت مش���هد امام حسین؟ع؟ نهری بکند که به غریین
جاری ش���ود ،تا آب به نجف برس���د ،و بر دهانه ی آن پل ها و آس���یاب ها بسازد .گویا پیرزنی را
می بینم که س���بدی از گندم بر س���ر دارد و به س���وی آس���یاب ها می آید و بدون پرداخت کرایه
آن را آرد می کند».
غیبت شیخ طوسی  280/از ثابت از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :مهدی وارد کوفه می شود...
ّ
س���خنرانی می کند ولی به جهت ش���دت گریه مردم نمی فهمند ایش���ان چه می فرماید ،و این
همان فرموده ی رسول خدا؟ص؟ است :گویا حسنی و حسینی را می بینم که لشکرها را رهبری
می کنند .پس حس���نی آن را تسلیم حسینی [امام مهدی؟ع؟] می کند و با او بیعت می کنند.
چون دومین جمعه فرا رس���د مردم گویند :ای پس���ر رس���ول خدا ! نماز پش���ت سر شما به نماز
پش���ت سر رسول خدا؟ص؟ می ماند ،و مس���جد گنجایش همه ی ما را ندارد ،ایشان می فرماید:
م���ن مطلوب ش���مایم ،آنگاه به غری می رود و مس���جدی محکم بنا می کند ک���ه هزار در دارد و
مردم را در خود می گنجاند .ایش���ان کس���ی را می فرس���تد که پش���ت قبر امام حسین؟ع؟ نهری
حف���ر کن���د ک���ه تا غریین جری���ان یابد و در نج���ف بریزد ،و ب���ر دهانه ی آن پل ها و در مس���یر آن
آس���یاب ها بن���ا کند .گوی���ا پیرزنی را می بینم که س���بدی گندم ب���ر روی س���ر دارد و آن را بدون
پرداخت کرایه آرد می کند».

1

 .1و نیز روضة الواعظین  ،263/ 2اعالم الوری  ،430/کشف الغمة  ،253/ 3المستجاد  554/و بحار  330/ 52و 385/ 100
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همان از مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟« :در پش���ت کوفه مس���جدی با هزار در بنا می کند.
خانه های کوفه به دو نهر کربال و حیره ّ
متصل می ش���ود[ .چنان شود] که مردی بر استری تیزرو
به قصد نماز جمعه می آید ،ولی بدان نمی رسد».
نگارن ��ده :این عبارت «گویا پیرزنی »...برای آن اس ��ت که مقص ��ود را در ذهن معاصرین و محیط
آن روز نزدیک کند.
ّ
علت اینکه این شخص هم به نماز نمی رسد ،آن است که جای خالی برای نماز پیدا نمی کند.

امالی صدوق  189/از اصبغ بن نباته روایت می کند« :روزی در مسجد کوفه پیرامون حضرت
امی���ر؟ع؟ بودی���م که فرمودن���د :ای اهل کوفه ! خداوند عزوجل به ش���ما چیزی عط���ا کرده که به
اح���دی ن���داده اس���ت؛ نمازخانه تان را که خان���ه ی آدم ،ن���وح و ادریس و نمازخان���ه ی ابراهیم
خلیل ،برادرم خضر و من است ،برتری داده است.
مس���جدتان یکی از چهار مس���جدی اس���ت که خداوند عزی���ز وجلیل آن را ب���رای اهل کوفه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

محرم است و
برگزیده اس���ت ،و گویا روز قیامت آن را می بینم که در دو جامه ی س���فید بسان ِ
برای اهل خود و هر آنکه در آن نماز گزارده شفاعت می کند ،و شفاعتش رد نمی گردد.
روزها به پایان نخواهد رسید تا آنکه حجر االسود در آن نصب شود.

1

به طور حتم زمانی بر آن فرا می رسد که نمازخانه ی مهدی از فرزندانم و نیز هر مؤمنی باشد،
و در زمی���ن مؤمن���ی نخواه���د بود جز آنکه یا آنجاس���ت و یا دلش اش���تیاق آن را دارد .پس از آن
دوری مگزینید و با نماز در آن به خدای عزوجل نزدیک ش���وید ،و در برآورده شدن حاجاتتان
بدان روی آورید ،پس اگر مردمان می دانستند چه برکتی در آن است ،از نواحی زمین بدان سو
می آمدند ،گرچه چهار دست و پا بر روی برف باشد».

2

اب ��ن اب ��ی الحدید معتزلی در ش ��رح خود  13/ 10می نویس ��د« :از امور ش���گفتی که ب���ر آن واقف
 .1در س���ال  317قرامطه به رهبری ابو طاهر قرمطی به حج رفتند .آنان اموال حاجیان را غارت کردند ،مردم را در مس���جد
الحرام کش���تند و کش���ته ها را در چاه زمزم ریختند .از جمله کارهای آنان کندن حجر االس���ود و انتقال آن به مسجد کوفه
ب���ود .حجر االس���ود در آنجا بود تا آنکه س���رانجام قرمطیان ،خود آن را به مس���جد الحرام بازگرداندن���د ،و طبق نقل مرحوم
ابن قولویه ،امام زمان؟جع؟ آن را س���ر جایش قرار دادند ،ر.ک به بحار االنوار  390/ 100و تتمة المنتهی  452/و ماجرای
ابن قولویه؟حر؟ در فصل سی و چهارم همین کتاب خواهد آمد .م
 .2و من ال یحضره الفقیه  ،231/ 1روضة الواعظین  ،337/ 2وسائل الشیعة  526/ 3و اثبات الهداة 452/ 3
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ش���دم ،فرمایش حضرت امیر؟ع؟ در خطبه ایس���ت که در آن پیش���گویی می کنند ،با اشاره به
قرامطه می فرمایند :آنها ّادعای محبت و دوستی ما را دارند ،ولی بغض و دشمنی ما را مخفی
می کنند .نشانه ی آن این است که وارثان ما را می کشند و جوانان ما را رها می کنند.
آنچه امام؟ع؟ از آن خبر داده اند واقع ش���ده اس���ت ،و قرمطیان بسیاری از آل ابو طالب؟ع؟
را کشتند.
در همین س���خنرانی ،ایش���ان به اسطوانه ای در مس���جد کوفه که بدان تکیه می دادند اشاره
کردند و فرمودند :گویا حجر االس���ود را می بینم که در اینجا نصب ش���ده اس���ت ،وای بر آنان،
فضیلت حجر به خودی خود نیس���ت ،بلکه به خاطر موضع و پایه ایس���ت که در آن قرار دارد.
ّ
مدت���ی در اینج���ا و بره���ه ای در آنج���ا می ماند _ و به بحرین اش���اره کردند _ ،س���پس به مأوی و
جایگاه خود بر می گردد.
و همان گونه که ایشان فرمودند بر سر حجر االسود آمد».

امام؟جع؟ با� ت�دا در ن�ج� ف� �ن�ز ول ا�ج لال می ن
ک� ن�د
در احادی ��ث آمده ک ��ه امام مهدی؟ع؟ وقتی وارد عراق می ش ��ود ،به نجف م ��ی رود ،و بعد آهنگ
مس ��جد س ��هله میکند .در فصل دوازدهم حدیث کامل الزیارات  119/و نیز تفس ��یر عیاشی 56/ 2

در رابطه با نصرت امام؟ع؟ توسط فرشتگان را آوردیم.

ّ
بح ��ار  308/ 52از کابل ��ی از ام ��ام باقر؟ع؟ روای ��ت می کند« :قائم در مکه بر اس���اس کتاب خدا
و ّ
س���نت رس���ولش؟ص؟ بیع���ت می پذیرد ،و ش���خصی را ب���ر آن می گمارد و خ���ود ّ
متوجه مدینه

می ش���ود .به ایش���ان خبر می رسد که کارگزارش کش���ته ش���ده ،پس باز می گردد و جنگجویان
را می کش���د ،و بی���ش از ای���ن کاری انج���ام نمی ده���د .آن���گاه م���ی رود و بی���ن دو مس���جد مردم
را ب���ه کت���اب خداّ ،
س���نت رس���ولش؟ص؟ ،والیت علی ب���ن ابی طال���ب و بیزاری از دش���من او
فرا می خواند .به بیداء که می رس���د ،لش���کر سفیانی به س���وی آنان می آید ،ولی خداوند آنان را
به زمین فرو می برد».
دال ئ ��ل االمام ��ة  243/از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند« :گویا او را می بینم که س���وار بر اس���بی _

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور

ع ـ ــراق

قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

639

که در پاهایش س���فیدی اس���ت و در پیش���انی اش عمودی نورانی دارد _ از وادی الس�ل�ام عبور
ًّ ًّ
می کند و به مس���جد س���هله می رود .دعا می کند و در دعایش می گوید :ال إله إال اهلل حقا حقا،
ّ ً ًّ
ً
ً
تعبدا و رقا ،خداوندا ! ای ی���اور هر مؤمن تنها ،و ای
ال إل���ه إال اهلل إیمان���ا و صدقا ،ال إل���ه إال اهلل
خ���وار کنن���ده ی هر جب���ار متجاوز ،تو پن���اه منی ،آن هنگام ک���ه راه ها مرا به س���توه آورد و زمین
ب���ا گس���تردگی اش بر من تنگ گ���ردد .خدایا تو مرا آفری���دی در حالی که از آفری���دن من بی نیاز
بودی ،و اگر یاری تو نبود از شکس���ت خوردگان بودم .ای گس���ترنده ی رحمت از مواضع آن ،و
ب���ه در آرنده ی برکات از معادن آن ! ای آنکه خود را به بلندای رفعت اختصاص داده اس���ت،
ّ
پس اولیایش به ّ
عزت او عزیز می ش���وند ،ای کس���ی که ش���اهان در برابر او یوغ مذلت بر گردن
نهاده و از سطوت او هراسانند ،از تو می خواهم به آن نامت که آفریدگانت را از آن بازداشتی،
پ���س هم���ه در براب���ر تو خاضع هس���تند ،از ت���و می خواهم بر محم���د و آل محمد درود فرس���تی،
امر مرا به سرانجام رسانی ،فرجم را شتاب بخشی ،مرا کفایت و محافظت کنی ،و حاجاتم را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بر آوری ،در همین ساعت ،در همین شب ،که تو بر همه چیز توانایی».
تفس ��یر عیاش ��ی  103/ 1و غیب ��ت نعمان ��ی  308/از اب ��و حم ��زه از ام ��ام باق���ر؟ع؟ نق���ل می کنند:

«ای اب���و حمزه ! گوی���ا قائم اهل بیتم را می بینم ک���ه بر فراز نجفتان بر آمده اس���ت .هنگامی که
ب���ر ف���راز آن قرار گیرد ،پرچم رس���ول خدا؟ص؟ را می گش���اید .با گش���ودن آن فرش���تگان ب���در بر او
فرود می آیند.
عرضه داش���تم :پرچم پیامبر؟ص؟ چیست؟ فرمودند :عمود آن از عمودهای عرش و رحمت
خداس���ت ،و ّ
بقی���ه ی آن از نصر خداس���ت .آن را بر چی���زی فرود نمی آورد مگر آنک���ه خدا آن را
نابود می سازد.
گفتم :آیا نزد ش���ما پنهان اس���ت ت���ا آن زمان که قائم؟ع؟ قی���ام نماید ،یا اینک���ه آن را برای او
می آورن���د؟ فرمودن���د :نه ،بلکه آن را ب���رای او می آورند ،عرض کردم :چه کس���ی آن را می آورد؟
فرمودند :جبرئیل؟ع؟».
ش ��یخ مفید؟حر؟ در امالی  45/از ابو خالد كابلی آورده اس ��ت« :امام س���جاد؟ع؟ به من فرمودند:
ً
ش���ب تاریک رخ خواهد داد که تنها کسانی که
ای ابو خالد ! قطعا فتنه هایی بس���ان پاره های ِ
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خداوند میثاقشان را گرفته است از آن نجات می یابند ،آنان چراغ های هدایت و چشمه های
دانش هستند که خدا از هر فتنه ی تاریکی رهایی شان می بخشد.
گویا صاحب ش���ما را می بینم که بر فراز ش���هر نجفتان پش���ت کوفه ،در میان سیصد و بیش
از ده مرد بر آمده اس���ت .جبرئیل در س���مت راست او ،میکائیل سمت چپ و اسرافیل جلوی
او هس���تند[ .گویا می بینم که] او پرچم رس���ول خدا؟ص؟ را به همراه دارد و آن را گش���وده است.
آن را بر هیچ گروهی فرود نمی آورد ،مگر آنکه خداوند آنان را هال ک می گرداند».
ارش ��اد  362/از ابوبکر حضرمی از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :گویا قائم را می بینم که در نجف
ّ
کوفه حضور دارد .از مکه با پنج هزار فرشته بدانجا آمده است .جبرئیل سمت راست ،میکائیل
سمت چپ و مؤمنان در حضور ایشان هستند ،و ایشان لشکریان را در بالد تقسیم می کند».
غیبت شیخ طوسی  275/از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :زمانی که قائم وارد کوفه شود ،مؤمنی
نخواهد بود مگر آنکه آنجاس���ت یا بدانجا می آید [طبق آنچه در برخی نس���خ آمده ،اش���تیاق
آنجا را دارد] _ و این همان فرموده ی امیرالمؤمنین؟ع؟ است _ ،ایشان به یارانشان می فرمایند:
ً
ما را به مصاف این طاغوت [ظاهرا سفیانی] ببرید ،و به سوی او می رود».
نکاتی چند

نخست :امام مهدی؟ع؟ در هفت گنبد از نور و به طور هوایی وارد عراق می شود ،و لشکر پیاده ی
خود را که س ��نگ حضرت موس ��ی؟ع؟ را به همراه دارند اعزام می کند ،و بدین وسیله معجزه ای را به
ّ
منصه ی ظهور می گذارند.
دوم :ایش ��ان وارد نج ��ف ،و ب ��ا وس ��ائلی جدی ��د و معج ��زات ب ��ر عالمی ��ان ظاه ��ر می ش���وند،

اب ��ن قولویه؟حر؟ در کامل الزیارات  119/حدیثی صحی ��ح از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :گویا قائم
نجف کوفه اس���ت و زره رس���ول خدا؟ص؟ را در بر کرده .پس خود را با آن تکانی
را می بینم که در
ِ
می دهد تا کامل او را فرا گیرد و آن را با پارچه ای س���بز می پوش���اند .او بر اس���بی س���یاه که میان
دو چش���مش عمودی نورانی اس���ت سوار می شود و با آن چنان تکانی می خورد که اهالی تمام
سرزمین ها چنین می بینند که او در کنار آنها و در سرزمین آنهاست.
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او بیرق رسول خدا؟ص؟ را که عمود آن از عمود عرش و دیگر قسمت های آن از نصر خداست
می گشاید .آن را به سوی چیزی فرود نمی آورد مگر آنکه خداوند آن را می درد .چون آن را تکان
دهد هیچ مؤمنی نمی ماند مگر آنکه دلش چونان پاره ی آهن شود».
پیش از این گذشت که بیرق رسول خدا؟ص؟ برای آخرین بار در نبرد جمل در بصره باز شد ،و خدای
متعال چنین مش � ّ�یت نموده که بعد از آن ،در کنار قبر حضرت مولی الموحدین امیرالمؤمنین؟ع؟،
و بر دس ��تان فرزندش امام مهدی؟جع؟ گشوده ش ��ود ،بیرقی که فرشتگانی مخصوص آن را همراهی
می کنند و اسبابی الهی و توان افزا با خود دارد.
برخ ��ی روایات بیانگر آن اس ��ت که امام؟ع؟ اس ��لحه و تجهیزات ��ی را از زمین نج���ف و کوفه بیرون
می آورند ،یا آنکه برای ایشان در آنجا خواهند آورد ،ابن منادی در المالحم  64/از حضرت امیر؟ع؟

نقل می کند« :من نیک می دانم که زمین آنچه در آن به امانت سپرده اند برای که بیرون خواهد
آورد ،و خزائن خود را تسلیم چه کسی خواهد نمود ،و اگر می خواستم با پایم [بر زمین] می زدم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و می گفتم :از اینجا کالهخود و زره بیرون آرید».
اختص ��اص  334/از عبدالرحم ��ن بن حجاج از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :قائم چون قیام
کند به رحبه ی کوفه می آید و اینگونه با پا اش���اره می کند _ و با دس���ت خود به موضعی اش���اره
َ
فرمودن���د _ و می گوید :اینج���ا را بکنید ،آنان می کنند و دوازده هزار زره ،دوازده هزار شمش���یر و
دوازده ه���زار کالهخ���ود که هر ی���ک دو رو دارد بیرون می آورند .س���پس دوازده هزار مرد از عجم
را ف���را می خوان���د و آنها را به آنان می پوش���اند ،آنگاه می فرماید :هرکس���ی که مانن���د آنچه بر تن
شماست را ندارد ،بکشید».
در بح ��ث پیرامون خوارج بتریه از ارش ��اد القلوب  284/ 2خواهد آم ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟ به در
دار االماره ی کوفه رس���یدند .پای خود را بر زمین زدند و زمین لرزید ،آنگاه فرمودند :بدانید ! به
خدا س���وگند از آنچه در اینجاس���ت آ گاهم ،به خدا قسم چون قائم ما قیام کند ،از این موضع
دوازده هزار زره و دوازده هزار کالهخود که هر یک دو رو دارد خارج می سازد .او آنها را به دوازده
هزار مرد از فرزندان عجم می پوشاند ،سپس فرمان می دهد هر کسی را که بر خالف آن هیئتی
که آنان دارند هست ،بکشند .من آن را می دانم و می بینم ،همان گونه که امروز را می دانم».
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ام ��ام؟ع؟ ای ��ن دوازده ه ��زار نفر را به ش ��هری ک ��ه خوارج آنجا هس ��تند اع ��زام می کن ��د و می فرماید:
هر کسی را که مانند شما نپوشیده بود ،به قتل رسانید.
ای ��ن اس ��لحه و تجهی ��زات کرامتی الهی اس ��ت ،و ممکن اس ��ت امام؟ع؟ مراکزی داش ��ته باش���ند
که در آن سالح تولید می شود.
س ��وم :در احادی ��ث س ��خن از آتش ��ی اس ��ت ک ��ه هن ��گام ظه ��ور در کوف ��ه ش ��عله ور می گ ��ردد ،که
ممک ��ن اس ��ت آت ��ش حقیقی باش ��د ،و نی ��ز احتم ��ال آن دارد که نیروی خاصی باش ��د که دش ��منان
ایش ��ان را ه ��دف ق ��رار می ده ��د ،در غیب ��ت نعمان ��ی  272/از صال ��ح ب ��ن س ��هل نق ��ل می کن���د:
َ أَ َ َ ئ ٌ َ �ذَ
ا� َو ِقا�ع 1،پرسش���گری از عذاب واقعش���وندهاى
«امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه :س�ل س ِا�ل ِب�ع ٍب
پرس���يد ،فرمودند :تأویل آن در آینده اس���ت؛ عذابی که در ّ
ثویه2واقع می شود ،یعنی آتش ،تا به

[منطقه ی] کناسه ی بنی اسد می رسد و بر ثقیف عبور می کند .کسی که خونی از آل محمد
بر گردن دارد را رها نمی کند مگر آنکه می سوزاند ،و این پیش از خروج قائم؟ع؟ است».

3

تفس ��یر قم ��ی  385/ 2روای ��ت می کن ��د« :از امام باق���ر؟ع؟ درباره ی این آیه پرس���یدند ،ایش���ان
فرمودند :آتش���ی اس���ت که از مغرب بیرون می آید ،و پادشاهی از پش���ت آن را سوق می دهد تا
به خانه ی بنی س���عد بن همام در کنار مسجدش���ان برس���د ،آن آتش خانه ای ک���ه به بنی امیه
تعل���ق داش���ته باش���د را رها نمی کند جز آنک���ه آن را با اهل آن می س���وزاند ،و نی���ز خانه ای را که
در آن خون���ی متعل���ق ب���ه آل محم���د باش���د وا نمی گ���ذارد مگ���ر آنک���ه آن را به آتش می کش���د،
و آن مهدی؟ع؟ است».

4

نگارن ��ده :ا گ ��ر ای ��ن روایات صحیح باش ��د نظر راجح نزد من آن اس ��ت که این آت ��ش و رخدادهای
مربوط به آن ،نزدیکی ظهور دشمنان امام؟ع؟ را در عراق هدف قرار می دهد.
خانه ی س ��عد ب ��ن همام هم محل ��ه ای در کوفه اس ��ت ،تار ی ��خ الکوف ��ه  454/و الفوائ ��د الرجالیه

 229/ 1می نویس ��ند« :تم���ام کس���انی ک���ه از آل اعی���ن نقل روایت کرده اند ش���صت نف���ر بودند،
 .1سوره ی معارج 1/
 .2موضعی در کوفه
 .3و نیز المحجة  ،233/البرهان  382/ 4و بحار 243/ 52
 .4اثبات الهداة  553/ 3و بحار 188/ 52
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اب���و جعف���ر احمد بن محمد بن الحق از اس���اتید خود برای���م نقل کرد :فرزن���دان اعین در مدت
چهل سال چهل تن بودند که کسی از آنها نمی مرد مگر آنکه پسری در آنان زاده می شد ،آنان
خانه های بنی ش���یبان در منطقه ی بنی س���عد بن همام را در اختیار داش���تند ،آنها مسجدی
دارند که در آن نماز می گزارند و آقای ما جعفر بن محمد؟امهع؟ نیز بدان وارد ش���ده و در آن نماز
گزارده اند».
با این حس ��اب خانه ی س ��عد بن همام منطقه ایس ��ت در کوفه .س ��عد خود از کسانی است که از
ابو هریره روایت می کنند.

1

مقص ��ود از اینان دش ��منان حضرت مه ��دی؟ع؟ در دوران ظهور و یا نزدیک به آن اس���ت ،زیرا آنها

ضرب المثل بدی و فس ��ادند ،بغ ��دادی در خزانة االدب  415/ 7درباره ی آنها می نویس���د« :آنان ام
س���یار ،س���میر ،عبد اهلل و عمرو هستند که فرزندان س���عد بن همام بن مرة بن ذهل بن شیبان
می باشند ،آنها وارد هیج امری نمی شوند مگر آن را به تباهی و فساد منجر می کنند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

امام عصر؟جع؟ و نا� ت� ق�ام خ� ن
امام حس� ن�؟ع؟
و�
ی
کام ��ل الز ی ��ارات  336/از حلبی روایت می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ به من فرمودند :هنگامی که
امام حسین؟ع؟ به شهادت رس���ید خانواده ی ما [مقصود اجداد ایشان و سایر اهل بیت؟مهع؟
هس���تند ،چرا که امام صادق؟ع؟ هنگام ش���هادت امام حس���ین؟ع؟ به دنیا نیاوده بودند] در
مدینه گوینده ای را ش���نیدند که می گفت :امروز بال بر این امت فرود آمد ،پس ش���ما گشایشی
نخواهی���د دی���د ت���ا قائمتان قیام کند و س���ینه هایتان را ش���فا بخش���د و دش���منتان را بکش���د،
و به عوض این خون ،خون ها به پا کند».

2

همان  63/از محمد بن س ��نان از مردی از روای ��ت می کند« :از امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه
ً
َ َ نْ قُ ت َ َ �ظْ ُ ً فَ قَ ْ َ َ ْ ن َ َ ّ ُ ْ َ ن ً فَ ُ ْ فْ ف ْ قَ تْ نَّ ُ َ َن ْ
ا� َم ن� ُصورا،
سؤال کردم :وم� � ِ�ل م لوما ��د �ج عل�ا ِلو ِل ِي� ِه سلطا�ا �لا ي�س ِر� ِ� ي� ال�� ِل ِإ��ه ك
و هر كس مظلوم كش���ته ش���ود ،به سرپرس���ت وى قدرتى دادهايم ،پس [او] نبايد در قتل زياده روى
 .1التحقیق فی احادیث الخالف ابن جوزی 425/ 1
 .2و اثبات الهداة 531/ 3
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[سرپرست منصور] ،قائم آل محمد
كند ،زيرا او منصور و يارى ش���ده اس���ت ،ایش���ان فرمودند :آن
ِ
اس���ت ،او خروج می کند و در عوض خون امام حس���ین؟ع؟ میکش���د ،پس اگر اهل زمین را به
ُ ْ
َْْ
قتل رس���اند زیاده روی نکرده اس���ت ،و فرموده ی خداوند :لا ي� ْس ِر ف� �ِف ي� ال ق� ت� ِل ،او کاری نمی کند
که زیاده روی باشد.

در ادام���ه فرمودن���د :به خ���دا قس���م ،او فرزندان قات�ل�ان حس���ین؟ع؟ را به کرده ی پدرانش���ان
خواهد کشت» .

2 1

غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  115/از فضیل بن زبی ��ر نقل می کن ��د« :از زید بن علی چنین ش���نیدم:
این کس که انتظارش را می کش���ند از نس���ل و ذریه ی حس���ین؟ع؟ اس���ت ،او همان مظلومی
ُ
ْ ُ ًََ ْ َ ََْ
اس���ت که خداوند تعالی می فرمایدَ :و َم نْ� ق� ِت� َل َم�ظ لوما ف� ق�د �ج عل ن�ا ِل َو ِل يِّ� ِه ،ولی او مردی از نس���ل و
َ َََ َ ً
ً َ
ذریه ی اوس���ت و این آیه را تالوت کردَ :و�ج علها ك ِل َم ة� بَ� ِقا� يَ� ة� ِ�ف ي� ع ِق� ِب� ِه ،و آن را س���خنی جاودان در
نسل خود قرار داد.
ْ
ْ ًَ
ْ
َْ
ُسل َط نا�ا ف�لا ي ُ� ْس ِر ف� ِ�ف ي� ال ق� ت� ِل ،ق���درت او برهان او بر همه ی مخلوقات خداس���ت ،تا او بر مردم
3
برهان و حجت داشته باشد ،و احدی حجتی بر خالف او نداشته باشد».
ُ
أ ذ َ ّ �ذَ
تفسیر قمی  84/ 2از ابن مسکان روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه �ِ � :ن� ِلل ِ ي� نَ�
ُ ق َ تَ ُ نَ أَ َّ ُ
و� ِب���ن ُه ْم ظ� ِل ُموا ،به كس���انى كه جنگ بر آنان تحميل ش���ده ،رخصت داده شده است ،چرا كه
ي��ا�ل

مورد ظلم قرار گرفتهاند ،فرمودند :سنی ها می گویند :این آیه درباره ی رسول خدا؟ص؟ نازل شده
اس���ت ،به هنگامی که قریشیان ایش���ان را از مکه بیرون کردند[ ،این سخن باطل است بلکه]
در مورد قائم؟ع؟ اس���ت ،چون خروج نماید خون حس���ین؟ع؟ را طلب می کند ،و این س���خن
اوست :ما اولیای دم و طالبان دیه ایم».
مناق ��ب آل اب ��ی طال ��ب؟ع؟  85/ 4در ماج ��رای قتل یحیی بن زکریا؟امهع؟ به دس ��ت پادش ��اه روم،
ّ
و اینکه چگونه خداوند کس ��ی را بر آنان مس ��لط نمود که هفتاد هزار نفر را به خاطر خون یحیی؟ع؟
 .1در حدیثی از امام رضا؟ع؟ علت این امر ،رضایت فرزندان به کرده ی پدرانش���ان و افتخار به آن عنوان ش���ده اس���ت،
ر.ک به علل الشرائع  .229/ 1م
 .2و اثبات الهداة  530/ 3و بحار 298/ 45
 .3و اثبات الهداة 504/ 3
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ب ��ه قتل رس ��اند ،از امام س ��جاد؟ع؟ روای ��ت می کند« :امام حس���ین؟ع؟ به من فرمودند :پس���رم ای
عل���ی ! ب���ه خدا خون من آرام نخواهد ش���د تا آنکه خداوند مهدی را برانگی���زد ،پس او به خاطر
خون من هفتاد هزار تن از منافقین کافر فاسق را به قتل رساند».
تفس ��یر عیاشی  290/ 2از س�ل�ام بن مس ��تنیر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند که درباره ی آیه ی مزبور

فرمودند« :او حسین بن علی؟ع؟ است که مظلومانه به شهادت رسید ،و ما اولیای او هستیم،
قائم از ما چون قیام نماید در پی انتقام خون امام حس���ین؟ع؟ خواهد بود ،او چنان می کش���د
که بگویند :در کشتن زیاده روی کرده است.
ایش���ان ادامه دادند :کش���ته ش���ده ،حس���ین؟ع؟ اس���ت و ّ
ولی او قائم ،زیاده روی در قتل به
معنای کشتن غیر قاتل است.
ً
نَّ ُ َ َن ْ
ا� َم ن� ُصورا؛ او از دنیا نمی رود تا آنکه به دس���ت مردی از خاندان رسول خدا؟ص؟ که
ِإ��ه ك
زمین را از عدل و داد می آ کند ،همانسان که از ظلم و جفا پر شده ،انتقام گیرد».

1

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کافی  170/ 4از رزین از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :زمانی که حسین بن علی؟ع؟ را با شمشیر
زدند و سقوط کرد ،و برای جدا کردن سرش مبادرت ورزیدند ،منادی از وسط عرش ندا کرد:
ای ام���ت حی���رت زده و راه گ���م ک���رده بع���د از پیامب���رش ! خدا ش���ما را برای درک قرب���ان و فطر
موفق نکند.
حض���رت این گونه ادام���ه دادند :به خدا س���وگند بی تردید توفیق نیافت���ه و نخواهند یافت،
تا آنکه منتقم حسین؟ع؟ به انتقام بیاید».

2

تفس ��یر فرات  122/از امام باقر؟ع؟ در تفس ��یر همین آیه نقل می کند« :خداوند مهدی را منصور
نامید ،همان گونه که احمد را محمد و عیسی را مسیح نام نهاد».

3

 .1و اثبات الهداة 552/ 3
 .2و من ال یحضره الفقیه  89/ 2و امالی صدوق 142/
 .3و بحار 30/ 51
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ن
رو� می ن
کسا�ی که ب�ر امام �ز ن
ما�؟ع؟ خ� ج
ک� ن�د
ّ
بناب ��ر روای ��ات حرکت ه ��ای ب ��ر ض ��د امام؟ع؟ ه ��م از س ��وی جماعت س ��فیانی خواهد ب ��ود و هم
از ناحی ��ه ی دیگ ��ران ،و ایش ��ان در راس ��تای عم ��ل ب ��ه پیم ��ان نبوی ،ب ��ا ش ��دت و قاطعیت ب ��ا آنها
برخورد می کنند.

غیب ��ت نعمان ��ی  231/از زراره روای ��ت می کند« :به امام محمد باق���ر؟ع؟ گفتم :نام صالحی از
صالح���ان را برای���م بگویی���د _ و مقصودم قائم؟ع؟ بود _ ،ایش���ان فرمودند :نام او نام من اس���ت،
عرضه داش���تم :آیا بر اساس سیره ی پیامبر؟ص؟ مش���ی خواهد کرد؟ فرمود :ای زراره ! هیهات،
هیهات ،به سیره ی ایشان رفتار نمی کند ،گفتم :فدایت گردم :چرا؟ فرمودند :رسول خدا؟ص؟
در ام���ت خود با بزرگ���واری رفتار نمود و با مردم مدارا می کرد ،ولی قائم س���یره اش قتل اس���ت،
و در مکتوبی که به همراه دارد فرمان داده شده که به قتل سیر کند و از کسی توبه نطلبد ،وای
بر کسی که با او دشمنی کند».

1

همان  299/از یعقوب س ��راج از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :س���یزده ش���هر و گروه با قائم نبرد
می کنن���د و او ب���ا آنان می جنگد :اه���ل مکه ،اهالی مدینه ،اهل ش���ام ،بنی امی���ه ،اهل بصره،
اهالی دشت میسان ،کردها ،اعراب ،ضبه ،غنی ،باهله ،ازد و اهل ری».

2

ش ��اید مقصود آن باشد که کس ��انی همچون اهالی این مناطق در عصر امام صادق؟ع؟ ،دشمنان
امام مهدی؟ع؟ باشند.

هم ��ان  169/از عب ��د اهلل ب ��ن عط ��اء« :به ام���ام باق���ر؟ع؟ گفتم :درب���اره ی قائ���م؟ع؟ بفرمایید،
فرمودند :به خدا من او نیس���تم ،و نه آن کس هس���تم که گردن هایتان را به س���وی او می کش���ید
[و در انتظ���ارش به س���ر می برید] .والدت او معلوم نش���ود .گفتم :چس���ان رفت���ار خواهد نمود؟
فرمودن���د :آنس���ان که رس���ول خدا؟ص؟ رفتار نمودن���د ،بر آنچه پیش���تر بود ّ
خط بطالن کش���یده،
از نو آغازیدند».

 .1و نیز عقد الدرر  ،226/اثبات الهداة  539/ 3و بحار 353/ 52
 .2اثبات الهداة  544/ 3و بحار 363/ 52
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ب� ت�ر�یه ،خ�ن� ت
س� ی� ن� خ� ج
وار� ب�ر امام مهدی

؟جع؟

ّ
نخس ��تین گروهی که در عراق بر ضد امام؟ع؟ خروج می کنند بتریه هستند ،آنان کسانی هستند
که می پندارند اهل بیت؟مهع؟ و نیز ظالمین نسبت به حقوق آنان را دوست می دارند !

دال ئ ��ل االمام ��ة  241/از ابو الجارود نقل می کند « :از امام باق���ر؟ع؟ درباره ی زمان قیام قائم؟ع؟
سؤال نمودم و ایشان فرمودند  :ای ابو الجارود ! آن زمان را نخواهید یافت .گفتم  :اهل آن دوران
را چطور؟ فرمودند  :و حتی آنان را نیز هرگز درک نخواهی کرد .قائم ما پس از نومیدی ش���یعیان
قیام می کند ،س���ه روز مردم را فرا می خواند ولی پاس���خش را نمی دهند ،در روز چهارم دس���ت
در پرده ه���ای کعب���ه می آویزد و عرضه م���ی دارد  :پروردگار من ! یاری ام کن و درخواس���ت او رد
نمی ش���ود ،آن���گاه خدای تبارک و تعالی فرش���تگانی را ک���ه پیامبر؟ص؟ را در بدر یاری رس���انده
بودند ،و هنوز زین هایش���ان را نیافکنده ،و سالح هایشان را بر زمین ننهاده اند فرمان می دهد،
آنه���ا ه���م می آین���د و ب���ا ایش���ان بیعت می کنند ،س���پس س���یصد و س���یزده نفر از م���ردم بیعت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهند نمود.آن حضرت به مدینه می روند...
آن���گاه رهس���پار عراق می ش���وند .ش���انزده ه���زار نف���ر از بتریه غرق در س�ل�اح بر ایش���ان خروج
می کنند ،همه قاری قرآن و فقیه در دینند ،پیشانی هایشان را [در اثر کثرت عبادت] مجروح
کرده اند و دامن هایش���ان را باال زده اند ،اما نفاق همه ش���ان را در برگرفته است ،آنان می گویند :
ای پس���ر فاطمه ! بازگرد که ما هیچ نیازی به تو نداریم ! ایش���ان هم از عصر تا ش���ام دوش���نبه در
پش���ت نجف آنان را می کش���د _ و سریعتر از کشتن یک شتر این کار را انجام می دهد _ ،کسی
از آن���ان نجات نمی یاب���د ،و احدی از یاران امام آس���یبی نمی بیند ،خون های ایش���ان موجب
قرب به خداس���ت .سپس وارد عراق می شوند ،و آنقدر از جنگجویان آن می کشد که خداوند
رضایت دهد.
اب���و الجارود گوید  :این قس���مت فرمایش امام باقر؟ع؟ را نفهمی���دم ،از این رو گفتم  :فدایت
ش���وم ،از کجا آ گاهی می یابد که خداوند رضایت داده است؟ فرمودند  :ای ابو الجارود ! خدا
به مادر موسی وحی کرد ،و او از مادر موسی بهتر است ،خداوند به نحل وحی نمود و او از آن
بهتر است ،حال متوجه شدی؟ عرضه داشتم  :آری».
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ارش ��اد  364/می نگارد« :ابو الج���ارود در روایتی طوالنی از امام باق���ر؟ع؟ روایت می کند :چون
ّ
قائم قیام کند راهی کوفه می شود .بیش از ده هزار نفر مسلح که بتریه خوانده می شوند خارج
می ش���وند و می گویند :از همان جا که آمده ای بازگرد که ما هیچ نیازی به بنی فاطمه نداریم،
ایشان هم شمشیر میان آنان می گذارد و تا آخرین آنها را به قتل می رساند.
آنگاه وارد کوفه ش���ده و همه ی منافقان ّ
مردد را می کش���د ،قصرهای آن را مهندم می س���ازد،
و جنگجویان آن را به قتل می رساند تا خداوند ّ
عز و عال رضایت دهد».

1

بح ��ار االن ��وار  387/ 52از کت ��اب فض ��ل بن ش ��اذان از امام ص ��ادق؟ع؟ نقل می کن ��د« :قائم؟ع؟
می آید تا به نجف می رس���د .لش���کر سفیانی و یاران او و مردم از کوفه خارج می شوند و این در
چهارش���نبه است ،ایش���ان آنان را [به حق] دعوت می کند و قسم می دهد ،و خبر می دهد که
مظل���وم و مقهور اس���ت و می فرماید :هر کس���ی درباره ی خدا با من احتج���اج کند [بداند] من
نزدیکترین مردم به خدا هستم _ تا آخر عباراتی از این قبیل که گذشت _ ،آنها گویند :از همان
جا که آمده ای برگرد که ما هیچ نیازی به تو نداریم ،ما [در این باره] به شما خبر داده ایم و شما
را آزموده ایم ،و بدون جنگ ّ
متفرق می شوند.
ایش���ان روز جمع���ه ب���از می گردند ،تی���ری می آید و ب���ا اصابت به م���ردی از مس���لمین او را به
هال کت می رس���اند[ ،به امام؟ع؟] خبر می دهند که فالنی کش���ته ش���د ،در ای���ن هنگام بیرق
رس���ول خدا؟ص؟ را می گس���ترد ،با باز ش���دن آن فرش���تگان بدر بر ایش���ان فرود می آین���د ،با زوال
خورشید باد می وزد ،آنگاه ایشان با یاران بر آنها حمله می کنند .خداوند کتف های آنها را در
اختیار آنان قرار می دهد [و چیره ش���ان می س���ازد] .آنها پا به فرار می گذارند .آنان را می کشد تا
وارد خانه های کوفه ش���ان کند ،منادی ایش���ان هم ندا در می دهد :بدانید ! کس���ی را که پشت
کرده دنبال نکنید و کار هیچ مجروحی را تمام نس���ازید ،و به روش حضرت علی؟ع؟ در اهل
بصره با آنها رفتار خواهد نمود».
نگارن ��ده :ش ��اید اکثر بتریه در اصل ش ��یعه باش ��ند ،لکن اع�ل�ان موقف امام مهدی؟ع؟ نس���بت
ب ��ه ابوبکر و عمر خوش ��ایند آنان قرار نگرفته و لذا این کار را اش ��تباه می دانن ��د ،و معتقدند این عمل
 .1و روضة الواعظین  ،265/ 2اعالم الوری  431/و کشف الغمة 255/ 3
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حضرت زیانبار است و موجب پراکندگی بسیاری از گرد حضرت می شود.
این حدیث داللت می کند که بتریه نه تنها ش ��یعه ،بلکه مس ��لمان هم نیس���تند ،غیبت ش���یخ

طوس ��ی  273/از ابو بصی ��ر از امام جعفرص ��ادق؟ع؟ نق ��ل می کن ��د« :البت���ه خداون���د این ام���ر را به
وس���یله ی کس���ی که هیچ بهره ای ندارد ،یاری می کند ،و چون امر ما فرا رس���د کس���ی که امروز
بت ها را می پرستد از آن بدر می رود».

1

طب ��ق احادیث و ب ��ه طور طبیعی در آن بره ��ه برخی به امام؟ع؟ روی می آورن���د ،و در مقابل برخی

نیز رویگردان می ش ��وند ،غیبت نعمانی  317/از ابراهیم بن عبد الحمید نقل می کند« :کسی که از
امام صادق؟ع؟ شنیده برایم گفت :هنگامی که قائم خروج کند کسی که خود را اهل این امر
می دانسته ،از آن بیرون می رود ،و کسی که به عابدان خورشید و ماه می ماند وارد آن می گردد».
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در روای ��ات آمده که آخر ی ��ن و خطرناکترین خوارج بر امام؟ع؟ ،خوارج مقدادیه [رمیلة الدس���کرة]

هستند و فرمانده آنان فرعون ،شیطان و غیر عرب است ،مروج الذهب  418/ 2می نویسد« :بخش
ذکر جنگ حضرت امیر؟ع؟ با اهل نهروان :سپس سوار بر مرکب شد و از کنار آنان [خوارج] که
بر زمین افتاده بودند عبور کرد و فرمود :کسی که شما را فریب داد بر زمین افکند ،گفتند :که آنان
را فریب داد؟ فرمود :شیطان و نفس اماره ،اصحاب گفتند :خدا ریشه ی آنها را برای همیشه
قطع کرد ،ایش���ان فرمودند :نه ،قس���م به آنکه جانم در دست اوس���ت آنها در کمر های مردان و
ارحام زنانند ،هیچ گروهی خارج نشود مگر آنکه همانند آن بعد از آن خروج کند ،تا آنکه بین
فرات و دجله گروهی با مردی که او را اشمط گویند خارج شود ،مردی از ما اهل بیت به مصاف
او رفت���ه او را ب���ه قتل می رس���اند ،و پس از آن ت���ا روز قیامت هیچ گروهی خ���روج نخواهد کرد».
المصن ��ف اب ��ن ابی ش ��یبه  673/ 8از عبیداهلل بن بش ��یر بن جریر بجل ��ی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل

می کن ��د« :آخری���ن گروهی که در اس�ل�ام خروج می کند در رمیله ی دس���کره خواه���د بود ،مردم
 .1عالمه ی مجلسی؟حر؟ درباره ی فقره  ی اخیر روایت ،احتمالی را مطرح می کنند که شایسته است بدان مراجعه شود،
بحار االنوار 330/ 52
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ب���ه مصاف آنان رفته ،یک س���وم آنها را می کش���ند ،یک س���وم توبه می کنند ،و یک س���وم هم _
ک���ه اش���مط در می���ان آنهاس���ت _ در دیر مرم���ار ّ
تحصن می کنند ،م���ردم آنه���ا را محاصره کرده
بی���رون می آورن���د و ب���ه قتل می رس���انند ،این���ان آخرین گ���روه خوارجی هس���تند که در اس�ل�ام
به هم می رسند».

1

بصائ ��ر الدرج ��ات  336/از یونس بن ظبیان از ام ��ام صادق؟ع؟ روایت می کن ��د« :اولین گروهی
که خروج کرد بر موس���ی بن عمران در مرج دابق در ش���ام بود[ ،دیگری] بر مسیح بود و در ّ
حران
خروج کرد ،و در نهروان بر امیرالمؤمنین؟ع؟ ،و در روستای ملک بر قائم خارج خواهد شد.
آنگاه به من فرمودند :کیف مالح دیر بین ماکی مالح _ به زبان نبطی اس���ت _ یعنی نزدیک
روستای تو ،چون یونس از روستای دیر بین ما بود».
نگارن ��ده :ش ��اید ای ��ن حدی ��ث افتادگ ��ی داش ��ته باش ��د ،و در اص ��ل این وص ��ف که آنه ��ا آخرین
گروه خوارج هستند نیز آمده باشد.
روس ��تای ملک در استان بعقوبه و نزدیکی مقدادیه در عراق است ،بلکه ظاهر آن است که همان
مقدادیه است.

س ��معانی در االنساب  476/ 2می نویس ��د« :دسکره ی ملک روستایی بزرگ است که قافله ها
در آن فرود می آیند ،من در رفت و برگشت وارد آن شدم و دو شب را در آن سپری کردم».
یاقوت حموی در معجم البلدان  455/ 2می نگارد« :روس���تایی است در راه خراسان و نزدیک
به شهرابان که دسکره ی ملک نام دارد ،هرمز بن سابور بن اردشیر بن بابک در آن زیاد اقامت
می کرد از این رو چنین نام گرفت».
ش ��یخ طوس ��ی در غیبت  283/از فضل بن ش ��اذان از ابو بصی ��ر از امام ص ��ادق؟ع؟ نقل می کند:

«چون قائم قیام کند وارد کوفه شده فرمان می دهد مساجد چهار گانه ی آن را از اساس ویران
س���ازند و آن را سایه بانی بسان سایه بان حضرت موس���ی؟ع؟ قرار خواهد داد ،تمامی مساجد
صاف و بدون ایوان خواهد بود همان گونه که در دوران رسول خدا؟ص؟ بود ،راه اعظم را وسعت
می ده���د که ش���صت ذراع خواهد ش���د ،هر مس���جدی که بر س���ر راه باش���د را خ���راب می کند،
 .1و کنز العمال 260/ 11
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هر پنجره ،تراس ،توالت و ناودانی که به راه است را می بندد.
خ���دا در زم���ان او فلک را امر می کند ،آن هم دور خود را کند می کند ،چنان می ش���ود که در
ایام او یک روز بسان ده روز از روزهای شما باشد ،ماه چونان ده ماه و سال همانند ده سال از
س���ال های ش���ما ،آنگاه تنها مدتی اندک درنگ می کند که خوارج غیر عرب که ده هزار نفرند
و شعارشان یا عثمان یا عثمان است ،در رمیله ی دسکره بر او خروج کنند .ایشان هم مردی
از غی���ر عرب را فرا می خواند و بند شمش���یر خود را بر گ���ردن او می گذارد ،او هم به مصاف آنان
می رود و چنان می کشد که احدی از آنان باقی نماند.
آنگاه متوجه کابل شاه می شود و آن شهری است که احدی نتوانسته آن را فتح کند ،و تنها
اوس���ت که آن را فتح خواهد نمود ،پس از آن به س���مت کوفه می آی���د و در آن منزل می گزیند،
و هفتاد قبیله از قبائل عرب را از میان می برد».

1
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آ ن ف ن ش ن �غ
�غ
عر� ت
یا� ن� ن
اس�
ا� ی�ا همه ا�ز ی�ر عر�ب ن�د ،ی�ا ��که �رما�ده �
ا� ی�ر ب
در روایتی وارد ش ��ده که آخرین خوارج در کوفه به هم خواهند رس ��ید ،تفس���یر عیاش���ی  56/ 2در

ضم ��ن حدیث ��ی طوالنی از عب ��د االعلی حلبی از ام ��ام باقر؟ع؟ روایت می کند« :به خدا قس���م گویا
او را می بین���م ک���ه ب���ه حجر تکیه داده و خدا را به حق خود س���وگند می ده���د ،و بعد می گوید :
ایمردم !هرکسی کهدرباره یخدابامن گفتگو کند[بداند که]مننزدیکترین کسبهخداهستم.
هرکه در مورد آدم با من بحث کند [بداند که] من نزدیکترین کس به آدم هستم.
ای مردم ! هر آنکه در مورد نوح با من به احتجاج بپردازد [بداند که] من نزدیکترین کس به نوحم.
ای م���ردم ! هر کس���ی درباره ی ابراهیم با من به گفتگو بپ���ردازد [بداند که] من نزدیکترین فرد
به ابراهیم هستم.
ای مردم ! هرکه در مورد موسی با من احتجاج کند [بداند که] من نزدیکترین کس به اویم.
ایمردم !هرآنکهدربارهیعیسیبامن گفتگو کند[بداند که]مننزدیکترینشخصبهعیسایم.
ای م���ردم ! هرک���ه در م���ورد حض���رت محم���د؟ص؟ ب���ا م���ن بح���ث نمای���د [بدان���د ک���ه] م���ن
 .1و نیز منتخب االنوار  194/و بحار االنوار 333/ 52
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نزدیکترین کس به ایشانم.
ای مردم ! هرکسی درباره ی کتاب خدا با من گفتگو کند [بداند که] من نزدیکترین شخص
به کتاب خدا هستم .آنگاه به مقام می رود...
ب���ه خ���دا می جنگند تا آنکه ب���ه یگانگی خداوند اق���رار کنند و ذره ای ش���رک نورزند .پیرزنی
ضعیف از ش���رق ب���ه مقصد غرب می رود و احدی او را نهی نمی کن���د .خداوند بذر را از زمین
بیرون می آورد و از آسمان باران فرو می فرستد...
در حالی که صاحب این امر برخی از احکام را صادر کرده و برخی از سنت ها را بیان نموده
گروه���ی از مس���جد بر او خروج می کنند ،ایش���ان به اصحابش می فرمای���د  :بروید که در تمارین
به آنها می رس���ید ،آنان را اس���یر ک���رده نزد امام؟ع؟ می آورند و به فرم���ان آن حضرت آنها را ذبح
می کنند ،و این ها آخرین کسانی هستند که بر قائم آل محمد؟مهع؟ خروج می کنند».
احتمال آن می رود که اینان قس ��متی از همان خوارج بعقوبه باش ��ند ک ��ه در کوفه از بین می روند.

پ�اکسا�ز ی ق
عرا� ا�ز ش
د� ن
م� ن
ا�
ّ
حاکمیت امام مهدی؟جع؟
ب ��ا در ه ��م پیچیدن طومار آخرین خوارج در تاریخ ،عراق در س ��ایه ی
نفس راحتی می کش ��د ،و با حیاتی دیگرگون روبرو خواهد شد ،دیگر اکنون پایتخت امام؟ع؟ است
و تمامی نگاه ها را به خود می دوزد.
کوفه ،س ��هله ،حیره ،نجف و کربال همه مناطقی از یک ش ��هر هستند ،و در همه جای دنیا سخن
از آنهاس ��ت .ش ��ب های جمعه از اقصی نقاط بدان س ��و راه می س ��پارند تا نماز جمعه را با اقتدا به
حضرت و در مسجد جهانی ایشان که هزار در دارد بگزارند ،لکن چه بسا شود که جای خالی برای
نماز یافت نشود.
احادیث در باب پیش ��رفت مادی و معنوی پایتخت ایش ��ان بس ��یار است ،ولی مجال آن نیست.
با پاکس ��ازی عراق و انضمام آن به حکومت امام ،دولت ایش ��ان یمن ،حجاز ،ایران ،عراق و بالد
خلیج را شامل می گردد.
در این برهه اس ��ت که خراس ��انی و فرمانده لشکرش شعیب بن صالح می آیند ،بیعت می کنند و
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بیرق ایران را تسلیم می نمایند.
ً
ظاهرا مس ��لمانان ترکیه نیز در راس ��تای تأیید قیام امام مهدی؟ع؟ ب ��ا برپایی تظاهرات ،حکومت
را وا می دارند تا از ایش ��ان درخواس ��ت کند نماینده ای بدان سامان بفرس ��تد تا اختالفات را بر طرف
کند .ایش ��ان هم یکی از یاران را اعزام می نماید ،و در نتیجه بر حکومتی همس���و و موافق با امام؟ع؟
توافق می کنند.
بدین ترتیب عرصه به مقابله با دش ��منان خارجی اختصاص می یابد ،لذا ایش���ان خود به عنوان
فرمانده لشکر راهی شام می شوند و در عذراء در نزدیکی دمشق فرود می آیند ،تا برای نبرد با سفیانی
و پشتیبانان وی _ یهود و روم _ و پیکار عظیم فتح قدس آماده شوند.

ف
اس� ،و کر�بلا ن
کو�ه ت
مکا� ت�ی ع�ظ ی�م دارد
پ� یا� ت� خ� ت�
بح ��ار االن ��وار  11/ 53روای ��ت می کند« :مفض���ل گوید :به ام���ام صادق؟ع؟ گفت���م :آقای من !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خانه ی حضرت مهدی؟ع؟ و محل اجتماع مؤمنان کجا خواهد بود؟ فرمودند :مرکز حکومت
کوفه ،مجلس قضاوت مس���جد جامع آن ،بیت المال و محل تقس���یم غنائم مسلمین مسجد
سهله و خلوتگاه ایشان تل های سفید غریین [نجف] است.
ع���رض کردم :موالی من ! مؤمنان هم���ه در کوفه خواهند بود؟ فرمودند :آری ،به خدا مؤمنی
نخواه���د ب���ود مگر آنکه در کوفه یا حوالی آن 1اس���ت ،و جوالنگاه اس���بی در آن به دو هزار درهم
خواهد رس���ید .بیش���تر مردم آرزو می کنند کاش یک وجب از زمین س���بع 2را به یک وجب طال
خری���داری می کردن���د .کوفه پنج���اه و چهار میل 3و قصره���ای آن مجاور کربال خواهد ش���د .و
ً
قطع���ا خداون���د کرب�ل�ا را پناه���گاه و مکان���ی ق���رار خواه���د داد که مالئک���ه و مؤمنان ب���دان آمد
و ش���د کنند ،و ش���أنی عظیم خواهد داش���ت .ب���رکات در آن چنان خواهد بود ک���ه اگر مؤمنی
بایس���تد و ی���ک بار پروردگارش را بخواند ،خداوند بابت آن ی���ک دعا هزار بار مثل ملک دنیا را
 .1عبارت روایت چنین است :ال یبقی مؤمن إال کان بها أو حوالیها ،و چنین ترجمه شد ،لکن احتمال می رود که اصل
آن ،أو ّ
حن إلیها بوده باشد ،یعنی بدان سو اشتیاق دارد .م
 .2قسمتی از منطقه ی بنی همدان
 .3حدود هشتاد کیلومتر
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به او خواهد بخشید».
غیبت شیخ طوسی  273/از عبد اهلل بن هذیل« :قیامت بر پا نمی شود مگر بعد از آنکه همه ی
مؤمنان در کوفه گرد آیند».
الطبقات الکبری  10/ 6از عبد اهلل بن عمرو نقل می کند« :به واسطه ی مهدی سعادتمندترین
مردم اهل کوفه هستند».

1

تهذی ��ب االح ��کام  253/ 3از حبه ی عرنی نقل می کن ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟ ب���ه حیره رفتند و
فرمودند :اینجا به اینجا ّمتصل خواهد ش���د _ و به کوفه و حیره اش���اره کردند _ .چنان می شود
که یک ذراع بین این دو به چند س���که ی طال فروخته ش���ود .در حیره مسجدی بنا می شود که
پانصد در دارد و جانشین قائم [در نماز] ،در آن نماز می گزارد ،زیرا مسجد کوفه گنجایش آنان
را نخواهد داشت ،و در آن دوازده امام عادل نماز خواهند خواند.
عرضه داش���تم :یا امیرالمؤمنین ! آیا مسجد کوفه ی آن روز ّ
ظرفیت این مردم را دارد؟ ایشان
فرمودن���د :چهار مس���جد بنا می ش���ود که مس���جد کوفه کوچکترین آنهاس���ت ،و این مس���جد
[مس���جد حیره] و دو مس���جد در دو طرف کوفه از این س���مت و از این س���مت و با دس���ت به
سمت محله ی بصریین و غریین اشاره فرمود».
کام ��ل الز ی ��ارات  30/از ابوبک ��ر حضرمی نق ��ل می کند« :از حض���رت صادق و ی���ا امام باقر؟امهع؟
پرسیدم :پس از حرم خدای عزوجل و رسولش؟ص؟ کدام موضع در زمین افضل است؟ فرمود:
ای ابا بکر ! کوفه ،که پاکیزه و طاهر است ،قبور پیامبران رسول و غیر رسول و اوصیای راستین
در آن است.
در آن مس���جد س���هیل اس���ت که خداون���د پیامبری را مبع���وث نکرد مگر در آن نم���از گزارده
اس���ت ،عدل خدا از آنجا آش���کار می ش���ود ،و قائم او و قائمان بعد از او در آن خواهند بود ،و
منازل پیامبران ،اوصیاء و صالحان در آن است».
کافی  495/ 3از صالح بن ابی االس ��ود نقل می کند« :امام صادق؟ع؟ درباره ی مس���جد س���هله
فرمودند :بدان ! آن ،منزل صاحب ماست ،هنگامی که با اهل خود آید».
 .1مشابه آن المصنف ابن ابی شیبه 188/ 12
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همان  571/ 4از ابان بن تغلب« :همراه امام صادق؟ع؟ بودم ،ایشان بر پشت کوفه گذشتند
و ف���رود آمده دو رکعت نماز به ج���ا آوردند .اندکی جلو رفتند و دو رکعت دیگر گزاردند .باز هم
ق���دری جلو رفتند و دو رکعت خواندند ،س���پس فرمودند :اینجا قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ اس���ت،
ع���رض کردم :فدایت ش���وم ،آن دو جای دیگر ک���ه نماز به جا آوردید چه؟ فرمودند :محل س���ر
امام حسین؟ع؟ و منزل قائم».
تهذی ��ب االحکام  34/ 6از مب ��ارک خباز نقل می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ هنگامی که در حیره
بودند به من فرمودند :اس���تر و االغ را زین کنید ،پس ایش���ان خود س���وار ش���دند ،من نیز س���وار
ش���دم ،ایش���ان وارد گودی ش���دند ،فرود آمدند و دو رکعت نماز گزاردند ،اندکی جلوتر رفته دو
رکعت دیگر خواندند ،قدری پیش���تر رفتند و دو رکعت دیگر به جا آوردند ،آنگاه س���وار ش���ده
بازگش���تند ،از ایش���ان درباره ی این س���ه دو رکعت س���ؤال کردم و فرمودند :دو رکعت نخس���ت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در موضع قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ بود ،دو رکعت دوم موضع س���ر حس���ین؟ع؟ و دو رکعت س���وم
ّ
محل منبر قائم؟ع؟».
دال ئ ��ل االمامة  244/از فرات بن احنف نقل می کند« :با امام صادق؟ع؟ بودم و می خواس���تیم
به زیارت قبر حضرت امیر؟ع؟ برویم .به ثویه که رس���یدیم ایش���ان فرود آمدند و دو رکعت نماز
ّ
گزاردن���د ،ع���رض کردم :آقای من ! این چه نمازی بود؟ فرمودند :اینجا محل منبر قائم اس���ت،
دوست داشتم خدا را در این موضع شکر گویم.
س���پس رفتند و من هم با ایش���ان رفتم تا به س���تونی که بر راه اس���ت رس���یدند و فرود آمده دو
رکعت نماز خواندند ،باز پرسیدم :این نماز چه بود؟ فرمودند :گروهی که سر امام حسین؟ع؟
را با خود در صندوقی داشتند اینجا فرود آمدند ،پس خداوند عزیز و جلیل پرنده ای را فرستاد
و آن صندوق را با آنچه در آن بود برداش���ت .ش���تربانی از کنار آنها گذشت و آنان سر او را جدا
کردند و در صندوق گذاشتند و با خود بردند ،لذا اینجا فرود آمدم و نماز به جا آوردم.
ّ
در ادام���ه رفتی���م تا به محلی رس���یدیم .ایش���ان برای بار س���وم ف���رود آمدن���د و دو رکعت نماز
خواندند ،و فرمودند :اینجا قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ است .بدان ! روزها به پایان نخواهد رسید تا
آنکه خداوند مردی را که خود را برای کش���تن آزموده ،بفرس���تد و بر آن قلعه ای که هفتاد ایوان
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دارد بنا کند.
حبیب بن حسین که از راویان این حدیث است گوید :این حدیث را قبل از آنی که بنایی
بر آن بسازند شنیدم ،بعد از آن محمد بن زید کسی را فرستاد و بر آن بنایی ساختند ،و روزها
نگذشت که محمد کشته شد».

م� ق
خ� نا�ه ی ش� خ�صی امام مهدی؟جع؟ در ن
مس�د سهله
ط�ه ی
ج
قطب الدین راون ��دی؟حر؟ در قصص االنبیاء؟مهع؟  80/از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند:

«ای ابا محمد ! گویا می بینم که قائم با اهل و عیال خود در مس���جد س���هله فرود آمده اس���ت،
م���ن گفتم :آنجا منزل ایش���ان خواهد ب���ود؟ فرمودند :آری ،آنجا منزل ادریس اس���ت و خداوند
پیامبری را مبعوث ننموده مگر در آن نماز گزارده اس���ت .کس���ی که در آن اقامت کند بس���ان
کس���ی اس���ت که در خیمه ی رسول خدا؟ص؟ مقیم باش���د .هیچ مرد و زن با ایمانی نیست مگر
دلش اش���تیاق آن را دارد .روز و شبی نیس���ت جز آنکه فرشتگان به این مسجد می آیند و خدا
را در آن عبادت می کنند.
ای ابا محمد ! بدان ! اگر من نزدیک شما بودم نمازی نمی گزاردم مگر در آنجا.
هنگامی که قائم ما قیام کند ،خدا برای رسولش و ما همه انتقام خواهد گرفت».
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فصل بیست و دوم

ساو� ش
د� ن
ق� ت
م�ا�ن
قساوت دشمنان امام زمان؟جع؟،
و برخورد شدید امام با آنان

ن
سرطا�ی ب�ا ی�د ر� شی�ه ن
ک� ش�ود
�غ دد
در نگاه نخس ��ت چنین می نماید که پاکس ��ازی زمین از ظلم و ظالمان امری است ناممکن ،چرا
که اینان ریش ��ه دوانیده اند و زمین و زمینیان به وجود آنان ،و نیز ناله ی مظلومان عادت کرده اس���ت،
از این رو آنان جزء ال ینفک زمین هستند.
اما حقیقت آن است که خداوند علیم حکیم برای هر چیزی از جمله ظلم ،حد و نهایتی قرار داده
است .غیبت نعمانی  127/روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در تفسیر آیه ی :يُ� ْع َر فُ� ْال ُم جْ�ر ُم نَ
و�
ِ
ُ
ِب� ِس ي� َماه ْم 1،تبهكاران از سيمايشان شناخته مىشوند ،فرمودند :خدا آنان را می شناسد ،ولی این

آیه در مورد قائم نازل ش���ده اس���ت .ایشان آنها را به سیمایشان می شناسد ،پس خود و یاران با
شمشیر بر آنان سخت ضربه می زنند».
برخ ��ی گم ��ان می کنند کش ��تار ظالمان توس ��ط حضرت مهدی؟جع؟ س ��خت دل���ی و زیاده روی
اس ��ت ،لکن حق آن اس ��ت که برخورد ایش ��ان عمل جراحی ض ��روری و به غرض پاکس���ازی جوامع
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از ل ��وث اینهاس ��ت ،و ا گ ��ر با آنان به نرم ��ی و عفو رفتار کند آنها دس ��ت از جنایات خ���ود بر نخواهند
داش ��ت .از این روس ��ت که پیامبر؟ص؟ در پیمان خود ،فرزندش مهدی؟ع؟ را به برخورد شدید با آنها
فرمان داده اند.
البته بیم آن نمی رود که کس ��انی که امید هدایت و صالحشان می رود توسط ایشان از بین روند،
زیرا امام؟ع؟ از ناحیه ی پروردگارش راهنمایی می ش ��ود و با نور خدا می نگرد ،او بس���ان خضر است
َ ُ َّ ْ ً
آَ َ َْ ً
ْ َ َ َّ َ
که خدا درباره اش فرموده � :ت� يْ� ن� ُاه َرحم ة� ِم نْ� ِع ن� ِد ن�ا َوعل ْم ن� ُاه ِم نْ� لد ن�ا ِعلما2،از جانب خود به او رحمتى
عطا كرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم ،بلکه خضر؟ع؟ وزیر و ایشان امیر اوست.

غیب ��ت نعمانی  284/از مفضل بن عمر نقل می کند« :ام���ام صادق؟ع؟ قائم را یاد کردند ،من
عرض کردم :امیدوارم امر ظهور ایش���ان به سهولت انجام پذیرد ،حضرت فرمودند :آن امر واقع
نخواهد شد تا آنکه با خون غلیظ و عرق مواجه شوید».3
همان  285/مش ��ابه آن را از معمر بن خالد از امام رضا؟ع؟ نقل می کند ،در آن آمده اس���ت« :شما
 .1سوره ی الرحمن 41/
 .2سوره ی کهف 65/
 .3کنایه از شدائد و سختی هایی که موجب جراحات خونبار و سیالن عرق است ،ر.ک به بحار  . 358/ 52م
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امروز در آرامش بیشتری به سر می برید نسبت به آن روز [دوران حضرت مهدی؟ع؟]»...
بحار  358/ 52از بش ��یر نبال روایت می کند« :به امام باقر؟ع؟ گفتم :اینان گویند :چون مهدی
قیام کند امور خود به خود س���امان می گیرد و به اندازه ی خون حجامت هم خونی نمی ریزد،
ایش���ان فرمودند :هرگز ،اگر برای کس���ی امور خود به خود سامان می یافت ،برای رسول خدا؟ص؟
س���امان می گرفت ،آن هنگام که دندان های رباعی ایش���ان به خون آغش���ته و صورتشان زخم
ش���د ،هرگز ،قس���م به آنکه جانم به دست اوست [س���امان نمی یابد] تا آنکه ما و شما با عرق و
خون غلیظ مواجه شویم ،آنگاه بر پیشانی خود دست کشیدند».
غیبت نعمانی  297/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :قائم؟ع؟ در جنگ خود با چیزی مواجه
می ش���ود که رسول خدا؟ص؟ با آن مواجه نشد؛ پیامبر؟ص؟ به سراغ آنان آمد در حالی که سنگ
کنده کاری شده و چوب های تراشیده را می پرستیدند ،ولی آنها بر قائم؟ع؟ خارج می شوند و
ّ
کتاب خدا را بر ضد او تأویل می کنند و بر اساس آن با ایشان می جنگند».
هم ��ان  296/مش ��ابه آن را از فضیل بن یس ��ار از ایش ��ان نق ��ل می کند و در ادامه ی آن آمده اس���ت:

«بدان ! به خدا س���وگند عدالت او ،اندرون خانه هایش���ان وارد می ش���ود ،همان گونه که گرما و
سرما داخل می شود».
امام؟ع؟ در برابر این تکذیب و عناد ناگزیر است که فاسدان را ریشه کن سازد.

ب� خ
ر�ورد ش�د ی�د ب�ا ت
ن
مگرا�
س�
غیب ��ت نعمانی  231/از اب ��و خدیجه از حضرت صادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :حضرت علی؟ع؟
فرمودند :من حق داشتم پشت کننده [از جنگ] را بکشم و کار مجروح را تمام سازم ،ولی این
کار را به خاطر فرجام یارانم واگذاردم ،که اگر مجروح شدند کارشان را تمام نسازند ،و قائم حق
آن دارد پشت کرده را بکشد و کار مجروح را تمام سازد».
کاف ��ی  233/ 8از معاو ی ��ة بن عمار از آن حضرت روایت می کند« :اگر کس���ی از ش���ما قائم را آرزو
کرد ،آن را در حال عافیت آرزو کند ،زیرا خداوند حضرت محمد؟ص؟ را برای رحمت فرستاد،
ولی قائم را برای انتقام می فرستد».
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غیبت ش ��یخ طوس ��ی  115/از یحیی بن عالء رازی از امام صادق؟ع؟« :خداوند تعالی در این

ّامت مردی را که از من اس���ت و من از اویم خواهد آورد ،خدای تعالی به واس���طه ی او برکات

آس���مان ها و زمین را س���رازیر می کند ،پس آس���مان بارانش را فرو می فرس���تد و زمین بذر خود را
بیرون می دهد ،حیوانات وحش���ی و درندگان آرام می ش���وند ،و زمین را پر از داد و عدل خواهد
کرد همان گونه که از س���تم و جور پر ش���ده است ،او چنان می کشد که نادان می گوید :اگر این
از فرزندان محمد بود رحم می کرد».
اب ��ن اب ��ی الحدید در ش ��رح خود  58/ 7می نویس ��د« :جماعت���ی از اصحاب ای���ن خطبه را نقل
کرده اند ،خطبه ای اس���ت که به حد اس���تفاضه رسیده اس���ت ،حضرت امیر؟ع؟ آن را پس از
پای���ان یافت���ن جنگ نهروان ای���راد کردند ،عبارات���ی دارد که رضی؟حر؟ نیاورده اس���ت ،از جمله:
اهل بیت پیامبرتان را بنگرید ،اگر درنگ و اقامت کردند ش���ما نیز چنین کنید ،و اگر از ش���ما
یاری طلبیدند یاری کنید ،به طور قطع خداوند فتنه را به دست مردی از ما اهل بیت بر طرف
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهد نمود ،پدرم فدای پس���ر برگزیده ی کنیزان ،تنها با شمش���یر به سراغ آنان می رود ،هشت
ماه شمشیر را بر شانه اش می نهد ،تا جایی که قریش گوید :اگر این از فرزندان فاطمه بود بر ما
َ
ّ
مسلط می کند تا خرد کرده و در هم بشکندَ ،م ْل ُع ِنو�� نَ� أ� ْ� نَ�ماَ
رحم می کرد ،خدا او را بر بنی امیه
ي
ي
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ً
َ
ُ ُ أُ ذُ َ قُ ّ ُ َ ْ ً ُ َّ ةَ
َ
�ذ َ
قْ ُ َ ت َ ُ ّ ة
اهلل ت� ْب� ِد ي�لا 1،از رحمت خدا
اهلل ِ�ف ي� ال ِ ي� نَ� خ�ل ْوا ِم نْ� � ب�ل ول نْ� � ِ�ج د ِلس ن� ِ� ِ
ث� ِق� ف�وا � ِخ��وا و� ِت�لوا ت� ق� ِت� ي�لا  ،س ن�� ِ
دور گرديده و هر كجا يافته ش���وند گرفته و س���خت كش���ته خواهند ش���د .درباره ی كسانى كه پيشتر
سنت خدا [جارى بوده] است؛ و در ّ
بودهاند [همين] ّ
سنت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت».

الفت ��ن  350/ 1از حض ��رت علی؟ع؟ نق ��ل می کند« :خداوند فتنه ها را به دس���ت مردی از ما بر
طرف خواهد س���اخت ،او آنان را به ذلت می کش���اند و جز با شمش���یر به استقبالشان نخواهد
رفت .هش���ت ماه شمش���یر را بر ش���انه می گ���ذارد و به جنگ می پ���ردازد ،تا آنجا ک���ه گویند :به
خدا قس���م این از نس���ل فاطمه نیس���ت ،اگر از فرزندان او بود بر ما رحم می کرد .خداوند او را بر
ّ
2
بنی عباس و بنی امیه مسلط خواهد نمود».
 .1سوره ی احزاب 61 - 62/
 .2الحاوی  ،73/ 2کنز العمال  589/ 14و المالحم و الفتن 66/
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َ َ أَ
کاف ��ی  431/ 1از ابو بصی ��ر روای ��ت می کند« :ام���ام صادق؟ع؟ درب���اره ی آی���ه یَ :ح�تّى ِإ� ذ�ا َر� ْوا َما
ُ َ ٌ َ ً أَ ْ َ ُ ُ ْ ً
َ
ُ َ ُ َن ّ َ ْ َ �ذَ َ ّ َ ّ َ
الس َاع ةَ� فَ� َس يَ� ْعل ُم َن
و� َم نْ� ه َو ش� ّر َمك نا�ا َو� ض�ع ف� �ج ن�دا 1،تا وقتى آنچه به
ا� ِإَوما
ي�وعدو� ِإ�ما الع ب
آنان وعده داده مىش���ود؛ يا عذاب ،يا س���اعة را ببينند؛ پس به زودى خواهند دانس���ت جايگاه چه
َ ُ َ
وع ُد نَ
و�؛ خروج قائم؟ع؟ اس���ت که همان
كس���ى بدت���ر و س���پاهش ناتوانتر اس���ت ،فرمودند :ما ي�

ساعة است.
فَ� َس يَ� ْع َل ُم نَ
قائ���م او بر آنان ف���رود می آید ،این همان
و�؛ در آن روز و ع���ذاب خدا که بر دس���تان ِ
ْ ً
ُ َ ٌ َ ً
أَ ْ ُ
سخن خداستَ :م نْ� ه َو ش� ّر َمك نا�ا؛ ی�ع�نی ن��زد ق� ئا�مَ ،و� ض� َع ف� �جُ ن�دا.
اهلل َّال�ذ � نَ� ْاه تَ� َد ْوا ُه ً
عرض کردم :این آیهَ :و يَ��ز ي� ُد ُ
دى 2،و خداوند كسانى را كه هدايت يافتهاند بر
ِي
ِ
هدايتشان مىافزايد ،فرمودند :آن روز هدایتی بر هدایت آنان می افزاید که به جهت پیروی آنان
از قائم است ،که او را انکار نمی کنند».
غیبت نعمانی  233/از محمد بن مس ��لم از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :اگر مردم می دانستند
قائ���م چ���ون خ���روج کند چه می کند ،بیش���تر آنان دوس���ت می داش���تند او را نبینن���د ،به خاطر
مردمانی که می کشد.
او تنها از قریش شروع می کند و فقط با شمشیر با آنان مواجه می شود ،تا جایی که بسیاری
از مردم گویند :این از آل محمد نیست ،اگر از آنان بود رحم می کرد».
هم ��ان  283/از بش ��یر ب ��ن ابی اراکه ی نب ��ال نقل می کند« :وارد مدینه ش���دم و ب���ه خانه ی امام
باقر؟ع؟ رس���یدم .اس���تر ایشان در کنار در زین ش���ده بود .مقابل خانه نشس���تم تا بیرون آمدند
و س�ل�ام کردم .ایش���ان که س���وار بر اس���تر ش���ده بودند ،پایین و به س���وی من آمده فرمودند :مرد
اهل کجاس���ت؟ گفتم :ع���راق ،فرمودند :کجای آن؟ عرضه داش���تم :از اهالی کوفه ،فرمودند:
چه کس���ی در این راه تو را همراهی کرد؟ گفتم :گروه���ی از محدثه ،فرمود :آنها کیانند؟ عرض
کردم :مرجئه ،فرمود :وای بر این مرجئه ،فردا که قائم ما قیام کند اینان به که پناه می برند؟
گفتم :اینان می گویند :آن زمان ما و شما مساوی خواهیم بود ،ایشان فرمودند :کسی که توبه
 .1سوره ی مریم 75/
 .2سوره ی مریم 76/
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کند خدا توبه اش را می پذیرد و آنکه نفاق پنهان کند خدا جز او را دور نخواهد ساخت ،و آن
کس که امری را آشکار سازد خدا خونش را خواهد ریخت.
در ادامه فرمودند :قس���م به کس���ی که جانم در دست اوس���ت آنان را ذبح می کند ،همانسان
ک���ه قصاب گوس���فندش را ذبح می کند و با دس���ت به حلق خود اش���اره کردن���د .گفتم :اینان
می گوین���د :هنگام���ی ک���ه ظهور واقع ش���ود ام���ور برای او س���امان می یاب���د و به ان���دازه ی خون
حجامت خونی نمی ریزد ،فرمود :هرگز ،قسم به آنکه جانم به دست اوست [سامان نمی یابد]
تا آنکه ما و شما عرق و خون غلیظ را مسح کنیم ،و با دست به پیشانی خود اشاره کردند».
کاف ��ی  432/ 1در حدیث ��ی از محمد ب ��ن فضیل نقل می کند« :امام کاظ���م؟ع؟ در مورد این آیه:
ْ ً
ُ َ ٌ َ ً أَ ْ ُ
َ تَّ ذَ َ أَ ْ َ ُ َ ُ نَ ّ َ ْ َ �ذَ َ ّ َ ّ َ
الس َاع ةَ� فَ� َس َ� ْع َل ُم نَ
و� َم نْ� ه َو ش� ّر َمك نا�ا َو� ض� َع ف� �جُ ن�دا ،فرمودند:
ا� ِإَوما
ي
ح�ى ِإ��ا ر�وا ما ي�وعدو� ِإ�ما الع ب
مقصود از آن قائم و یاران اوست».
حلی ��ة االب ��رار  597/ 2می ن ��گارد« :محمد بن حس���ن ش���یبانی در کش���ف البیان می نویس���د:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در احادی���ث ما از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ روایت ش���ده اس���ت که این آی���ه [قصص ]5 ،به
صاح���ب االم���ر _ ک���ه در آخرالزمان ظهور می کند ،جب���اران و فراعنه را از میان می برد ،ش���رق و
غ���رب زمی���ن را تحت حکومت خود در می آورد و آن را از عدال���ت پر می کند همان گونه که از
ستم آ کنده شده است _ اختصاص دارد».

هلاک� می ن
ت
امام مهدی؟جع؟ با� ت�دا ک�ذّ ا ب� ن
رسا�د
ا� ش� ی�عه را ب�ه
رجال کشی  299/از مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :چون قائم ما قیام کند ،از

ّ
کذابان شیعه شروع می کند و آنان را به قتل می رساند».

االیضاح  208/از امام باقر؟ع؟« :هنگامی که قائم ما قیام کند ،از کسانی که ّادعای [دروغین]

ّ
محبت ما را دارند شروع می کند و گردن هایشان را می زند».
غیب ��ت نعمانی  206/از مالک بن ضمره نقل می کن ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟ به من فرمودند :ای
مال���ک ب���ن ضمره ! چگونه خواهی بود آن هنگام که ش���یعیان اینچنین دچار اختالف ش���وند
_ و انگش���تان را در یکدیگ���ر فرو بردن���د _؟ عرض کردم :یا امیرالمؤمنی���ن ! آن زمان هیچ خیری
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نیس���ت ،فرمودن���د :تم���ام خیر آن زمان اس���ت .ای مال���ک ! آن هنگام اس���ت که قائ���م ما قیام
می کند ،و هفتاد مرد که بر خدا و رس���ولش؟ص؟ دروغ می بندند را جلو آورده به قتل می رساند،
سپس خدا آنها را بر امری واحد گرد می آورد».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  273/از امام جعفرصادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :البته خداون���د این امر را به
وس���یله ی کس���ی که هیچ بهره ای ندارد یاری می کند ،و چون امر ما فرا رس���د کس���ی که امروز
بت ها را می پرستد از آن بدر می رود».
ً
نگارنده :ظاهرا اینان اصل فتنه و اختالف در میان ش ��یعه هس ��تند ،و شاید از عالمان سوء گمراه
کننده و سیاسیون منحرف باشند .عدد هفتاد نیز هم می تواند عددی حقیقی باشد و هم تقریبی.

ر� مهدی؟جع؟ و ب� ی�م ش
ه� ب� ت� ح�ض ت
د� ن
م� ن
ا�
ی
غیب ��ت نعمانی  239/از ام ��ام صادق؟ع؟ روایت می کند« :در حالی ک���ه مردی در حضور قائم
اس���ت و ام���ر و نه���ی می کند که صدا می زنن���د :او را بچرخانی���د ،آنها ه���م او را مقابل حضرت
می آورند و ایشان فرمان می دهند گردنش را بزنند ،پس چیزی در شرق و غرب نماند جز آنکه
از ایشان بهراسد».
معنای حدیث آن اس ��ت که امام؟ع؟ منافقین پنهان را هم عقوبت می کنند ،کس ��انی که ش���اید
برخی از آنان به ایشان نزدیک هم باشند ولی خیانت می کنند .امام؟ع؟ با نوری که در قلب دارد او
را شناخته و حکم خدا را درباره ی او به اجرا می گذارند.

بح ��ار االن ��وار  354/ 52از امام محمد باقر؟ع؟« :قائم ام���ر و قضاوتی جدید را به پا می دارد .او بر
عرب ش���دید است .کار او تنها شمشیر است .از کس���ی خواستار توبه نمی شود ،و در راه خدا
سرزنش هیچ سرزنشگری بر او تأثیر نمی گذارد».
امر جدید ،اس�ل�امی است که مس ��لمانان از آن فاصله گرفته اند ،ایشان آن را احیا می کند که این
ام ��ر بر کس ��انی که حلقه به گ ��وش حکام هس ��تند و در این راس ��تا با آن حض ��رت می جنگند ،گران
خواهد آمد.

غیبت نعمانی  236/از َس ��دیر صیرف ��ی روایت می کند« :مردی از اهال���ی جزیره کنیزش را نذر
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کعب���ه کرده آن را به مکه آورده بود .او خود ماجرا را برایم تعریف کرد؛ پرده داران کعبه را دیدم،
برای هر یک از آنان که جریان را می گفتم به من می گفت :آن کنیز را برای من بیاور که خداوند
نذر تو را قبول کرد.
هراس و بیم ش���دیدی مرا فرا گرفت .با یکی از رفیقان که اهل مکه اس���ت مطلب را در میان
گذاش���تم ،او گفت :آیا س���خن مرا می پذیری؟ پاس���خ مثبت دادم ،او گفت :آن مردی را که در
مقابل حجر االس���ود نشسته و مردم پیرامون او هستند نگاه کن _ و او ابو جعفر محمد بن علی
بن حسین؟مهع؟ بود _ ،نزد او برو و جریانت را بگو ،و به هرچه می گوید عمل کن.
من هم حضور ایشان رسیدم و گفتم :خدایت رحمت کند ،مردی از اهالی جزیره هستم و
کنی���زی به همراه دارم که نذر بیت اهلل ک���رده ام ،حال او را آورده ام .این مطلب را به پرده داران
گفت���م ولی آنان همه گفتن���د :او را برای من بیاور که خدا ن���ذرت را پذیرفت ،و این امر موجب
هراس شدید من شد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ایش���ان فرمودن���د :ای بنده ی خدا ! خانه نمی خورد و نمی آش���امد ،پ���س کنیزت را بفروش و
بررسی کن و به آن کس از هم منطقه ای هایت که حج این خانه را به جا آورده و از هزینه عاجز
شده عطا کن تا توان بازگشت به مناطقشان را داشته باشند .من همین کار را کردم.
هر یک از پرده داران را که می دیدم درباره ی کنیز س���ؤال می کرد و من فرمان امام باقر؟ع؟ را
در پاس���خ می گفتم ،آنان هم به حضرت توهین می کردند .س���خن آنها را به امام؟ع؟ رساندم،
ایش���ان فرمودند :به من رساندی ،حال آیا از من نیز می رسانی؟ عرض کردم :آری ،فرمودند :به
آنها بگو :چگونه خواهید بود آن زمانی که دست ها و پاهای شما قطع و در کعبه آویزان شود،
آنگاه به شما بگویند :ندا در دهید که ما سارقان کعبه هستیم؟
ّ
من همین که خواستم از حضور ایشان برخاسته مرخص شوم فرمودند :من کسی نیستم که
این کار را انجام می دهد ،مردی از من آن را انجام خواهد داد».
بح ��ار االن ��وار  387/ 52از امام صادق؟ع؟« :قائم؟ع؟ می کش���د تا به بازار 1برس���د .پس مردی از
فرزن���دان پدرش [بنی هاش���م] گوید :ت���و مردم را به مانن���د چارپایان از خود می ران���ی ،آیا این بر
 .1بازار مدینه یا مکانی بدین نام
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اس���اس پیمانی از رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت ،یا چه چیزی؟ _ و در میان مردم کس���ی شجاعتر از
اونیست _.
پس مردی از عجمان به سوی او می رود و می گوید :یا ساکت می شوی یا گردنت را می زنم.
در این هنگام اس���ت که قائم؟ع؟ پیمان رس���ول خدا؟ص؟ را بیرون می آورد».
در روایتی دیگر آمده مردی که در برابر این معترض می ایستد ،شخصی است که برای حضرت از

مردم بیعت می گیرد ،بحار االنوار  343/ 52از عبد االعلی حلبی از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :چون
به ثعلبیه 1می رس���د مردی از نسل پدرش که پس از آن حضرت محکم ترین بدن وشجاع ترین
قل���ب را دارد ص���دا می زند :ای فالن ! چه می کنی؟ به خدا که تو م���ردم را به مانند چارپایان از
خود می رانی ! آیا این پیمانی از رسول خدا؟ص؟ است یا چیز دیگری؟
غالمی که عهده دار [اخذ] بیعت اس���ت می گوید :به خدا س���وگند یا س���اکت می ش���وی یا
آنچه را که دیدگانت در آن است می زنم.
قائ���م؟ع؟ می فرمای���د :ای ف�ل�ان ! س���کوت اختی���ار ک���ن ،آری ب���ه خ���دا س���وگند عه���دی از
رس���ول خدا؟ص؟ دارم .ای فالن ! آن محفظه را بیاور ،او هم می آورد و حضرت عهد پیامبر؟ص؟
را می خوان���د ،آن م���رد می گوی���د :خدا مرا فدایت کند ،س���رت را بیاور تا بوس���ه زنم ،ایش���ان هم
چنی���ن می کن���د و او می���ان دو دیده ی امام؟ع؟ را بوس���ه می دهد ،آنگاه می گوی���د :بیعت ما را
دوباره بگیر ،و ایشان چنین می کند».
ای ��ن روای ��ت چ ��ون س ��خن از ثعلبی ��ه دارد ،دال ل ��ت می کند ای ��ن حادث ��ه در ابت ��دای ورود به عراق
رخ می دهد.

بصائ ��ر الدرج ��ات  78/از ابو حمزه نق ��ل می کند« :امام باقر؟ع؟ در تفس���یر آیاتی چند از جمله:
ُ َ
َح�ّتَى إ� ذَ�ا فَ�ر ُحوا ب� َما أ� تُو�وا أ� خَ� ذْ� ن َ� ُاه ْم بَ��غْ تَ� ةً� ف َ� إ� ذَ�ا ُه ْم ُم بْ� ِل ُس َن
و� 2،تا هنگامى كه به آنچه داده شده بودند
ِ
ِ ِ ِ
ش���اد گرديدند؛ ناگهان [گريبان] آنان را گرفتيم ،و يكباره نوميد ش���دند ،فرمودند :مقصود قیام
قائم است».
 .1مکانی در عراق از سمت حجاز
 .2سوره ی انعام 44/
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تفس ��یر قمی  200/ 1ذیل همین آیه روایت می کند« :مقصود از آن قیام قائم اس���ت ،چنان شود
که گویا آنان هیچگاه قدرتی نداشته اند».

خ�واری ش
ا� ح�ض ت
د� ن
م� ن
ر� مهدی

؟جع؟

أَ
َ َ ْن أَ ظْ َ ُ َّ نْ َ نَ َ َ َ َ
اهلل � نْ�
ا�د ِ
تفسیر تبیان « : 420/ 1سدی در تفسیر فرمایش خداوند :وم� ��لم ِمم� م�ع مس ِج
ُ
ُ �ذْ َ َ ف َ ْ ُ ُ َ َ َ ف �خَ َ َ أُ َ ئ َ َ َ نَ َ ُ ْ أَ نْ َ ْ خُ ُ َ
وها إ�لا خ َ� ئا� ف�� نَ� َل ُه ْم �ف� ّالد نْ� َ�ا �خ �زْ �ٌ
ِِي
ي� كر ِ� ي�ها اسمه وسعى �ِ ي� ر بِا�ها �ول ِ�ك ما كا� لهم �� ي�د�ل ِ
ي ِ ي
ِي
َ َ ُ ْ ف آ�خ َ ة َ ذَ ٌ َ
ا� ع�ظ ِ ي� ٌم 1،و كيس���ت بيدادگرت���ر از آن ك���س ك���ه نگ���ذارد در مس���اجد خدا ،نام وى
ولهم ِ� ي� ال� ِ ر ِ� ع� ب
برده شود ،و در ويرانى آنها بكوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن [مسجد]ها درآيند .در

اين دنيا ايشان را خوارى ،و در آخرت عذابى بزرگ است ،گوید :خواری آنان در دنیا آن است که
چون مهدی قیام کند و قسطنطنیه فتح گردد ،آنها را به هال کت می رساند».

2

مختص ��ر بصائ ��ر الدرج ��ات  200/روای ��ت می کن ��د برخ ��ی دش ��منان حضرت مه���دی؟ع؟ که از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بنی االشهب هستند ،به سمت سبطری می گریزند.
ْ
فَ َ ّ َ أَ َ ُّ َ أ َ ن َ ذَ ُ ْ نْ َ َ ْ ُ �ضُ نَ َ ُ ُ
و� .لا ت� ْرك�ض وا
تفسیر قمی « :68/ 2تفسیر سخن خداوند� :لما �حسوا ب��س�ا ِإ��ا هم ِم�ها ي�رك
ن ُ ْ َ َ َّ ُ ْ تُ ْ أَ ُ
َ ْ ُ َلى َ أُ تْ فْ تُ
َ
َ
َ
ف
َ
ْ
3
ن
اك ِ�كم لعلكم �س�لو� ،پس چون عذاب ما را احساس كردند،
وار�جِ عوا ِإ� ما �� ِر��م ِ� ي� ِه ومس ِ
بن���اگاه از آن مىگريختن���د .مگريزي���د ،و به س���وى آنچه در آن ّ
متنعم بوديد و [به س���وى] س���راهايتان

بازگرديد ،باش���د كه شما مورد پرسش قرار گيريد؛ مقصود گنج هایی است که ذخیره می کردید.
قَ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ
ً َ
فَ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
د� نَ� 4،گفتن���د:
�الوا ي�ا و ي�ل ن�ا ِإ� ن�ا ك ن�ا ظ� ِال ِم ي� نَ�� .ما �ز ال ت� ِت�لك دع َواه ْم ح�تى �ج عل ن�اه ْم ح ِص ي�دا خ� ِام ِ ي
ً
اى واى بر ما ،كه ما واقعا ستمگر بوديم .سخنشان پيوسته همين بود ،تا آنان را دروشده ی بىجان

گردانيديم؛ هیچ خبر رسانی از آنها باقی نمی ماند ...چشمی که بر هم خورد از آنها نخواهد ماند».
کاف ��ی  227/ 8از س�ل�ام بن مس ��تنیر نقل می کن ��د« :از امام باقر؟ع؟ ش���نیدم ک���ه فرمودند :قائم
چ���ون قیام کن���د ،ایمان را بر تمام ناصبیان عرضه دارد ،پس اگر به حقیقت داخل ایمان ش���د
 .1سوره ی بقره 114/
 .2و نیز خریدة العجائب  260/و المالحم و الفتن  143/با اندکی تفاوت
 .3سوره ی انبیاء؟مهع؟ 12 - 13/
 .4همان 14 - 15/
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[که شد] ،و گرنه گردنش را می زند یا آنکه همان گونه که اهل ذمه امروز جزیه می پردازند او نیز
جزیه دهد 1.بر میان ناصب همیان 2می بندد و از شهرها به روستاها بیرون می راند».
مختص ��ر بصائر الدرجات  212/از ابو حمزه ی ثمالی از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :چون قائم آل
محمد؟مهع؟ خارج ش���ود ،خداوند او را با فرشتگان نشاندار ،فرشتگانی که پی در پی هستند،
َ
منزلین و کروبیین یاری می کند .جبرئیل پیش���اپیش ایشان ،میکائیل طرف راست ،اسرافیل
در س���مت چپ و رعب به مس���افت یک ماه جلو ،پشت و راس���ت و چپ اوست و فرشتگان
ّ
مقرب روبروی اویند.
نخس���تین ک���س [از آدمی���ان] که ب���ا او بیع���ت می کند ،محمد رس���ول خدا؟ص؟ می باش���د و
حضرت امیر؟ع؟ دومی است.
او شمشیری آخته دارد .خداوند برایش روم ،چین ،ترک ،دیلم ،سند ،هند ،کابل شاه و خزر
را فتح خواهد نمود.
ای اب���و حمزه ! قائم قیام نمی کند مگر زمانی که ترس���ی ش���دید ،زلزله ه���ا ،فتنه ،بالیی که به
م���ردم اصابت می کند و پیش از آن طاعون ،جلوه کرده باش���د .شمش���یری ّ
ب���ران میان عرب،
اختالف ش���دید بین مردم ،پراکندگی آنان در دین و دگرگونی حال آنها حاصل ش���ده باش���د،
ّ
ت���ا جای���ی که آرزومند ،از ش���دت هجوم م���ردم بر یکدیگر که مش���اهده می کند ،صبح و ش���ام
آرزوی مرگ کند.
خ���روج ایش���ان به هن���گام نومیدی و یأس خواهد بود .خوش���ا به حال آنک���ه او را درک کند و
از یارانش باش���د و افس���وس و تمام افس���وس بر آن کس که با او عداوت ورزد ،با امر او مخالفت
نماید و از دشمنانش باشد.
در ادامه فرمودند :ایش���ان امری جدید ،کتابی جدیدّ ،
سنتی جدید و قضاوتی جدید را به پا
می دارد .بر عرب سختگیر است .کارش تنها قتل است .از کسی طلب توبه نمی کند و در راه
خدا سرزنش هیچ سرزنشگری بر او اثر نخواهد گذاشت».
 .1ش���اید قب���ول جزیه در ابتدای حکومت امام؟ع؟ باش���د ،زیرا ظاهر روایات آن اس���ت که یا ایم���ان می آورند و یا به قتل
می رسند ،مرآة العقول  .160/ 26م
 .2به معنای بند ،کمربند و کیسه می آید ،برخی هم احتمال داده اند کنایه از زنار باشد ،ر.ک به مرآة العقول  .160/ 26م
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تأو ی ��ل اآلیات  550/ 2از جابر ب ��ن یزید روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد فرمایش خداوند:
ُ
َ تَ َ ُ ْ ُ ْ َ ضُ َن َ
َ
َ
و� َعل يْ� َها خ َ� ِشا� ِع ي� نَ� ِم َن� ال�ذّ ِ ّل يَ� نْ��ظُ ُر َن
و�راهم ي�عر�
و� ِم نْ� ط ْر ف ٍ� �خ ِ ف� ي ّ� 1،و آنان را مىبينى که [چون]
ٍ
بر آن [آتش] عرضه مىش���وند ،از [ش ّ���د ِت] زبونى ،فروتن ش���دهاند :زيرچش���مى مىنگرند؛ یعنی به
قائم؟ع؟».
َ
ًأ
ُ
َ
هم ��ان  726/ 2روای ��ت می کند« :ام���ام باق���ر؟ع؟ درب���اره ی فرم���وده ی خ���دا :خ� ِشا� َع ة� � بْ� َص ُاره ْم
ّ
َ نُ ُ َ
تَ ْ َ قُ ُ ْ ذ َّ ةٌ ذَ َ ْ َ ْ ُ َّ �ذ
وع ُد نَ
2
[غبار] مذلت آنان را فرو
� كا�وا ي�
و� ،ديدگانشان فرو افتادهِ ،
�ره�هم ِ�ل� � ِلك ال ي�وم ال ِ ي
گرفته اس���ت .اين اس���ت همان روزى كه به ايش���ان وعده داده مىشد ،فرمودند :مقصود روز خروج

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قائم؟ع؟ است».
ّ
َ
ُ
ّ ُ َ
تفسیر فرات  194/نقل می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد فرمایش خداوندَ :وك ن�ا ن�ك�ذِ بُ� بِ� َي� ْو ِم
ّ
الد� ِن� 3،و یوم الدین را دروغ می شمردیم ،فرمودند :آن ،روز قائم است که یوم الدین می باشد.
ِي
َ َأ َ َ ْ
َح�تّى � ت� نا�ا ال يَ� ِق� ي� نُ� ،تا یقین به سراغ ما آمد؛ ایام قائم؟ع؟.
فَ َ تَ ْن فَ ُ ُ ْ شَ ف َ َ ةُ شّ َ
ال� ِفا� ِع ي� نَ�  ،و شفاعت شفاعتگران آنان را سودی نرساند؛ پس شفاعت هیچ
�ما ���عهم ��اع�
مخلوقی فایده ای برای آنها ندارد ،و روز قیامت رسول خدا؟ص؟ در حق آنان شفاعت نکنند».

ّ
ت
ع�اس ت�ا �ظ هور
ام�ه و ب� ن�ی ب
اس�مرار خ�ط ب� ن�ی ی
باید توجه داش ��ت که مقصود تمام ��ی احادیثی که از پیکار حضرت مه ��دی؟جع؟ با بنی امیه یا
بنی عباس س ��خن می گوید ،پیروان و ّ
خط مشی آنان در ظلم به اهل بیت؟مهع؟ است ،و قرائن لفظی
و معن ��وی بس ��یاری بر این مطلب یافت می ش ��ود ،غیب ��ت نعمانی  302/از علی ب���ن ابی حمزه نقل

می کن ��د« :بی���ن مکه و مدینه با امام کاظم؟ع؟ همراه بودم و ایش���ان فرمودن���د :یا علی ! اگر اهل
آس���مان ها و زمین بر بنی عباس خروج کنند ،زمین با خون هایشان آبیاری خواهد شد تا آنکه
س���فیانی خروج کند ،عرض کردم :آیا سفیانی حتمی است؟ فرمودند :آری ،سپس مدتی سر
 .1سوره ی شوری 45/
 .2سوره ی معارج 44/
 .3سوره ی مدثر 46 - 48/
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ب���ه زیر انداختن���د ،آنگاه باال آورده فرمودند :حکومت بنی عباس مکر و خدعه اس���ت ،از بین
می رود تا آنجا که گفته شود :هیچ اثری از آن نماند ،و باز می گردد تا آنجا که گفته شود :هیچ
مشکلی برای آن پیش نیامده است».
هم ��ان  303/از حس ��ن بن جهم صریحتر از آن را نقل می کن ��د« :به امام رضا؟ع؟ گفتم :خداوند
امورت���ان را س���امان ده���د ،این���ان می گوین���د :س���فیانی در حال���ی قی���ام می کن���د ک���ه حکومت
بن���ی عب���اس از بین رفته اس���ت ،فرمودن���د :دروغ می گوین���د ،او در حالی قی���ام خواهد کرد که
حکومت اینان پا برجاست».
ارش ��اد  364/از عب ��د اهلل بن مغیره از حضرت ص ��ادق؟ع؟« :هنگامی که قائم از آل محمد؟مهع؟
قیام کند ،پانصد تن از قریش را گردن می زند ،سپس پانصد نفر [دیگر] را گردن می زند ،آنگاه
پانصد تن دیگر را و این کار را شش بار انجام خواهد داد ،گفتم :آیا اینان [بنی عباس] به این
تعداد خواهند رسید؟ فرمودند :آری ،از اینان و غالمانشان».
غیبت ش ��یخ طوسی  116/از عبیداهلل بن ش ��ریک نقل می کند« :امام حسین؟ع؟ بر حلقه ای از
بنی امیه که در مس���جد پیامبر؟ص؟ نشسته بودند گذش���تند و فرمودند :بدانید ! به خدا سوگند
دنیا به پایان نمی رس���د تا آنکه خداوند مردی از من را برانگیزد که از ش���ما هزار نفر ،و با آن هزار
نفر هزار تن [دیگر] و با آن هم هزار نفر را بکشد.
گفتم :فدایت شوم ،اینان _ اوالد فالنی و فالنی _ به این تعداد نمی رسند !
فرمودند :وای بر تو ،در آن زمان از صلب مردی کذا و کذا مرد خواهد بود و غالمش���ان نیز در
میانشان به همین سرنوشت دچار خواهد شد».
ای ��ن احادی ��ث صراحت دارد که حکومت این دو سلس ��له تا زمان ظهور ادام ��ه دارد ،با وجود آنکه
امامان؟مهع؟ از پایان یافتن حکومت بنی امیه خبر داده اند ،لذا می بایست گفت که مقصود از اینان،
ّ
خط دشمنی با اهل بیت؟مهع؟ است که تا ظهور امتداد دارد.
عالوه بر این قرینه ی معنوی ،قرائن لفظی نیز در دس ��ت است که سخن از حکومت آل فالن قبل
از ظه ��ور دارد ،قرب االس ��ناد  164/از احمد بن محمد بن ابی نص ��ر از امام رضا؟ع؟ روایت می کند:

«پی���ش از ای���ن امر نش���انه هایی اس���ت؛ [از جمل���ه ]:حادثه ای ک���ه بین دو ح���رم رخ می دهد،
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گفت���م :آن چیس���ت؟ فرمودند :جنگی قبیل���ه ای خواهد ب���ود ،و فالنی از آل ف�ل�ان پانزده تن را
خواهد کشت».
غیب ��ت نعمان ��ی  258/از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ نق ��ل می کن ��د« :آی���ا به ش���ما از انته���ای حکومت
بنی فالن خبر ندهم؟ پاس���خ مثبت دادیم و ایشان فرمودند :قتل ناروای شخصی از تیره ای از
قریش در روز حرام و بلد حرام .قس���م به آنکه دانه را ش���کافت و انسان را آفرید ،آنان بعد از آن،
تنها پانزده شب حکومت خواهند کرد».
کاف ��ی  337/ 1حدیث ��ی طوالن ��ی از زراره از امام صادق؟ع؟ نق ��ل می کند ،در پاره ای آمده اس���ت:

«همان���ا آن پس���ر پیش از آنکه قی���ام کند غیبتی خواهد داش���ت ...ای زراره ! ناگزیر پس���ری در
مدینه به قتل خواهد رس���ید ،عرض کردم :فدایت گردم ،مگر نه اینکه لش���کر س���فیانی او را به
قتل می رس���انند؟ فرمودند :نه ،لشکر آل بنی فالن او را می کشند ،آنان می آیند و داخل مدینه
می شوند ،او را دستگیر کرده و می کشند ،و چون او را به ستم و عدوان بکشند[ ،دیگر] مهلت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

داده نشوند ،پس در آن هنگام فرج انتظار می رود».

�ز ن ف
ّ
م�ا� ق� ی� ن� ب�ه جا�را می گ�ذ ارد
س�اری ا
امام؟ع؟ حد الهی را ب�ر ب� ی
تهذی ��ب االح ��کام  172/ 6از ابو حم ��زه از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کن ��د ...« :چون قائم؟ع؟
ّ
قیام کند نیاز به پرس���ش از ش���ما ندارد ،و بر بس���یاری از ش���ما که منافقند ،حد خدا را جاری
می سازد».
معنای این حدیث آن اس ��ت که ایش ��ان بر منافقینی که س ��رپیچی می کنند اقامه ی حد می کند،
و نه هر گناهکاری.
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فصل بیست و سوم

ا� ن
را� ی�ا�ن
ی
ایرانیان در عصر ظهور

س�ا� ش� ا� ن
ا� ن
ر� روا ی� ت
ثک� ت
را� ی� ن
س� ی� ن
ا�
ا� در ت ی ی
منابع اهل سنت مملو است از احادیثی در مدح ایرانیان ،تا آنجا که می توان تنها بر اساس روایات
صحی ��ح _ ن ��زد آنها _ در منقبت آن ��ان و برتری بر عرب یک جلد کتاب نگاش���ت ،در حالی که ما در
منابع خود با حجم زیادی مواجه نیستیم .سبب این امر را باید در این مطلب جستجو کرد که برخی
ایرانی ��ان در آن روزگار با دس ��تگاه حا ک ��م بودند و در مقابل مذهب اهل بی ��ت؟مهع؟ برای آنان مذاهبی
تأسیس کردند ،و کتاب ها برایشان نوشتند.
یکی از مش ��هورترین روایات اهل س ��نت در س ��تایش ایرانیان ،حدیث گوس���فندان س���یاه و سفید
است ،حافظ ابو نعیم اصفهانی در ذکر اخبار اصبهان  9/ 1از ابو هریره ،نعمان بن بشیر ،مطعم بن
جبیر ،ابوبکر ،ابن ابی لیلی و حذیفه _ که حدیث طبق عبارت اوس ��ت _ از پیامبر؟ص؟ نقل می کند:

«من دیش���ب دیدم گویا گوس���فندانی س���یاه به دنبال من می آیند ،س���پس گوسفندانی سفید
اضافه شدند تا آنجا که سیاهان را دیگر ندیدم.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابوبک���ر گف���ت :گوس���فندان س���یاه عرب هس���تند که از ش���ما پی���روی می کنند ،و س���فیدان
عجمانند که از شما تبعیت می کنند و چنان زیاد می شوند که عربی در میان آنها نمی بینی.
پیامبر؟ص؟ هم گفتند :فرش���ته هم این گونه تعبیر کرد! ».

روای ��ت دیگ ��ر :هم ��ان  12/ 1از ابو هریره نقل می کند« :در حضور پیامبر؟ص؟ س���خن از عجمان
به میان آمد که ایش���ان گفتند :به خدا قس���م من به آنان از ش���ما _ و یا از برخی از شما _ اعتماد
بیشتری دارم».
عبارت از برخی از شما ،افزوده ی راوی است تا آبروی عرب را حفظ کند.

دیگر :المصنف عبدالرزاق  66/ 11از ابو هریره از رسول خدا؟ص؟« :اگر دین در ثریا باشد ،مردی
_ و یا گفتند :مردانی _ از پسران فارس بدانجا می روند تا آن را به دست آرند».

1

مسند احمد  417/ 2از ابو هریره می آورد« :نزد پیامبر؟ص؟ نشسته بودیم که سوره ی جمعه نازل
ْ ََ ْ َ ُ
آَ
ش���د ،ایشان این آیه را خواندندَ :و��خ ِر ي� نَ� ِم ن� ُه ْم ل ّما َي�لح ق�وا بِ� ِه ْم 2،و ديگران از ايشان كه هنوز به آنها
 .1مشابه آن المصنف ابن ابی شیبه  206/ 12و مسند احمد  296/ 2و 308
 .2سوره ی جمعه 3/
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نپيوس���تهاند .شخصی پرس���ید :ای رس���ول خدا ! اینان کیانند؟ حضرت جواب او را ندادند تا
آنکه دو یا س���ه بار پرس���ید _ و این در حالی بود که سلمان فارسی در میان ما بود _ ،پیامبر؟ص؟
دس���ت خود را بر س���لمان گذاش���تند و فرمودند :اگر ایمان در ثریا باش���د ،مردانی از اینان بدان
دست خواهند یافت».

1

س ��نن ترمذی  384/ 5می نویس ��د« :برخی از صحاب���ه گفتند :یا رس���ول اهلل ! اینان که خداوند
فرموده اگر ما پش���ت کنیم ،جایگزین ما می کند و مانند ما نخواهند بود ،کیانند؟ _ و س���لمان
در کنار آن حضرت حضور داش���ت _ .پس پیامبر؟ص؟ بر ران او زدند و فرمودند :این و یارانش،
قس���م به آنکه جانم به دس���ت اوس���ت ،اگر ایمان به ثریا آویخته باش���د ،مردانی از فارس بدان
دست می یابند».
المصن ��ف عبدال ��رزاق  385/ 11از حس ��ن بصری از آن حضرت نقل می کند« :دس���تان ش���ما از
عج���م پر خواهد ش���د [و بس���یاری از آنان اس���یر خواهید کرد] ،س���پس آنان به ش���یرانی تبدیل
می شوند که فرار نمی کنند ،آنگاه گردن هایتان را می زنند و خراج شما را می خورند».

2

نگارنده :عجم عنوانی است برای تمامی اقوام غیر عرب ،لکن بر ایرانیان غلبه یافته است.

مس ��ند احمد  338/ 5از س ��هل بن سعد س ��اعدی روایت می کند« :همراه پیامبر؟ص؟ در خندق
بودم ،ایش���ان خود تیش���ه به دس���ت گرفتند و مشغول حفر ش���دند ،در اثنای حفاری با سنگی
مواجه ش���دند و خندیدند ،کسی پرس���ید :ای پیامبر خدا ! چرا می خندید؟ فرمود :خنده ام از
مردمانی گرفت که آنان را از س���مت مش���رق در میان بند می آورند ،و به س���مت بهش���ت سوق
داده می شوند».

3

ذکر اخبار اصبهان  11/ 1از ابن عباس نقل می کند« :در حضور پیامبر؟ص؟ س���خن از فارس به
میان آمد ،ایشان فرمودند :فارس گروه ما اهل بیت هستند».
 .1ر.ک به همان  422 ،420/و  ،469بخاری  ،188/ 6مسلم  1972/ 4و ...
 .2و نیز مسند احمد  17 ،11/ 5و  ،21رویانی  112/و  ،154المعجم الکبیر  ،268/ 7المستدرک  512/ 4و حلیة االولیاء
24/ 3
 .3رویانی  ،202/المعجم الکبیر  ،157/ 6مجمع الزوائد  _ 333/ 5وی آن را توثیق می کند _ ،الجامع الصغیر 123/ 2
و جمع الجوامع 565/ 1
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مقصود از اهل بیت در این گزارش س���اختگی عباس ��یانند ،زیرا نهضت عباس���یان ّ
توسط ایرانیان
شکل گرفت .اما اهل بیت در مذهب ما اصطالح خاص نبوی است که رسول خدا؟ص؟ در حدیث
متواتر کس ��اء آن ��ان را معرف ��ی کردند و به درگاه خ ��دا عرضه داش ��تند :خدایا ! این���ان اهل بیت منند،
یعنی امیرالمؤمنین ،صدیقه ی طاهره ،امام حس ��ن و امام حس ��ین و نه تن از فرزندان امام حس���ین که
آخرینشان حضرت مهدی؟مهع؟ است.

ش ��رح نه ��ج البالغ ��ه  284/ 20می ن���گارد« :اش���عث ن���زد امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ آم���د ،صف ها را
ش���کافت و به حضرت نزدیک ش���د و گفت :یا امیرالمؤمنین ! این س���رخان _ یعنی عجم _ در
نزدیک شدن به شما بر ما غلبه کرده اند ،امام؟ع؟ با پا بر منبر زدند.
صعصعة بن صوحان گفت :اشعث با ما چه کار دارد؟ [او باعث می شود] امیرالمؤمنین؟ع؟
امروز سخنی درباره ی عرب گوید که هماره یاد شود.
حض���رت فرمودند :کیس���ت برای م���ن در مقابل این درش���تان بی فایده ع���ذر آورد ،اینان به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مانن���د حمار بر بس���تر میغلطند و به خاطر یاد ش���دن یک گروه ،آنان را ت���رک می گویند ! آیا مرا
امر می کنی آنان را برانم؟ من آنها را نخواهم راند تا از جاهالن باش���م ،قس���م به کس���ی که دانه را
ش���کافت و انس���ان را آفرید ،آنها ش���ما را برای بازگش���ت به دین خواهند زد ،همانسان که شما
آنان را برای پذیرش آن زدید».
این کالم متواتر است و تعدادی از عالمان آنان مهر صحت بر آن زده اند.
ام ��ا ایرانیان در حرکت حض ��رت مهدی؟جع؟؛ روایاتی در منابع طرفی ��ن پیرامون آنان تحت هفت
عنوان رس ��یده؛ قوم سلمان ،اهل مش ��رق ،اهل خراسان ،اصحاب بیرق های سیاه ،فارس ،اهل قم و
اهالی طالقان ،و مقصود از همه ایرانی ها هستند ،مگر آنکه قرینه ای بر خالف بیاید.

ا� ن
ا� ،خ�ن� ت
م� ن�ه سا�ز
را� ی� ن
س� ی� ن� گروه ا�ز سه گروه �ز ی
ی
منابع اتفاق نظر دارند که نهضتی زمینه ساز ظهور حضرت مهدی؟ع؟ از سوی اهل مشرق شکل
می گیرد ،آنان صاحبان پرچم های سیاه و نخستین زمینه سازان حکومت ایشان هستند.
ّ
در منابع ما دو گروه زمینه ساز دیگر نیز به چشم می خورد :یمانی ها و حرکتی بر ضد یهود که پیش
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ًََ
َْ ََ ُ
از ظهور اس ��ت _ و خواهد آمد _ و یا در عراق رخ می دهد و در تفس ��یر آیه ی :بَ� َع ث� ن�ا عل يْ�ك ْم ِع ب َ�ادا ل ن�ا
أُ
أْ َ
�و ِل ي� بَ�� ٍس ش� ِد ي� ٍد 1،بندگانى از خود را كه س���خت نيرومندند بر ش���ما مى گماريم ،آمده اس ��ت ،و اینکه

«آنان گروهی هس���تند که خداوند پیش از خروج قائم ارس���ال می کند و کس���ی را که جنایتی بر
آل محمد کرده وانمی گذارند مگر آنکه به قتل می رسانند».
َ قَ �ضَ ْ ن َ َ َ ن ْ َ ئ َ ف ْ ت َ َ ُ ْ ُ َ
ا� ل ت� ف� ِسد نّ� ِ�ف ي�
کافی « :206/ 8امام صادق؟ع؟ در مورد آیه ی :و� ي��ا ِإ�لى ب� ِ� ي� ِإ�سر ِا� ي�ل ِ� ي� ال ِك� ِب
ً
أ ض ََ
ال�
ر� َم ّر ت� ي ْ� ِن� 3،و در كتاب آس���مانى به فرزندان اس���رائيل خبر داديم كه :قطعا دو بار در زمين فساد
2

خواهي���د ك���رد ،فرمودند[ :این دو بار] قتل حضرت علی ب���ن ابی طالب و وارد کردن جراحت بر
امام حسن؟امهع؟ است.
ََ ُ َ ُُ ً َ ً
ً
َول ت� ْعل نّ� عل ّوا ك بِ� ي�را ،و قطعا به سركشى بسيار بزرگى برخواهيد خاست؛ کشتن امام حسین؟ع؟.
َ َ
ْ ُ أُ ُ
ف� ِإ� ذ�ا ج َ� َاء َوعد �ولاه َما ،پس آنگاه كه وعده ی [تحقق] نخس���تين آن دو فرا رس���د؛ زمانی که نصرت
خون حسین فرا رسد.
ْ
ُ
َ
أ
أ
َ
ف
َ
َ ّ
َ ً َ
ََ ْ َ ََْ ُ
َ ُ
َ
الد يَ� ِار ،بندگان���ى از خ���ود را ك���ه س���خت
ب�ع ث� ن�ا عل ي�ك ْم ِع ب�ادا ل ن�ا �و ِل ي� ب�� ٍس ش� ِد ي� ٍد ��ج اسوا ِخ�لال ِ
نيرومندن���د بر ش���ما مى گماريم ،ت���ا ميان خانهها به جس���تجو درآيند؛ گروهی هس���تند که خداوند
پیش از خروج قائم می فرستد و کسی را که جنایتی بر آل محمد کرده وانمی گذارند مگر آنکه
می کشند.
ً
َ ْ ْ ً
َوك نَا� َوعدا َم ف� ُعولا ،و این تهدید تحقق یافتنی است؛ خروج قائم؟ع؟.
َُ ََْ َ ُ ْ َ ََ ََ
ث� ّم َردد ن�ا لك ُم الك ّر ة� عل ْ ي� ِه ْم ،پ���س [از چندى] دوباره ش���ما را باز گردانده ب���ر آنان چيره مى كنيم؛
خ���روج امام حس���ین؟ع؟ در میان هفتاد تن از یارانش ،کالهخودهای���ی با آب طال که هر کدام
دو رو دارد بر س���ر دارند و به مردم خبر می دهند امام حس���ین خارج شده تا مؤمنان در آن تردید
نکنند و [بدانند] او دجال یا شیطان نیست ،و حجت قائم در میان آنان است.
پس چون در دل های مؤمنین اس���توار گردد که او امام حس���ین است ،مرگ به سراغ حجت
می آید و امام حس���ین کسی است که عهده دار غس���ل ،کفن ،حنوط و در قبر قرار دادن ایشان
 .1سوره ی اسراء 5/
 .2کافی 206/ 8
 .3سوره ی اسراء 4 - 6/
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می شود ،و تنها وصی است که عهده دار وصی می گردد».

1

غیب ��ت نعمانی  298/از ابان بن تغلب از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که بیرق حق
ظاهر ش���ود ،اهل مش���رق و مغرب آن را لعنت می کنند ،آیا می دانی برای چه؟ عرضه داش���تم:
نه ،فرمودند :به خاطر آنچه مردم ،از اهل بیت ایشان پیش از خروجشان می بینند».
هم ��ان  299/نظی ��ر آن را از منص ��ور بن حازم از ایش ��ان روایت می کند و به ج���ای جمله ی آخر این

عبارت آمده است« :به خاطر آنچه از بنی هاشم می بینند».
معنای این احادیث آن اس ��ت که برخی از بنی هاش ��م پیش از ایش ��ان نهضتی ب���ه راه می اندازد.
بنابر این احادیث زمینه س ��ازان س ��ه دسته هس ��تند؛ احادیث دولت پرچم های سیاه که نزد شیعه و
سنی مورد اتفاق است ،دولت یمانی که در منابع ماست و روایاتی که داللت می کند پیش از ظهور
زمین ��ه س ��ازانی خواهند بود ولی آنان را مش ��خص نمی کند ،ولی بر کس ��انی که ب���ا یهود می جنگند
انطباق دارد ،زیرا در تفسیر آیه ی مذکور است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

طب ��ق روای ��ات قیام دولت یمنی ها ،در س ��ال ظهور ام ��ام مهدی؟ع؟ و مقارن با خروج س���فیانی در
شام می باشد.
دول ��ت زمین ��ه س ��ازان ایران ��ی پیش از آن اس ��ت و آن ��ان نخس ��تین زمینه س ��ازانند ،لکن قی���ام آنها
در راس ��تای ی ��اری ایش ��ان در س ��ال ظه ��ور خواهد بود ،و راجح آن اس ��ت ک ��ه مردی از ق���م آغازگر این
حرکت باشد.

از ام ��ام کاظ ��م؟ع؟ روای ��ت ش ��ده« :مردی از قم م���ردم را به ح���ق دعوت می کن���د ،گروهی با او
همراه می ش���وند که دل هایش���ان به مانند پاره های آهن است ،بادهای س���خت آنان را به لرزه
نمی ان���دازد ،از نبرد ملول نمی ش���وند ،نمی هراس���ند ،و بر خ���دا توکل می کنن���د ،و فرجام از ِآن
متقین است».

2

مناس ��بتی که این روایت در آن بیان ش ��ده و نیز زمان این مرد معلوم نیس ��ت ،عالوه بر آنکه س���ند
 .1و نیز تفس���یر عیاش���ی  ،281/ 2کامل الزیارات  62/و  ،62مختصر البصائر  ،48/تأویل اآلیات  ،277/ 1االیقاظ من
الهجعة  ،309/اثبات الهداة  552/ 3و بحار 297/ 45
 .2بحار 215/ 57
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ندارد ،ولی امری که آن را تقویت می کند آن است که از تاریخ قم اشعری است که در سال  378آن
را تألیف کرده است.
از حدیث صحیح امام باقر؟ع؟ در مورد نهضت اهل مشرق ،فهمیده می شود که این حرکت پنج
مرحله دارد و آخرین آنها قیام آنان برای نصرت امام؟ع؟ در سال ظهور است.
در احادیث ش ��یعه و س ��نی س ��خن از دو ش ��خصیت ایرانی است :خراس ��انی و فرمانده ی قوای او
شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب .در منابع ما نیامده که فاصله ی این دو با ظهور امام؟ع؟ چه
مدت است ،ولی در منابع سنیان شش سال پیش از ظهور عنوان شده است ،الفتن  278/ 1و 310

از محمد بن حنفیه نقل می کند« :پرچمی س���یاه برای بنی عباس خارج می ش���ود .سپس پرچم
سیاه دیگری از خراسان بیرون می آید .کاله های آنان سیاه و لباسهایشان سفید است .پیش
قراول آنها مردی اس���ت به نام ش���عیب بن صالح یا صالح بن ش���عیب از بنی تمیم .آنان یاران
س���فیانی را شکس���ت می دهند تا آنک���ه در بیت المقدس فرود آیند .آنها زمین���ه را برای قدرت
یافتن مهدی آماده می کنند .سیصد نفر از شام به او می پیوندند .بین خروج او و واگذاردن امر
به مهدی هفتاد و دو ماه است».
همان  310/ 1از همو روایت می کند« :بین خروج بیرق سیاه از خراسان و شعیب بن صالح و
خروج مهدی تا واگذاری امر به مهدی هفتاد و دو ماه است».

1

در نق ��ل القول المختصر  34/این عبارت نیز آمده اس ��ت« :بیرق های س���یاه از خراس���ان خارج
می شود و در کنار مهدی به بیت المقدس می آید».
المس ��ند الجامع  389/ 18از ابو هریره از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :پرچم هایی س���یاه از خراسان
خارج می شود .هیچ چیزی آنها را بر نمی گرداند تا آنکه در الیاء نصب شوند».

2

غیب ��ت نعمان ��ی  253/از ابن ابی نصر از ام ��ام رضا؟ع؟ نقل می کند« :پی���ش از این امر [ظهور]،
سفیانی ،یمانی ،مروانی و شعیب بن صالح خواهند بود ،پس این چرا چنین ادعا می کند؟»
در احادی ��ث صحیح منابع ما آمده که حرکت خراس ��انی و ش ��عیب که پرچم را تس ��لیم امام؟ع؟
 .1و مالحم ابن منادی  ،47/سنن دانی  ،98/عقد الدرر  126/و الحاوی  67/ 2و 68
 .2السنن فی الفتن 1055/ 5
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می کنند ،مقارن ظهور یمانی و سفیانی است ،غیبت نعمانی  253/از امام باقر؟ع؟ حدیثی طوالنی
نقل می کند که در آن تعدادی از حوادث و نش ��انه ها ذکر ش ��ده اس ��ت ،در قسمتی از آن آمده است:

«خروج س���فیانی ،یمانی و خراس���انی در یک س���ال ،یک ماه و یک روز بس���ان رش���ته ای مهره
پیاپی خواهد بود .لذا از هر س���و جنگ رخ خواهد داد .وای بر کس���ی که با آنان دش���منی کند.
در میان این بیرق ها بیرقی هدایتگرتر از بیرق یمانی نیس���ت ،آن پرچم هدایت اس���ت زیرا به
سوی صاحبتان دعوت می کند».

را� ت
حد ی� ثِ� :آ��غ ا�ز امر امام؟ع؟ ا�ز یا� ن
اس�
ش ��یعه و س ��نی روای ��ت می کنند ک ��ه آغاز امر حض ��رت مهدی؟ع؟ از مش ��رق خواهد ب���ود ،غیبت
نعمان ��ی  304/از ح ��ارث همدان ��ی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کندّ ...« :
مجعد اس���ت ،و بر گونه

خالی دارد .آغاز او از مش���رق خواهد بود .چون چنین ش���ود س���فیانی خروج ک���رده به اندازه ی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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مدت حمل یک زن _ نه ماه _ حکومت می کند .او در ش���ام خروج می کند و اهل ش���ام _ مگر
گروه هایی که بر حق استوارند و خدا آنان را از خروج با او مصون می دارد _ تسلیم او می شوند».
از آنجا که به طور قطع ظهور امام؟ع؟ از مکه خواهد بود ،گفتیم که آغاز امر ایشان از مشرق است،
یعنی یاران ایشان از سوی مشرق خواهند آمد.
وهابی ��ت می پندارن ��د حضرت مهدی؟ع؟ خود از س ��مت مش ��رق می آید ،لذا قائ���ل به مهدویت
ش ��خصی نجدی از غیر بنی هاشم ش ��دند و او را نزد ابن باز بردند ،و خوشایند او واقع شد ،سپس او
را به افغانستان و چچن بردند تا صدق کند که از ناحیه ی مشرق خواهد آمد !
حدی ��ث امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ می رس ��اند که این امر قبل از خروج س ��فیانی اس���ت ،و مدتی نه کوتاه
و ن ��ه چن ��دان بلن ��د با آن فاصل ��ه دارد ،زیرا عطف بین ای ��ن دو مقوله را با حرف واو _ و ن���ه فاء یا ّثم _
آورده اس ��ت .بلکه اش ��اره بدان دارد که خروج س ��فیانی مس � ّ�بب از حرکت زمینه س���از ایران ،و گویا
عکس العملی در قبال آن می باشد.
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س�اه و اهل ش
م� قر�
حد ی� ثِ�:
اصحا� ب� ی� قر� های ی
ب
ای ��ن حدی ��ث که ب ��ه حدی ��ث «پرچم ه ��ای س ��یاه» ،حدی ��ث «اه ��ل مش ��رق» و حدی ��ث «آنچه
اهل بی ��ت؟مهع؟ ب ��ا آن مواج ��ه می ش ��وند» مع ��روف اس ��ت ،در مناب ��ع م ��ا و به وف ��ور در منابع س���نیان
آمده است.
ابن مس ��عود و تع ��دادی از صحاب ��ه آن را نق ��ل می کنن ��د و گروه ��ی از علم ��ای س ��نی آن را صحیح
شمرده اند.
یک ��ی از قدیمی تر ی ��ن مآخ ��ذ آن الفت ��ن اس ��ت ،ابن حم ��اد در  310/ 1از عبد اهلل بن مس ��عود نقل

می کند« :نزد پیامبر؟ص؟ بودیم که جوانانی از بنی هاش���م آمدند و رنگ چهره ی حضرت تغییر
کرد .گفتند :ای رسول خدا ! همواره در چهره ی شما حالتی می بینیم که خوش نداریم ،ایشان
فرمودند :ما اهل بیتی هس���تیم که خدا برایمان آخرت را بر دنیا اختیار کرده اس���ت .اهل بیت
من پس از من با بال و رانده و آواره شدن مواجه می شوند ،تا آنکه قومی از اینجا از سوی مشرق،
که اصحاب بیرق های سیاه هستند بیایند .آنان حق را می خواهند ولی به آنان داده نمی شود
_ دو یا سه بار این کار را می کنند _ ،پس می جنگند و یاری می شوند و آنچه را خواسته بودند
ب���ه آنه���ا می دهند ولی نمی پذیرند ،ت���ا آن را به مردی از اهل بیت من که زمی���ن را پر از عدالت
می کند ،همان گونه که از س���تم پر ش���ده است ،بدهند .هر یک از شما آن را درک کرد به سوی
آنها برود اگر چه چهار دست و پا بر روی برف باشد ،زیرا او مهدی است».

1

المس ��تدرک  464/ 4چنین نقل می کند« :حضور رس���ول خدا؟ص؟ رسیدیم ،ایشان با چهره ای
مسرور بیرون آمدند .از هرچه سؤال می کردیم پاسخ می دادند ،و هرگاه سکوت می کردیم خود
س���خن می آغازیدند ،تا اینکه جوانانی از بنی هاش���م که حس���ن و حس���ین در میان آنها بودند
عبور کردند .چون آنان را مش���اهده کرد ،به خود چس���بانید و اش���ک از چشمانش جاری شد،
ما گفتیم :پیوسته در صورت شما حالتی می بینیم که خوشایندمان نیست .ایشان فرمودند:
ما اهل بیتی هس���تیم ک���ه خداوند برای ما آخرت را بر دنیا برگزیده اس���ت ،و اهل بیت من پس
از م���ن ب���ا رانده و آواره ش���دن در ب�ل�اد مواجه خواهند ش���د ،تا آنکه بیرق هایی س���یاه از جانب
 .1المصنف ابن ابی شیبه  ،235/ 15سنن ابن ماجه  ،1366/ 2مسند الصحابه ابن کلیب  41/و مالحم ابن منادی 44/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان

ایرانی ـ ـ ـ ــان

یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

681

مشرق باال رود.
آن���ان ح���ق را می خواهن���د ولی به آنه���ا نمی دهند ،آن���گاه [دیگ���ر ب���ار] آن را می خواهند ولی
نمی دهن���د ،س���پس [ب���رای ب���ار س���وم] آن را خواس���تار می ش���وند ول���ی ب���ه ایش���ان نمی دهند.
پس پیکار می کنند و مورد نصرت قرار می گیرند .هر کسی از شما یا نسلتان آن را درک کرد نزد
امام اهل بیتم برود اگر چه چهار دس���ت و پا بر روی برف ،زیرا آنها بیرق های هدایت هستند و
آنها را به مردی از اهل بیتم می سپارند»...

1

ای ��ن روایت در منابع ما نیز آمده اس ��ت ،دقیق ترین نقل ،روایت غیب ��ت نعمانی  273/از ابو خالد

کابلی از امام باقر؟ع؟ است« :گویا قومی را می بینم که در مشرق خروج کرده اند و حق را می طلبند
ولی به آنان داده نمیشود .سپس [دیگر بار] آن را طلب می کنند ولی به آنها نمی دهند .چون
چنین بینند شمشیرهایش���ان را بر ش���انه ها بگذارند ،پس آنچه را خواسته بودند به آنها بدهند
ولی نپذیرند تا آنکه قیام کنند ،و آن را جز به صاحبتان ندهند ،کشته های آنها شهیدند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بدان ! اگر من آن [دوران] را درک می کردم ،جانم را برای صاحب این امر نگاه می داشتم».

2

چند نکته:
اول :این حدیث تواتر معنوی دارد زیرا به طرق متعدد و از چند تن از صحابه نقل شده است ،لذا
به صدور آن از رسول خدا؟ص؟ اطمینان می یابیم ،و اینکه ایشان خبر از مظلومیت اهل بیتشان؟مهع؟،
و استمرار این ظلم تا زمان ظهور اینان که از مشرق بر می خیزند ،و عرصه را برای حضرت مهدی؟ع؟
_ که مدتی پس از قیام دولت آنان ظاهر می ش ��ود و آنها بیرقشان را تسلیم می کنند _ فراهم می کنند،
داده اند.
دوم :مقص ��ود از ای ��ن دو عنوان ایرانیان هس ��تند و ای ��ن نزد صحابه ی راوی ای���ن حدیث ،و تابعین
و پس ��ینیان آن ��ان در طول روزگار مورد اتفاق اس ��ت ،چرا که آنان حتی به طور ن���ادر هم ادعا نکرده اند
اینان مثال اهالی ترکیه ی فعلی ،افغانس ��تان ،هند یا جای ��ی دیگرند .بلکه برخی از بزرگان محدثین
 .1مسند بزار  310/ 4و  ،354سنن دانی  ،92/جامع سیوطی  ،101/ 3زوائد ابن ماجه  ،527/السنن فی الفتن 1029/ 5
و المعجم االوسط 327/ 6
 .2و نیز دالئل االمامه  233/و  ،235مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟ محمد بن سلیمان  ،110/ 2المالحم و الفتن  52/و ،161
کشف الغمة  262/ 3و  ،268العدد القویة  ،90/اثبات الهداة  595/ 3و بحار  82/ 51و 83
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و مؤلفین آنها تصریح کرده اند اینان فارس هس ��تند .و در برخی روایات هم عنوان خراس ��انیان بر آنان
اطالق ش ��ده است تا جایی که به حدیث بیرق های خراسان شهرت یافته ،بنابراین اینکه وهابیان
آن را به اهل افغانستان و طالبان و چچن تفسیر کرده اند به دور از فهم تمامی مسلمین است !
س ��وم :حرکت آن ��ان با واکنش و جنگی عالمی روبروس ��ت .آنان در ابت ��دای حرکت بر حاکم خود
خروج می کنند .آنگاه نزدیک ظهور برای نصرت امام و سپردن بیرق خود به ایشان قیام می نمایند.
چهارم :این عبارت از فرمایش امام باقر؟ع؟ :پس آنچه را خواسته بودند به آنها بدهند ولی نپذیرند
تا آنکه قیام کنند ،و آن را جز به صاحبتان ندهند ،می رساند که آنها در سال ظهور سر تسلیم پرچم
سرزمین خود به امام؟ع؟ ،دچار اختالف می شوند ،و پیروزی از ِآن موافقان این کار خواهد بود.

المالحم و الفتن  136/روایت می کند« :هنگامی که بیرق های س���یاه _ که شعیب بن صالح
در آن است _ لشکر سفیانی را شکست دهند ،مردم مهدی را آرزو کرده در طلب او بر می آیند.
او ک���ه پرچم رس���ول خدا؟ص؟ را با خود همراه دارد از مکه خارج می ش���ود .بع���د از آنکه مردم به
جه���ت ب���ه درازا انجامیدن ب�ل�ا ،از خروج او نومید می ش���وند ،دو رکعت نماز گ���زارده و چون از
آن فارغ می ش���ود صدا می زن���د :ای مردم ! بال بر امت محمد؟ص؟ و خصوص اهل بیت ایش���ان
پافشاری کرده است ،مقهور شدیم و بر ما ستم شده است».
پنجم :حدیث بیرق های س ��یاه از اخبار غیبی اس ��ت و بر نبوت رس ��ول خدا؟ص؟ داللت می کند،
چ ��را ک ��ه می بینیم هم چنان که ایش ��ان خبر دادن ��د ،ظلم ،جنای ��ت و آوارگی در ح ��ق اهل بیت؟مهع؟
در طول قرن ها وارد ش ��ده اس ��ت تا جایی که به چهار جهت دنیا رس ��یده اند .ما هیچ خاندانی را در
شرق تا غرب این کره ی خاکی نمی یابیم که اینچنین با آنها معامله کرده باشند.
شش ��م :عبارت امام باقر؟ع؟ :گویا قومی را می بینم که در مشرق خروج کرده اند ،توصیف دقیقی
اس ��ت و داللت می کند این امر وعده ی حتمی الهی اس ��ت .و پیامبر و امامان؟مهع؟ چنین تعبیری را
زمانی به کار می بردند که امر حتمی الوقوع باش ��د آنچنان که گویا بدان می نگرند .بلکه می رس���اند
آنان با بصیرتی که خداوند آنان را بدان مخصوص کرده آن را می بینند.
ع�ل�اوه ب ��ر آنک ��ه بیانگر مراحل حرک ��ت آنان تا عص ��ر ظهور ،و منتهی ش ��دن به قیام ب ��رای نصرت
حضرت مهدی؟ع؟ است.
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هفتم :این عبارت :اگر من آن [دوران] را درک می کردم جانم را برای صاحب این امر نگاه می داشتم،
می فهماند قیام نهایی آنان بیش از مدت عمر یک انسان تا ظهور فاصله ندارد.

ئ
روا ی� تا�ی که ت
س�اه ب� شا�د
اح�مال می رود ا�ج�ز ا�ی ا�ز روا ی� ت� ب� ی� قر� های ی
به نظر می رسد روایتی که احمد ،ابن ماجه در سنن خود  1368/ 2و دیگران می آورند ،قسمتی از

آن باشد« :مردمی از مشرق آشکار می شوند که قدرت را برای مهدی آماده می کنند».

1

المعجم الکبیر  229/ 4از خالد بن عرفطه نقل می کند که روز ش ��هادت امام حس���ین؟ع؟ گفت:

«این همان اس���ت که از رس���ول خدا؟ص؟ ش���نیدم ک���ه فرمودند :ش���ما پس از م���ن در اهل بیتم
[و نحوه ی رفتار با آنان] امتحان می شوید».

2

الفتن  313/ 1از حس ��ن بصری« :رسول خدا؟ص؟ س���خن از بالیی آوردند که اهل بیتشان با آن
روبرو می ش���وند ،تا آنکه خدا بیرقی س���یاه از مش���رق بفرس���تد .هر که آن را یاری دهد خدا او را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ی���اری نمای���د ،و هر که وا گذارد خدایش واگذارد .تا آنکه نزد مردی همنام من آیند و امر خود را
بدو سپارند .و خدا او را تأیید و نصرت کند».

3

و نیز حدیث بیرق های خراسان به سمت قدس که سنن ترمذی  ،362/ 3مسند احمد ،ابن کثیر
در نهایه ،بیهقی در دالئل و دیگران آورده اند.
اب ��ن صدی ��ق مغربی در ّرد بر ابن خلدون آن را صحیح می ش ��مارد ،روای ��ت می کند« :پرچم هایی

سیاه از خراسان خارج می شوند .چیزی آنها را باز نمی گرداند تا آنکه در ایلیاء نصب شوند».
در منابع ما ،ابن طاووس در المالحم  43/و  58آن را از سنیان نقل کرده است .این روایت سخن از
حرکت لشکری از ایران به سمت قدس دارد که همان حرکت امام مهدی؟ع؟ است.

مجمع البحرین می نویسد« :ایل بیت المقدس است ،و گفته شده به معنی بیت اهلل است،
 .1و نیز ر.ک به المعجم االوسط  ،200/ 1البیان شافعی  _ 490/وی آن را حدیثی حسن و صحیح می شمارد که افراد ثقه
و استوار نقل کرده اند _ ،عقد الدرر  ،125/التذکره ی قرطبی  ،699/فرائد السمطین  ،333/ 2خریدة العجائب ،257/
تحفة االشراف  ،307/ 4المنار المنیف  ،145/فتن ابن کثیر  41/ 1و مغربی  555/و وی نیز آن را صحیح شمرده است.
 .2کشف االستار هیثمی  233/ 3و مجمع الزوائد  149/ 9وی می نویسد :آن را طبرانی و بزار نقل کرده اند و راویان نقل
بزار رجال صحیح هستند ،مگر عماره که ابن حبان او را ثقه شمره است.
 .3عقد الدرر  ،130/المالحم و الفتن  54/و الحاوی 68/ 2
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زیرا این در زبان عبرانی اهلل است».
از آنجا که فرمانده ی این پرچم ها ش ��عیب بن صالح ،فرمانده ی لش ��کر امام؟ع؟ اس ��ت ،مقصود
از این روایت حمله ی حضرت برای آزاد سازی شام و قدس است.
و نیز حدیث گنج های طالقان که در منابع سنیان از حضرت علی؟ع؟ نقل شده است ،الحاوی
 82/ 2و کن ��ز العم ��ال  262/ 7روای ��ت می کنن ��د«َ :ب���ه َبه به طالق���ان ،زیرا خداون���د عزوجل در آن

گنج هایی دارد که از طال و نقره نیست ،بلکه مردانی هستند که خدا را به خوبی شناخته اند
و یاران مهدی در آخرالزمان خواهند بود».

1

در مناب ��ع ما :بح ��ار االنوار  307/ 52از کتاب س ��رور اهل االیمان اثر علی بن عب ��د الحمید نیلی از

امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :او گنجی در طالقان دارد که نه طالست و نه نقره ،و بیرقی که از
زمانی که پیچیده شده باز نشده است ،و مردانی که دل هایشان گویا پاره های آهن است .در
راه خ���دا تردیدی در آنها راه نیابد .از آتش س���خت ترند .اگر بر کوه ها هجوم آرند آنها را از جای
بردارند .با پرچم هایش���ان منطقه ای را قصد نکنند مگر آن را ویران س���ازند .گویا بر اسبانش���ان
عق���اب اس���ت .به قصد برکت بر زین اس���ب امام دس���ت می کش���ند .او را در می���ان می گیرند
و ب���ا جان هایش���ان در جنگ ها از او محافظه می کنند .ش���ب را مش���غول عبادتن���د ،و بر روی
اسبانش���ان صبح می کنند .راهبان ش���ب و ش���یران روزند .فرمانبری آنها بیش از کنیز نس���بت
به موالی خویش اس���ت .بس���ان چراغند ،گویا در دل هایشان چراغ اس���ت .از بیم او ترسانند.
خواهان شهادتند و کشته شدن در راه خدا را تمنا دارند .شعارشان یا لثارات الحسین است.
چون ّ
طی مسیر می کنند رعب پیش از آنان و به فاصله ی یک ماه خواهد رفت .گروه گروه نزد
مولی می آیند ،و خدا امام حق را با آنان یاری خواهد کرد».
نگارنده :راوی اینان را بر اساس عصر خود توصیف می کند و مقصود آن است که اینان شجاعند
و به واسطه ی ایمانشان از دیگران متمایز.
من پیشتر تصور می کردم مراد از طالقان در این روایات منطقه ایست که در صد کیلومتری شمال
غرب تهران ،در سلس ��له جبال البرز قرار دارد ،منطقه ای که اآلن ش ��هر و چند روستا دارد و طالقان نام
 .1و نیز ینابیع المودة 449/
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دارد و اهالی آن از قدیم به تقوی و قرائت قرآن و تعلیم آن شهرت دارند.
ولی بعد از دقت در روایات این نظر برایم رجحان یافت که مقصود ایرانیان هستند و نه خصوص
اهالی طالقان ،و اینکه ائمه؟مهع؟ آنها را اهل طالقان نامیدند از آن جهت است که سرزمینشان جبال
طالقان نامیده میشد ،همان گونه که خراسان و مشرق نامیده می شد.
روایت دیگری که احتمال می رود از اجزاء حدیث بیرق های س ��یاه باش ��د :تفس���یر فرات  164/از

انس« :روزی رسول خدا؟ص؟ آمدند و دست در دست علی بن ابی طالب؟ع؟ داشتند ،مردی
به ایش���ان برخورد کرد .ایش���ان فرمودند :ای فالن ! به علی ناس���زا نگویید ،زیرا هر که او را ناسزا
گوید به من ناسزا گفته است ،و هر آنکه به من ناسزا گوید خدا را ناسزا گفته است.
ای فالن ! به خدا قس���م ،تنها فرش���ته ی ّ
مقرب یا بنده ای که خدا دلش را برای ایمان آزموده
است ،به آنچه از علی در آخرالزمان بروز می کند ایمان می آورد.
ّ
محرومی���ت ،قتل و آوارگی فرزندان عبد المطلب را در می رس���د،
ای فالن ! بالیی س���خت،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پس ای فالن ! در مورد اصحاب ،فرزندان و عهد من ،خدا را در نظر بگیر و تقوای الهی پیش���ه
کن ،چرا که خداوند روزی دارد که در آن برای مظلوم از ظالم انتقام خواهد گرفت».

خ� ن
را� و ش�ع�� ف� ن
رما�ده ی ش
راسا�ی حاکم یا� ن
ل�کر
ی ب
در احادیث چنین تصویر ش ��ده که خراسانی حاکم ایران و شعیب بن صالح ،به عراق می آیند تا
با امام مهدی؟جع؟ بیعت کنند و بیرق کشورشان را به ایشان بسپارند.
در روایات سخن از ارسال قوا از ایران به حجاز برای یاری امام؟ع؟ نیست .در برخی وارد شده که
قوای آنان پیش از ظهور به سمت عراق حرکت می کنند ،الفتن  313/ 1از امام باقر؟ع؟ نقل می کند:

«پرچم های س���یاه که از خراس���ان خارج می ش���ود در کوفه فرود می آید .پس چون مهدی ظاهر
شود ،بیعت خود را برای ایشان میفرستند».

1

خراس ��انی و ش ��عیب پس از آنکه امام؟ع؟ وارد عراق ش ��وند بیعت می کنند ،آنگاه ایشان شعیب
را فرمان ��ده ی لش ��کر ق ��رار می دهن ��د ،و ق ��وای خراس ��انیان در فت ��ح قدس و فلس���طین همراه ایش���ان
 .1عقد الدرر ،129/والحاوی  ،69/ 2والخرائج و الجرائح  1158/3و المالحم و الفتن 55/
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خواهند بود .البته بعید نیس ��ت امام؟ع؟ به قوای ایرانی فرمان دهند که قبل از خود وارد عراق شوند
تا با لشکر سفیانی روبرو شده بتوانند دست تجاوز آنها بر شیعیان را کوتاه کنند.
عالوه بر گزارش ابن حماد ،روایت المالحم و الفتن که پیش ��تر گذش ��ت نیز بر این مطلب داللت

دارد« :هنگامی که بیرق های س���یاه _ که ش���عیب بن صالح در آن اس���ت _ لش���کر س���فیانی را
شکس���ت دهند ،مردم مهدی را آرزو کرده در طلب او بر می آیند .او که پرچم رس���ول خدا؟ص؟
را با خود همراه دارد از مکه خارج می شود».
ابن حماد گزارشات متعددی با این مضمون نقل می کند که قوای خراسانی پیش از ظهور و برای

مقابله با هجمه ی س ��فیانی وارد عراق می ش ��وند 314/ 1 ،از حضرت امیر؟ع؟« :پرچم های س���یاه
خارج می شوند و با سفیانی می جنگند .جوانی از بنی هاشم _ که در کتف چپ خالی دارد،
و پیش قراولش مردی از بنی تمیم است که او را شعیب بن صالح گویند _ در میان آنهاست،
و یاران سفیانی را شکست می دهد».
همو از عمار بن یاسر روایت می کند« :هنگامی که سفیانی به عراق برسد و یاران آل محمد را
بکشد ،مهدی که شعیب بن صالح پرچمدار اوست خروج می کند».
وی از امام باقر؟ع؟ نیز نقل می کند« :جوانی از بنی هاش���م که در کف دس���ت راس���تش خالی
دارد ،با بیرق هایی سیاه از خراسان خارج می شود ،و شعیب بن صالح در پیش او قرار دارد.
او با اصحاب سفیانی پیکار می کند و آنان را شکست می دهد».
همو از حسن بصری« :در ری مردی گندمگون ،کوسه و با قامتی معتدل از غالمان بنی تمیم
_ که شعیب بن صالح نام دارد _ به همراه چهار هزار تن خروج می کند .جامه هایشان سفید و
بیرق هایشان سیاه است .او پیش قراول لشکر مهدی خواهد بود .کسی به مصاف او نمی رود
مگر آنکه شکست می خورد».
سفیان کعبی گوید« :پرچمدار مهدی پسری است با ّ
سن کم ،ریش اندک و زرد پوست .اگر
با کوه ها بجنگد آنها را منهدم می سازد تا آنکه در ایلیا فرود آید».
همان  372/ 1از عبد اهلل بن عمر« :مردی از فرزندان حس���ین از س���مت مشرق خروج می کند.
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اگر کوه ها به مصاف او آیند آنها را فرو ریخته در آنها راهسازی خواهد کرد».

1

مجم ��ع الزوائ ��د  317/ 7از عبد اهلل بن عمر« :پیامبر؟ص؟ در می���ان تعدادی از مهاجرین و انصار
نشس���ته بودن���د ،علی بن ابی طالب؟ع؟ س���مت چپ و عباس طرف راس���ت ایش���ان حضور
داش���تند .عباس و م���ردی از انصار با هم نزاع کردند و انصاری با عباس تند ش���د .پیامبر؟ص؟
دس���ت عباس و حضرت علی؟ع؟ را گرفت و فرمود :از صلب این ،جوانی خارج می ش���ود که
زمین را از س���تم و ظلم می آ کند ،و از صلب این ،جوانی خارج می گردد که زمین را از عدل و
داد پر می کند .وقتی آن را دیدید ،به سوی جوان تمیمی که از سمت مشرق می آید و پرچمدار
مهدی است بروید».

2

الفتن  86/از ابو جعفر« :س���فیانی پس از ورود به کوفه و بغداد لش���کریانش را در آفاق پراکنده
می سازد .به او خبر می رسد که حرکتی از وراء النهر از جانب اهل خراسان شکل گرفته است.
اهل مش���رق آنان را شکس���ت میدهند .هنگامی که این خبر به س���فیانی می رس���د ،لش���کری
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دوالب ری و
عظی���م را به فرمانده���ی مردی از بنی امیه به اصطخر اعزام می کن���د .در قومس،3
ِ
مرزهای زرنج 4جنگ در می گیرد .آن هنگام اس���ت که سفیانی دستور به کشتار اهالی کوفه و
مدینه می دهد .پس بیرق های س���یاه از خراس���ان می آیند .فرماندهی همه ی مردم را جوانی از
بنی هاشم که در کف دست راست او خالی است بر عهده دارد .خداوند امر و راه او را آسان
خواه���د کرد .او نبردی در مرزهای خراس���ان خواهد داش���ت .هاش���می در طریق ری می رود و
مردی از عجمان را که ش���عیب بن صالح گویند به اصطخر به مصاف اموی می فرس���تد .او و
مهدی و هاش���می در بیضاء اصطخر با هم مواجه میش���وند .نبردی س���خت میان آن دو گروه
رخ می دهد تا جایی که اسبان تا مچ پا در خون پا می گذارند.
در ادامه نبردهای دیگری را نیز ذکر می کند».

5

 .1و نی���ز تلخیص المتش���ابه  ،407/ 1البی���ان  ،513/عقد الدرر  ،127/القول المختص���ر  ،15/المالحم و الفتن  85/و
اثبات الهداة 614/ 3
 .2المعجم االوسط  ،79/ 5جامع سیوطی  ،759/ 8الحاوی  ،62/ 2الفتاوی الحدیثیة  27/و مغربی 559/
 .3منطقه ای وسیع در ذیل جبال طبرستان
 .4سیستان
 .5الحاوی 69/ 2
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این ها همه عباراتی بدون سند و بریده بریده است ،و آثار جعل بر آنها پدیدار می باشد ،و هدف،
آن اس ��ت ک ��ه حدیث بیرق های س ��یاه را بر قیام ابو مس ��لم خراس ��انی و ورود لش ��کریان وی به عراق
تطبیق کند.

ض� ف
را� پ� ی� ش� ا�ز ق
ع� گ�ز ِش
ار� ورود امام مهدی؟جع؟ ب�ه یا� ن
عرا�
آنچه مورد اتفاق است آن است که آغاز حرکت امام؟ع؟ از مکه است و هدف آن سرزمین قدس،
و در ای ��ن میان ایش ��ان به بررس ��ی و آماده س ��ازی حکومتی جدی ��د در حجاز و عراق ،و نیز فرس���تادن
لشکری به سمت قدس می پردازد.
تنها در یک یا دو روایت و آن هم از فتن ابن حماد آمده که ایشان ابتدا به جنوب ایران می آید ،چرا
که ایرانیان ،حاکم آنان خراسانی و فرمانده ی لشکر شعیب بیعت خود را اعالم می کنند .سپس به
همراه آنها وارد نبرد با سفیانی در بصره می شود و بعد وارد عراق می گردد.

الفت ��ن  86/از حض ��رت امیر؟ع؟« :هنگامی که لش���کر س���فیانی ب���ه عراق رود ،ب���ه دنبال اهل
خراس���ان می فرس���تد .اهل خراس���ان ه���م در طلب مه���دی می رون���د .مهدی ،با هاش���می که
پرچم ه���ای س���یاه را ب���ه هم���راه دارد و بر مقدمه ی لش���کرش ش���عیب بن صالح اس���ت مواجه
می ش���ود .آنان و یاران س���فیانی بر دروازه ی اصطخر با هم روبرو می ش���وند ،و میان آنها جنگی
س���خت در می گیرد .پرچم های س���یاه غالب می ش���وند و لشکر س���فیانی می گریزند .آن زمان
است که مردم آرزوی مهدی داشته به جستجوی او می روند».
اصطخر ش ��هری در جنوب ایران است .این روایت ضعیف بوده و و تعارض با روایاتی دیگر دارد.
البته احتمال آن وجود دارد که امام؟ع؟ به قوای ایرانی فرمان دهند که قبل از خود وارد عراق شوند تا
با لشکر سفیانی روبرو شوند ،لکن دلیلی بر ورود ایشان به ایران در دست نیست.

م�ا�ع ش��عی در�باره ی خ� ن
راسا� ی� ن
س�اه
ا� و
اصحا� ب� ی� قر� های ی
احاد ی� ث� ن ب ی
ب

ً
برخ ��ی از ای ��ن احادیث قبال گذش ��ت .از جمله عی ��ون اخبار الرضا؟ع؟ « :59/ 2امام حس���ین از

امیرالمؤمنین؟امهع؟ از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند که فرمودند :قیامت بر پا نخواهد شد تا آنکه

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان

ایرانی ـ ـ ـ ــان

یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

689

قائمی از ما برای حق قیام کند ،و این ،زمانی است که خدای عزوجل به او اذن دهد .هر کس
از او پیروی کند نجات یابد و هرکه سرپیچی نماید هال ک شود.
ای بندگان خدا ! خدا را در نظر گیرید ،خدا را در نظر گیرید و گرچه چهار دست و پا بر روی
برف ،به نزد او بروید که خلیفه ی خداوند عزوجل است».

1

این روایت به ایرانیان نظر دارد ،زیرا سرزمینش ��ان برفی است ،احتمال دیگر آن است که این تعبیر
کنایی و به معنای تحمل مشقت و سختی باشد.

2

ن ق
ب� خ
ر�ی روا ی� ت
رامو� �م
ا� پ� ی�
در ب ��اره ی فضیل ��ت و آین ��ده ی قم احادیثی از اهل بیت؟مهع؟ رس ��یده اس ��ت .از بررس���ی آنها ظاهر
می شود که قم طرحی است که امامان؟مهع؟ آن را در وسط ایران و بر دستان یاران امام زینالعابدین؟ع؟
در س ��ال  73تأس ��یس کرده اند .پس از آن هم ایش ��ان آن را به طور خاص مورد عنایت داش���ته و خبر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

داده اند که آن دیار در آینده مکانتی عظیم و واال خواهد داشت ،و اهالی آن یاران حضرت مهدی؟ع؟
خواهند بود.
در برخ ��ی احادی ��ث آمده که قم به جهت مناس ��بت با نام قائم؟ع؟ و اینک���ه اهل آن برای نصرت
ایشان قیام می کنند قم نامیده شد ،بحار االنوار  215/ 57از عفان بصری از امام صادق؟ع؟ روایت

می کند« :آیا می دانی چرا قم ،قم نامیده ش���د؟ عرض کردم :خدا و رس���ولش داناترند ،فرمودند:
قم نامیده شد ،زیرا اهالی آن با قائم آل محمد؟مهع؟ اجتماع و قیام می کنند ،بر او استوار مانده
و یاری می دهند».
اهل بیت؟مهع؟ برای قم مفهومی وس ��یعتر از یک ش ��هر قائل هس ��تند ،ایش ��ان آن را ب���ه معنای ّ
خط
و منه ��ج والی ��ت اهل بی ��ت؟مهع؟ و قیام با حض ��رت مهدی؟ع؟ نیز اس ��تعمال کرده اند ،بح���ار االنوار

 217/ 57نق ��ل می کن ��د« :جماعت���ی از اه���ل ری ب���ر ام���ام ص���ادق؟ع؟ وارد ش���دند و گفتند :ما
از اهال���ی ری هس���تیم ،ایش���ان فرمودن���د :خ���وش آمدن���د ب���رادران ما از اه���ل قم ،آن���ان گفتند:
 .1و نیز ر.ک به کفایة االثر  ،106/دالئل االمامة  ،239/الصراط المستقیم  116/ 2و اثبات الهداة  523/ 3و 572
 .2برخی گویند :همین احتمال دوم در روایت مقصود اس���ت و تعبیر مزبور ،کنایه از تحمل س���ختی هاس���ت ،از این رو،
اختصاصی به ایرانیان ندارد ،برای آشنایی بیشتر با این تعبیر ر.ک به من ال یحضره الفقیه  231/ 1حدیث  .696م
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م���ا اهل ری هس���تیم ،و ایش���ان ب���از فرمودند :خ���وش آمدند برادران م���ا از اهل ق���م ،و آنان برای
س���ومین بار س���خن خود را تکرار کردند و همان عبارت را ش���نیدند ،و این گفتار و پاسخ چند
بار تکرار شد.
آنگاه فرمودند :خداوند حرمی دارد که مکه اس���ت ،رس���ولش حرمی دارد که مدینه اس���ت،
امیرالمؤمنین دارای حرمی اس���ت که کوفه باش���د ،و ما حرمی داریم و آن شهر قم است ،در آن
زنی از فرزندان من مدفون می شود که فاطمه نام دارد ،هر کس او را زیارت نماید بهشت برایش
واجب گردد.
راوی گوید :این فرمایش پیش از آن بود که امام کاظم؟ع؟ به دنیا آیند».
ای ��ن حدیث بدان معناس ��ت که قم حرم امام ��ان اهل بیت؟مهع؟ تا حضرت مهدی؟جع؟ اس���ت،
و اهل ری و غیر آن از اهالی قم به حس ��اب می آیند ،و این بابت آن اس ��ت که در منهج اهل قم س���یر
می کنند.
از این رو گفتیم مقصود از قم در روایات ممکن اس ��ت گاه ش ��هر قم باشد ،و گاه تمام ایرانیانی که
بر ّ
خط و منهج آنهایند.
س ��خن راوی نیز بدان معناس ��ت که امام صادق؟ع؟ از به دنیا آمدن نواده ی خود حضرت فاطمه
دختر امام کاظم؟امهع؟ خبر داده اند پیش از آنکه امام موسی بن جعفر؟ع؟ به دنیا آیند ،یعنی پیش از
سال  ،128و نیز خبر داده اند که او در آنجا دفن می شود و با گذشت بیش از هفتاد سال از آن تاریخ
این امر نیز محقق شد.
جالب اس ��ت که امامان معصوم؟مهع؟ از ابتدای تأس ��یس قم ،در صدد آماده س ��ازی اهل آن برای
یاری حضرت مهدی؟ع؟ بوده اند ،این مطلب از آنجا به دست می آید که محبت قمیین نسبت به
امام مهدی؟ع؟ پیش از والدت آن حضرت معروف بوده اس ��ت ،بحار االنوار  218/ 57از صفوان بن

یحیی نقل می کند« :حضور امام رضا؟ع؟ بودم که سخن از اهل قم و اشتیاق آنان به حضرت
مهدی؟ع؟ به میان آمد ،ایشان بر آنها رحمت فرستاده و فرمودند :خدا از آنان راضی باشد ،و
در ادامه افزودند :بهشت هشت در دارد که یکی از آنها برای اهل قم است ،آنها بهترین شیعیان
ما از بین س���رزمین ها هس���تند ،خداوند تعالی والیت ما را در طینت آنان عجین کرده است».
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ّ
در صدیقی ��ن و مؤمنی ��ن به غیب باش ��د .اهل قم ای ��ن محبت را تا ب���ه این عصر
و ش ��اید ای ��ن درِ ،
محفوظ داشته اند.
دو روایت در دس ��ت هس ��ت ک ��ه از آینده ی قم ،و نقش ��ی که در قرب ظه ��ور حضرت مهدی؟ع؟
ت ��ا زم ��ان ظهور دارد س ��خن می گوید ،بح ��ار االن ��وار  213/ 57از تاریخ قم اش ��عری از امام صادق؟ع؟

نق ��ل می کن ��د« :خداون���د به کوفه بر دیگر بالد ،و ب���ه مؤمنان آن بر دیگران از اهالی س���ایر مناطق
احتجاج نمود .او به ش���هر قم بر س���ایر بالد ،و به اهالی آن بر تمامی اهل مشرق و مغرب از جن
و انس احتجاج کرد .او قم و اهالی آن را ناتوان رها نکرد ،بلکه آنان را توفیق داد و تأیید نمود.
دین و اهل آن در قم ذلیلند ،اگر چنین نمی بود مردم بدان س���و شتاب می کردند و قم ویران
می ش���د و اهل آن از بین می رفتند ،و دیگر حجت بر س���ایر بالد نبود .و اگر این امر رخ می داد
آسمان و زمین استقرار نمی یافتند و مردم دیده بر هم زدنی مهلت داده نمی شدند.
بالی���ا از ق���م و اهل آن دفع می ش���ود .زمانی خواهد رس���ید که قم و اهل���ش حجت بر خالئق
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

باش���ند .ای���ن در زمان غیب���ت قائم ما تا ظهور اوس���ت ،و اگر اینس���ان نمی بود زمی���ن اهلش را
فرو می برد.
فرش���تگان بالیا را از قم و اهلش دفع می کنند .هیچ جباری آن را به بدی قصد ننموده مگر
آنکه در هم ش���کننده ی جباران او را در هم شکس���ته و به اندوه ،مصیبت یا دش���منی مشغول
کرده اس���ت .خدا ذکر قم و اهل آن را از یاد جباران در حکومتش���ان می برد ،همان گونه که یاد
خدا را به فراموشی سپردند».
در روای ��ت دوم آمده اس ��ت« :کوفه از مؤمنان خالی خواهد ش���د ،و علم ب���ه مانند ماری که در
س���وراخش جمع می ش���ود ،از آنجا بار خواهد بست .سپس در منطقه ای که قم گفته می شود
مستضعف
آشکار می شود و آنجا به معدن علم و فضل تبدیل خواهد شد تا آنجا که در زمین
ِ
در دین باقی نماند ،حتی دختران در پرده.
ای���ن ام���ر در نزدیکی ظهور قائم ما خواهد ب���ود ،و خداوند قم و اهل آن را قائم مقامان حجت
قرار خواهد داد ،و اگر چنین نباش���د زمین اهلش را فرو می برد و حجتی در زمین نخواهد بود.
دانش از آنجاس���ت که به سایر بالد ش���رق و غرب می رود و حجت خدا بر خلق اتمام می شود
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تا جایی که کسی نماند که دین و دانش بدو نرسیده باشد.
سپس قائم؟ع؟ ظاهر شده و سبب انتقام خدا از بندگان و خشم او بر ایشان خواهد بود،
زیرا خدا تنها پس از آنکه بندگان حجت را انکار کنند از آنها انتقام می گیرد».
بح ��ار االنوار  218/ 60از تاریخ قم از ابو مس ��لم عبدی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :خاک قم
ّ
مق���دس اس���ت .اهالی آن از ما هس���تند و م���ا از آنهاییم .هیچ طغیانگری به س���وء آنها را قصد
نمی کند جز آنکه عقوبتش تعجیل می یابد و این مادامی است که آنها به برادرانشان خیانت
ّ
نکرده باشند .اما چون خیانت کنند ،خدا طغیانگران فاسد را بر آنان مسلط گرداند.
بدان ! آنها یاران قائم ما و دعوتگران به ّ
حق ما هستند .آنگاه سرشان را به سمت آسمان باال
برده عرضه داش���تند :خدایا ! آنان را از هر فتنه ای نگاه دار ،و از هر هال کتی ِب َرهان».
اختصاص  101/از امام هادی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند« :رسول خدا؟ص؟ فرمودند :چون
مرا به آسمان چهارم باال بردند ،گنبدی از لؤلؤ که چهار رکن و چهار در داشت و همه از ابریشم
س���بز ب���ود را دی���دم ،گفتم :ای جبرئیل ! ای���ن گنبد که در آس���مان چهارم زیبات���ر از آن را ندیدم
چیس���ت؟ پاس���خ داد :حبیب من محمد ! این تصویر ش���هری به نام قم است ،بندگان مؤمن
خدا در آن جمع می ش���وند و انتظار محمد و ش���فاعت او در قیامت و حساب را می کشند ،و
غم ،اندوه ،حزن ها و امور ناخوشایند بر آنان می گذرد.
راوی گوید :از امام هادی؟ع؟ پرس���یدم :چه زمانی منتظر فرج خواهند بود؟ فرمودند :وقتی
که آب بر زمین جاری شود».
مقصود از این عبارت آخر جریان آب بر زمین قم است ،و یا در سطح زمین به گونه ای که نشانه ای
برای ظهور باشد.

حد� ث� :خ� ن
ام� محمد؟ص؟ آ�ماده خ
داو�د مردی ا�ز ما اهل ب� ی� ت� را ب�رای ت
سا� ت�ه
ی ِ
ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که فرمودند« :ای ابا محمد ! امت حضرت محمد؟ص؟،
تا زمانی که فرزندان بنی فالن حکومتی دارند ،با فرجی مواجه نخواهند شد ،تا آنکه حکومت
آنها منقضی شود .چون پایان یابد ،خداوند مردی از ما اهل بیت را که بر اساس تقوی سلوک،
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و به هدایت عمل می کند ،و در حکم رش���وه نمی ستاند ،برای امت محمد؟ص؟می فرستد ،به
خدا قسم من او را به نام خود و پدرش می شناسم.
س���پس آنکه درشت گردن است ،و خال و دو ش���امه 1دارد ،به سراغ ما می آید ،رهبر عادل و
حافظ آنچه نزد او به ودیعه نهاده اند ،زمین را از عدل و داد می آ کند ،همانس���ان که فاجران از
ستم و جور آ کنده اند».
این ،حدیثی است جالب توجه ولی ناقص ،عالمه ی مجلسی؟حر؟ آن را از اقبال االعمال سید بن
طاووس؟حر؟ نقل می کند .ایش ��ان خود در اقبال  599/می نویس ��د که در سال ششصد و شصت و دو
از کتاب المالحم بطائنی نقل می کند ،ولی ناقص نقل می کند.
بطائنی از اصحاب امام صادق؟ع؟ است .کتاب مالحم وی مفقود می باشد .حدیث او داللت
بر این دارد که ش ��خصی از ذریه ی اهل بیت؟مهع؟ پیش از ظهور به حکومت می رسد و عرصه را برای
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

امام مهدی؟ع؟ فراهم می سازد.
ً
بن ��ی فالن در ای ��ن حدیث ،لزوما بنی عباس نیس ��تند _ آنگونه که ابن طاووس فهمیده اس���ت _،
ب ��ه مانن ��د طائفه ای دیگر از روایات که عبارت بنی فالن یا آل فالن را در بر دارد ،چرا که هم می تواند
اشاره به بنی عباس باشد و هم حکومت های پیش از ظهور.
بنابرای ��ن روایات ��ی که از اختالف بین آل فالن از حکام حجاز س ��خن می ران���د ،و نیز اختالفی که
می ��ان قبائ ��ل حجاز در نزدیک ��ی ظهور رخ می دهد ،آخر ی ��ن طائفه از حاکمان حجاز قب���ل از ظهور را
نشانه رفته است.

از همی ��ن قبیل اس ��ت روایت امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ ،بحار االن ��وار « :234/ 52آیا به ش���ما از انتهای
حکومت بنی فالن خبر ندهم؟ پاس���خ مثبت دادیم و ایشان فرمودند :قتل ناروای شخصی از
تیره ای از قریش در روز حرام و بلد حرام .قس���م به آنکه دانه را ش���کافت و انس���ان را آفرید ،آنان
بعد از آن ،تنها پانزده شب حکومت خواهند کرد».
همچنین است روایات اختالف بنی فالن ،و هال ک آخرین حاکم آنان پیش از ظهور ،که باید به
 .1در کتب لغت ش���امه به معنای خال آمده اس���ت ،لکن در اینجا چنین نیست و خال و شامه هر کدام در یک معنا به
کار رفته اند .ممکن است بگوییم دو گونه خال هستند .م
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ّ
غیر بنی عباس تفسیر شود ،زیرا این امور به ظهور اتصال دارد.
فراتر آنکه در برخی از روایاتی که تصریح به بنی عباس شده است ،ممکن است در واقع امام؟ع؟
بنی فالن یا آل فالن فرموده باشند ،ولی راوی چون تصور می کرده مقصود فرزندان عباس است ،در
روایت لفظ بنی عباس را آورده است.
البته بیان دیگری نیز هس ��ت ،و آن اینکه بگوییم مراد ّ
خط و س ��یره ی بنی عباس در دش ��منی با
اهل بیت؟مهع؟ اس ��ت _ که پیش از این نیز گذش ��ت _ ،نه اشخاص آنها ،چرا که تمامی دشمنی های
با اهل بیت؟مهع؟ پس از منصور عباسی بدو که ّ
مؤسس است رجوع می کند.
الفت ��وح  78/ 2روایت ��ی را از حض ��رت امیر؟ع؟ نقل می کند که در آن خراس ��ان س ��توده و فتح آن بر
دس ��تان حضرت مهدی؟ع؟ عنوان ش ��ده اس ��ت .اموری نیز پیرام ��ون بخارا ،خ ��وارزم ،چچن ،بلخ،
طالقان ،ترمذ ،اش ��جرده ،س ��رخس ،یاس ��وج ،گرگان ،قومس ،سمنان ،طبرس ��تان و دیگر مناطق ذکر
شده است ،عالوه بر آنکه ستایش برخی از این مناطق و ّ
ذم بعضی دیگر را نیز در بر دارد.

1

لکن آثار وضع بر آن ظاهر می باش ��د .عالوه بر آنکه نمی توان آن را بر حرکت ظهور امام؟ع؟ تطبیق
نمود ،زیرا ممکن است در مورد اموری باشد که پیشتر رخداده است.

درگ�ری خ
دا�لی یا� ن
را� در سال �ظ هور
ی
در احادی ��ث آمده که در س ��ال ظه ��ور نزاعی داخلی در ای ��ران ،و میان یاران امام؟ع؟ و کس ��انی که
خوش ندارند دیار خود را تسلیم کنند ،در می گیرد.
روای ��ات صحیح س ��خن از قی ��ام انصار ام ��ام؟ع؟ در ایران دارند ،قیامی گس ��ترده ک ��ه به نهضتی
می ماند ،و اینکه اینان بر مخالفان خود غالب می شوند.

غیب ��ت نعمان ��ی  273/از ابو خالد کابل ��ی از امام باقر؟ع؟« :گویا قومی را می بینم که در مش���رق
خ���روج کرده اند و حق را می طلبند ولی به آنان داده نمی ش���ود .س���پس [دیگ���ر بار] آن را طلب
می کنن���د ول���ی به آنها نمی دهن���د .چون چنین بینند شمشیرهایش���ان را بر ش���انه ها بگذارند،
پ���س آنچ���ه را خواس���ته بودند ب���ه آنها بدهند ول���ی نپذیرند ت���ا آنکه قی���ام کنن���د ،و آن را جز به
 .1و نیز ر.ک به البیان گنجی  ،491/عقد الدرر  ،122/جمع الجوامع  ،104/ 2اثبات الهداة  599/ 3و بحار االنوار 87/ 51
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صاحبتان ندهند ،کشته های آنها شهیدند.
بدان ! اگر من آن [دوران] را درک می کردم ،جانم را برای صاحب این امر نگاه می داشتم».
در برخ ��ی دیگ ��ر آم ��ده که اف ��رادی از ی ��اران ایش ��ان در آذربایجان ،خراس ��ان و دیگ���ر مناطق خروج

می کنن ��د ،هم ��ان  194/و  263از ابو بصی ��ر از ام ��ام ص ��ادق از ام ��ام باق ��ر؟امهع؟ نقل می کن���د« :ناگزیر
رخدادی در آذربایجان به وقوع می پیوندد که چیزی جلودار آن نیست .چون رخ داد فرش های
خانه هایت���ان باش���ید و تا زمانی که ما حرکت���ی نکرده ایم حرکتی نکنی���د .هنگامی که حرکت
کننده ی ما حرکت کرد ،اگر چه چهار دست و پا به سویش بشتابید .به خدا قسم گویا او را بین
رکن و مقام می بینم که با مردم بنابر کتاب جدید بیعت می کند ،بر عرب سختگیر است.
در ادامه فرمودند :وای بر تجاوزگران عرب از ّ
شری که نزدیک شده است».
این حدیث بر حرکتی عظیم در آذربایجان در س ��ال ظهور داللت دارد ،و به دنبال آن کس���ی به امر
امام؟ع؟ و یا خود ایشان به پا خواهد خواست که در فصل ترکان خواهد آمد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ع�ل�اوه بر این ش ��خص ،فردی در خراس ��ان و نی ��ز فردی از اهل بی ��ت؟مهع؟ در گیالن قی���ام خواهند

ک ��رد ،غیبت نعمان ��ی  274/از امام صادق؟ع؟ نق ��ل می کن ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟درباره ی اموری
ک���ه پس از خود تا قیام قائم واقع می ش���ود مطالبی فرمودند ،امام حس���ین؟ع؟ عرضه داش���ت:
یا امیرالمؤمنین ! چه زمانی خدا زمین را از س���تمگران پاک خواهد س���اخت؟ ایشان فرمودند:
خداوند زمین را از ظالمان پاک نمی کند تا آنکه خون حرام ریخته شود .آنگاه جریان بنی ّ
امیه
و بنی عباس را در س���خنی طوالنی ذکر کردند ،سپس فرمودند :آن هنگام که قیام کننده[ای]
در خراسان قیام کند و بر کوفان و ملتان غالب شود و از جزیره ی بنی کاوان بگذرد ،و قائمی
از ما در گیالن قیام نماید و آبر و دیلمان 1او را اجابت کنند»...
ای ��ن س ��ه نفر که یکی در آذربایجان ،یکی در خراس ��ان و س ��ومی در گیالن به پ���ا می خیزند به هم
مرتبط می باش ��ند ،م ��ردم را برای یاری امام؟ع؟ فرا می خوانند ،عمل آنها توس���ط وزیر ایش���ان یمانی
ً
رهبری می ش ��ود ،البته ممکن است مس ��تقیما از خود امام خط بگیرند ،زیرا ایشان در آن برهه ظهور
کرده ولی هنوز مخفی می باشد.
 .1در فصل هفدهم ،توضیحی درباره ی مناطق عنوان شده در این روایت ،در پاورقی گذشت.
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فصل بیست و چهارم

ن
ی�م�یها
یمنی ها و ظهور حضرت مهدی ؟جع؟

س�ا ی� ش� ی� ن
م�ی ها در ن
ت
مسلم� ن�
م� با�ع
ی
همگان مدح یمنی ها بر زبان پیامبر؟ص؟ و در روایات صحیح را نقل کرده اند ،یکی از مشهورترین
آنها این است :صحیح مسلم  1005/ 2و مسند احمد  457/ 2از ابو هریره از رسول خدا؟ص؟ روایت

می کنند« :ایمان یمنی اس���ت ،کفر از س���مت مش���رق می آی���د ،آرامش در میان گوس���فندداران
است ،ریا و فخر فروشی در کسانی است که در میان چارپایان و زمین هایشان فریاد می زنند،
صاحبان شتر و اسب».
کاف ��ی  69/ 8از امام باقر؟ع؟ از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند که در ضمن حدیثی فرمودند« :بلکه
مردان اهل یمن برترند ،ایمان و حکمت یمنی هس���تند ،و اگر هجرت نمی کردم مردی از اهل
یمن می بودم .جفا و سخت دلی در میان کسانی است که در میان چارپایان و زمین هایشان
فریاد می زنند ،صاحبان شتر».
کم ��ال الدی ��ن  541/ 2از حضرت علی از رس ��ول خدا؟امهع؟ نقل می کند« :کس���ی ک���ه اهل یمن را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دوست دارد ،مرا دوست داشته ،و هر که آنان را دشمن دارد ،مرا دشمن داشته است».
غیبت نعمانی  39/از جابر روایت می کند« :اهل یمن با رویی گش���اده حضور رس���ول خدا؟ص؟
رس���یدند ،چون وارد ش���دند ،حضرت فرمودند :گروهی با دل های نرم و ایمانی راسخ ،منصور
ّ
وص���ی مرا یاری
ک���ه با هفتاد هزار تن خروج می کند از آنهاس���ت ،او جانش���ین من و جانش���ین
خواهد کرد ،بند شمشیرشان از لیف است».
آنچه به بحث ما مربوط می ش ��ود نقش آنان در دوران ظهور اس ��ت .در منابع ما روایاتی وارد ش���ده
ک ��ه ب ��ه یمانی که ناصر و وزیر امام؟ع؟ اس ��ت بش ��ارت می ده ��د ،و بیان می کند ک���ه وی در صنعاء
ظاهر می گردد.
اما در منابع اهل س ��نت حدیثی در نکوهش وی آمده اس ��ت ،و ده ها سخن معارض با یکدیگر ،از
جمله آنکه در برخی سخن از ظهور یمانی پیش از امام؟ع؟ است و در بعضی دیگر پس از ایشان !
این امر داللت می کند که قریش ��یان بر روایات و منابع آنان س ��یطره و احاطه داشته اند .آنان از نقل
هر روایتی که س ��خن از رهبری قحطانی 1به میان آرد منع می کردند ،چرا که س ��یادت قریش بر عرب را
ّ
 .1قحطان نام جد یمنی هاست.
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در مخاطره قرار می دهد !
بخ ��اری ه ��م نقل می کند که چگونه معاویه بر عبد اهلل بن عمرو عاص غضب و او را بر منبر توبیخ
ّ
ک ��رد ،ب ��ه علت آنکه از پیامب ��ر؟ص؟ نقل کرد که رهبری قحطانی [و غیر قرش ��ی] ب ��ه حکومت خواهد
رسید ! البته این گزارش از بی دقتی و بی غیرتی پسر عمرو عاص نسبت به قریش نیز پرده بر می دارد !

وی در صحی ��ح خ ��ود  155/ 4و  105/ 8می نویس ��د« :محمد بن جبیر ب���ن مطعم می گفت :به
معاویه _ در حالی که گروهی از قریش مهمان او بودند _ خبر رسید که عبد اهلل بن عمرو عاص
س���خن از به قدرت رس���یدن حاکمی قحطانی در آین���ده می راند ،وی با ش���نیدن این مطلب
غضب کرد و برخاس���ته س���خنرانی کرد ،خدا را به آنچه شایسته است ثنا گفت و افزود :به من
خبر رس���یده که مردانی از ش���ما س���خنانی می گویند که نه در کتاب خداست و نه از پیامبر به
جای مانده است ،آنها نادانان شمایند !
از آرزوهای���ی که آرزومندان را به گمراهی می کش���اند ،اجتناب کنی���د ،زیرا من از پیامبر؟ص؟
ش���نیدم :این ام���ر در میان قریش خواه���د بود ،احدی با آنان دش���منی نخواهد ک���رد مگر آنکه
خداوند او را بر صورت خواهد افکند ،تا زمانی که آنان دین را به پا دارند».
ب ��ا این حس ��اب علت فقدان احادیث یمان ��ی را درمی یابیم ،چنانکه در کتب س ��نیان اثری از آن
یافت نمی شود !
اما به نظر می رس ��د این روایات در قرن اول نزد مس ��لمانان به طور شفاهی معروف بوده است ،و نیز
اینکه نام یمانی س ��ه حرفی اس ��ت ،مسعودی در التنبیه و االشراف  272/درباره ی قیام عبدالرحمن

ب ��ن محم ��د بن اش ��عث نق ��ل می کند« :وقت���ی پی���روان او زیاد ش���دند و بس���یاری از اه���ل عراق،
بیعت
رؤس���اء ،قاریان و عابدان آن هنگامی که وی به نزدیکی آن رس���ید ،بدو ملحق ش���دندِ ،
عبد الملک بن مروان را از گردن خود گسست _ و این امر در اصطخر فارس رخ داد _ ،مردم نیز
همین کار را کردند ،و او خود را ناصر المؤمنین نامید.
ب���ه او گفتن���د قحطانی که یمنی ها انتظارش را می کش���ند ،و پادش���اهی را به می���ان آنان باز
خواهد گرداند تو هستی ،کسی از او پرسید :نام قحطانی سه حرفی است ،او در پاسخ گفت:
نام من عبد است ،و رحمن در نام من نیست! ».
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احتمال می رود که نام معروف یمانی نزد آنها حسن بوده است ،چنانکه گزارش شده است.
یگان ��ه حدی ��ث آنه ��ا پیرامون یمانی آن اس ��ت که بخ ��اری آورده ،وی در صحیح خ���ود  159/ 4از

ابو هر ی ��ره از پیامب ��ر؟ص؟ نقل می کند« :قیامت به پا نخواهد ش���د تا آنکه م���ردی از قحطان خروج
کند که با عصای خود مردم را سوق می دهد».
بنابرای ��ن در پندار آنان ،وی باید مردی خش ��ن باش ��د ک ��ه مردمان را با عصا می ران���د ،و ظهورش تا
نزدیکی های قیامت به تأخیر می افتد !
لذاس ��ت ک ��ه می بینیم مس ��لم و احمد بن حنب ��ل آن را پس از حبش ��ی که کعبه و مک���ه را خراب

می کند می آورند ،مسند احمد  417/ 2از ابو هریره از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند« :ذو السویقتین
از حبشه ،خانه ی خدای عزوجل را ویران می کند.
قیامت بر پا نخواهد شد تا آنکه مردی از قحطان خروج کند که با عصای خود مردم را سوق
می دهد! ».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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ابن حجر در فتح الباری  397/ 6به شرح این عبارت می پردازد« :نام قحطانی برایم معلوم نشد.
قرطب���ی احتمال داده نام او جهجاه باش���د که در صحیح مس���لم در طریق���ی دیگر از ابو هریره
آمده است...
این س���خن :او مردم را با عصایش س���وق می دهد ،کنایه از پادش���اه است و در این گفتار به
چوپان و مردم به گوسفندان تشبیه شده اند...
نعیم بن حماد در الفتن از طریق ارطاة بن منذر ش���امی تابعی روایت کرده اس���ت :قحطانی
بعد از مهدی خروج ،و بسان او رفتار خواهد کرد.
هم���و به نحو مرفوع روای���ت می کند :پس از مهدی قحطانی خواهد آمد ،قس���م به آنکه مرا به
ح���ق مبعوث ک���رد او چیزی از مهدی کم ندارد ...اگر این س���خن درس���ت باش���د ،او در زمان
عیسی بن مریم است...
در اینجا اش���کالی پیش می آید :اگر او در زمان عیسی باشد ،چگونه مردم را با عصای خود
می راند ،و حال آنکه عیسی خود رهبری را بر عهده خواهد داشت؟
و جواب این است که ممکن است عیسی او را در امور مهم نائب خود قرار دهد».
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هم ��ان  67/ 13می گوی ��د« :مقصود از عصا ،عصای حقیقی نیس���ت ،ولی [هرچه باش���د] به
خشونت و ستم او بر مردم اشاره دارد.
قاض���ی عیاض گوید :برخی گفته اند :او به طور حقیقی با عصا آنان را می راند ،همان گونه
که ش���تر و چارپا را می رانند ،و این کار به جهت س���ختگیری و تجاوزکاری اوس���ت ...مس���لم
حدیث قحطانی را بعد از حدیث تخریب کعبه توس���ط ذو الس���ویقتین آورده است و شاید به
همین شدت او اشاره دارد !
ّ
اب���ن بط���ال از مهل���ب نق���ل می کن���د :قحطانی ک���ه قیام کن���د _ در حال���ی که ن���ه از خاندان
نب���وت اس���ت ،و نه از قری���ش که خداوند خالفت را در آنان قرار داده اس���ت _ ای���ن از بزرگترین
دگرگونی ه���ای زم���ان و تغییر یافتن احکام خواهد بود ،که ش���خصی در دین اطاعت ش���ود که
اهلیت آن را ندارد».
همان  102/ 13می نویس ��د« :این سخن :پادش���اهی از قحطان خواهد آمد ،من عین عبارت
حدی���ث عب���د اهلل بن عمرو ع���اص را نیافتم ...او آن را در باب «تغیی���ر یافتن زمان تا جایی که
بت ها عبادت ش���وند» آورده اس���ت ،و این اش���اره دارد به اینکه این پادش���اه در آخرالزمان و به
هنگام از میان رفتن اهل ایمان ،و بازگش���ت بس���یاری به عبادت بتان خواهد بود .اینانند که
شرار مردم ،و کسانی که قیامت بر آنها به پا می شود تعبیر می شوند...
ح���ال اگ���ر حدیث عبد اهلل بن عمرو مرفوع و موافق حدیث ابو هریره بوده اس���ت ،معنا ندارد
معاوی���ه آن را ان���کار کن���د ،ام���ا اگر مرف���وع نب���وده و عبارتی زائ���د در آن وجود داش���ته که چنین
می فهمانده که قحطانی در اوائل اسالم خروج می کند ،معاویه در این انکار معذور است! ».
می بینیم که چگونه ش ��ارحان دچار خبط ش ��ده اند ،علت آن هم این است که قحطانی _ همان
که رسول خدا؟ص؟ بدو بشارت داده بودند _ خوشایند قریش نبوده ،لذا احادیث پیرامون آن را مخفی
داش ��ته اند .بلکه او را نکوهش کرده و به آخر دنیا مربوط دانس ��تند .فرات ��ر آنکه ابن حجر او را ظالمی
طغیانگ ��ر معرفی می کن ��د ،البته ظلم او را بر گردن حضرت عیس ��ی؟ع؟ می اندازد ،ز ی ��را او را کارگزار
ایشان معرفی می کند !
هم ��ان گونه که فراموش کرده حضرت مهدی؟جع؟ زمین را از عدل آکنده می س ��ازد ،پس چگونه
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ظالمی او را همراهی خواهد نمود !
در منابع اهل سنت با انواع زیاده گویی و ّ
مذمت نسبت به یمانی و عذر آوری برای معاویه مواجه
می ش ��ویم .آنان توبه ی پس ��ر عمرو عاص از نقل بش ��ارت نبوی را نیز نقل کرده اند ،توبه ای که وی در

آن یمانی را قریش ��ی می انگارد« :ای گروه یمن ! ش���ما بر این باورید که منصور از شماست ،قسم
به کس���ی که جانم در دس���ت اوس���ت پدر او قریش���ی اس���ت ،و اگر بخواهم نام او را تا باالترین
ّ
1
جدش خواهم گفت».
کع ��ب االحب ��ار نیز وارد میدان ش ��د و بر حضرت علی؟ع؟ دروغ بس ��ت ،الفت���ن  382/ 1و 504/ 2

از تبی ��ع از کعب نقل می کند« :حضرت علی؟ع؟ فرمود :بر دس���تان یمانی نبرد کوچک عکا رخ
خواهد داد ،این زمانی است که پنجمین تن از خاندان هرقل به حکومت رسد...
کعب گوید :پس یمانی ظاهر می شود و قریشیان را در بیت المقدس به قتل می رساند ،و بر
دست اوست که جنگ ها واقع می گردد».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابن حم ��اد گزارش ��ات متعددی از کعب نق ��ل می کند ،روایاتی که بیانگر آن اس���ت که یمانی پس
از مهدی اس ��ت .برخی او را می س ��تاید و می گوید :او طبق روش برادرش مهدی س���لوک می کند و بر
دستانش روم فتح می شود .بعضی دیگر سخن از درگیری میان قیسیان و یمنی ها ،و بر سر کار آمدن
والیان ��ی غی ��ر صالح می گوید ،و در آخر آن آمده اس ��ت :م ��ردی از مضر عهده دار حکومت می ش���ود.
او صالح ��ان را ب ��ه هال کت می رس ��اند .ش ��وم اس ��ت و ملعون .آن ��گاه عمانی قحطان���ی به حکومت
می رسد و به سیره ی برادرش مهدی رفتار می کند ،روم نیز بر دست او فتح می گردد.
در برخ ��ی دیگ ��ر هم آمده ک ��ه وی پس از مهدی به عنوان خلیفه ای از اهال ��ی یمن از قحطان ظاهر
می ش ��ود ،در دین برادر مهدی اس ��ت ،بر طبق رفتار او س ��یر می کند ،و اوست که روم را فتح می کند و
غنائم آن را به دست می آورد.

2

البته کعب االحبار نیز به مانند پسر عمرو عاص توبه کرد ،الفتن  103/و  109از او روایت می کند:

«مه���دی تنه���ا از قریش اس���ت ،و خالفت فقط در آنهاس���ت ،ج���ز آنکه وی اصل و نس���بی در
 .1الفتن  120/ 1و الحاوی 79/ 2
 .2این عبارات در کتاب هایی چون الحاوی ،کنز العمال ،البدء و التاریخ ،خریدة العجائب ،فتح الباری و العطر الوردی
آمده است.
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یمن دارد! ».
گفتار را در بیان اقوال دروغ اینان پیرامون قحطانی ،و اینکه او را پادشاهی فاسد پس از مهدی؟ع؟
ق ��رار داده و پ ��س از هجوم حبش ��ه به مکه و ویران س ��اختن کعب ��ه عنوان کرده اند ،ط ��ول نمی دهیم.
خرافات کعب فصلی کامل از فتن ابن حماد را به خود اختصاص داده اس ��ت ،و قس ��متی از آن در
فصل آنچه بعد از حضرت مهدی؟ع؟ واقع خواهد شد ،آوردیم.
مش ��کل این نویسندگان آن است که بدعت ها و افسانه سرایی های یهود را می پذیرند ،در حالی
َْ ّ َ ً
َّ َ َّ َّ َ ْ
که خوب می دانند َو َما َل ُه ْم ب� ِه ِم نْ� ِع ْل ٍم إ� ْن� يَ� تَّ� ب� ُع َن
و� ِإ�لا ال�ظ نّ� ِإَو ن� ال�ظ نّ� لا يُ��غ ِ�ن ي� ِم نَ� الح ق ِ� ش� يْ� ئ�ا 1،و ايشان
ِ ِ
ِ
در اين باره معرفتى ندارند ،جز گمان را پيروى نمىكنند ،و همانا گمان هرگز از حقیقت بی نیاز نمی کند.

� ن
ما�ی در احاد ی� ث� اهل ب� ی� ت�؟مهع؟
ی
درباره ی یمانی موعود که زمینه س ��از حضرت مهدی؟ع؟ اس ��ت ،احادیثی چند _ که برخی هم
صحیح الس ��ند اس ��ت _ از اهل بیت عصمت و طهارت؟مهع؟ رسیده اس ��ت .این احادیث بر حتمی
بودن ظهور وی تأکید می کند و بیرق او را بیرق هدایت _ بلکه هدایتگرترین بیرق _ که به سوی امام
مهدی؟ع؟ فرا خوانده ایشان را یاری می نماید قلمداد می کند ،و از لزوم یاری او سخن گفته زمان آن
را در رجب می داند ،یعنی چند ماه پیش از ظهور امام؟ع؟.
پیش ��تر گذشت که س ��فیانی و یمانی از وعده های حتمی خداوند هستند ،کافی  310/ 8از عمر

ب ��ن حنظله نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟ ش���نیدم که فرمودند :پنج نش���انه قبل از قیام قائم
خواهد بود؛ فریاد ،سفیانی ،فرو رفتن زمین ،کشته شدن نفس زکیه و یمانی».
غیبت نعمانی  252/از عبد اهلل بن س ��نان از امام صادق؟ع؟« :ندا از حتمیات است ،سفیانی
از حتمیات است ،یمانی حتمی است ،کشته شدن نفس زکیه از حتمیات است ،و دستی
که از آسمان ظاهر می شود حتمی است ،و فرمودند :فریادی در ماه رمضان که خواب را بیدار
می کند ،بیدار را می ترساند ،و دختر را از پرده بیرون می آورد».
ارش ��اد  368/ 2در ذک ��ر عالئ ��م قی ��ام حضرت می نویس ��د« :آمدن بیرق هایی س���یاه از س���مت
 .1سوره ی نجم 28/
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خراسان و خروج یمانی».
غیبت نعمانی  305/از هشام بن سالم از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :یمانی و سفیانی بسان
دو اسب مسابقه اند».
در احادی ��ث ما تصریح ش ��ده ک ��ه پرچم یمان ��ی راس ��تکارترین پرچم هاس ��ت ،و در رجب خروج
می کن ��د ،و همزم ��ان با س ��فیانی اس ��ت ،غیبت نعمان ��ی  253/با س ��ند صحیح از ابو بصی���ر از امام

باقر؟ع؟ نقل می کند« :خروج سفیانی ،یمانی و خراسانی در یک سال ،یک ماه و یک روز بسان
رش���ته ای مهره پیاپی خواهد بود ،لذا از هر س���و جنگ رخ خواهد داد .وای بر کس���ی که با آنان
دش���منی کند .در میان این بیرق ها بیرقی هدایتگرتر از بیرق یمانی نیست ،آن پرچم هدایت
است زیرا به سوی صاحبتان دعوت می کند».

1

ش ��یخ طوس ��ی در امال ��ی  661/روایت می کن ��د« :زمانی که طال���ب الحق خروج ک���رد ،به امام
صادق؟ع؟ گفتند :امیدواریم این یمانی باش���د ،ایشان فرمودند :نه ،یمانی دوستدار حضرت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

علی؟ع؟ است ،ولی این ،از آن حضرت بیزاری می جوید».
طالب الحق لقب عبد اهلل بن یحیی کندی است که از خوارج اباضی بوده است .او در سال 128
بر صنعاء و قس ��مت های دیگری از یمن سیطره یافت ،و بر مکه و مدینه حمله کرد .سرانجام لشکر
مروان حمار آخرین حاکم اموی در سال  129او را به هال کت رساندند.

2

ظاه ��ر آن اس ��ت که یمان ��ی در ظهور حض ��رت مهدی؟جع؟ نقش اساس ��ی و مهم���ی دارد .این امر
طبیعی اس ��ت ،زیرا او حاکم یمن ،نماینده ی امام؟ع؟ و س ��خنگوی رس ��می به نام ایش���ان اس���ت،
و بعد از آن در مقدمه ی ظهور ،مکه را تحت سلطه در می آورد.
بعید به نظر نمی رس ��د که امام؟ع؟ او را حاکم بر حجاز و خلیج گرداند ،و لش���کر نخس���ت امام از
یمنی ها و حجازیان تشکیل شود ،و لذا نقشی اساسی در خلیج داشته باشند.
همان طور که احتمال می رود یمانی در عراق ،شام و قدس نیز در کنار آن حضرت و خراسانیان و
عراقیان به ایفای نقش بپردازد ،اگرچه گزارش این موضوع خالی از اشکال نیست.
 .1ارشاد  ،360/غیبت شیخ طوسی  271/و الخرائج و الجرائح 1163/ 3
 .2تاریخ یعقوبی  ،339/ 2تاریخ طبری  41/ 6و التنبیه و االشراف 282/
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ابن حم ��اد در ب ��اره ی نقش آفرین ��ی یمنیان در ایران و عراق و ش ��ام عباراتی می آورد ،اما یا س ��خنان
ً
افرادی عادی اس ��ت و یا گزارشاتی مرس ��ل ،و در هر صورت قابل اعتماد نخواهد بود ،و ظاهرا بر طبق
خیاالت او و مطابق با فضای دوران اوست.
سؤالی در اینجا پیش می آید :چرا امام باقر؟ع؟ بیرق یمانی را هدایتگرترین پرچم عنوان می کنند،
حال آنکه بیرق خراس ��انی نیز به بیرق هدایت وصف ش���ده اس ��ت ،و در آن شعیب بن صالح وجود
دارد ،هم ��و ک ��ه امام مهدی؟ع؟ منص ��ب فرماندهی لش ��کر را به او عط ��ا می فرمایند ،ع�ل�اوه بر آنکه
فضیلت سبقت در زمینه سازی برای آن حضرت را نیز حایزند و امر امام؟ع؟ با آنان آغاز می شود؟
پاس ��خ آن اس ��ت که نهضت یمانی با ّ
خط دهی مس ��تقیم امام؟ع؟ خواهد ب ��ود ،یعنی او معتمد

خاص ایش ��ان اس ��ت ،امام باقر؟ع؟ می فرماین ��د« :در میان این بیرق ها بیرق���ی هدایتگرتر از بیرق
یمان���ی نیس���ت ،آن پرچم هدایت اس���ت زیرا به س���وی صاحبتان دع���وت می کند .پس چون
یمان���ی خ���روج کرد فروختن س�ل�اح بر مردم و هر مس���لمانی حرام می ش���ود .هنگامی که یمانی
خروج نمود به س���وی او بش���تاب که پرچم او پرچم هدایت اس���ت ،و بر هیچ مس���لمانی جایز
نیس���ت از آن روی برتابد .هرکه چنین کند از اهل آتش اس���ت ،زیرا او به حق و راهی مس���تقیم
دعوت می کند».

1

بنابر روایت عمار بن یاس ��ر ،یمانی در جنگ قرقیس ��یا نیز ش ��رکت می کند ،غیبت ش ��یخ طوس���ی

 278/از وی نق ��ل می کند« :دول���ت اهل بیت پیامبرتان در آخرالزمان خواهد بود و نش���انه هایی
دارد ،پس بنش���ینید و دس���ت نگه دارید تا آنها آشکار شوند .آن هنگامی که روم و ترک بر شما
بشورند و لشکرها آماده کنند...
اهل مغرب به س���وی مصر خروج می کنند .به مصر که وارد ش���وند نش���انه ی سفیانی خواهد
بود .قبل از آن شخصی خروج و به آل محمد؟مهع؟ دعوت می کند .ترکان در حیره و رومیان در
فلس���طین فرود می آیند .عبد اهلل بر عبد اهلل سبقت می گیرد تا آنکه لشکریانشان در قرقیسیا بر
کنار رودخانه روبرو می شوند و جنگی عظیم رخ خواهد داد.
رئیس مغربیان می آید و مردان را کشته زنان را به اسارت می گیرد ،سپس به یمن باز می گردد
 .1غیبت نعمانی 264/
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تا آنکه س���فیانی در جزیره فرود آید و بر یمانی س���بقت گیرد .س���فیانی هر آنچه را که آنان جمع
کرده بودند تحت اختیار در می آورد.
او در ادام���ه به کوفه می آی���د و یاران آل محمد؟مهع؟ را به قتل می رس���اند و مردی از همنامان
آنان را می کشد.آنگاه مهدی خروج می کند و پرچمدار وی شعیب بن صالح خواهد بود».
الفتن  78/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند که قوای یمانی از صنعاء می آیند و در وقایع ش���ام پیش از

خروج سفیانی مشارکت می کند« :چون ابقع با اقوامی درشت هیکل ظاهر شود ،میان آنان نبردی
سخت در می گیرد .سپس اخوص سفیانی ملعون آشکار می شود و با هر دو می جنگد و فائق
می آید .منصور یمانی با لش���کرهای خود از صنعاء به س���وی آنان می آید و بس���یار خش���مگین
اس���ت .او با اخوص مواجه می شود و بیرق هایشان زرد و جامههایشان رنگین است ،و جنگ
سختی میانشان واقع می شود ،و در نتیجه اخوص سفیانی بر او غالب میگردد».
و نیز  59/از آن حضرت« :هنگامی که سفیانی بر ابقع و منصور یمانی غالب شود ،ترک و روم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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خروج می کنند و سفیانی بر آنان نیز فائق می آید».
لک ��ن بر مرس�ل�ات ابن حماد و س ��خنان راو ی ��ان وی نمی ت ��وان اعتماد نم ��ود ،اگر چه برخ���ی را به
اهل بیت؟مهع؟ نس ��بت ده ��د ،به جهت آنکه امور زائ ��د و تصورات عصر خ ��ود را بر حرکت حضرت
مهدی؟ع؟ تطبیق داده اند.
قدر متیقن روایات آن است که یمانی در یمن و حجاز و خلیج نقش خواهد داشت.

م�ی همسو �ا ف
ش� خ�صی مصری و ی� ن
رو� می ن
س� ی� نا�ی خ� ج
ک� ن�د
ب
ظهور یمانی و سفیانی طبق احادیث اهل بیت؟مهع؟ ،چند ماه قبل از ظهور حضرت مهدی؟جع؟

خواهد بود .روایتی با س ��ند صحیح تصریح می کند که دو نفر که در خط و منهج س���فیانی هستند،
پی ��ش از او خ ��روج خواهن ��د کرد ،غیبت ش ��یخ طوس ��ی  271/از محمد بن مس���لم روای���ت می کند:

«قبل از سفیانی شخصی مصری و یمنی خروج خواهند کرد».
البته زمان و مکان خروج این دو مش ��خص نیس ��ت ،ولی مدت کمی قبل از سفیانی خواهند بود،
و ممکن است بر ظواهری و بن الدن منطبق شود.
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خ�مار چ� ش�م در ن
ص�عاء
غیب ��ت نعمان ��ی  277/از عبی ��د ب ��ن زراره روایت می کن ��د« :در حضور امام صادق؟ع؟ س���خن
از س���فیانی به میان آمد ،ایش���ان فرمودند :چگونه او خارج ش���ود ،و حال آنکه خمار چش���م در
صنعاء خروج نکرده است؟»
ای ��ن ش ��خص اه ��ل یمن اس ��ت و ب ��رای دس ��تیابی به ق ��درت خ ��روج می کن ��د ،ولی نتیج ��ه ای از
پیش نمی برد.
به نظر می رسد این وصف رمزی باشد که معنایش به هنگام ظهور این شخص واضح می گردد.

فگ� ت�ه ش�ده که ن�ام � ن
حس� ن� ت
ن
اس�
ما�ی،
حس� ی�ا ی
ی
در س ��خنی بدون س ��ند وارد شده که نام یمانی حسن یا حس ��ین است و از نسل زید بن علی؟ع؟

می باشد ،در مشارق انوار الیقین  196/و در چاپی دیگر  246/آمده است« :سپس پادشاهی بسان
پنبه س���فید ،از یمن از صنعاء و عدن خروج می کند .او حس���ین یا حسن نام دارد .با خروج او
دریای فتنه از بین می رود .پس او که س���یدی علوی اس���ت مب���ارک ،پاک ،هدایتگر و هدایت
ش���ده ظاهر می ش���ود .مردم از من���ت خداوند _ که آن���ان را هدایت نموده _ که ب���رای آنان آورده
اس���ت مس���رور می گردند .با نور خود ظلمت را بر طرف می کند ،و حق پس از مخفی بودن ،به
دس���ت او آشکار می شود .او ثروت ها را به طور مس���اوی میان مردم تقسیم می کند .شمشیر را
درون غ�ل�اف می کن���د ،پس دیگر خونی ریخته نمی ش���ود .مردم در ش���ادمانی و آرامش زندگی
خواهن���د ک���رد .با آب عدل خوی���ش چش���مه ی روزگار را از آلودگی پاک می س���ازد ،و حق را به
اهالی سرزمین ها باز می گرداند».
این عبارت همان گونه که مش ��اهده می شود سخنی ّ
مسجع است از قائلی مجهول ،البته ممکن
است گوینده آن را از روایتی برگرفته باشد !
در روایات ابن حماد و دیگران نیز مشابه آن یافت می شود.
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روا� ت� :مهدی ا�ز کرعه و � ن
ما�ی ا�ز ی�کلا خ� ج
ار� می ش� نو�د
ی
ی ِ
گنج ��ی ش ��افعی در البی ��ان  510/از عبد اهلل بن عم ��ر روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند:
مهدی از منطقه ای در یمن که کرعه گفته می شود خروج می کند.
وی می افزاید :این حدیث حس���ن ،و به گونه ای نیکو به دس���ت ما رسیده است .ابو الشیخ
اصفهان���ی در عوالی آن را _ همانس���ان که نقل کردی���م _ آورده و ابو نعیم نیز در مناقب المهدی
ذکر کرده است».

1

کفایة االثر  147/به س ��ه طریق از اصبغ بن نباته ،ش ��ریح بن هانی بن شریح و عبدالرحمن بن ابی

لیل ��ی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نق ��ل می کند« :نزد پیامبر؟ص؟ در خانه ی ام س���لمه بودم که جماعتی
از اصحاب ایش���ان ،از جمله س���لمان ،ابوذر ،مقداد و عبدالرحمن بن عوف آمدند ،س���لمان
گفت :یا رس���ول اهلل ! هر پیامبری وصی و دو سبط دارد ،وصی و دو سبط شما کیانند؟ ایشان
مدتی سر به زير انداختند ،بعد فرمودند...
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پيامبر؟ص؟ در ادامه امامان از اهل بيت خود را معرفی كرده فرمودند  :آنگاه آن مقدار که خدا
بخواه���د ،امامش���ان از آنان غائب مى ش���ود .براى او دو غيبت خواهد ب���ود ،كه يكى طوالنى تر
از ديگرى اس���ت .پ���س به ما رو کردند و با صدای���ی بلند فرمودند :بر حذر باش���ید از زمانی که
پنجمین فرزند از فرزندان هفتمین فرزند من مفقود شود ! حضرت علی؟ع؟ می فرماید :عرض
كردم :اى رسول خدا ! حال او در زمان غيبت ،چگونه است؟ فرمود :صبر می کند تا آنکه خدا
ب���ه او اج���ازه ی خروج بدهد .آنگاه از منطقه ای به نام اكرع���ه در يمن خروج می کند ،و این در
حالی اس���ت كه ابرى بر سرش س���ايه انداخته ،زره مرا پوشيده و شمش���يرم ذوالفقار را حمایل
کرده اس���ت و منادى ندا مى کند :اين مهدى خليفه ی خداس���ت ،از او پيروى كنيد .او زمين
را پر از عدل و داد مى كند ،آن گونه كه از ستم و بيداد پر شده است.
این زمانی خواهد بود که دنيا گرفتار فتنه و آشوب شده مردم به غارت یکدیگر می پردازند.
ن���ه ب���زرگ به كوچک رح���م مى كند و نه قوى ب���ر ضعيف ،در اين هنگام اس���ت ک���ه خدا به او
اجازه ی قيام مى دهد».
 .1و نیز معجم البلدان  ،452/ 4االربعون البلدانیه  452/ 4و الفصول المهمة 295/
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الفتن  381/ 1درباره ی یمانی می نویسد« :او از منطقه ای به نام یکال که یک مرحله از صنعاء
فاصله دارد خروج می کند .پدرش قریشی است و مادرش یمنی».
ّ
امری مس ��لم اس ��ت که حضرت مهدی؟ع؟ از مکه و مس ��جد الحرام خ ��روج می کنند ،لذا روایت
کرعه یا یکال قابل قبول نیس ��ت ،مگر آنکه مقصود حرکت یمانی وزیر از آنجا باش ��د ،مثل روایتی که
بیان می کند و گذشت که امر حضرت مهدی؟ع؟ از مشرق آغاز می گردد.
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فصل بیست و پنجم

ن ق
� ب�رد �دس
فلسطین و نبرد قدس در عصر ظهور

ف آ
ف
اوصا� � خ�ر�ی ن� � ت� ن�ه پ� ی� ش� ا�ز �ظ هور
پیش ��تر گذش ��ت ک ��ه ظه ��ور ام ��ام؟ع؟ در پی فتن ��ه ای خواه ��د ب ��ود ،المعج���م االوس���ط 338/ 5

از طلحه از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :فتنه ای به وقوع خواهد پیوس���ت که یک طرف آن آرام
نمی ش���ود مگر جانب دیگر آن به جوش می آید ،تا آنکه منادی از آس���مان ندا در دهد :امیرتان
فالنی است».
المس ��تدرک  553/ 4از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند و صحیح می شمارد« :فتنه ای رخ خواهد
نمود که مردم _ آنچنان که طال در معدن به دست می آید _ از آن جان سالم به در می برند ،پس
اهل شام را ناسزا نگویید ،ظالمان آنان را ناسزا گویید ،زیرا ابدال در میان آنهایند.
خداوند بر آنان بارانی از آسمان خواهد فرستاد که آنها را پراکنده خواهد کرد ،تا جایی که اگر
روباهان با آنان پیکار کنند پیروز می شوند .در آن هنگام خدا مردی از عترت پیامبر؟ص؟ را در
میان دوازده هزار نفر می فرستد .پیروان هفت پرچم با آنها به جنگ می پردازند .هیچ صاحب
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پرچمی نیست جز آنکه طمع در حکومت دارد .آنها می جنگند و شکست می خورند .سپس
هاشمی ظاهر می شود و خداوند الفت و نعمت مردم را به آنان باز خواهد گرداند .آنان در این
حالت به سر می برند تا دجال خروج کند».

1

الفتن  57/ 1از ابو سعيد خدر ى آورده است كه رسول خدا؟ص؟ فرمود« :پس از من فتنه هايى که
یکی از آنها احالس اس���ت ،رخ می دهد كه در آن می گریزند و خانواده و مال خود را از دس���ت
می دهند .سپس ،فتنه هایى سخت تر از آن به وقوع می پیوندد .آنگاه فتنه ای رخ می دهد که
هرگاه بگویند به پایان رس���ید ،امتداد می یابد و چنان پیش می رود که خانه ای نمی ماند مگر
در آن وارد می شود ،و مسلمانی نمی ماند مگر آنکه بر او سیلی می زند ،تا آنکه مردی از عترت
من قیام نماید».
عبدالرزاق در المصنف  361/ 11روایت می کند« :فتنه ای در شام رخ می نماید که ابتدای آن
گویا بازی کودکان است ،از یک سو رو می آورد و از سویی آرام می گردد .پایان نمی یابد تا آنکه
منادی ندا کند :امیر فالنی است».
 .1المعجم االوسط  ،203/ 1تهذیب ابن عساکر  72/ 1و مجمع الزوائد 317/ 7
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الفتن  56/ 1و  238از ابو هریره از پیامبر؟ص؟« :پس از من چهار فتنه به س���راغ ش���ما می آید؛ در
اولی خون ها حالل ش���مرده می ش���ود ،در دومی خون ها و اموال را حالل می شمرند ،در سومی
خون ها ،اموال و فروج حالل ش���مرده می گردد ،چهارمين فتنه ،رمیده و سخت و فراگیر است
و همچ���ون م���وج دريا ،به تالط���م در می آید ،به گونه اى ك���ه هیچ یک از م���ردم ،پناهگاهی در
مقابل آن نمی یابد.
آن فتن���ه ،بر گرد ش���ام می گ���ردد ،عراق را در بر می گی���رد و جزیره را با دس���ت و پایش ،در هم
می کوب���د ،و امت در آن ،در بال به مانند پوس���ت س���اییده می ش���وند .آنگاه هی���چ یک از مردم
نمی توان���د بگوید بس اس���ت ،بس اس���ت .آن را از هی���چ نقطه ای محو نمی کنن���د مگر آنکه از
ناحیه ای دیگر س���ر باز می کند ...شخص در آن صبح مؤمن است ولی شب کافر ،تنها کسی
از آن نجات می یابد که دعای غرقه در دریا را بخواند .دوازده سال ادامه می یابد .هنگامی که
از میان می رود ،فرات از کوهی از طال پرده بر می دارد .آنان بر سر آن می جنگند تا آنکه از هر نه
تن ،هفت نفر کشته شوند».
آب در مش���ک در ش���ام
هم ��ان « : 238/ 1هنگام���ی ک���ه فتن���ه ی فلس���طین رخ دهد ،بس���ان ِ
می گردد .آنگاه در حالی که شما اندک و پشیمانید ،از بین می رود».
نگارنده :اگر این گزارش ها صحیح باش ��د ،ممکن اس ��ت از فتنه هایی سخن گوید که در گذشته
رخ داده است .مطلب مهم آن است که بر استمرار این فتنه ها تا ظهور داللت دارد.

آ
ن ت
ف
ف
لسط� ن� و ن
م� ق
س�طره در می �ورد
س� ی� نا�ی �
اط� پ� ن� ج�گا�ه را � تح� ی
ی
غیبت نعمانی  304/از هشام بن سالم از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که سفیانی بر
مناطق پنجگانه سلطه یافت نه ماه برایش حساب کنید.
هش ��ام بر این باور اس ��ت که مناطق پنجگانه ،دمشق ،فلس ��طین ،اردن ،حمص و حلب است».
در روای ��ت کم ��ال الدین  651/ 2از ام ��ام صادق؟ع؟ ای ��ن مناطق پنجگانه توس ��ط خود امام؟ع؟

تفس ��یر ش ��ده اس ��ت ،عبد اهلل بن ابی منصور بجلی روایت می کند« :از امام صادق؟ع؟ درباره ی
نام س���فیانی پرس���یدم ،ایش���ان فرمودند :با نام او چه کار داری؟ زمانی که مناطق پنجگانه ی
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شام _ دمشق ،حمص ،فلسطین ،اردن و قنسرین _ را تحت سیطره در آورد ،آن هنگام منتظر
فرج باشید ،عرضه داشتم :آیا نه ماه حکومت می کند؟ فرمودند :نه ،ولی هشت ماه حکومت
خواهد داشت ،و نه یک روز بیشتر».
این احادیث داللت دارد که حکومت س ��فیانی ش ��امل سوریه ،اردن و فلسطین و یا قسمت هایی
از آن می شود.
ناصبیان پیرو سفیانی باشد .فلسطین هم از سوی یهودیان
سلطه بر اردن ممکن است از راه قیام
ِ
بدو سپرده می شود تا اهالی آن را ساکت کند.

ق
گ�ز ِش
ار� :ب� ی� قر� های خ� ن
راسا� ب�ه سوی �دس
المعجم االوس ��ط  323/ 4از ابو هریره از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :پرچم هایی س���یاه از خراس���ان
خارج می ش���وند ،چیزی آنها را باز نمی گرداند تا آنکه در ایلیاء نصب ش���وند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

س ��نن ترمذی  ،362/ 3مس ��ند احم���د ،ابن کثی ��ر در نهایه ،بیهق ��ی در دالئل و دیگ���ران آورده اند،
ابن صدیق مغربی نیز در ّرد بر ابن خلدون آن را صحیح می شمارد.

الفتن  312/ 1روایت می کند« :پرچمدار مهدی پس���ری اس���ت با ّ
س���ن کم ،ریش اندک و زرد
پوست ،اگر با کوه ها بجنگد آنها را منهدم می سازد ،تا آنکه در ایلیا فرود آید».
در مصادر ما مشابه آن در المالحم و الفتن  58 ،43/و  121نقل شده که احتمال می رود قسمتی
از روایت پیشین باشد ،زیرا از لشکری سخن می راند که از ایران به ایلیا یعنی قدس می آید.
برخی احتمال می دهند این حمله پیش از ظهور باش ��د ،ولی صحیح نیس���ت ،زیرا فرمانده ی آن
شعیب بن صالح ،فرمانده ی لشکر حضرت در حمله ی آزاد سازی شام و فلسطین است.
عالوه بر آنکه این گزارش به گزارش ��اتی که حول نهضت ابو مس ��لم خراس ��انی است می ماند ،لذا
نمی توان بدان اعتماد کرد.

ق ف
لسط� ن�
عرا� و �
ورود روم ب�ه
ی
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  378/از عمار نقل می کند که ترکان در عراق فرود می آیند و رومیان در رمله:
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«ت���رک در حی���ره ف���رود می آید و روم در فلس���طین ،عبد اهلل بر عبد اهلل س���بقت می گی���رد تا آنکه
لشکریانشان در قرقیسیا در کنار نهر با هم مواجه شوند و نبردی سخت رخ دهد».
سخن در این روایت از جنگ قرقیسیاست که در سال ظهور به وقوع می پیوندد ،ولی به جزئیاتی
که در آن آمده نمی توان اعتماد نمود ،زیرا سند آن تمام نیست.

ق
ن� ب�رد موعود ش
دم� ق� و �دس
ای ��ن ،بعد از جنگ ه ��ای کوچک در عراق و حج ��از ،بزرگترین معرکه در مرحله ی نخس ��ت ظهور
امام؟ع؟ اس ��ت .طرف مقابل آن هم س ��فیانی حاکم س ��وریه و ثقل نبرد در دمش ��ق است ،و محور آن
دمشق ،طبریه 1و قدس هستند.
امام؟ع؟ بر سفیانی فائق آمده و با فتح و پیروزی وارد سرزمین قدس می شوند.
س ��فیانی گویا خ � ّ�ط دفاع یهودیان اس ��ت ،لذا پیروزی ام ��ام مهدی؟جع؟ بر وی ،پی ��روزی بر یهود
خواهد بود.
در روایت آمده که ویرانی در دمش ��ق بس ��یار خواهد بود ،معانی االخبار  406/از امیرالمؤمنین؟ع؟

روایت میکند« :در مصر منبری بنا خواهم کرد ،سنگ سنگ دمشق را ویران خواهم ساخت،
یهود را از تمام مناطق عرب بیرون خواهم نمود و با این عصای خود عرب را می رانم.
در ای���ن هن���گام راوی که عبایه ی اس���دی اس���ت گف���ت :ی���ا امیرالمؤمنین ! گوی���ا خبر از آن
می دهی���د که بع���د از مرگ زنده خواهید ش���د ،ایش���ان فرمودن���د :هیهات ،ای عبایه ! اش���تباه
فهمیدی ،مردی از من این کارها را انجام می دهد ،یعنی مهدی؟ع؟».
جنگ بعدی که بزرگترین نبرد اس ��ت با روم خواهد بود ،و هفت س ��ال پس از جنگ قبلی است.
امام؟ع؟ پس از نبرد قدس ،پیمان صلحی ده س ��اله با روم می بندند ،ولی رومیان بعد از هفت سال
آن را نق ��ض ک ��رده ،لشکرهایش ��ان را در منطقه گرد می آورند و این جنگ عظی ��م به وقوع می پیوندد،
نبردی گسترده که به جنگی جهانی می ماند.

س ��نن الدانی  100/از ابو سعید خدری از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :مردى از امتم خروج می كند
 .1منطقه ای بین دمشق و قدس
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كه به ّ
س���نتم عمل مى نمايد .خدا از آس���مان برايش بركت را فرو مى فرس���تد و زمين بركاتش را
براى وى بيرون مى دهد .او زمين را پر از عدالت مى كند ،چنان كه از ستم آ كنده شده است.
هفت سال بر این امت حکومت ،و در بیت المقدس سکونت می کند».

1

باید این هفت سال را بر مدت آتش بس با روم پیش از نقض آن حمل نمود.

العطر الوردی  64/از حذیفه« :در میان رکن و مقام با مهدی بیعت می کنند .او روانه ی ش���ام
می ش���ود ،در حالی که جبرئیل پیش قراول و میکائیل بر دنباله ی لش���کر است .اهل آسمان و
زمین ،پرندگان ،حیوانات وحشی و ماهیان دریا بدو خرسند می شوند».
الفتن  349/ 1از حضرت علی؟ع؟« :مهدی می رود تا آنکه در بیت المقدس فرود آید .خرائن
به نزد او منتقل می ش���ود ،و عرب ،عجم ،اهل حرب ،روم و دیگران بدون نبرد تحت فرمان او
در می آیند».
نگارنده :مقصود پس از پیروزی در نبرد قدس است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هم ��و  347/ 1ح ��دود بیس ��ت گزارش تح ��ت عنوان «خروج مه���دی از مکه ب���ه بیت المقدس»
نقل می کند.
در مص ��ادر حدیثی ما احادیثی در این باره رس ��یده اس ��ت ،ابن وزیر غافق ��ی از حضرت علی؟ع؟

نق ��ل می کن ��د« :او در می���ان دوازده هزار تن _ اگر کم باش���ند _ و پانزده هزار نفر _ اگر زیاد باش���ند
_ خروج می کند .هراس پیش���اپیش او می رود .با هر دش���منی که روبرو ش���ود ،به اذن خدا او را
شکس���ت می دهد .شعارش���ان بمیران ،بمیران است .در راه خدا به سرزنش هیچ سرزنشگری
اعتنا نمی کنند .هفت بیرق از شام به مصاف آنها می روند ،ولی همه را شکست داده قدرت
را در دست می گیرد .پس از آن محبت و نعمت میان مسلمین باز می گردد و فاصه و بزاره باز
می گردند و پس از آن تنها دجال خواهد بود.
گفتی���م :فاص���ه و بزاره چیس���ت؟ فرمود :او قدرت را به دس���ت می گیرد و ش���خص می تواند
بدون آنکه از چیزی بهراسد ،سخن راند».

2

 .1المعج���م االوس���ط  ،15/ 2عقد ال���درر  20/و  ،156المنار المنی���ف  ،151/مجمع الزوائ���د  317/ 7و الحاوی ،62/ 2
مغربی  524/نیز راویان آن را ثقه می داند.
 .2المالحم و الفتن 138/
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المالح ��م و الفت ��ن  296/از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ در وصف این نبرد روای ��ت می کند« :پس خداوند
بر س���فیانی غضب می کند ،و خلق خدا به خاطر غضب او خش���مگین می شوند .پرندگان با
بال ها ،کوه ها با صخره ها و مالئکه با فریادش���ان آنان را می زنند.
ساعتی نخواهد گذشت مگر آنکه خدا تمام یاران سفیانی را هال ک کند ،و در زمین تنها او
باقی ماند .آنگاه مهدی او را می گیرد و زیر درختی که شاخه هایش آویخته ،در کنار دریاچه ی
طبریه ذبح خواهد کرد».
در برخی روایات سخن از امداد غیبی مسلمین به میان آمده است« :آن روز صدایی از آسمان به
گوش می رس���د ،منادی ندا می کند :اولیای خدا یاران فالن _ مقصود مهدی اس���ت _ هستند.
آنگاه یاران سفیانی مغلوب و همه کشته می شوند ،جز آنکه رانده شده است».
ممکن اس ��ت بعضی اش ��کال کنند که در منابع س ��نیان روایات در این باره بس ��یار اس ��ت ولی با
حرکت بنی عباس خلط شده ،از این رو نمی توان اعتماد نمود ،لکن این امر ضرری به اصل مطلب
که روایات امامان؟مهع؟ آن را تأیید می کند ،و با حرکت امام؟ع؟ از مکه به عراق و بعد از آن به دمشق
و قدس منسجم است ،نمی رساند.

امام؟ع؟ در ّدره ی ع�ذ راء در �ن�ز ید�کی ش
دم� ق� اردو می �ز ن�د
در حدیث طوالنی جابر از امام باقر؟ع؟ پیش ��تر گذش ��ت« :آنگاه به کوفه می آید و مدتی طوالنی
ک���ه خ���دا می خواهد در آن درنگ می کند تا بر آن غالب آید .س���پس به همراه یارانش به عذراء
می آید و این در حالی اس���ت که مردم بس���یاری به او پیوسته اند .سفیانی در آن زمان در وادی
رمل���ه به س���ر می برد .دو لش���کر در روز ابدال ب���ا یکدیگر برخ���ورد می کنند .مردمی از ش���یعیان
آل محم���د؟مهع؟ که با س���فیانی بوده اند[ ،از لش���کر او] بیرون می آیند ،و گروه���ی که با خاندان
پیامبر؟ص؟ بودند به س���فیانی ملحق می گردند ،و هرکس���ی به پرچم خود می پیوندد.
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمایند :آن روز س���فیانی و یارانش کشته می شوند به طوری که حتی
خبر رس���انی از آنها باقی نمی ماند ،و آن روز زیانکار کس���ی اس���ت که از غنیمت [بنی] کلب
بهره ای نبرد».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا

نبرد قدس

یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

717

این روایت بر تأیید امام؟ع؟ از س ��وی مردم داللت دارد ،زیرا بیان می کند که لش���کر ایش���ان بدون
مقاومت مردم ،وارد سوریه می شود.

خ� ن
داو�د ف
ت
س� ی� نا�ی و ن� ی��ز روم را ب�ر ت
دس� ن
کس� می دهد
ا� امام؟ع؟ ش�
الفت ��ن  352/ 1از عب ��د اهلل ب ��ن مس ��عود نق ��ل می کند« :هف���ت ت���ن از عالمان با مه���دی بیعت
می کنن���د .آن���ان از مناطق مختلف و ب���دون وعده ی قبلی ب���ه مکه می آیند .ب���ا هریک از آنها
سیصد و بیش از ده مرد بیعت کرده است .پس به مکه می آیند و بیعت می کنند ،و خداوند
محبت او را در سینه های مردم می افکند.
او با آنان به سوی کسانی که با لشکریان سفیانی بیعت کرده اند و مردی از َج َرم فرمانده ی
آنهاس���ت می آید .از مکه خارج می ش���ود و یارانش را آنجا می گذارد ،و با ردایی در بر می آید و
خود را به جرمی می رساند .او هم با مهدی بیعت می کند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قبیل���ه ی کل���ب او را بر این کار س���رزنش می کنند .او نی���ز می آید و بیعت���ش را پس می گیرد.
آنگاه برای جنگ با ایشان لشکر کشی می کند .مهدی آنها را شکست می دهد ،و خدا روم را
بر دستان او شکست خواهد داد و فتنه ها را بر طرف خواهد ساخت .او در شام فرود می آید».
همان  349/ 1از حضرت علی؟ع؟« :وقتی سفیانی لشکری به سوی مهدی فرستد و در بیداء
به زمین فرو رود ،و این خبر به اهل شام برسد ،به خلیفه شان گویند :مهدی خروج کرده ،با او
بیعت کن و تحت فرمانش در آ ،و گرنه تو را می کشیم !
او هم بیعت خود را ارسال می کند .مهدی می آید تا در بیت المقدس وارد شود .خزائن بدو
منتقل شوند و عرب ،عجم ،اهل حرب ،روم و دیگران بدون جنگ تحت فرمانش در آیند ،تا
آنکه در قسطنطنیه و جوار آن مساجد بنا شود.
پیش از او مردی از اهل بیتش با اهل مش���رق خروج می کند .هشت ماه شمشیر را بر شانه بر
می دارد ،می کش���د و مثله می کند ،آنگاه متوجه بیت المقدس می ش���ود ،ولی بدان نمی رسد
که می میرد».

1

 .1و عقد الدرر  ،129/الحاوی  70/ 2و  ،73جمع الجوامع  ،103/ 2مغربی  579/و المالحم و الفتن 65/
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مضمون این روایت صحیح است ،زیرا همسو با پیروزی حتمی امام؟ع؟ است ،پیروزی با رعب
و جنگ.
البته در قبال این روایات ،روایاتی متأثر از کعب االحبار نیز یافت می شود که از شکست امام؟ع؟
س ��خن می گوید ،مطلب ��ی غیر قابل قبول که با وع ��ده ی محتوم اله ��ی ،و احادیث صحیح متضمن
پیروزی قاطع ایش ��ان در نبرد عظیم دمش ��ق و فتح قدس ،در تعارض اس ��ت ،و اینکه ایش ��ان عدل و
داد را در گستره ی زمین می پراکند ،و _ بر خالف روایات امویان _ پیش از آن از دنیا نخواهد رفت.

الفتن  399/ 1از محمد بن حنفیه« :خلیفه ای از بنی هاش���م در بیت المقدس وارد می ش���ود.
او زمین را پر از دادگری خواهد نمود .بیت المقدس را چنان بنا کند که به خود ندیده اس���ت.
چهل سال حکومت خواهد کرد .آتش بس با رومیان بر دستان او و در هفت سال باقی مانده ی
ّ
خالفت���ش خواه���د بود .رومیان بعدها به او خیانت و در عمق بر ضد او تجمع می کنند .او هم
از شدت اندوه از دنیا می رود.
پ���س از او کس���ی [ دیگ���ر] از بنی هاش���م ب���ه حکومت می رس���د که آنه���ا را شکس���ت داده و
قس���طنطنیه ،و در پی آن روم را فتح خواهد کرد .او گنج های آنجا و سفره ی سلیمان بن داود
را آشکار می کند .بعد از آن به بیت المقدس رفته در آن فرود خواهد آمد.
دجال در دوران او خروج می کند .عیسی بن مریم نیز فرود آمده پشت سر او نماز می گذارد».
دروغ پ ��ردازان خ ��ود را مضط ��ر دیده ان ��د که دو مهدی تصو ی ��ر کنند که یکی شکس ��ت می خورد و
دیگری پیروز می شود !

ط�ه ای �ر ف
م� ق
ع� ب�ا ح�ض ت
س� ی� نا�ی ب�رای ب� ی� ت
ف� ش�ار ن
ر� مهدی؟ع؟
ب
ای ��ن مطل ��ب در کتب اهل س ��نت و برخی منابع ما آمده اس ��ت ،و فضای موج ��ود در روایت که از
ضعف سفیانی و افت اقتدار منطقه ای او حتی بین اهل شام حکایت می کند ،صحیح است.

الفت ��ن  97/از حض ��رت امیر؟ع؟ نقل می کند« :او با دوازده هزار نفر _ اگر کم باش���ند _ و یا پانزده
هزار تن _ اگر زیاد باش���ند _ می رود ،شعارش���ان ،بمیران بمیران اس���ت ،تا آنکه با سفیانی روبرو
ّ
شود .او گوید :عمو زاده ام را بیاورید تا با او سخن گویم .او هم به سوی وی می رود و با او تکلم
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می کند .سفیانی امر را به ایشان می سپارد و بیعت می کند .چون به نزد یارانش باز گردد کلب
به س���رزنش او می پردازند .او هم باز می گردد و بیعتش را پس می گیرد .ایش���ان هم خواس���ته ی
او را اجابت می نماید.
آن���گاه او ب���ا لش���کر س���فیانی ک���ه هفت پرچم هم���راه اوین���د _ و هری���ک امارت را ب���رای خود
می خواهد _ پیکار می کنند ،و مهدی همه را شکست می دهد.
ابو هریره گوید :کسی محروم است که از غنیمت کلب بی بهره ماند».

1

راوی ،شرائط و ّ
جو موجود در عصر خود را بر این روایت پیاده کرده است !

همان  95/از امام باقر؟ع؟« :هنگامی که پناهنده ای که در مکه اس���ت از فرو رفتن زمین خبر
دار شود ،با دوازده هزار نفر از جمله ابدال بیاید تا در ایلیا فرود آیند ...سفیانی اطاعت خود را
اعالم می کند .سپس می رود و با کلب که دایی های او هستند ،دیدار می کند .آنها او را بر این
کار نکوهش کرده می گویند :خدا به تو جامه ای پوشاند ولی تو آن را در آوردی ! او هم می گوید:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نظر شما چیست ،آیا بیعت را باز ستانم؟ آنان گویند :آری.
او نزد ایش���ان به ایلیا می آید و می گوید[ :بیعت مرا] فس���خ کن ،ایشان هم گویند :من چنین
نمی کنم ،او می گوید :چرا...
آنگاه می گوید :این مردی اس���ت که از فرمان من به در آمده اس���ت ،پس فرمان می دهد و او
را بر روی تخته سنگی در ایلیا ذبح می کنند.
س���پس س���راغ کلب رفته آنان را غارت می کند ،زیانکار کس���ی اس���ت که روز چپاول کلب
زیان کند».
در این عبارت اوضاع شام و فلسطین هنگام ظهور به تصویر کشیده شده است وبا پیاده
ّ
سازی ّ
جو عصر راوی بر روایت توأم است .البته اصل حرکت ایشان به سمت قدس مسلم و مورد
اتفاق است.
در منابع حدیثی ما ش ��یعیان ،مش ��ابه و البته اقوی از آن یافت می ش ��ود ،تفس���یر عیاشی  59/ 2از
 .1و نیز ر.ک به مس���ند احمد  ،356/ 2عقد الدرر  ،84/مجمع الزوائد  ،315/ 7الدرالمنثور  ،241/ 5الحاوی 72/ 2
و المستدرک 431/ 4
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عب ��د االعل ��ی حلبی از امام باق ��ر؟ع؟ نقل می کند« :گوی���ا آنها را می بینم که س���یصد و بیش از ده
مردن���د و از نجف کوفه باال می روند .گویا دل هایش���ان پاره های آهن اس���ت .جبرئیل س���مت
راس���ت و میکائیل س���مت چپ حضرت هس���تند .رعب یک ماه جلو و یک ماه پش���ت س���ر
ایش���ان حرکت می کند .خداوند با پنج هزار فرشته ی نشانه دار او را یاری می رساند .وقتی که
از نجف باال می رود به یارانش می فرماید :امشب را به عبادت بگذرانید ،و آنان شب را سپری
می کنن���د در حال���ی که برخی در رکوع و برخی در س���جده اند و به درگاه خ���دا ّ
تضرع می کنند.
چون صبح می ش���ود می فرماید :از راه نخیله برویم[ .امام باقر؟ع؟ در ادامه فرمودند ]:و بر کوفه
خندقی خواهد بود.
گفت���م :خندق؟ فرمودند :آری به خدا .تا آنکه به مس���جد ابراهیم؟ع؟ در نخیله می رس���د و
دو رکع���ت نماز در آنجا می گزارد .س���پس مرجئه و غیر آنان از لش���کریان س���فیانی که در کوفه
هس���تند به مصاف ایشان می آیند .ایش���ان به اصحاب می فرماید :وانمود به فرار کنید ،و بعد
می فرماید :بر ایشان حمله برید.
امام باقر؟ع؟ فرمودند :به خدا سوگند هیچ خبر رسانی از آنها از خندق عبور نمی کند.
س���پس حضرت وارد کوفه می ش���ود و هی���چ مؤمنی نمی ماند مگر آنکه آنج���ا خواهد بود و یا
اشتیاق آنجا را خواهد داشت ،و این همان سخن امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
در ادامه به اصحاب می فرماید :به سوی این طغیان پیشه [سفیانی] بروید ،و او را به کتاب
خدا و س���نت پیامبر؟ص؟ دعوت می کند ،او هم تسلیم می شود و بیعت می کند[ .بنی] کلب
که دایی های او هستند به او می گویند :ای فالن ! چه کردی؟ به خدا قسم ما هرگز با تو بر این
امر بیعت نمی کنیم ،سفیانی می گوید :چه کنم؟ می گویند :بیعتت را پس بگیر ،او هم چنین
می کند ،قائم؟ع؟ به او می فرماید :مراقب باش که من ّ
حجت را بر تو تمام نمودم و با تو خواهم
جنگی���د .صبح که می ش���ود با آنها می جنگ���د ،وخداوند کتف های آن���ان را در اختیار او قرار
می دهد .او سفیانی را اسیر می کند و می برد و با دست خود ذبح می کند.
س���پس لش���کری اس���ب س���وار را به روم اعزام می کند تا ما بقی بنی امیه را حاضر کنند .آنها
ّ
ب���ه روم ک���ه می رس���ند می گویند :اهل مل���ت و دین ما را به ما بس���پارید ،ولی آن���ان ابا می کنند
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و می گویند :به خدا چنین نخواهیم کرد .آن گروه می گویند :به خدا اگر امام فرمان دهد با شما
نب���رد خواهیم نمود .پس رومیان نزد حاکمش���ان رفته جریان را می گوین���د .او می گوید :بروید و
َ َ َ أَ ُ
آنها را در اختیار اینان قرار دهید که قدرت عظیمی دارند ،و این سخن خداست :ف�ل ّما � َح ّسوا
َ
ُ
ْ
و� .لا تَ� ْر ُك�ضُ وا َو ْار ُعوا � َلى َما أ� تْ�ر فْ� تُ� ْم ف��ه َو َم َساك ن� ُك ْم َل َع َّل ُك ْم تُ� ْس أ� ُل نَ
َ� أ� َس ن َ�ا � ذَ�ا ُه ْم م نْ� َها َ� ْر ُك�ضُ نَ
و�1،پس
ِ
إ
إ
ِ ِ
ِ ِي
ِ ي
ب
�جِ ِ
ِ

چون عذاب ما را احس���اس كردند ،بناگاه از آن مى گريختند .مگريزيد ،و به س���وى آنچه در آن ّ
متنعم

بوديد و س���راهايتان بازگرديد ،باش���د كه شما مورد پرس���ش قرار گيريد ،حضرت فرمودند :مقصود
گنج هایی است که ذخیره می کردید.
ً
ْ
ْ
قَ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ
َ
فَ َ َ َ ْ
َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ
د� نَ� ،گفتند:
�الوا ي�ا و ي�ل ن�ا ِإ� ن�ا ك ن�ا ظ� ِال ِم ي� نَ�� .ما �ز ال ت� ِت�لك دع َواه ْم ح�تى �ج عل ن�اه ْم ح ِص ي�دا خ� ِام ِ ي
ً
اى واى بر ما ،كه ما واقعا ستمگر بوديم .سخنشان پيوسته همين بود ،تا آنان را درو شده ی بى جان
گردانيديم؛ [یعنی ّ
حتی] خبر رسانی هم از آنان باقی نمی ماند».
این روایت از سرعت پیروزی امام؟ع؟ در عراق بر خوارج سخن می گوید ،و به دنبال آن از حرکت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ایشان به شام و قدس .لکن برخی عبارات آن عوامانه است و بر عصر راوی تطبیق شده است.
بحار االنوار  388/ 52از جابر بن یزید از آن حضرت حدیثی می آورد که سرعت شکست سفیانی

و یه ��ود به دس ��ت ام ��ام؟ع؟ را وصف می کن ��د« :آنگاه خداون���د تعالی آنان را تح���ت اختیار قائم
و یاران���ش در م���ی آورد ،و تم���ام آنان را می کش���ند .حتی مردی پش���ت درخت و س���نگ پنهان
می ش���ود ،و درخت و س���نگ ص���دا می زند :ای مؤمن ! ای���ن مردی کافر اس���ت ،او را بکش ،او
هم چنین می کند .درندگان و پرندگان از گوش���ت آنها س���یر می شوند و قائم آن مقدار که خدا
بخواهد در آنجا می ماند.
س���پس در آنجا س���ه بیرق را روانه می کند؛ یکی به قس���طنطنیه که خ���دا برایش فتح خواهد
کرد ،یکی به چین و فتح خواهد نمود ،و یکی به کوه های دیلم و آن نیز چنین خواهد ش���د».
این حدیث شبیه حدیث متواتر پیرامون نبرد مسلمانان با یهود است و آن را تأیید می کند.
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ر� مهدی؟ع؟ در ��� ق
روا ی� تِ� �ن�ز ول ح�ض ت
ت الم�دس
بی
الفتن  354/ 2از ارطاة« :آنگاه مهدی برای مدت سه سال به مکه باز می گردد .مردی از کلب
خروج ،و هر کسی را که در سرزمین ارم است به اجبار با خود همراه می کند .او در میان دوازده
هزار تن به س���وی مهدی و بیت المقدس می رود .مهدی هم س���فیانی را می گیرد و بر دروازه ی
جیرون می کشد».
همان  387/ 1از کعب« :کسی که اهل یمن را تبعید می کند مردی است از بنی هاشم .منزل
او در بیت المقدس اس���ت و دوازده هزار نفر نگهبان او هس���تند .او اهل یمن را تا جایی تبعید
می کند که به منتهای زمین برسند».
نگارن ��ده :اص ��ل حرکت امام؟ع؟ به س ��مت قدس صحیح اس ��ت ،ول ��ی این تفاصی ��ل برگرفته از
تص ��ورات راویان اس ��ت .آنهایند ک ��ه می پندارند حضرت با یمنی ها دش ��منی و آنها را از بالد ش���ام
تبعید می کند !

روا� ت��� :اری ا�ز ق�ر� شی� که �ه ��� ق
ت الم�دس وارد می ش�ود
ب بی
ی ِ ج ب
راویان وابس ��ته به دربار حاکمان ،روایات بس ��یاری پیرامون ورود امام؟ع؟ به س ��رزمین قدس نقل
کرده و البته بدان افزوده اند.

الفت ��ن  403/ 1از کع ��ب نق ��ل می کند« :مردی از قری���ش که از بدترین خلق اس���ت به خالفت
رس���یده در بیت المقدس فرود می آید .خزینه ها بدو منتقل می ش���ود .اش���راف م���ردم هم با او
همراه می ش���وند و به س���تم می پردازند .پرده داران او بسیار می ش���وند و اموال فزونی می یابد تا
جای���ی ک���ه مردی از آنها به میزان یک ماه و دیگری به میزان دو یا س���ه ماه اطعام می کند .الغر
آنها مانند فربه دیگر مردم اس���ت .آنان بسان گوس���اله هایی که در آخورها بزرگ می شوند رشد
گساری
می کنند .خلیفه سنن نیک آنها را از بین می برد و بدعت می گذارد .فساد ،زنا و باده
ِ
علنی ظاهر می شود .عالمان می هراسند تا بدانجا که اگر کسی سوار بر مرکبی شهرها را بگردد
عالم���ی نمی یاب���د تا از او حدیثی بیاموزد .مس���خ و ف���رو رفتن در زمین رخ می دهد .اس�ل�ام به
غربت می افتد همان گونه که با غربت آغاز ش���د .دیندار به کس���ی می ماند که پاره آتش���ی در
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دس���ت گرفته و یا کسی که در شبی تاریک بر درختی خاردار دست بکشد .فساد او به جایی
می رس���د ک���ه دخترش را ب���ه بازار می فرس���تد و او به همراه مأم���وران و در حالی ک���ه زیور آالتی
طالیی و لباسی که او را نمی پوشاند دارد ،در آن رفت و آمد می کند.
اگر کس���ی تنها در یک جمله بر او خرده گیرد گردنش را بزنند .او روزی مردم را قطع می کند
و ب���ه دنبال آن آنها را از عطایای خود محروم می نماید .س���پس فرم���ان می دهد مردم یمن را از
شام اخراج کنند .مأموران هم چنین کرده آنان را از شام و اطراف آن بیرون می کنند ،آنان هم
می آیند تا به بصری برسند ،و این در اواخر عمر او خواهد بود.
اهل یمن نامه ها میان خود می نویس���ند و گرد هم می آیند ،گروه گروه ش���ده می گویند :کجا
می روی���د و س���رزمین و هجرتگاهتان را وا می گذارید ! و تصمی���م می گیرند با یکی از میان خود
بیعت کنند .آنها مشغول بررسی گزینه ها هستند که صدایی که نه از جن است و نه از انس
را می ش���نوند که می گوید :با فالنی بیعت کنید و نام او را می گوید .آنها هم به او _ که در میان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گزینه هایشان نبود _ رضایت می دهند .در پی آن گروهی را به نزد جبار قریش می فرستند و او
همه ی آنها را به قتل می رساند و تنها یک نفر را زنده می گذارد تا خبر دهد.
اه���ل یمن به قصد او _ که بیس���ت ه���زار مأمور دارد _ می روند .قبایل لخ���م ،جذام ،عامله و
جدس نیز به آنها می پیوندند و همانس���ان که یوس���ف پناهگاه برادرانش در مصر بود ،یمنیان
را یاری خواهند کرد.
س���وگند به کسی که جان کعب در دست اوس���ت ،لخم و جذام و عامله و جدس از اهالی
یمن هستند .ای اهل یمن ! اگر اینها نزد شما آمدند و نسبت خود را جویا شدند ،آنان را کمک
کنید که از شمایند.
آنها می روند تا به بیت المقدس می رسند .جبار قریش به همراه لشکریانش به مصاف آنها
می آید ولی شکست می خورد».
همان  622/ 2می نویسد« :در زمان هاشمی که پس از مهدی در بیت المقدس خواهد بود و
به س���تمگری خواهد پرداخت ،چنان می ش���ود که او دختری با لباسی که او را نمی پوشاند را
[برای انجام کارهایش] می فرستد .در آن زمان زمین لزره ،مسخ و فرو رفتن زمین خواهد بود».
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همان  387/ 1از کعب می آورد« :مردی از بنی هاش���م وارد بیت المقدس می ش���ود .او دوازده
ه���زار نگهب���ان دارد ...کع���ب در روایتی دیگر گوید :او س���ی و ش���ش هزار نگهب���ان دارد .بر هر
مسیری که به بیت المقدس منتهی می شود دوازده هزار نفر.
ارطاة گوید :عمر او دراز خواهد بود .او به ستم می پردازد و در اواخر عمر پرده دارانش بسیار
خواهند ش���د .ثروت او و نزدیکانش چنان فراوان می ش���ود که الغر آنها به فربه س���ایر مسلمین
می ماند»...
وی در ادام ��ه جر ی ��ان جب ��ار قریش را ذکر می کند ،و نی ��ز رخدادهایی غریب در آینده که قریش���یان
ّ
�خصیت ام ��ام؟ع؟ را غی ��ر اصل���ی
در آن ظالمانن ��د و یمنی ه ��ا مظلوم ��ان ،و عجی ��ب اس ��ت ک ��ه ش �
معرفی می کند !

ق
ا� ن� ب�رد ش
ب�ررسی روا ی� ت
دم� ق� و �دس

ً
 .1هم چنان که می بینیم این روایات دس ��تخوش خیاالت راویان ش ��ده است ،مخصوصا روایات
ابن حماد که مهمترین منبع سنیان در روایات مالحم و پیشگویی است .عموم آن را هم بافته های
کعب االحبار و هم پیالگانش تش ��کیل می دهد ،کسانی که از پیش خود سخن می گویند ،و گاه آن
را به رسول خدا؟ص؟ نسبت میدهند !

ّ
کالم اینان نزاع قبائل عرب را به تصویر می کشد ،امری که پس از مرگ یزید شدت یافت.
 .2واض ��ح اس ��ت ک ��ه راو ی ��ان احادیث مر ب ��وط به حض ��رت مهدی؟جع؟ را ب ��ر دوران خ ��ود پیاده

کرده اند ! آنها نش ��انه ها و معجزات امام؟ع؟ از جمله ندای آس ��مانی ،و اوصاف یاران ایش ��ان را برای
یمنی ها جلوه داده اند !
ّ
 .3برخی از این گزارش ��ات با مس ��لمات روایات ش ��یعه و س ��نی تعارض دارد ،مثل آنکه می گوید
ام ��ام؟ع؟ می می ��رد ،و پ ��س از ایش ��ان جباری قریش ��ی ب ��ه حکومت می رس ��د ،یمنی ها با قریش���یان
می جنگند و همه ی آنان را از بین می برند ،تا جایی که کفش قریشی تحفه خواهد شد !
و دیگ ��ر عناص ��ر خیال ��ی موج ��ود در آنه ��ا پیرامون روم ،قس ��طنطنیه ،عیس ��ی؟ع؟ ،دج ��ال و وقایع
بع ��د از حض ��رت ،و پی ��ش از ای ��ن نیز گذش ��ت که آنان چس ��ان احادیث مر ب ��وط به ش ��ام و دجال را
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تحریف کردند.
 .4در می ��ان ای ��ن اقوال ،عباراتی اندک نیز یافت می ش ��ود که مضامینی صحی���ح دارد ،و قاعده آن
اس ��ت ک ��ه تنها آن مق ��داری را که احادی ��ث اهل بیت؟مهع؟ تأیی ��د می کند بپذیری���م ،مانند احادیث
پیرامون نبرد امام؟ع؟ با س ��فیانی در فتح قدس که از جنگ ش ��ام آغاز می شود ،و بعد از آن امام؟ع؟
به راحتی وارد قدس می شوند.
ذبح س ��فیانی توس ��ط امام؟ع؟ و کنار دریاچه ی طبریه از نظر ما بعید است ،و راجح آن است که
وی در شام به هال کت می رسد ،همان گونه که در روایتی آمده است.

ت�أ
ق
ق
� ث� ی�ر پ� ی�رو�ز ی �اطع امام؟ع؟ و ورود ب�ه �دس
طبیعی به نظر می رس ��د که پیروزی امام؟ع؟ و ورود به س ��رزمین قدس ،تأثیر بس���یاری بر غربی ها
ّ
بگذارد ،و شکس ��ت یهودیان موجب ش ��ود جنون آنان شدت گیرد ! از این رو با وجود بیم از ایشان _
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به جهت در اختیار داشتن امام؟ع؟ اسلحه ای همسنگ با آنها یا فراتر _ اعالن نبرد کنند.
در چنین وقت ّ
حساس ��ی اس ��ت که مس ��یح؟ع؟ فرود می آید و غرب و تمامی عالم را دچار بهت
می کند ،و صلح بین امام مهدی؟ع؟ و غربیان را برنامه ریزی خواهد کرد .همان که رس���ول خدا؟ص؟
آن را آخرین آتش بس میان روم و مسلمانان دانستند و امیر آن روز را مهدی از فرزندان خویش عنوان
کردند ،و خواهد آمد.

ش
ه� ت� ماه ج� ن�گ
کم ��ال الدین  318/ 1از عیس ��ی خش ��اب روایت می کند« :به امام حس���ین؟ع؟ گفتم :آیا ش���ما
صاح���ب ای���ن امر [ظهور] هس���تید؟ فرمودند :نه ،صاح���ب امر ،رانده و آواره اس���ت و پدرش را
کشته اند ولی خونخواهی نکرده است ،او هم کنیه ی عمویش است ،و هشت ماه شمشیرش
را بر شانه می گذارد».
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فصل بیست و ششم

ی�هود
یهود و نبرد با آنان در عصر ظهور

آ ت ق آ
ا� �ر� ن� در مورد ن� ق� ش� ی�هود در عصر �ظ هور
� ی�
در کت ��اب عص ��ر ظه ��ور گفتیم که آی ��ات قرآن تصر ی ��ح می کند که یه ��ود در زمین جن���گ افروزی
می کنند ،و خدا خود ضامن خاموش کردن آن است !
ُ
ُ
َ
َ �غْ ُ َ ةٌ �غُ َّ تْ أَ ْ ْ َ نُ َ ق َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ ت َ ن ْ
قَ َ ْ َ ُ ُ َ ُ
ا� يُ� ن� ِف� قُ�
او می فرمایدَ :و�ال تِ� ال ي�هود ي�د ِ
اهلل م لول� ل� � ي� ِد ي� ِهم ول ِع�وا بِ�ما �الوا ب�ل ي�داه م ب�سوط� ِ
َ َ َ َ َ َ َ ً
ْ َ َ
َ ْ ً ُ ْ ً أَ ْ َ َ
أُ ْ َ َ
ك يْ� ف� ي َ� ش� ُاء َول يَ��ز ِ ي�د نّ� ك ِث� ي�را ِم نْ� ُه ْم َما � ن��ز ِ َل ِإ�ل يْ�ك ِم ْن� َر ِّب�ك ُط�غ ي َ� نا�ا َوك ف�را َ ،و�ل ق� يْ� ن�ا بَ� ْي� نَ� ُه ُم ال َعد َاو ة�
َ ْ َ ْ�غ �ض َ َ َ َ ْ ْ ق َ َ ة ُ َّ َ أَ ْ قَ ُ ن َ ً ْ َ ْ أَ ْ ف َ أَ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ف أ ض فَ َ ً
ادا َواهللُ
وال ب� اء ِإ�لى ي�و ِم ال ِ� ي�ام ِ�  ،كلما �و�دوا �ارا ِللحر ِب� �ط��ها اهلل و ي�سعو ن� ِ� ي� ال�ر� �س
ُ ُ ُْ ْ
د� نَ� 1،و يهود گفتند :دست خدا بسته است .دس���ت هاى خودشان بسته باد .و به [
ي
لا� ِح ّب� الم ف� ِس ِ ي
س���زاى ] آنچه گفتند  ،از رحمت خدا دور ش���وند .بلكه هر دو دست او گشاده است ،هر گونه بخواهد
ً
مى بخش���د .و قطع���ا آنچه از جانب پروردگارت به س���وى تو ف���رود آمده ،بر طغيان و كفر بس���يارى از
ايش���ان خواهد افزود ،و تا روز قيامت ميانش���ان دش���منى و كينه افكنديم .هر بار كه آتشى براى پيكار
برافروختن���د ،خ���دا آن را خام���وش س���اخت .و در زمي���ن براى فس���اد مى كوش���ند .و خدا مفس���دان را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دوست نمى دارد.

این وعده ای الهی اس ��ت ب ��ه خاموش نمودن هر جنگی که آنان افروزند ،حال چه خودش���ان یک
طرف جنگ باشند ،و چه دیگران را تحریک نمایند.

ّ
جنگ افروزی آنان بر مس ��لمین در قرن حاضر مضاعف ش ��ده اس ��ت و شرق و غرب را بر ضد آنها

تحریک می کنند ،آنان فلسطین را غصب کردند و دولت خود را در آن برقرار ساختند.
لذاس ��ت که وعده ی الهی محقق خواهد ش ��د .یکی از راه های خاموش ش���دن آتش فتنه ی آنها،
ّ
درگیری های داخلی اس ��ت ،یکی دیگر هم مس ��لط ش ��دن دیگران بر آنهاس ��ت ،خداوند می فرماید:
َ
َّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ق َ
َّ ُ
ْذ ت َ أ ّذَ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ ثَ َّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ْ ق َ َ ة َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ�ذ
ا� ِإَو ن�ه
ا� ِإ� ن� ر ب�ك لس ِر ي�ع ال ِع� ِب
ِإَو� ��� ن� ر ب�ك ل ي� ب�ع� ن� عل ي� ِهم ِإ�لى ي�و ِم ال ِ� ي�ام ِ� م ن� ي�سومهم س َوء الع ِب
ََُ
ل�غ ف� ٌور َر ِح ي� ٌم 2،و [ي���اد ك���ن] هنگامى را كه پروردگارت اعالم داش���ت كه تا روز قيامت بر آنان [يهوديان]
كس���انى را خواهد گماشت كه بديش���ان عذاب سخت بچش���انند .آرى ،پروردگار تو زود كيفر است و
همو آمرزنده ی بسيار مهربان است.
 .1سوره ی مائده 64/
 .2سوره ی اعراف 167/

728

یعن ��ی خ ��دای متعال چنی ��ن حکم کرده که ت ��ا روز قیامت کس ��ی را بر آنان _ ک ��ه برخی صالحند
ّ
و برخ ��ی ن ��ه _ مس ��لط گرداند که آنه ��ا را عقاب و عذاب کن ��د ،در زمین بپراکند ،و ب ��ه خوبی و بدی
بیازماید ،شاید توبه کنند و به مسیر هدایت بازگردند.
ّ
پیش از این ملوک بابل ،مصر ،یونان ،فارس ،روم و دیگران را بر آنان مس ��لط گردانید .البته این در
غیر ادوار حکومت پیامبران؟مهع؟ و نیز دوران فعلی ّ
علو آنان است که پیش از انتقام قرار دارد.
َ
أ
َ ً
آیات آغازین سوره ی اسراء این وعده را باز می کند ،می فرمایدُ :س ْ� َح نَ �ذ
� � ْس َرى بِ� َع بْ� ِد ِه ل يْ�لا
ب
ا� ال ي
أَ
ْ
آ
َ ْ
ْ
ْ
َ
َ
ّ
ال� قْ� َصى ال�ذ � َ� َار ْك ن َ�ا َح ْو َل ُه ل ُن�ر َي� ُه م نْ� � َ� تا� ن َ�ا إ� ن� ُه ُه َو ّ
الس ِم ي� ُع ال بَ� ِص ي� ُر
ِم نَ� ال َم ْس ِ�ج ِد ال َح َر ِام ِإ�لى ال َم ْس ِ�ج ِد
ِ
ي
ِ
ِ
ب
ِ
ي
ِ
أَ َّ َ َّ ُ
ُ َ َ
ُ
َْ
َْ ُ ً
َ .و آ� تَ� ْ� ن َ�ا ُم َ
وسى ْال ِك ت َ� َ
ا� َو�جَ َعل ن� ُاه هدى ِل بَ� ِ�نى ِإ� ْس َر ِئا� ي� َل �لا ت� ت� ِ�خ ذ�وا ِم نْ� دو ِ�نى َو ِك ي�لا  .ذ� ّ ِر ّي� ة� َم نْ� َح َمل ن�ا َم َع
ي
ب
ُ
َ
َ
ْ
ً
َ
َ
ُ
أ
َ
َ
َ
ض ََ
َ
ُْ ُ
تَ
َ ق َ�ض ْ ن َ
َن ْ َ ئ َ ف
ُن ّن ُ َ نَ َ ْ ً ش
ر� َم ّر ت� ي ْ� ِن� َول ت� ْعل نَّ�
ا� ل ت� ف� ِسد نّ� �ف ي� ال�
� ٍوح ِإ��ه كا� ع ب�دا �كورا ُ .و� ي��ا ِإ�لى ب� ِ�ى ِإ�سر ِا� ي�ل � ي� ال ُِك� ب ِْ
ُ ُ ّ ً َ ً ف َ ذَ َ َ َ ْ ُ أ ُ َ َ َ ثْ ن َ َ َ ْ ُ ْ َ ً َ ن َ أ َ أ شَ
فَ َ ُ خ َ ّ
الد يَ�ار َو َك نَ
ا�
علوا ك ِب� ي�را ِ � .إ��ا ج�اء وعد �ولاهما ب�ع��ا عل ي�كم ِع ب�ادا ل�ا �و ِل ي� ب�� ٍس � ِد ي� ٍد ��ج اسوا ِ�لال ِ ِ
أَ َ ْ َ ُ أَ
ْ َ ُ أَ ْ َ َ ً
َُ ََْ َ ُ ْ َ ََ ََ
ْ ً ْ
َوعدا َم ف� ُعولا  .ث� ّم َردد ن�ا لك ُم الك ّر ة� عل ْ ي� ِه ْم َو� ْمدد ن�اك ْم ِب�� ْم َو ٍال َو بَ� نِ� ي� نَ� َو�جَ َعل ن�اك ْم �ك ث� َر ن� ِف� ي�را .
ْ ُُ
ُْ آ
أَ أْ ُ َ َ َ َ َ
أَ ْ ُ أَ ْ ُ َأ ْ ُ
َ ُ
ُ
ِإ� نْ� � ْح َس ن� ت� ْم � ْح َس ن� ت� ْم ل� ن� ف� ِسك ْم ِإَو نْ� � َس� ت� ْم ف�لها ف� ِإ� ذ�ا ج َ� َاء َوعد ال� ِ�خ َر ِة� ِل يَ� ُس ُوءوا ُو�جُ وهك ْم َو ِل يَ�د خ�لوا
ُ ُ أَ
ْ
ُُْ ُْ َ
َ
ُ
ََ َْ ً َ
َ َ َ َ ُ أَ َ َ
ال َم ْس ِ�ج د ك َما د خ�ل ُوه � ّو َل َم ّر ٍة� َو ِل يُ� ت� ِّب� ُر وا َماعل ْوا ت� ت� ِب� ي�را  .ع َسى َر بّ�ك ْم � ْن� يَ� ْر َح َمك ْم َو ِإ� ْن� عد ت� ْم عد ن�ا َو
َ َع ْل ن َ�ا َ َه نَّ� َم ل ْلكَ فا�ر ي� َن� َحص� ًراّ 1،
منزه است آن [خدايى] كه بندهاش را شبانگاهى از مسجد الحرام
ِ ي
�ج
�ج
ِ ِ ِ
به س���وى مس���جد االقصى _ ك���ه پيرام���ون آن را بركت دادهايم _ س���ير داد ،تا از نش���انههاى خود به
او بنمايانيم ،كه او همان ش���نواى بيناس���ت .كتاب آس���مانى را به موس���ى داديم و آن را براى فرزندان
فرزندان كسانى كه [آنان
اس���رائيل رهنمودى گردانيديم كه :زنهار ،غير از من كارسازى مگيريد[ ،اى]
ِ
را در كش���تى] با نوح برداش���تيم .راس���تى كه او بندهاى سپاس���گزار بود .در كتاب آسمانى به فرزندان
ً
ً
اس���رائيل خبر داديم كه :قطعا دو بار در زمين فس���اد خواهيد كرد ،و قطعا به سركش���ى بس���يار بزرگى
برخواهيد خاس���ت .پس آنگاه كه وعده ی [تحقق] نخس���تين آن دو فرا رس���د ،بندگانى از خود را كه
س���خت نيرومندند بر ش���ما مى گماريم ،ت���ا ميان خانهها [يتان براى قتل و غارت ش���ما] به جس���تجو
درآيند ،و اين تهديد تحقق يافتنى است .پس [از چندى] دوباره شما را بر آنان چيره مى كنيم و شما
را با اموال و پسران يارى مى دهيم و [تعداد] نفرات شما را بيشتر مى گردانيم .اگر نيكى كنيد ،به خود
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نيكى كردهايد ،و اگر بدى كنيد ،به خود [بد نمودهايد] .و چون تهديد آخر فرا رسد [بيايند] تا شما را
اندوهگين كنند و در معبد [تان] چنانكه بار اول داخل ش���دند [به زور] درآيند و بر هر چه دس���ت يافتند
يكسره [آن را] نابود كنند .اميد است كه پروردگارتان شما را رحمت كند ،و [لی] اگر [به گناه] بازگرديد
[ما نيز به كيفر ش���ما] بازمى گرديم ،و دوزخ را براى كافران زندان قرار داديم.
ّ
به عبارتی دیگر :در تورات برای بنی اسرائیل چنین مقدر کرده ایم که به انحراف رفته و در مجتمع

بش ��ری دو بار به فس ��اد خواهید پرداخت ،بر مردمان اس ��تکبار ورزیده و سرکش���ی بس���یاری خواهید
داشت .هنگامی که زمان عقوبت شما بابت فساد نخستین فرا رسد ،بندگانی از خود را که نیرومند
و جنگاورند به س ��راغ ش ��ما می فرستیم و آنها در میان خانه ها در پی شما می گردند ...و این کنایه از
سهولت فتح نخست فلسطین بر دستان مسلمین است ،مسلمانان در آن فتح ،در میان خانه های
یهودیان به جستجوی پیکارجویان بر آمدند.
آنگاه دوباره شما را بر آنان چیره ساخته و اموال و اوالد و یارانی در عالم به شما خواهیم داد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مدت ��ی در این وضعیتی به س ��ر می برید ،پس ا گ ��ر توبه کنید و به خیر رو آوری���د برای خودتان بهتر
است ،اما اگر به فساد و طغیان بپردازید ،باز به زیان خودتان خواهد بود.
ّ
س ��پس همان بندگان را بر ش ��ما تس���لط می دهیم ،آنان هم ش ��ما را اندوهگین کنند ،و فاتحانه _
بسان بار نخست _ وارد معبدتان شوند و شما را در هم کوبند.
ش ��اید خدا بعد از این عقوبت دوم ش ��ما را رحم کند ،ولی اگر باز به فساد همت گمارید عقاب او
دیگر بار شما را فرا گیرد ،و در آخرت نیز جهنم را زندان شما قرار دهد.
خالصه آنکه یهودیان پس از حضرت موس ��ی؟ع؟ به فساد نخست دامن زدند ،سپس به دست
مس ��لمانان عقوبت ش ��دند .پس از مدتی بر آنان غلبه یافتند و یارانشان در عالم فزونی یافت ،و این
قدرت یافتن نخست آنها بود ،و در ادامه عقوبت دوم آنها بر دست مسلمین خواهد بود.
پس عقاب نخس ��ت آنان در صدر اس�ل�ام و ّ
توس ��ط مس ��لمین ب ��ود .بعدها خداوند آن���ان را چیره
س ��اخت و برای بار دوم به فس ��اد پرداختند و در زمین قدرت یافتند ،و عقوبت دوم آنها نیز بر دستان
مسلمانان خواهد بود.
ای ��ن همان چیزی اس ��ت ک ��ه احادیث ش ��ریفه ی حضرات معصومی ��ن؟مهع؟ بیان فرموده اس���ت،
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و

گروه ��ی را که خداوند برای دومین عقوبت به س ��راغ یهود می فرس ��تد حضرت مهدی موعود؟جع؟

و اصحاب ��ش عن ��وان می کند ،و اینک ��ه آنها اهل قم اند ،گروهی هس ��تند که خداون ��د پیش از خروج
قائم؟ع؟ آنان را می فرس ��تد و کس ��ی را که جنایتی بر آل محمد؟مهع؟ وارد آورده رها نمی س ��ازند ،مگر
آنکه می کشند.
ً َ َ أُ
ُ
ْ َ ُ
ف َ ذَ َ َ َ ْ ُ أ ُ
ولاه َما بَ� َع ث� ن َ�ا َعل يْ�ك ْم ِع ب َ�ادا ل ن�ا �و ِل ي�
بحار االنوار « : 216/ 60امام صادق؟ع؟ آیه یِ � :إ��ا ج�اء وعد �
فَ َ ُ خ َ ّ َ َ َ نَ َ ْ ً َ فْ ُ ً
َ أْ شَ
الد ي� ِار وكا� وعدا م�عولا را تالوت کردند ،عرضه داشتیم :فدایت گردیم،
ب�� ٍس � ِد ي� ٍد ��ج اسوا ِ�لال ِ
1

اینان کیانند؟ سه مرتبه فرمودند :به خدا قسم اینان اهل قم هستند».
تفس ��یر عیاش ��ی  141/ 2و  281روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ نیز درباره ی این آیه فرمودند :آن،
قائم و یارانش هستند که نیرومندانند».
مقص ��ود از ای ��ن س ��ه حدیث یکی اس ��ت ،ز ی ��را اهل قم یعن ��ی یاران ام ��ام؟ع؟ ،که اه ��ل کوفه نیز
چنین اند.
ً
ظاه ��را پایداری مس ��لمانان در برابر یه ��ود ،تا زمان ظهور چند مرحله را س ��پری می کند ،و پیچیدن
طومار آنان به دست امام؟ع؟ است.
برخی درباره ی عقوبت دوم یهود ،بر این باورند که بر دس ��ت غیر مسلمانان خواهد بود .این پندار
بعید به نظر می رس ��د ،زیرا هر دو عقوبت به دس ��ت یک طائفه اس ��ت و اوصافش ��ان تنها بر مسلمین
انطباق دارد !
حتی اگر هم صحیح باشد که ملوک مصر ،بابل ،یونان ،فارس ،روم و دیگر کسانی که بر یهودیان
ً
غلب ��ه یافتن ��د را «عبادا لن ��ا :بندگان ما» توصیف کرد ،باز مش ��کل حل نمی ش ��ود ،ز ی ��را یهودیان با
ّ
گروهی جز مس ��لمانان دش ��منی نکردند و پیروزی نیافتند و بر ضد هیچ طایفه ای چونان مس ��لمین
آت ��ش اف ��روزی و تحریک ننمودند .هم چنان که برتری و ّ
تفوق آن ��ان بر مناطق و دولت ها تنها در عصر
ما واقع شده است.
آیات دیگر در رابطه ی با یهود ،آن است که سخن از حشر و اخراج نخست و دوم آنان دارد .اخراج
نخست آنان بعد از جنگ احزاب صورت گرفت.
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ُ َّ أَ ْ َّ
ْ
َ ف َّ َ َ ت َ َ ف أ ض ُ ْ
َ َّ
ر� َوه َو ال َع�ز ِ ي��زُ ال َح ِك ي� ُم .ه َو ال�ذ ِ ي� ��خ َر�ج َ ال�ذ ِ ي� نَ�
ا� وما ِ� ي� ال�
خداوند می فرماید :س ب� َح ِ
هلل ما ِ� ي� السمو ِ
َ ُّ أَ َ
أَ ْ ْ
َ َ ْ ُ أَ َ ْ
َ فَ ُ نْ أَ ْ ْ ت َ
ا� ِم نْ� ِد يَ� ِار ِه ْم ل� َو ِل ال َح ش� ِر َما ظ� ن� ن� ت� ْم � نْ� ي��خ ُر�جُ وا َو ظ� ن�وا ��نّ ُه ْم َم ِنا� َع تُ� ُه ْم ُح ُصو�نُ ُه ْم
�
ك�ر وا ِم� � َه ِل ال ِك بِ
أَ
أَ
ُ
َ
ف َ أ ت َ ُ ُ ُ ْن َ ْ ثُ ْ َ ْ تَ ُ َ قَ �ذَ فَ ف قُ ُ ُّ
الر ْع َب� يُ��خْ ر بُ� نَ
و� بُ� ُي�و�تَ ُه ْم ِب�� ْي� ِد ي� ِه ْم َو� ْي� ِدى
اهلل ���اهم اهلل ِم� ح ي�� لم ي�ح� ِس ب�وا و� � ِ� ي� �لو ِب� ِهم
ِم َن� ِ
ِ
َ
ُ
أَ ْ َ َ َ ْ أ ْ َ تَ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ
َ أ
آ
ُّ ْ َ ُ
فَ ْ َ
ُْْ
لاء ل َع�ذ ب�َ ُه ْم ِ�ف ي� الد ن� يَ�ا َوله ْم ِ�ف ي� ال� ِ�خ َر ِة�
الم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� �اع ت� بِ� ُر وا ي�ا �و ِل ي� ال� ب�ص ِار .ولولا � ن� ك� ب� اهلل عل ي� ِهم ال�ج
َ َذ ُ نّ َ ذَ َ أَ نَّ ُ ْ ش َ قُّ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ نْ ُ ش َ قّ َ ف َ َّ َ َ ُ ْ ق َ
ر
�
�
�
م
و
ه
ول
س
و
اهلل
وا
ا�
ا� ال�ارِ � .لك ِب���هم �
ا� 1،آنچه در آسمان ها
ي
ا� اهلل � ِإ� ن� اهلل ش� ِد ي�د ال ِع� ِب
ع� ب
ِ
و در زمين اس���ت تس���بيح خدا می گوید ،و اوست عزیز حکیم .اوست كسى كه ،کافران اهل کتاب را در
نخس���تين اخراج [از مدينه] بيرون كرد .گمان نمى كرديد كه بيرون روند و خودش���ان گمان داشتند كه
دژهايش���ان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود ،و [لی] خدا از آنجا كه ّ
تصور نمى كردند به سراغش���ان
آمد و در دل هايش���ان بيم افكند[ ،به طورى كه] خود به دس���ت خود و دست مؤمنان خانههاى خود
را خ���راب مى كردند .پس اى صاحبان دیده ! عبرت گيري���د .و اگر خدا اين جالى وطن را بر آنان ّ
مقر ر
ً
نك���رده بود ،قطعا آنها را در دني���ا عذاب مى كرد ،و در آخرت [هم] عذاب آتش دارند .اين براى آن بود
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كه آنها با خدا و پيامبرش در افتادند و هر كس با خدا درافتد [بداند كه] خدا سخت كيفر است.
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ك ِ ّل ش� ٍ ئ� ق� ِد ي�را 2،و خداون���د آن���ان را ك���ه كف���ر ورزيدهان���د ،بى آنكه به مالی رس���يده باش���ند ،به غيظ [و
حسرت] برگرداند ،و خدا [زحمت] جنگ را از مؤمنان برداشت ،و خدا همواره نيرومند شكست ناپذير
اس���ت .و كس���انى از اهل كتاب را كه با [مش���ركان] هم ُپش���تى كرده بودند ،از دژهايشان به زير آورد و
در دل هايش���ان هراس افكند :گروهى را مى كشتيد و گروهى را اسير مىكرديد .و زمينشان و خانهها و
اموالش���ان و س���رزمينى را كه در آن پا ننهاده بوديد به ش���ما ميراث داد ،و خدا بر هر چيزى تواناست.

اجتم ��اع دوم آنان هم در فلس ��طین و پیش از آن ب ��ود که عقوبت آنان را در رس���د ،خدا می فرماید:
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َُْ
ر� ف� ِإ� ذ�ا ج� َاء َوعد ال� ِ�خ َر ِة� �جِ ئ� ن�ا بِ�ك ْم ل ِف� ي� ف�ا 3،و پس از او به
قو�ل ن�ا ِم نْ� بَ� ْع ِد ِه ِل ب� ِ� ي� ِإ�سرا� ي�ل اسك�وا ال�
 .1سوره ی حشر 1 - 4/
 .2سوره ی احزاب 25 - 27/
 .3سوره ی اسراء 104/
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فرزندان اس���رائيل گفتيم :در اين س���رزمين ساكن ش���ويد ،پس چون وعده ی واپسین فرا رسد ،شما را
همه با هم محشور مى كنيم.

البته مجال آن نیست که به بیان اشتباه کسانی که این آیات را به حشر روز قیامت تفسیر کرده اند
بپردازیم.

مسلم� ن�
ن� ب�رد موعود ی�هود و
ی
در مناب ��ع مس ��لمین وارد ش ��ده که پیامبر؟ص؟ خبر داده ان ��د امت در آخرالزمان در فلس ��طین با یهود
َْ
خواهن ��د جنگی ��د .مضامین و تعابیر مربوط به آن ش ��بیه روایاتی اس ��ت که در تفس ��یر آی ��ه ی :بَ� َع ث� ن�ا
ً َ َ أُ
ََ ُ
أْ َ
عل يْ�ك ْم ِع ب َ�ادا ل ن�ا �و ِل ي� بَ�� ٍس ش� ِد ي� ٍد ،آمده است ،که اینان ،مهدی و یاران اویند.
المصنف عبدالرزاق  ،399/ 11الفتن  574/ 2و ابن ابی ش ��یبه در المصنف  144/ 15از عبد اهلل
ّ
بن عمر از آن حضرت نقل می کنند« :یهود با شما می جنگند و شما بر آنان مسلط می شوید ،تا

جایی که سنگ بگوید :ای مسلمان ! این یهودی پشت سر من است ،او را بکش».
در روایتی دیگر آمده« :عیس���ی بن مریم فرود می آید .پس چون دجال او را ببیند بس���ان چربی
ذوب می شود .او دجال را می کشد و یهودیان از گرد او پراکنده می شوند ،تا آنجا که سنگ ندا
کند :ای بنده ی مسلم خدا ! این یهودی است ،بیا و او را به قتل رسان».
مس ��ند احمد  417/ 2از ابو هریره از ایش ��ان« :قیامت بر پا نخواهد ش���د تا آنکه مسلمانان یهود
را بکش���ند .آنها چنان یهود را بکشند که یهودی پشت سنگ و درخت پنهان شود و سنگ و
درخت صدا بزند :ای مسلم ! ای بنده  ی خدا ! این یهودی است در پشت من ،بیا او را به قتل
رسان ،مگر [درخت] غرقد ،زیرا درخت یهودیان است».
صحی ��ح بخ ��اری  232/ 3و  51/ 4از ابن عمر از آن حضرت« :ش���ما ب���ا یهودیان می جنگید ،تا
آنجا که یکی از آنان پشت سنگ مخفی شود و سنگ صدا زند :ای بنده ی خدا ! این یهودی
پشت من است ،او را بکش.
در روایتی دیگر از ابو هریره :قیامت بر پا نخواهد شد تا آنکه شما با یهود پیکار کنید ،تا آنجا
که س���نگی که در پشت آن یهودی است ندا کند :ای مسلمان ! این یهودی پشت من است،
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او را به قتل رسان».

1

مجم ��ع الزوائ ��د  348/ 7از آن حضرت« :ش���ما با مش���رکین می جنگید ،و باق���ی ماندگانتان در
کن���ار نهر اردن با دجال بجنگند .ش���ما ش���رقی هس���تید و آن���ان غربی .نمی دان���م آن روز اردن
کجاست( !).
هیثمی در ادامه می نویسد :طبرانی و بزار آن را نقل کرده اند و راویان بزار ثقه اند».

2

الفت ��ن  568/ 2در گزارش ��ی طوالن ��ی ک ��ه در آن مبالغات ��ی در مورد دج ��ال نیز هس���ت ،از حذیفه از

رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :شما در این حال به س���ر می برید که عیسی بن مریم در ایلیا _ که
جماعت���ی از مس���لمین و خلیفه ی آن���ان در آن حضور دارن���د _ فرود می آی���د ...یهودیان زیر هر
درخت و س���نگی مخفی می ش���وند ،تا جایی که س���نگ ص���دا می زند :ای بن���ده ی خدا ! ای
مس���لمان ! این یهودی پش���ت من اس���ت ،او را بکش ،درخت نیز چنین می کند ،مگر درخت
غرقده که درخت یهودیان است ،کسی از آنان را رها نکنید که در کنار غرقده باشد».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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هم ��ان  570/ 2از عب ��د اهلل ب ��ن عمرو عاص« :عیس���ی بن مری���م در مقابل آنان ظاهر می ش���ود.
امامش���ان کنار می رود تا عیس���ی به امامت آنها نماز گزارد .ولی عیس���ی از اینکه کس���ی غیر از
امام آنها نماز را به جا آرد ابا می کند ،و این بابت گرامیداشت آنان است.
س���پس به س���راغ دجال که در آخرین رمق هاس���ت می رود و با ضربه ای او را هال ک می کند.
آن هن���گام اس���ت که زمین فریاد می کند و س���نگ ،درخت و دیگر اش���یاء ص���دا می زنند :ای
مسلمان ! این یهودی پشت من است ،او را بکش ،مگر درخت غرقده که یهودی است».
این نبرد موعود با یهودیان ،جز به دست امام مهدی؟ع؟ واقع نخواهد شد.
برخی روایات پیرامون این موضوع در فصل فلسطین و قدس گذشت.
در احادی ��ث پیکار حضرت عیس ��ی؟ع؟ با دج ��ال هم آمده که یهودیان با دج���ال خواهند بود ،و
اکث ��ر پیروان او را تش ��کیل می دهند ،مس ��ند احم ��د  367/ 3از جابر بن عبد اهلل از رس���ول خدا؟ص؟ در

گزارش ��ی ک ��ه در آن به توصیف قتل دج ��ال می پردازند ،نقل می کند« :تا آنجا که درخت و س���نگ
 .1مشابه آن صحیح مسلم  ،188/ 8بیهقی  ،175/ 9مسند احمد  417/ 2و الجامع لالصول 356/ 5
 .2مشابه آن در اآلحاد و المثانی  ،409/ 4تاریخ دمشق  323/ 62و اصابه 376/ 6
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ن���دا کند :ای روح اهلل ! این یهودی اس���ت ،او احدی از پی���روان دجال را رها نمی کند تا آنکه به
قتل رساند».

1

المصن ��ف عبدال ��رزاق  397/ 11روایت ��ی طوالنی که افس ��انه هایی درباره ی دجال در آن اس���ت را

نقل می کند ،در پاره ای آمده اس ��ت« :پس���ر مریم فرود می آید و در مقابل آنان ظاهر می ش���ود .آنان
در مقاب���ل خود م���ردی را می بینند ک���ه زره در ب���ر دارد ،می گویند :ای بنده ی خدا ! کیس���تی؟
می گوید :من بنده ی خدا ،رس���ول ،روح و کلمه ی او عیس���ی بن مریم ام .یکی از این سه امر را
انتخاب کنید؛ خداوند عذابی از آس���مان بر دجال و لش���کریانش فرس���تد ،آنان را به زمین فرو
برد ،و یا اینکه س�ل�اح ش���ما را بر آنان کارگر س���ازد ولی سالح آنان را بر ش���ما کارگر نگرداند .آنها
پاسخ می دهند :ای پیامبر خدا ! این [سومی] بیشتر سینه و جان ما را آرام می کند.
در آن روز یهودی درشت هیکل ،قد بلند ،پرخور و زیاد نوش را می بینی که از لرزه ای که بر
ّ
2
اندام دارد نمی تواند شمشیرش را در دست بگیرد ،و آنان بر یهود مسلط می شوند».

عر� را ا�ز ی�هود پ�اکسا�ز ی می ن
ک�د
امام مهدی؟جع؟ ب�لاد ب
معانی االخبار  406/از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :در مصر منبری بنا خواهم کرد ،سنگ
س���نگ دمشق را ویران خواهم س���اخت ،یهود را از تمام مناطق عرب بیرون خواهم نمود ،و با
این عصای خود عرب را خواهم راند.
در ای���ن هن���گام راوی که عبایه ی اس���دی اس���ت گف���ت :ی���ا امیرالمؤمنین ! گوی���ا خبر از آن
می دهی���د که بع���د از مرگ زنده خواهید ش���د ،ایش���ان فرمودن���د :هیهات ،ای عبایه ! اش���تباه
فهمیدی ،مردی از من این کارها را انجام می دهد ،یعنی مهدی؟ع؟».

3

یعنی آنان را از فلسطین نیز خارج می کند و حکومتشان را پایان می دهد.

 .1و نیز المس���تدرک  530/ 4مش���ابه آن را نقل کرده صحیح می شمارد ،عقد الدرر  ،232/مجمع الزوائد  _ 343/ 7وی
یکی از دو سند احمد بن حنبل را صحیح می داند _ ،الدرالمنثور  ،242/ 2جمع الجوامع  955/ 1و ...
 .2و نیز ر.ک به الفتن  ،552/ 2تهذیب ابن عساکر  194/ 1و الدرالمنثور 243/ 2
 .3و نیز االیقاظ من الهجعة  385/و بحار 60/ 53
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دس� امام؟ع؟ اسلام می آ � ن
ی�هود ی� نا�ی که ب�ر ت
ور�د
در فصل یاران امام؟ع؟ گذشت که ایشان نسخه ی تورات و انجیل را از غاری در انطاکیه ،کوهی
در شام ،کوه فلسطین و دریاچه ی طبریه بیرون می آورد و بدین وسیله با یهود به احتجاج می پردازد.

الفتن  355/ 1از کعب نقل می کند« :او تابوت سکینه را _ که توراتی که خداوند بر موسی؟ع؟
فرس���تاد و انجیل���ی ک���ه بر عیس���ی؟ع؟ نازل ک���رد را در خ���ود دارد _ از غ���اری در انطاکیه بیرون
می آورد ،و میان اهل تورات با تورات و میان اهل انجیل با آن حکم خواهد کرد».
هم ��ان  357/ 1از هم ��و« :مه���دی را مهدی نامیدند ،زی���را به جزوه هایی از ت���ورات راهنمایی
می کن���د .او آنها را از کوه های ش���ام خارج می کند .یهودی���ان را بدان فرا می خواند ،و جماعت
بسیاری بدان اسالم می آورند ،و جماعتی حدود سی هزار نفر را یاد کرد».

1

نگارنده :کع ��ب االحبار نامگذاری حضرت مهدی؟ع؟ را از این باب می داند که به جزوه های از
میان رفته  ی تورات راهنمایی می کند به گونه ای که گویا در خدمت تورات اس���ت ،و گمان می کند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

سی هزار نفر بدان سبب مسلمان می شوند !
البته شاگردان کعب از او خوش بین ترند ،آنان بر این باورند که اکثر یهود ّ
توسط امام؟ع؟ به اسالم
می گروند.

الفتن  355/ 1و  360از سلیمان بن عیسی نقل می کند« :به من خبر داده اند که تابوت سکینه
به دست مهدی از دریاچه ی طبریه خارج ،و در بیت المقدس مقابل ایشان قرار داده می شود.
یهود چون آن را ببینند ،غیر از اندکی همه مسلمان شوند».
َ
َ َّ َ َ ْ َ أ َ َ
س ��نن بیهق ��ی « :180/ 9مجاه���د در تفس���یر ای���ن آی���ه ی :ح�تى ت��ض َع الح ْر بُ� � ْو �ز َارها 3،تا در جنگ
2

اس���لحه بر زمین گذاش���ته ش���ود ،گوید :مقصود آن اس���ت که تا زمانی که عیس���ی بن مریم فرود
می آید و تمام یهود و نصاری و دیگر ادیان مسلمان شوند .گوسفند در کنار گرگ ایمن باشد.
هیچ موش���ی مش���کی را پاره نکند ،و عداوت از همه چیز رخت بربندد ،و این ّ
تفوق اس�ل�ام بر
تمامی ادیان است».
 .1عبدالرزاق 372/ 11
 .2القول المختصر  100/و 104
 .3سوره ی محمد؟ص؟ 4/
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الدرالمنثور  231/ 3می نویس ��د« :س���عید بن منصور ،ابن منذر و بیهقی در س���نن از جابر نقل
ُ ّ
ّ
می کنند که درباره ی آیه یُ :ل��ظْ َ ُ
الدي� ن� ك ِله 1،تا آن را بر هرچه دین اس���ت پیروز گرداند،
هره على ِ
ي
گف���ت :ای���ن مطلب واقع نخواهد ش���د تا آنکه نه دیگر کس���ی یهودی باش���د ،نه مس���یحی و نه
صاحب کیشی دیگر ،و تنها اسالم باشد که باقی مانده است».
نگارن ��ده :برخی یهودیان اس�ل�ام می آورند ،ولی بس ��یاری نه ،زیرا امام؟ع؟ دولت آن ��ان را به پایان
می رس ��اند و از جز ی ��رة العرب اخراجش ��ان می کند .عالوه ب ��ر آنکه دجال از آنهاس ��ت و آنان اکثریت
پیروان او را تشکیل می دهند.

ت� با� ت
سک� ن�ه
و� ی
تابوت سکینه صندوقی است که مواریث پیامبران؟مهع؟ را در خود جای داده است ،و خداوند آن
را نشانه ای برای بنی اسرائیل قرار داد تا بتوانند به امامت کسی که نزد او قرار می گیرد رهنمون شوند.
فرشتگان آن را در میان بنی اسرائیل آوردند و نزد طالوت قرار دادند .سپس طالوت آن را به داود سپرد،
از داود به سلیمان ،و از او به ّ
وصیش آصف بن برخیا؟مهع؟ منتقل شد.
فرزندان اس ��رائیلّ ،
وصی س ��لیمان؟ع؟ را رها کرده با دیگری بیعت نمودن ��د ،و بعد از آن تابوت از
میان آنها ناپدید شد.
َ
ْ
ْ
َ
َ
أ
ُ
ً
ُ
َ
َ
ُ
َ ق َ َ ُ ْ نَ ُّ ُ ْ نَّ َ قَ ْ َ َ ثَ ُ ْ َ تَ َ ق َ �نّى َ ُ نُ ُ
و� له ال ُملك
خداوند می فرماید :و�ال لهم � ِب� ي�هم ِإ�� اهلل �د ب�ع� لكم طالو� م ِلكا �الوا � ي�ك
َ َ ْ ن َ َ نَ ْ نُ أَ َ قُّ ْ ُ ْ ْن ُ َ َ ْ ُ �ؤْ َت َ َ ةً َ ْ َ ق َ َ نَّ َ ْ َ ف َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ �زَ َ ُ َ ْ َ ة فً
ال �ال ِإ�� اهلل اصط�اه عل ي�كم و اده ب�سط� ِ� ي�
عل ي��ا و�ح� �ح� بِ�المل ِك ِم�ه ولم ي� � سع� ِم ن� الم ِ
َ
ْ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ �ؤْ �ت� ُ ْ َ
ك ُه َم نْ� َ� ش َ� ُاء َو ُ
اهلل َو ِاس ٌع ع ِل ي� ٌم 2،و پيامبرش���ان به آنان گفت :در حقيقت
ال ِعل ِم وال ِ�ج س ِم واهلل ي� ِ ي مل
ي
خداوند ،طالوت را بر ش���ما به پادش���اهى گماشته است .گفتند :چگونه او را بر ما پادشاهى باشد ،با
آنكه ما به پادشاهى از وى سزاوارتريم ،و به او از حيث مال ،گشايشى داده نشده است؟ پيامبرشان
گفت :در حقيقت خدا او را بر شما برترى داده ،و او را در دانش و [نيروى] بدن بر شما برترى بخشيده
است ،و خداوند پادشاهى خود را به هر كس كه بخواهد مى دهد ،و خدا گشايشگر داناست.
 .1سوره ی توبه 33/
 .2سوره ی بقره 247/
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عقی ��ده ی ما در ب ��اره ی تابوت س ��کینه و تمام ��ی مواریث پیامبران؟مهع؟ آن اس���ت که خ���دا آنها را
ن ��زد پیامبر اکرم؟ص؟ گرد آورد و از ایش ��ان به جانش ��ینان؟مهع؟ انتقال یافت ،و ه���م اکنون نزد حضرت
بقیة اهلل االعظم؟جع؟ می باشد.

درباره ی وجه تس ��میه ی ایشان هم از امام باقر؟ع؟ نقل شده است« :مهدی از این بابت مهدی
ن���ام گرفت���ه که به امری پنهان راهنمایی می کند ،او به آنچه مردمان در س���ینه دارند راهنمایی
می کند [و از آن خبر می دهد]».

1

آ
سا� ت
خ
ش
ن
ه�کل
�
�
کار
�
�
ی
در ش ��مار عالم ��ات ظه ��ور از آش ��کار س ��اختن هیکل س ��خن به می ��ان آم ��ده اس���ت ،در روایتی از

امیرالمؤمنین؟ع؟ منقول اس ��ت« :برای آن نشانه ها و عالماتی است؛ نخست آنکه کوفه با لشکر
و خندق محاصره شود ،در سر کوچه های کوفه آتش روشن گردد ،چهل شب مساجد تعطیل
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

شوند ،هیکل آشکار گردد ،پرچم هایی پیرامون مسجد اکبر آمد و شد کنند که قاتل و مقتول
در آتش اند» .
ً
ظاهرا مراد از آن ،هیکل سلیمان؟ع؟ است ،البته احتمال می رود اثر تاریخی دیگری باشد ،چون
2

به طور مطلق آمده و قید نخورده است .البته سخن از کسی که آن را آشکار می کند نیامده است.

ن ت ّ ق
و�ه �دس
ب� ی� قر� های خ�راسا� م� ج
در فصل ایرانیان بسان حدیثی مستفیض گذشت که بیرق هایی سیاه از خراسان بیرون می آید،
چیزی آنها را باز نمی گرداند تا آنکه در ایلیاء نصب شود.
راجح آن است که اینان اصحاب امام؟ع؟ هستند.

 .1دالئل االمامة 249/
 .2بحار  273/ 52و تاریخ الکوفة براقی 110/
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فصل بیست و هفتم

ح�ض
ت
مس�ح؟ع؟
ر� ی
فرود حضرت مسیح ؟ع؟ از آسمان
و یاری امام عصر ؟جع؟

ا� �ن�ز ول ح�ض ت
آ� ی� ت
مس�ح؟ع؟
ر� ی
یک ��ی از عقائ ��د تمامی مس ��لمانان نزول عیس ��ی؟ع؟ از آس ��مان به زمین اس���ت ،خداون���د متعال
َ ً
َ ُ �ؤْ نَ َّ قَ ْ َ َ ْ ت َ َ ْ َ ْ ق َ َ ة َ ُ نُ َ َ
ْ ْ أَ ْ ْ َ
و� عل ْ ي� ِه ْم ش� ِه ي�دا 1،و از اهل
ا� ِإ�لا ل ي� ِم� ن� ِب� ِه � ب�ل مو ِ� ِه و ي�وم ال ِ� ي�ام ِ� ي�ك
می فرمایدِ :إَو ن� ِم ن� �ه ِل ال ِك ت� ِب
ً
كتاب كس���ى نيس���ت مگر آنكه پيش از مرگ خود حتما به او ايمان مىآورد ،و روز قيامت [عيس���ى نيز]
بر آنان شاهد خواهد بود.
َّ ُ َ ْ
َ
َ
َ
َ
ٌ
لس َاع ة� فَ�لا تَ� ْم تَ� ُر نَّ� � َها َو تّا�� ُع ن َ �ذ
و� ه ا ِص َراط ُم ْس ت� ِق� ي� ٌم 2،و همانا آن ،نشانهاى براى
و نیزِ :إَو ن�ه ل ِعل ٌم ِل ّ ِ
بِ ِ
بِ
رستاخيز است ،پس زنهار در آن ترديد مكن ،و از من پيروى كنيد؛ اين است راه راست.

معنای آیات آن است که مسیح؟ع؟ نشانه ای از نشانه های قیامت است ،و احدی از اهل کتاب
_ یه ��ود و نص ��اری _ نخواه ��د ماند ،جز آنکه هن ��گام نزول به دنیا به ایش ��ان ایمان م���ی آورد ،و با او و
معجزاتش روبرو می شود.
البت ��ه این خود معجزه ایس ��ت ،زیرا یهودیان تا ب ��ه امروز به او ایمان نی ��اورده و مادرش؟اهع؟ را متهم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می کنند !

بح ��ار االنوار  350/ 14از ش ��هر بن حوش ��ب از امام باقر؟ع؟ نقل می کن ��د« :او پیش از روز قیامت
به دنیا فرود می آید .پس هیچ یهودی و مس���یحی نخواهد ماند مگر آنکه پیش از مرگش به او
ایمان می آورد ،و او پشت سر مهدی نماز خواهد گزارد».
حکمت باال بردن مس ��یح؟ع؟ به آس ��مان ،آن اس ��ت که خدا ایش ��ان را برای مأموریتی عظیم در
برهه ای حس ��اس ذخیره کرده اس ��ت ،دورانی که پیروان و پرستش ��گرانش بزرگترین قدرت را در عالم
دارند ،و بزرگترین مانع گسترش هدایت و بر پا داشتن دولت عدل الهی هستند.
از این رو طبیعی می نماید که نزول ایش ��ان در عالم مس ��یحی باشد و شادمانی و راهپیمایی هایی
مهدی مسلمانان
منطقه ای به دنبال داشته باشد ،و مسیحیان این امر را نصرتی برای خود در مقابل
ِ
ّ
تلقی کنند !
و طبیع ��ی اس ��ت ک ��ه امام مه ��دی؟ع؟ به مردم خب ��ر دهند که ایش ��ان چ ��ه زمانی ف���رود می آید ،و
 .1سوره ی نساء 159/
 .2سوره ی زخرف 61/
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میلیون ها نفر انتظار فرا رس ��یدن آن را بکش ��ند و شاهد آن باش ��ند .و نیز آنکه خداوند معجزاتی گونه
گون بر دستان حضرت عیسی؟ع؟ آشکار کند ،و بدین وسیله اسباب هدایت بسیاری فراهم آید.
نخستین ثمره ی نزول ایشان ،کاهش دشمنی غربیان با اسالم و حضرت مهدی؟ع؟ ،و نیز انعقاد
پیمان صلح میان ایشان و دول غربی است ،صلحی که در روایت ده سال عنوان شده است.
بعید نیس ��ت نماز مس ��یح پش ��ت س ��ر امام؟امهع؟چند س ��الی بعد از نزول از آس ��مان باش ��د ،یعنی
هنگامی که آنان معاهده ی صلح را نقض ،و برای نبرد با امام؟ع؟ لش ��کر کش ��ی می کنند .از این رو
حضرت عیسی؟ع؟ به شرق می آید و با اقتدا به ایشان ،موقف صریح خود را اعالم می کند.
در ه ��م شکس ��تن صلیب و کش ��تن خ ��وک هم که در روایات س ��نیان ف ��راوان آمده اس ��ت ،پس از
شکس ��ت غربیان در نبرد با امام؟ع؟ و ورود ایش ��ان به همراه مس ��یح؟امهع؟ به مناطق آنان و اس ��تقبال
مردمان آن مناطق است.
حضرت عیسی؟ع؟ را در میانسالی باال بردند و در همان میانسالی است که به زمین فرود خواهد
َ ُ َ ّ ُ ّن َ
َّ
َ ْ ً
ْ ْ
ال� َ
اس ِ�ف ي� ال َمه ِد َوكهلا َو ِم نَ� الص ِال ِح ي� نَ� 1،و در گهواره و در ميانسالی با
آمد .در تفسیر آیه ی :و ي�ك ِلم
مردم س���خن مىگويد و از شايس���تگان است ،آمده که ایش ��ان هنگام والدت در گهواره با مردم سخن
گفت ،و در میانسالی چون از آسمان فرود آید سخن خواهد گفت.
ابن عباس گوید :او در سی سالگی باال برده شد.

2

مجمع البیان  295/ 2می نگارد« :س���خن گفتن در میانس���الی ،پس از آن اس���ت که از آسمان
فرود آید تا دجال را بکش���د .ایش���ان سی و سه ساله بود که به آسمان باال برده شد ،و این پیش
از میانسالی است».

3

تفس ��یر بغوی  308/ 1می نویس ��د« :به حس���ین بن فضل گفتند :آیا نزول عیس���ی در قرآن آمده
َ ْ ً
اس���ت؟ او گفت :آری ،این آیهَ :وكهلا ،او در دنیا به میانس���الی نرس���ید ،و این امر پس از فرود
آمدن از آسمان تحقق خواهد یافت».
نگارنده :حتی اگر آن گونه که بیضاوی  ،40/ 2زرکش���ی  67/ 3و الدرالمنثور  24/ 2می گویند که
 .1سوره ی آل عمران 46/
 .2تفسیر بغوی 77/ 2
 .3تفسیر طبری  ،371/ 3ثعلبی  69/ 3و رازی 55/ 8
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ّ
او پیش از باال رفتن به آس ��مان در میانس ��الی با مردم س ��خن گفته باش ��د ،پس از فرود آمدن نیز تکلم
خواهد نمود.
َ
َ
ْ
أ
ْ ََ َ
َ
ْ ْ ْ
ا� ِإ�لا ل يُ��ؤ ِم ن� نّ� ِب� ِه ق� بْ� َل َم ْو ِت� ِه،
تفسیر طبری  14/ 6می نویسد« :ابن زید در تفسیرِ :إَو ن� ِم ن� �ه ِل ال ِك ت� ِب

گوید :ابن عباس ،ابن زید ،ابو مالک و حس���ن بصری گویند :چون عیس���ی بن مریم فرود آید و
دجال را بکش���د ،هیچ یهودی در زمین باقی نمی ماند ج���ز آنکه به او ایمان آورد ،او افزود :این
هنگامی است که ایمان به آنان نفعی نرساند».

1

البته جمله ی اخیر وی مردود است ،چون هنوز عرصه  ی تکلیف باقی است.
َ َّ َ َ ْ َ أَ َ َ
بیهق ��ی  180/ 9می نویس ��د« :مجاه���د در تفس���یر آی���ه ی :ح�تى ت��ض َع الح ْر بُ� � ْو �ز َارها 2،تا در جنگ

اس���لحه بر زمین گذاش���ته ش���ود ،گوید :مقصود آن اس���ت که تا زمانی که عیس���ی بن مریم فرود
می آید».

3

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ن
مس�ح؟ع؟ در ن
اهل س� ت�
م� با�ع
�ن�ز ول ی
صحیح بخاری  205/ 4روایت می کند« :شما چگونه خواهید بود زمانی که پسر مریم در میان
شما فرود آید و امامتان از شما باشد؟»

4

مس ��ند طیالس ��ی  335/از ابو هر ی ��ره از پیامبر؟ص؟ نقل می کن ��د« :پیامب���ران ،برادرانی از یک پدر
هس���تند و مادرانی متفاوت دارند ،و دین آنان یکی اس���ت .من نزدیکترین مردم به عیسی بن
مریم هستم ،زیرا بین من و او پیامبری نبود ،پس چون او را دیدید بشناسید که مردی است با
قامتی ّ
متوسط ،رنگ او به سرخی و سفیدی می زند ،دو جامه ی راه راه بر تن دارد ،گویا سرش
[قطرات آب] می چکد ولی هیچ رطوبتی به او اصابت نکرده است.
او صلیب را در هم می شکند ،خوک را می کشد و ثروت می پراکند .خدا در زمان او تمامی
 .1التبیان  386/ 3و الدرالمنثور 241/ 2
 .2سوره ی محمد؟ص؟ 4/
 .3الجامع الحکام القرآن  228/ 16و الدرالمنثور 47/ 6
 .4صحیح مس���لم  136/ 1و  ،137ابو عوانه  ،106/ 1المالحم ابن منادی  ،57/ابن حبان  283/ 8و  ،284االس���ماء
بیهقی  ،535/بغوی  516/ 3و ...
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ادیان غیر اس�ل�ام را از میان خواهد برد .خدا در دوران او مس���یح گمراهی ،یک چشم کذاب را
از بین می برد ،و امنیت در زمین برقرار می شود ،تا جایی که شیر با شتر می چرد ،پلنگ با گاو
و گرگ با گوس���فند .کودکان با مارها بازی می کنند ،و دیگر همدیگر را گاز نمی گیرند .س���پس
چهل سال در زمین می ماند ،بعد می میرد و مسلمانان بر او نماز گزارده به خاک می سپارند».

1

مس ��ند احم ��د  411/ 2از همو از ایش ��ان نقل می کند« :نزدیک اس���ت آن کس از ش���ما که زنده
ماند ،عیس���ی بن مری���م را ببیند ،در حالی که او امامی هدایت یافته و حاکمی عادل اس���ت.
پس صلیب را می شکند و خوک را به قتل می رساند ،جزیه را کنار می زند ،و جنگ [در زمان
او] پایان می یابد».
کنار زدن جزیه به معنای آن اس ��ت که حضرت عیس���ی؟ع؟ دو گزینه ی اس�ل�ام و جنگ را بر اهل
کتاب عرضه می کند.

جامع االحادیث سیوطی  442/ 9از رسول خدا؟ص؟« :پس اگر [عیسی] بر قبر من بایستد و صدا
زند :ای محمد ! هر آینه او را پاسخ خواهم داد».
مس ��ند الش ��امیین  ...« :317/ 1و در حالل خواهد افزود .ابو االشعث گفت :ای ابو هریره ! به
خدا گمان نمیکنم در چیزی از حالل بیفزاید ،مگر زنان .ابو هریره به من نگاه کرد ،تبسم نمود
و گفت :درست است».
نگارن ��ده :مقص ��ود ابو هریره آن اس ��ت که حضرت مس ��یح؟ع؟ برخ ��ی زنان را بر مس ��لمین حالل
می کند ،و البته دروغ میگوید ،چرا که مسیح تابع شریعت پیامبر؟ص؟ خواهد بود ،نه قانونگذار.

البیان گنجی  500/از ابو سعید از رسول خدا؟ص؟« :از ما کسی است که عیسی بن مریم پشت
سرش نماز میخواند ...حافظ ابو نعیم در مناقب المهدی؟ع؟ آن را نقل می کند».

2

هم ��ان  497/از حذیف ��ه از آن حض ��رت نق ��ل می کند« :مه���دی صورت خود را ب���ر می گرداند ،و
عیس���ی نازل ش���ده اس���ت و گویا از موهایش آب می چکد ،مهدی می گوید :جلو بایست و به
مردم نماز گزار ،عیس���ی گوید :نماز تنها برای ش���ما به پا شده است ،و عیسی پشت سر مردی
 .1عبدال���رزاق  ،401/ 11الفت���ن  163/و  ،164المصنف ابن ابی ش���یبه  ،158/ 15مس���ند احمد  406/ 2و  ،437س���نن
ابو داود  117/ 4و  118و المسند الجامع 434/ 18
 .2الجامع الصغیر  ،546/ 2فیض القدیر  ،17/ 6المنار المنیف  147/و الحاوی 64/ 2
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از فرزندان من نماز به جا می آورد.
بعد از نماز عیس���ی بر می خیزد ،در مقام نشس���ته و با او بیعت می کند .او چهل سال درنگ
خواهد نمود .ابو نعیم این را در مناقب المهدی؟ع؟ آورده است».

1

امام عیسی ،به آنان نماز خواهد گزارد».
«امام آنان و ِ
القول المختصر ِ :8/

ارتقاء الغرف  253/از حذیفه« :او پشت سر مردی از فرزندانم نماز می خواند».

بدائع الزهور  189/از اویس ثقفی از پیامبر؟ص؟« :عیس���ی بن مریم در نزدیکی های قیامت نزول
می کند .او بر مناره ی س���فیدی که در ش���رق مس���جد جامع دمشق اس���ت فرود می آید .قامتی
معتدل ،موهایی س���یاه و رنگ پوستی س���فید دارد .هنگامی که فرود آید وارد مسجد می شود
و بر منبر می نش���یند .مردم از این خبر آ گاه می ش���وند و مس���لمان و یهودی و مس���یحی حضور
او می آیند .آنان چنان ازدحام می کنند که برخی س���ر برخ���ی دیگر را لگد میکنند .اذان گوی
مس���لمین می آید و نماز صبح به پا داش���ته می ش���ود .پس عیس���ی مأموم بوده به مهدی اقتدا
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خواهد نمود».
المصن ��ف اب ��ن اب ��ی ش ��یبه  136/ 15از عثمان بن ابی العاص« :عیس���ی بن مری���م هنگام نماز
صب���ح ف���رود می آید .امیر مردم می گوید :ای روح اهلل ! پیش رو و به ما نماز گزار ،او می گوید :ای
امت ! برخی از شما امیر بر دیگران است ،تو خود جلو برو و به ما نماز بگزار .پس امیر جلو رفته
نماز را به جا می آورد .چون تمام ش���ود ،عیسی دش���نه اش را برداشته به سمت دجال می رود.
دجال با دیدن او بسان سرب ذوب می شود .عیسی دشنه را میان دو پستان او می گذارد و به
هال کت می رساند ،و پس از آن یارانش طعم شکست را می چشند».

2

عق ��د ال ��درر  274/از امیرالمؤمنی ��ن عل ��ی؟ع؟ در جر ی ��ان دج ��ال نق ��ل می کن���د« :مه���دی داخل
بیت المقدس می ش���ود و به عنوان امام بر مردم نماز می گ���زارد .چون روز جمعه و هنگام نماز
فرا رس���د ،عیسی بن مریم در حالی که دو جامه ی روشن سرخ در بر دارد و گویا از سرش روغن
ّ
می چکد ،فرود می آید .او مردی اس���ت با موهای تا حدی مجعد و چهره ای روش���ن ،و ش���بیه
 .1و عقد الدرر  17/و  229و الحاوی 81/ 2
 .2مس���ند احم���د  216/ 4و  ،217المعج���م الکبی���ر  51/ 9و المس���تدرک  478/ 4وی آن را بناب���ر ش���رط مس���لم
صحیح می داند.
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ترین خلق خدای عزوجل به پدرتان ابراهیم خلیل الرحمن؟ع؟.
مهدی رو می گرداند و او را نظاره کرده گوید :ای پس���ر بتول ! بر مردم نماز به جا آور .عیس���ی
پاس���خ می دهد :این نماز برای شماس���ت که بر پا شده ،پس مهدی جلو می رود و بر مردم نماز
می گزارد ،و عیسی پشت سر او نماز می خواند و با او بیعت می کند.
عیس���ی بیرون آمده و با دجال روبرو می ش���ود .ضربه ای بر او می زند و دجال بس���ان س���رب
ذوب می گ���ردد .زمی���ن [دیگ���ر] احدی از آن���ان [پیروان دج���ال] را بر خود نخواه���د پذیرفت ،و
سنگ و درخت صدا خواهند زد :ای مؤمن ! [پشت یا] زیر من کافر است ،او را به قتل رسان.
آنگاه عیسی؟ع؟ با زنی از غسان ازدواج می کند و برایش فرزندی به دنیا می آید .او به قصد
حج می رود ،ولی خداوند تعالی روح او را پیش از رسیدن به مکه قبض خواهد نمود».
س ��نن الدان ��ی  143/از جاب ��ر از پیامب ��ر؟ص؟« :هم���اره طائف���ه ای از ام���ت م���ن در دف���اع از حق
می جنگن���د ،تا آنکه عیس���ی بن مریم به هن���گام طلوع فجر در بیت المق���دس نزد مهدی فرود
آید .به او گفته ش���ود :ای نبی خدا ! جلو برو و بر ما نماز گزار ،او می گوید :برخی از این امت بر
برخی دیگر امیرند ،و این بابت گرامیداشت خدای عزوجل نسبت به آنهاست».
مس ��ند احمد  290/ 2از ابو هریره از آن حضرت روایت می کند« :عیس���ی بن مریم فرود می آید.
خ���وک را می کش���د و صلی���ب را محو می نمای���د .برای نماز جمع���ه ی او گرد می آین���د .اموال را
می بخشد تا جایی که دیگر پذیرفته نشود .مالیات را بر می دارد .او در روحاء سکنی می گزیند
و از آنجا به حج یا عمره و یا هر دو می رود.
َ
ْ
َ
َ ْ َ
نْ نْ أ ْ ْ ت َ
ا� ِإ�لا ل يُ��ؤ ِم ن� نَّ� ِب� ِه ق� بْ� َل َم ْو ِت� ِه َو يَ� ْو َم ال ِق� ي َ� َام ِ ة�
ابو هریره در ادامه این آیه را خواندِ :إَو� ِم� �ه ِل ال ِك� بِ
َ ً
َ ُ نُ َ َ
1
و� عل ْ ي� ِه ْم ش� ِه ي�دا».
ي�ك
نگارن ��ده :باید این احادیث را به خاطر داش ��ت ،احادیثی که اهل تس ��نن آنها را نقل کرده اند ،و بر
برخ ��ی مهر صح ��ت زده اند ،و صراحت دارد در اینکه حضرت مس ��یح؟ع؟ به امام زمان؟جع؟ اقتدا
می کند .باید آنها را به خاطر داش ��ت ،پیش از آنکه ش ��ارحان از خواب غفلت بیدار شوند و آنها را از
کتب حذف کنند !
 .1و المستدرک  _ 595/ 2وی آن را صحیح می شمارد _ ،جامع االحادیث سیوطی  476/ 5و علل الحدیث 413/ 2
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الفت ��ن  161/از عبد اهلل از رس ��ول خدا؟ص؟« :وقتی دجال به گردنه ی افیق برس���د ،س���ایه اش بر
مسلمانان می افتد .آنان برای نبرد با او زه کمان هایشان را می بندند ،پس این ندا را می شنوند:
ای م���ردم ! فریاد رس به نزد ش���ما آمد .مردم که از گرس���نگی ضعیف ش���ده اند می گویند :این
سخن مردی سیر است[ ،ولی] سه بار آن ندا را می شنوند .زمین به نور آن روشن می شود و قسم
به پروردگار کعبه عیس���ی بن مریم فرود می آید و ندا در می دهد :ای گروه مس���لمانان ! ستایش
پروردگارتان را به جای آرید ،او را تسبیح و تهلیل کنید و تکبیر گویید ،آنان هم چنین می کنند.
آنان [دجال و پیروانش] به سرعت بگریزند ،ولی خداوند زمین را بر آنها تنگ می کند ،و در
نیم ساعت به دروازه ی لد می رسند ،و با نزول عیسی در کنار آن مواجه می شوند.
او به عیس���ی نگاه می کند و می گوید :نماز را به پا دار ،عیس���ی گوید :ای دش���من خدا ! برای
تو به پا داش���ته ش���ده ،پیش رو و نماز گزار .وقتی که او جلو رود عیس���ی گوید :ای دشمن خدا !
پنداشتی که پروردگار جهانیانی ،پس چرا نماز می خوانی؟ و با پاره آهنی که با خود دارد بر او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ضربه ای وارد کرده او را به هال کت می رس���اند .آنگاه احدی از انصار او زیر و یا پش���ت چیزی
نخواهند بود ،مگر آنکه آن چیز صدا زند :ای مؤمن ! این دجالی است ،او را بکش».
تأثیر گذاری کعب االحبار در این س���خن به وضوح به چش ��م می خورد ،و این عبارت و امثال آن را
می آوریم تا اینان بهتر شناخته شوند.

ع�سی؟ع؟ در ن
احاد ی� ث� �ن�ز ول ح�ض ت
ع� ن
ا�
م� با�ع ما ش� ی� ی
ر� ی
تفس ��یر قمی  158/ 1از ش ��هر بن حوش ��ب نقل می کند« :حجاج به من گفت :آیه ای در کتاب
ْ ْ أَ ْ ْ َ
ا�
خداست که مرا به عجز در آورده است ! گفتم :ای امیر ! کدام؟ گفتِ :إَو ن� ِم ن� �ه ِل ال ِك ت� ِب
َ
ً
َ ْ َ َ
ِإ�لا ل يُ��ؤ ِم ن� نّ� بِ� ِه ق� بْ� َل َم ْو ِت� ِه ،و از اهل كتاب كس���ى نيس���ت مگر آنكه پيش از مرگ خود حتما به او ايمان
مىآورد؛ به خدا من فرمان می دهم و گردن یهودی و مس���یحی را می زنند ،و با چش���م او را زیر
نظر می گیرم ولی تا دم مرگش نمی بینم لب از لب بگشاید.
م���ن گفت���م :خدا امور امیر را س���امان دهد ،آن گونه نیس���ت ،گفت :پس تأویلش چیس���ت؟
گفت���م :پی���ش از روز قیامت عیس���ی به دنیا ف���رود می آید .پ���س هیچ یهودی و مس���یحی باقی
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نمی ماند ،جز آنکه پیش از مرگش بدو ایمان می آورد ،و او پشت سر مهدی نماز می گزارد.
حجاج گفت :وای بر تو ،این مطلب را از کجا به دست آورده ای؟ گفتم :محمد بن علی بن
الحس���ین بن علی بن ابی طالب برایم گفت ،حجاج گفت :به خدا قسم از چشمه ای صاف
آن را برگرفته ای».
امال ��ی ص ��دوق  181/از معم ��ر بن راش ��د از امام ص ��ادق؟ع؟ روای ��ت می کند« :یک یه���ودی نزد
رسول خدا؟ص؟ آمد و ایستاد و به ایشان خیره شد ،حضرت فرمودند :ای یهودی ! چه حاجتی
داری؟ او گفت :شما برترید یا موسی بن عمران ،پیامبری که خدا با او سخن گفت ،و تورات
و عصا را برایش فرو فرس���تاد ،دریا را برایش ش���کافت و با ابر بر او س���ایه گس���ترد؟
ایش���ان فرمودند :بر بنده خوب نیست خود را نیکو شمارد ،لکن گویم :آدم؟ع؟ هنگامی که
خط���ا کرد ،توبه اش ای���ن بود که گفت :خدایا ! از تو به محم���د و آل محمد می خواهم که برایم
ببخشی ،و خدا بخشید.
نوح چون س���وار کش���تی شد و از غرق ش���دن هراس���ید ،صدا زد :خدایا ! از تو به محمد و آل
محمد می خواهم که مرا از غرق شدن ِب َرهانی ،و خدا او را نجات داد.
ابراهی���م چون در آتش افکنده ش���د ،عرضه داش���ت :خدایا ! از ت���و می خواهم به محمد و آل
محمد من را از آن نجات بخش���ی ،پس خدا آن را برای او خنک و به س�ل�امت قرار داد.
موس���ی چ���ون عصا را بیفکن���د و در درون هراس���ید ،گف���ت :خدایا ! به محم���د و آل محمد
از ت���و مس���ئلت دارم ک���ه م���را ایمن گردان���ی ،پس خداون���د جل جالل���ه فرمود :نه���راس ،تو خود
[فائق و] برتری.
ای یهودی ! اگر موسی مرا درک می کرد و به من و نبوتم ایمان نمی آورد ،ایمان و نبوتش هیچ
سودی برایش نمی داشت.
ای یهودی ! مهدی از فرزندان من اس���ت .چون خروج کند ،عیس���ی بن مریم برای نصرتش
فرود آید .او را پیش دارد و پشت سرش نماز گزارد».

1

 .1و نی���ز احتج���اج  47/ 1و  ،48روض���ة الواعظی���ن  ،272/ 2جام���ع االخبار  ،8/تأوی���ل اآلی���ات  48/ 1و اثبات الهداة
 524 ،495/ 3و 566
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کمال الدین  331/ 1از ابو ایوب مخزومی روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ س���یره ی امامان دوازده
گانه؟مهع؟ را یاد کردند ،به آخرین ایش���ان که رس���یدند فرمودند :دوازدهمین ،کس���ی اس���ت که
عیسی بن مریم پشت سرش نماز می گزارد».
تفسیر فرات  44/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :اى خثيمه ! زمانى بر این مردم فرا خواهد رسيد
كه خدا را نمى شناس���ند و نمى دانند توحيد چيس���ت ،تا آنكه خروج دجال فرا رس���د و عيسى
بن مريم از آس���مان فرود آيد و خداوند دجال را به دس���ت او بكش���د ،و مردى از ما اهل بيت به
آنان نماز بگزارد .آیا نمی بینی كه عيسى با اين كه پيامبر است ،پشت سر ما نماز مى خواند؟
بدان که ما از او برتریم».
کراجک ��ی؟حر؟ در التفضی ��ل  24/می ن ��گارد« :یک���ی از روایات���ی ک���ه ش���یعیان و برخ���ی حدیث
نگاران س���نی نقل می کنند این اس���ت :چون حضرت مهدی؟ع؟ ظه���ور کند ،خداوند تعالی
مس���یح؟ع؟ را فرو می فرس���تد ،و آن دو گ���رد می آیند .هنگامی که وقت نماز واجب فرا رس���د،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مهدی به مسیح گوید :ای روح اهلل ! جلو برو _ و مقصود او آن است که پیش رود و امامت نماز
را عهده دار ش���ود _ ،مس���یح در جواب گوید :شما خاندانی هس���تید که احدی بر شما پیشی
نگیرد ،پس مهدی؟ع؟ پیش می رود و مسیح پشت سرش نماز می خواند».

ا� �ن�ز ول مس�ح؟ع؟ ت� ّ
عل� ت�حر�ی ف� گ�ز ش
ار� ت
ت
وسط سلطه
ی
احادیث فرود آمدن مس ��یح؟ع؟ و اقتدای ایش ��ان به حضرت مهدی؟جع؟ ،برای پیروان خالفت
قر ی ��ش گران اس ��ت ،زیرا ب ��ر افضلیت حض ��رت مهدی؟ع؟ بر عیس ��ی؟ع؟ دالل���ت دارد ،و نیز یاران
مسیح؟ع؟ را بر صحابه _ ای که آنها افضل امت می انگارند _ برتری می دهد.

استدراک ذهبی  1121/ 2از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند« :دجال با قومی مانند شما و یا بهتر
مواجه می شود _ و این را سه بار تکرار کردند _ ،و خداوند امتی را که من در ابتدای آن و عیسی
بن مریم در انتهای آن است هرگز خوار نگرداند».
همان « :774/ 2مس���یح با اقوامی از این امت که مانند ش���ما و یا بهترند ،روبرو می ش���ود _ و
س���ه بار تکرار کردند _ ،و خدا امتی را که من ابتدای آن هس���تم و مسیح در منتهای آن است،
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هرگز خوار نکند».
قرطب ��ی در التذکرة « : 762/ 2مس���یح ب���ن مریم با مردانی از امت من که مانند ش���ما و یا برتر از
شمایند ،مواجه خواهد شد».
دیلم ��ی در ف ��ردوس  515/ 5از ابو هر ی ��ره از پیامب ��ر؟ص؟« :عیس���ی ب���ن مریم نزد هش���تصد مرد و
کسان گذشته اند».
چهارصد زن فرود می آید .آنان بهترین کسان بر زمین و شایسته ترین
ِ

1

المس ��تدرک  41/ 3از آن حض ��رت نق ��ل می کن ��د« :دجال با قومی مانند ش���ما و ی���ا بهتر مواجه
می ش���ود _ و این را س���ه بار تکرار کردند _ ،و خداوند امتی را که من در ابتدای آن و عیس���ی بن
مریم در انتهای آن است هرگز خوار نگرداند.
و می افزاید :این حدیث بنابر شرط شیخین صحیح است ،ولی آن دو آن را نقل کرده اند».

2

ترم ��ذی در نوادر االصول  156/از ابن س ��مره روایت می کند« :چ���ون پیامبر؟ص؟ صدای گریه ی
مس���لمین بر شهدای تبوک را ش���نید فرمود :علت این گریه چیست؟ گفتند :چرا گریه نکنیم
در حالی که بهترینان ،اشراف و اهل فضل ما کشته شده اند !
فرمودند :نگریید ،زیرا َم َثل امت من َم َثل بوستانی است که صاحب آن بر آن نظارت دارد،
َ
زوائ���د آن را می کن���د و خانه ه���ای آن را آماده می کند .آن بوس���تان یک س���ال گروه���ی را اطعام
می کند و یک س���ال گروهی دیگر را ،و ش���اید آخرین گروهی که از آن اطعام می شوند ،بهترین
چیدن و طوالنی ترین شاخه نصیبشان شود .قسم به کسی که مرا به حق به پیامبری مبعوث
داشت ،پسر مریم در امت من جانشینانی از حواریان خود خواهد یافت».

3

ام ��ا حدیثی ک ��ه امامان عترت؟مهع؟ را نیز ذک ��ر می کند :البیان گنج ��ی  508/از آن حضرت« :خدا
چگون���ه امتی را که من در ابتدای آن هس���تم ،عیس���ی در انتهای آن ،و مه���دی از اهل بیتم در
وسط آن قرار دارند ،هال ک گرداند.
وی در ادامه می نگارد :این حدیثی است حسن ،حافظ ابو نعیم آن را در عوالی و احمد بن
حنبل در مسند نقل کرده اند».
 .1جمع الجوامع  ،1017/ 1التصریح کشمیری  254/و جامع االحادیث سیوطی 181/ 8
 .2العرائس ثعلبی  227/و مناقب ابن مغازلی 395/
 .3الدرالمنثور  ،245/ 2کنز العمال  181/ 12و التصریح 211/
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س ��لمی در عقد الدرر  146/می نویس ��د« :امام احمد بن حنبل در مس���ند و حافظ ابو نعیم در
عوال���ی آن را آوردهان���د ».در حاش���یه ی ای���ن کتاب آمده اس���ت :این حدیث در مس���ند احمد
یافت نشد.
نگارنده :ما نیز آن را نیافتیم و به دست دزدان تحریف شده است.
ای ��ن حدی ��ث در مص ��ادر حدیثی ما به طور کامل آمده اس ��ت ،ش ��یخ ص ��دوق؟حر؟ در عیون اخبار

الرضا؟ع؟  52/ 1از امیرالمؤمنین؟ع؟ از رسول گرامی؟ص؟ روایت می کند« :شاد باشید ،شاد باشید،
شاد باشید که َم َثل امت من مثل بارانی است که نمی دانند ّاول آن بهتر است یا آخر آن .مثل
امت من مثل بستانی است که گروهی یک سال از آن اطعام می شوند و سپس گروهی [دیگر]
یک سال ،و شاید آنچه نصیب آخرین گروه شود ،وسیعتر ،پربارتر و چیدنی هایش بهتر باشد.
ّامتی که من ابتدای آن هس���تم ،دوازده تن از س���عیدان و صاحبان ِخرد پس از من هس���تند
و مس���یح عیس���ی بن مریم در انتهای آن ،چسان هال ک ش���ود؟ ولی در این بین فتنه جویان به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هال کت می رسد ،نه آنان از من هستند و نه من از آنان».

1

همان  53/ 1از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند« :امتی که من و علی و یازده تن از فرزندانم که
صاحبان خرد هس���تند ،در ابتدای آن هس���تیم ،و مس���یح بن مریم در پایان آن ،چسان هال ک
شود؟ لکن در این بین کسانی که نه از من هستند و نه من از آنها هستم به هال کت می رسند».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  114/از عبد اهلل بن عمرو عاص از ایش ��ان روایت می کند ...« :آن هنگام
اس���ت که مهدی خارج خواهد ش���د .او مردی از نسل این است _ و به حضرت امیر؟ع؟ اشاره
فرمودن���د _ .خداوند به واس���طه ی او دروغ را از بین می برد و زمان دش���وار را پایان می دهد ،و به
ّ
اوست که ذلت بردگی را از گردن هایتان بدر می برد.
در ادامه فرمودند :من ابتدای این امت هستم ،مهدی وسط و عیسی در انتهای آن خواهند
بود ،و در این میان کژانی خواهند رسید».
نگارن ��ده :مش ��ابه این حدی ��ث در مناب ��ع اتباع خالفت نی ��ز آمده اس ��ت ،نوادر االص���ول  156/از
 .1و نی���ز کم���ال الدی���ن  ،269/ 1خص���ال  ،475/ 2کفای���ة االث���ر  ،230/العم���دة  ،432/االیق���اظ م���ن الهجعة ،374/
اثبات الهداة  617/ 3و غایة المرام 710/
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ابن عباس از رسول خدا؟ص؟ نقل می کند« :خداوند ،امتی را که من در آغاز آن ،عیسی در انتها و
مهدی از اهل بیتم در وسط آن قرار دارند ،چسان هال ک گرداند؟»

1

هم ��ه اتف ��اق دارند که ام ��ام مه ��دی؟ع؟ در آخر امت اس ��ت ،لذا ترجی ��ح می دهیم اص ��ل روایت

آن باش ��د ک ��ه در اخب ��ار ال ��دول  76/آورده ،وی از ابن عباس از رس ��ول خدا؟ص؟ نق ��ل می کند« :امتی
ک���ه م���ن در ابتدای آنم ،عیس���ی بن مریم در آخر و ش���هدای از اهل بیتم در وس���ط آنند ،چگونه
هال ک شود؟»
ن ��وادر المعجزات  197/از همو از آن حضرت« :امتی که من در ابتدای آنم ،مهدی از اهل بیتم
در وسط و عیسی بن مریم در آخر آنند ،چسان از بین رود؟»

2

مسند طیالسی  270/از انس از پیامبر؟ص؟« :مثل امت من ،مثل باران است که معلوم نیست
ابتدای آن بهتر است یا انتهای آن».

3

س ��نن ترمذی  152/ 5روایت می کند« :ش���ما را بشارت باد ،بر شما بش���ارت باد که مثل امتم،
مثل بارانی اس���ت که معلوم نیس���ت آخر آن بهتر اس���ت یا اولش ،و یا بوستانی که گروهی یک
سال و گروهی دیگر یک سال از آن اطعام شوند.
امتی که من در آغاز آن ،مهدی در وس���ط و مس���یح در انتهایش باشد چسان هال ک گردد؟
ولی در این بین کژانی خواهند بود که نه از منند و نه من از ایشان هستم.
ترم���ذی در ادام���ه می نویس���د :در این باب از عمار و عبد اهلل بن عم���رو و نیز عبد اهلل بن عمر
روایت آمده است .این حدیث حسن و غریب است».

4

نتیجه :احادیث اقتدای حضرت عیس ��ی؟ع؟ به امام مهدی؟جع؟ صحیح اس ��ت ،لذا ایشان از
او که رس ��ولی از اولی العزم اس ��ت افضل می باشد .یاران مسیح و مهدی؟امهع؟ از اصحاب پیامبر؟ص؟
برترند ،و ضمانت عدم هال کت امت ،امامان از عترت ،حضرت مهدی و مسیح؟مهع؟هستند.
 .1تفسیر ثعلبی  ،82/ 3طبری  203/ 3و تاریخ دمشق  394/ 5و 522/ 47
 .2مشابه آن الکشف و البیان  ،82/ 3جامع سیوطی  126/ 5و  367و نیل االوطار 313/ 8
 .3و نیز مسند احمد  130/ 3و  143و  319/ 4و تأویل مختلف الحدیث 115/
 .4و ن���وادر االص���ول  ،156/مس���ند اب���و یعلی  ،165/ 1اب���ن حبان  ،176/ 9بغوی  ،233/ 4مس���ند الش���هاب 276/ 2
و مجمع الزوائد 68/ 10
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ن
اس� ،ولی در روا ی� ت
مس�ح؟ع؟ ق� تا�ل د�ج ال ت
در روا ی� ت
ا�
ا�
اهل س� ت� ،ی
ما امام مهدی؟جع؟
در س ��خنان یهود ،مس ��یحیان و پیروان خالفت آمده که کشنده ی دجال مسیح؟ع؟ است ،لکن
در روایات اهل بیت؟مهع؟ ،این حضرت مهدی؟جع؟ اس ��ت که او را به هال کت می رساند .مؤید این
مطلب آن است که حضرت عیسی؟ع؟ وزیر خواهد بود و نه امیر.

طیالس ��ی در مس ��ند خود  170/از مجمع بن جاریه از رس ��ول خدا؟ص؟ روایت می کند« :پسر مریم
دجال را بر کنار دروازه ی لد به قتل می رساند».
البته ممکن است این گفتاری از کعب االحبار باشد که به حضرت نسبت داده اند !

الفتن « :158/عمر به مردی یهودی گفت :من تو را صادق یافته ام ،در مورد دجال برایم بگو،
او گفت :قسم به خدای یهود ،پسر مریم او را در آستانه ی [دروازه ی] لد به قتل خواهد رساند.
کعب گوید :چون دجال از نزول عیس���ی بن مریم ّ
مطلع ش���ود فرار کند .عیس���ی به دنبال او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می رود و در کنار دروازه ی لد به او رس���یده به قتل می رس���اند .آنگاه همه چیز به س���مت یاران
دجال راهنمایی می کند و صدا می زند :ای مؤمن ! این کافر است».
این س ��خن تحریف گفتار نبوی است که درخت و سنگ صدا می زند :ای مسلمان ! این یهودی
پشت من است ،او را بکش .کعب االحبار و به تبع او شاگردانی مثل عبد اهلل بن عمرو عاص دست
به چنین تحریفاتی زده اند !
در برخی روایات ما نیز آمده که حضرت مسیح؟ع؟ او را به قتل می رساند که به امر امام مهدی؟ع؟
خواهد بود.

ام�د آ� ن� ش
مس�ح؟ع؟ را درک ن
ک�د
دا� ت� که ی
با�و هر�ی ره ی
المصنف عبدالرزاق  402/ 11از یزید بن اصم از ابو هریره نقل می کند« :ش���ما مرا می بینید که
به ّ
س���ن پیری رس���یده ام ،و نزدیک است در اثر کهولت س���ن دو ترقوه ام با هم برخورد کنند ،به
خدا سوگند امید آن دارم که عیسی را درک کرده و برایش درباره ی پیامبر؟ص؟ سخن گویم ،او
هم مرا تصدیق کند».
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الفت ��ن  161/در ادام ��ه می افزای ��د« :س���پس به من رو کرد و دید از کم س���ال تری���ن اهل مجلس
هستم ،و گفت :ای پسر برادرم ! اگر او را دیدی سالم مرا برسان».

1

آرزوهای ابو هریره ارزش ��ی ندارد ،و متأس ��فانه وی این س ��خن را به پیامبر؟ص؟ نس ��بت داده است،

مس ��ند احم ��د  298/ 2از ابو هریره از آن حضرت نقل می کند« :م���ن امیدوارم که اگر عمرم طوالنی
ش���ود ،عیس���ی بن مری���م؟ع؟ را ببینم ،پس اگر مرگ زودتر به س���راغم آمد ،هرک���ه او را دید از من
سالم برساند».

2

ف
ن
خ
م� با�ع ن
ن
رسول �دا؟ص؟ د� ن� می ش�ود
مس�ح؟ع؟ ب�ا
س�ی می پ� ن�دار�د ی
وفاء الوفاء  814/ 2از عبد اهلل بن عمرو از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :عیسی بن مریم به زمین فرود
می آید .ازدواج می کند و برایش فرزند زاده می شود .او چهل و پنج سال درنگ می کند ،سپس
می می���رد و با من در قبرم دفن می گردد ،و من و عیس���ی بن مری���م از یک قبر و بین ابوبکر و عمر
برخواهیم خواست».
المس ��یح ابن کثیر  149/از عایش ��ه به طور مرفوع« :او با پیامبر و ابوبکر و عمر در حجره ی نبوی
دفن خواهد شد».
الفتن  580/ 2از عبد اهلل بن س�ل�ام از پدرش« :در تورات یافته ایم که عیس���ی بن مریم با محمد
دفن خواهد شد.
ابو مودود گوید :در خانه [ی پیامبر] ،موضع قبر عیسی بن مریم باقی مانده است».
التاریخ الکبیر بخاری « :263/ 1عیسی بن مریم با پیامبر؟ص؟ در خانه ی ایشان دفن خواهد شد».
سنن ترمذی « :588/ 5در تورات اوصاف محمد و اوصاف عیسی که با او دفن خواهد شد،
نوشته است».
البت ��ه اب ��ن کثیر در البدائ ��ة و النهایة  118/ 2در ب ��اره ی حدیث ترمذی گوید« :س���ند آن صحیح
نیست».
 .1مشابه آن المصنف ابن ابی شیبه 145/ 15
 .2المعج���م الصغی���ر  ،256/ 1المس���تدرک  545/ 4و مجم���ع الزوائد  5/ 8وی می نویس���د :احمد با دو س���ند آن را نقل
می کند ،یکی مرفوع است که همین است و دیگری موقوف ،و رجال هر دو رجال صحیح است.
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خط ��ط مقریزی  188/ 1می نویس ��د« :در روایت اس���ت ک���ه پیامبر؟ص؟ به گروه ج���ذام گفتند:
مرحبا به قوم ش���عیب و خانواده ی همسر موسی ،قیامت به پا نمی شود تا آنکه مسیح از میان
شما همسری بگیرد و برایش فرزند به دنیا آید».

چهار مطلب پیرامون نزول حضرت عیسی؟ع؟
آ
ف
خ�ن� ت
ک�ا �رود می � ی�د؟
س� :ی
مس�ح؟ع؟ ج
در روای ��ات اهل بیت؟مهع؟ در این باره چیزی نرس ��یده اس ��ت ،لذا احتمال نزول ایش���ان در غرب و
یکی از پایتخت های مسیحیان پیش می آید همان گونه که در نظر ما رجحان دارد.
اما در منابع اهل سنت روایت شده که او در دمشق فرود می آید ،قدیمی ترین عبارت در این رابطه

الفتن  567/ 2از کعب االحبار« :مس���یح عیس���ی بن مریم؟ع؟ کنار پل سفید بر در شرقی دمشق
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به سمت درخت فرود می آید».
صحی ��ح مس ��لم  2250/ 4از نواس بن س ��معان« :ی���ک روز صبح رس���ول خدا؟ص؟ دجال را یاد
نم���وده و ش���أن او را حقی���ر و دوران او را نزدی���ک دانس���تند ،چنانکه ما پنداش���تیم او در جانب
نخل هاست ...دجال از کنار ویرانه ای می گذرد و بدان می گوید :گنج هایت را بیرون آر ،پس
گنج ها مانند ملکه های زنبور عس���ل در پی او خواهند آمد .س���پس جوانی را فرا خوانده ،او را
با شمشیر چنان ضربه ای می زند که دو نیم می کند ،و تنها به اندازه ی پرتاب تیری به سمت
هدف در میان دو قس���مت بدن او فاصله می ماند .س���پس آن جوان را می خواند و او در حالی
که خندان است و چهره اش می درخشد به سوی او می آید !
در ای���ن هن���گام خداوند مس���یح را مبعوث می کند و او کنار مناره ی س���فیدی که در ش���رق
دمش���ق ق���رار دارد در حال���ی که دو جام���ه زرد رنگ در ب���ر دارد ،و دو کف دس���تش را بر بال دو
فرش���ته گذاش���ته فرود می آید .هنگامی که سرش را پایین می برد قطرات عرق و وقتی سرش را
باال می گیرد ،دانه هایی چون گوهر فرو می ریزد .هر کس���ی رایحه ی نفس او را استشمام نماید
خواهد مرد».
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عبارت اخیر ،س ��خنی سس ��ت است که ش ��ارحان مس ��لم را به حیرت انداخته است ،یعنی کافر
چون رایحه ی نفس مسیح را استشمام کند خواهد مرد !

س ��ومین روای ��ت :بدائع الزه ��ور  189/از اویس ثقفی از پیامبر؟ص؟« :او بر مناره ی س���فیدی که در
شرق مسجد جامع دمشق است فرود می آید».
چهارمین :س ��نن الدان ��ی  143/از جابر از آن حضرت« :هماره طائف���ه ای از امت من در دفاع از
حق می جنگند ،تا آنکه عیسی بن مریم به هنگام طلوع فجر در بیت المقدس نزد مهدی فرود
آید .به او گفته ش���ود :ای نبی خدا ! جلو برو و بر ما نماز گزار ،او می گوید :برخی از این امت بر
برخی دیگر امیرند ،و این بابت گرامیداشت خدای عزوجل نسبت به آنهاست».
نگارنده :این گزارشات قابل اعتماد نیستند ،عالوه بر آنکه اشکال سندی هم دارند.

ن ق
دوم :ت� ش
مس�ح ب�ه ح�ض ت
ر� مهدی؟امهع؟
لا� ب�رای ا�کار ا� ت�دای ی
حدیث اقتدا حتی نزد اهل س ��نت هم صحیح اس ��ت ،از این رو گریزی از آن نیس ��ت ،گرچه برای
آنان سنگین است ،زیرا مهدی از عترت؟مهع؟ را از پیامبری از اولوا العزم؟مهع؟ برتر می داند.

بخاری  205/ 4از پیامبر؟ص؟ روایت می کند« :ش���ما چگونه خواهید بود زمانی که پسر مریم در
میان شما فرود آید و امامتان از شما باشد؟»

1

صحیح مس ��لم  137/ 1و مس ��ند احمد  345/ 3از جابر از ایشان نقل می کنند« :عیسی بن مریم
فرود می آید ،امیر مردم می گوید :بیا به ما نماز گزار ،او گوید :نه ،برخی از شما امیر برخی دیگر
است ،تا خداوند این امت را گرامی بدارد».

2

س ��لمی در عقد ال ��درر فی اخبار المنتظ ��ر  106/باب دهم کتاب را چنین عن ��وان می کند« :باب
دهم در اینکه عیسی بن مریم پشت سر ایشان نماز می خواند ،بیعت می کند و به خاطر یاری
ایشان فرود می آید» .وی در این باب نه حدیث و دو سخن را نقل می کند :حدیث بخاری و مسلم،
 .1صحی���ح مس���لم  136/ 1و  ،137اب���و عوانه  ،106/ 1المالحم ابن منادی  ،57/ابن حبان  283/ 8و  ،284االس���ماء
بیهقی  ،535/بغوی  516/ 3و ...
 .2سنن بیهقی  39/ 9و  ،180مسند ابو یعلی  ،59/ 4مسند ابو عوانه  ،106/ 1ابن حبان  ،289/ 8سنن الدانی ،143/
المحلی  9/ 1و  391/ 7و عمدة القاری 40/ 16
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اب ��و نعیم از حذیفه ،ابن حماد از عبد اهلل بن عمرو ،جابر از س ��نن الدانی ،هش���ام بن محمد از کتاب
ابن حماد ،ابی امامه از حلیه و ابن حماد ،و حدیث حذیفه از س ��نن الدانی و حدیث جابر از مس���ند
احمد ،به عالوه ی گفتار کعب االحبار و سدی از کتاب ابن حماد.

ابن حجر در فتح الباری  358/ 6می نویس ��د« :نماز عیس���ی؟ع؟ پش���ت س���ر مردی از این امت
در آخرالزم���ان و نزدیکی های قیامت ،بر قول صحیح _ که عبارتس���ت از اینکه هماره در زمین
کسی خواهد بود که حجت الهی را به پا دارد _ داللت می کند».
همان گونه که در ارشاد الساری گفته و تصریح کرده که این مرد مهدی است و عیسی به او اقتدا
می کند ،و همچنین است در عمدة القاری.
در فی ��ض الباری هم روایتی را از ابن ماجه نقل می کند که تفس ��یری برای حدیث بخاری قلمداد
می ش ��ود و می افزای ��د :ای ��ن حدیث صریح در آن اس ��ت که ام ��ام در احادیث [ که مس���یح بدو اقتدا
می کند] امام مهدی است...
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

البت ��ه جریان اقتدای مس ��یح؟ع؟ به امام مهدی؟جع؟ ب ��رای برخی از علمای آنها گ���ران آمده ،لذا
اینگون ��ه توجیه می کند که عیس ��ی؟ع؟ یک بار به ایش ��ان اقتدا می کند ،و بع���د از آن دیگر امامت را
خود بر عهده خواهد داش ��ت ،و اقتدای عیس ��ی به امام مهدی؟امهع؟ گرامیداش���ت شخص امام؟ع؟
نیست ،بلکه به خاطر امت است !
اینان آنچه را که خداوند متعال به آل محمد؟مهع؟ عطا کرده زیاد می شمرند ،لکن اگر این فضائل
و کم ��االت را به آل ابوبکر وآل عمر یا بنی امیه داده بود فریاد ش ��ادی ب ��ر می آردند و َعلم آن را همه جا
بر می افراشتند !
بعضی از اینان معنای این س ��خن :امامتان از ش ��ما باش ��د ،را چنین گرفته اند :یعنی او بر اس���اس
کتابتان بر ش ��ما امامت خواهد کرد ! و لکن گنجی ش ��افعی در البیان  496/این سخن را ّرد کرده و آن
را تأویلی باطل می شمارد.

مناوی در فیض القدیر  17/ 6می نویسد« :عیسی هنگام نماز صبح بر مناره ی سفید در شرق
دمشق فرود می آید .او می بیند امام مهدی آماده ی نماز است .مهدی چون از حضور او آ گاه
می شود عقب می رود .ولی عیسی؟ع؟ او را جلو انداخته پشت سر مهدی نماز می گزارد.
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این چه فضل و شرافت عظیمی برای این امت است ،البته با آنچه در برخی احادیث آمده
که عیسی امام است ،و سعد تفتازانی هم بدان قطع پیدا کرده و علت آن را افضلیت مسیح
دانس���ته ،منافاتی ندارد ،زیرا بین این دو امر اینس���ان می توان جمع کرد که عیس���ی در ابتدا به
مهدی اقتدا می کند تا بفهماند به عنوان پیرو و تابع پیامبر ما و ش���ریعت او فرود آمده اس���ت،
ً
ولی بعدا بنابر قاعده ی اقتدای مفضول به فاضل مهدی بدو اقتدا نماید! ».
مع االسف اینان به اعتقاد خود این فضیلت و شرف را از حضرت مهدی؟جع؟ سلب ،و به امت
اهدا می کنند !
در میان آنان کسی که شهامت داشته باشد و بگوید که عیسی به امام مهدی؟امهع؟ اقتدا می کند
و این مطلب بر افضلیت امام مهدی؟ع؟ داللت دارد ،کم پیدا می شود.
آق ��ای میالنی س ��خن تفتازانی  :اینکه گویند عیس ��ی به مه ��دی اقتدا می کند اساس ��ی ندارد ،لذا
نمی توان بر آن اعتماد نمود .آری ،عیسی اگر چه از اتباع پیامبر؟ص؟ است ،لکن خود نیز نبی است،
ل ��ذا برت ��ر از امام می باش ��د ،زیرا نهایت چیزی ک ��ه درباره ی عالمان امت می توان گفت آن اس ��ت که
شبیه انبیای بنی اسرائیل هستند _ را نقل می کند ،آنگاه پاسخ و ّرد سیوطی را بر او از کتاب الحاوی
للفتاوی می آورد ،س ��یوطی می نگارد :این سخن بسیار ش ��گفت است ،نماز خواندن عیسی پشت
س ��ر مهدی در چند حدیث صحیح آمده ،و از خبرهای پیامبر؟ص؟ که راس ��ت گفتاری اس ��ت که از
ناحیه ی خدا تصدیق شده ،می باشد ،پیامبری که خبر او خالف واقع نخواهد بود.
ّ
ایش ��ان در ادامه سخن ابن حجر در الصواعق را می آورند که وی مدعی تواتر روایات نماز حضرت
عیسی پشت سر امام مهدی؟ع؟ است.
نگارنده :مش ��کل اتباع دس ��تگاه خالفت ،آن اس ��ت که اینان مش ��روعیت خالفت امرایشان را بر
روایتی بی اس ��اس بنا نهاده اند ،آنان می پندارند پیامب ��ر؟ص؟ در بیماری منجر به وفات ،به ابوبکر امر
کردند بر مردم نماز به جای آورد ،لذا گفتند او برتر از حضرت علی؟ع؟ است !
از ای ��ن رو اگر بپذیرند که حضرت مس ��یح؟ع؟ به ن ��واده ی امیرالمؤمنین؟ع؟ اقتدا می کند ،چنین
معن ��ا دارد ک ��ه فرع حضرت امیر؟ع؟ از پیامبری از اولوا العزم برتر اس ��ت ،پ ��س خود امیرالمؤمنین؟ع؟
چگونه خواهد بود؟
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البته مش ��کل آنها ال ینحل اس ��ت ،بلکه با مانعی س ��خت تر روبرو هس ��تند ،آنها با سند صحیح
روایت می کنند که پیامبر گرامی؟ص؟ دوستداران امیرالمؤمنین ،صدیقه ی طاهره و حسنین؟مهع؟ را با
خود و در درجه ی بهش ��تی خود همراه دانس ��ته اند .این حدیث بدان معناست که درجه ی بهشتی
گنجایش افراد بسیاری را دارد و محبان اهل بیت؟مهع؟ افضل و برتر از همگانند ،حتی از صحابه !
مس ��ند احم ��د  77/ 1از جعف ��ر بن محم ��د از پدرش از ج � ّ�دش روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟

دست حسن و حسین را گرفته فرمودند :هر آنکه من ،این دو ،پدر و مادرشان را دوست بدارد،
روز قیامت با من و در درجه ام خواهد بود».

1

تهذیب الکمال  360/ 29پس از نقل آن می نویسد« :عبد اهلل بن احمد گوید :هنگامی که نصر
بن علی این حدیث را خواند ،متوکل فرمان داد او را هزار تازیانه بزنند ! جعفر بن عبد الواحد با
متوکل صحبت کرد و گفت :این مردی سنی است ،تا آنکه او را رها کرد».
ّ
ش ��مس الدی ��ن ذهبی که در قرن هش ��تم بوده در صدد حل مشکلش ��ان بر آمده و در س���یر االعالم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

 254/ 3گفته :سند آن ضعیف است و متن آن غیر قابل قبول.
بعد از او هم البانی در قرن پانزدهم آمد و در ضعیف سنن الترمذی  504/به تضعیف آن پرداخت.
این دو بدون هر گونه دلیلی دس ��ت به این تضعیفات زده اند ،عالوه بر آنکه قرن ها با کس���انی که
این حدیث را صحیح شمرده اند فاصله دارند .تنها دلیل آنها بر تضعیف متن ،آن است که فضائل
پیامبر و اهل بیت ایشان؟مهع؟ را برنمی تابند و در صدد انکار آن هستند.

ن
ن
سوم� :ت�أ ث� ی�ر گ�ذ اری ح�ض ت
مس�حی � ش� ی� ن�
مس�ح؟ع؟ در �واحی ی
ر� ی
طبیع ��ی اس ��ت که ایش ��ان در بی ��داری مناطق جه ��ان ،و به خصوص غ ��رب ،و نیز تغیی���ر اوضاع
سیاس ��ی نقش بسزایی خواهند داشت .در حدیثی هم آمده که ایشان به واسطه ی امام مهدی؟ع؟
بر رومیان احتجاج می کند ،غیبت نعمانی  146/از عبد اهلل بن ضمره از کعب االحبار نقل می کند:

«قائم مهدی که زمین را دیگرگون خواهد ساخت ،از نسل علی است .عیسی بن مریم به او بر
 .1در منابع اهل س���نت س���نن ترمذی  ،305/ 5المعجم الکبیر  ،50/ 3المعجم الصغیر  ،70/ 2اکمال خطیب ،173/
تاریخ دمشق  196/ 13و اسد الغابة 29/ 4
در منابع شیعی کامل الزیارات  ،117/امالی صدوق  299/و  374و بحار 116/ 23
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مسیحیان روم و چین احتجاج خواهد نمود».
یعنی نشانه هایی که خداوند بر دستان حضرت مهدی؟جع؟ آشکار می سازد ،در سطحی است
که پیامبران اولوا العزم؟مهع؟ می توانند به آنها استدالل کنند.

مد� ب� ق�ای ح�ض ت
چ�هارم :ت
م� ن�
مس�ح؟ع؟ در �ز ی
ر� ی
در این رابطه روایاتی پیش ��تر گذش ��ت و در این اتفاق داش ��ت که ایش ��ان مدتی درنگ می کند و در
حیات امام مهدی؟ع؟ از دنیا خواهد رفت .در برخی س���خن از س ��ی س ��ال بود و در برخی س ��خن از
چهل سال.
در روایتی مرس ��ل در الزام الناصب  182/ 2آمده که امام مهدی؟ع؟ در دوران حیات مس ��یح؟ع؟
از دنیا می روند که ش ��اید تصحیف و اش ��تباه راوی باشد ،ایشان در نسخه ای مرسل از خطبة البیان
ّ
نق ��ل می کن ��د« :پس از آن مهدی از دنیا می رود و عیس���ی بن مریم در مدین���ه و قرب قبر جدش

رس���ول خدا؟ص؟ او را ب���ه خاک می س���پارد .فرش���ته روح ایش���ان را بین دو حرم قب���ض می کند.
عیسی و ابو محمد خضر هم می میرند .تمام یاران و وزیران مهدی نیز از دنیا خواهند رفت ،و
دنیا به همان جهاالت و ضالالتی که داشتند باز خواهد گشت ،و مردمان به کفر باز خواهند
گشت .در این هنگام خداوند ویران سازی شهرها و بالد را می آغازد».
لک ��ن قبول آن ممکن نیس ��ت ،زیرا با غ ��رض از وجود امام مهدی؟ع؟ یعنی آکنده س ��اختن زمین
از عدال ��ت و دادگ ��ری ،و اینکه دولت اهل بیت؟مهع؟ آخرین دولت هاس ��ت و هی ��چ ظلمی بعد از آن
نخواهد بود ،تنافی دارد.
عالوه بر آنکه وارد ش ��ده که عیس ��ی؟ع؟ در کنار مسلمانان با یهود و روم و دجال خواهد جنگید،
همه س ��اله به حج خواهد رفت ،ازدواج خواهد کرد و برایش فرزند به دنیا خواهد آمد ،آنگاه خدا او
را از دنیا می برد و مس ��لمین دفن می کنند .و همین درباره ی ایش ��ان معقول است .در برخی منابع که
اکنون در دسترس ��م نیست ،اینچنین دیده بودم که امام مهدی؟جع؟ در حضور مردم عهده دار دفن
مسیح؟ع؟ می شود ،تا مبادا آنچه را مسیحیان درباره اش گفتند تکرار کنند ،و با جامه ای که ّ
توسط
مادرش مریم بافته شده او را کفن کرده و در قدس در قبر مریم؟اهع؟ به خاک خواهند سپرد.
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فصل بیست و هشتم

روم
وضعیت روم در عصر ظهور و پس از آن

آ
روم و ن� ق� ش� � ن�ها در عصر �ظ هور
مقصود از روم در احادیث آخرالزمان ،اروپای ش ��رقی و غربی تا آمریکاس ��ت ،اینان رومیان و وارثان
آن امپراطوری تاریخی هستند .ممکن است توهم شود رومی که در قرآن آمده غیر از اینهاست ،بلکه
کسانی مقصودند که پیامبر؟ص؟ و مسلمین با آنان جنگیدند ،همان بیزانسی هایی که پایتخت آنها
رم در ایتالیا بود ،بعدها به قس ��طنطنیه تبدیل ش ��د تا آنکه مس ��لمانان آن را فتح کردند و اسالم بول
نامیدند ،همان که استامبول گویند.
ام ��ا این توهم نادرس ��ت اس ��ت ،روم در قرآن اهالی امپراط ��وری روم یا بیزانس یعن���ی همان غربیان
فعلی هس ��تند .اینان همان دودمان و ّ
خط امتداد سیاسی و فرهنگی آنهایند ،و فرانسه ،انگلستان،
آلمان و دیگر مناطق اجزائی از امپراطوری روم ،و در فرهنگ ،سیاست و دین تابع آن بوده اند.
امپراطوران روم بیزانس در رم و قسطنطنیه در ّ
طی دو هزار سال ،از ریشه ها و اصول متعدد اروپایی
بودند و شاید اکثر آنان هم آلمانی بودند .یونان نیز به قسمتی از امپراطوری روم تبدیل شد .و لذاست
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

که با ضعف این امپراطوری ،برخی از پادشاهان آلمان و دیگر مناطق ،قیصر نامیده می شوند.
با این حساب روایاتی که سخن از روم و بنی االصفر 1می راند ،تمامی قبائل و مناطق اروپا را شامل
می شود ،همان کسانی که مسلمانان آنها را فرنگیان نامیدند.

ر� غ
ثک� ت
درو� پ�ردا�ز ی پ� ی� ن
رامو� روم
تصفی ��ه ی روای ��ات مربوط به امام مهدی؟ع؟ و روم و تمییز صحیح آن ،امری دش���وار می نماید ،و
این به جهت کثرت دروغ پردازی راویان خالفت قرش ��ی است .شاید بتوان گفت پیشوا و پرچمدار
آنان ابن حماد درگذش ��ته به س ��ال  227می باشد .وی از بزرگان اهل س ��نت و اساتید بخاری است و
ده ه ��ا صفح ��ه از کتاب خ ��ود الفتن را به بح ��ث روم و رخدادهای موعود آن اختصاص داده اس���ت،
و ان ��دک روایات ��ی می ت ��وان یاف ��ت ک ��ه بتوان به رس ��ول خدا؟ص؟ نس ��بت داد ،و ی���ا عبارت���ی معقول از
صحابه و تابعین !
تصو ی ��ری ک ��ه الفت ��ن از آینده ی جه ��ان ارائه می دهد ،چنان اس ��ت ک ��ه گویی پس از چند س���ال
 .1عنوانی است که عرب به رومیان داده است ،زیرا برخی اجداد آنان زرد پوست بوده اند.
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پایان می یابد ! چنین جلوه می دهد که با فتح قس ��طنطنیه ّ
توس ��ط مس ��لمین دجال خروج می کند،
در پی آن عیسی و مهدی؟امهع؟ ظاهر می شوند ،در ادامه یأجوج و مأجوج و دابة االرض خواهند آمد،
آنگاه آتش ��ی از عدن می آید و مردم را به س ��وی محشر می راند ،س ��پس باد خوشی وزیدن می گیرد که
ارواح مؤمنان را قبض می کند ،دیگران هم پس از چهل روز خواهند مرد !
و بر این باور است که این امور ،همه در مدتی کوتاه حدود پنجاه سال رخ خواهد نمود !
در روایات اهل س ��نت ،تهیه کنندگان این فیلم ،کعب االحبار و ش ��اگردان او از صحابه و تابعین
هس ��تند ! آن ��ان ت ��وده ای از خیاالت خود را ک ��ه اوضاع عصرش ��ان را نیز بر آن پی ��اده نموده اند ،عرضه
کردن ��د .از جمل ��ه فتح قس ��طنطنیه که مدت نه ق ��رن برای مس ��لمانان به آرزویی تبدیل ش ��ده بود و
جنگ هایش ��ان یکی پس از دیگری با شکس ��ت مواجه می ش ��د ،تا آنکه محمد فاتح در سال 875
هجری توانست آن را فتح کند.
ح ��ال ببینی ��م ابن حم ��اد چه می گو ی ��د :الفت ��ن  548 ،475/ 2و  679از عبد اهلل بن عم ��رو می آورد:

«نبردهای مردم پنج مورد است ،دو مورد واقع شده ،و سه تای آن هم در این امت است؛ نبرد
با ترک ،روم و دجال ،پس از نبرد با دجال دیگر جنگی نخواهد بود».
هم ��ان  519/ 2و  597از وه ��ب بن منبه« :نخس���تین نش���انه روم اس���ت ،دومی دجال ،س���ومی
یأجوج و چهارمین آنها عیسی بن مریم».
 523/ 2از کع ��ب« :دجال خارج نمی ش���ود تا آنکه مدینه فتح ش���ود ...بش���یر بن عبد اهلل بن
یسار گوید :عبد اهلل بن بسر مازنی صحابی پیامبر گوش مرا گرفت و گفت :پسر برادر ! شاید تو
ش���اهد فتح قسطنطنیه باشی ،اگر چنین شد مبادا غنیمتت را از آن وا گذاری ،زیرا بین فتح
آن و خروج دجال هفت سال فاصله است».
 692/ 2از عبد اهلل بن عمرو« :دجال پس از فتح قسطنطنیه و پیش از نزول عیسی بن مریم در
بیت المقدس ،خارج می گردد».
 524/ 2از مع ��اذ ب ��ن جب ��ل از پیامبر؟ص؟« :باالترین نبرد ،فتح قس���طنطنیه و خ���روج دجال در
هفت ماه است.
صفوان از ابو الیمان از کعب نیز مش���ابه همین را نقل کرد ...ضمرة بن حبیب برایم گفت:

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟

روم

ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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عب���د الملک بن مروان به ابو بحریه نوش���ت :به م���ن خبر داده اند که تو از مع���اذ درباره ی نبرد،
قس���طنطنیه و خروج دجال نقل می کنی ،ابو بحریه در جواب نوش���ت :از معاذ ش���نیده است:
باالترین نبرد ،فتح قسطنطنیه و خروج دجال در هفت ماه است»...
ابن محیریز گوید« :بزرگترین جنگ ،ویرانی قسطنطنیه و خروج دجال به مدت بارداری یک
زن خواه���د بود ...عبد اهلل بن بس���ر از پیامبر؟ص؟ روایت می کند :میان نبرد و فتح قس���طنطنیه
شش سال است ،و دجال در سال هفتم خارج می شود»...
کعب گوید« :دجال در سال هشتاد خروج می کند و خدا آ گاهتر است...
همو از پیامبر؟ص؟« :خداوند هیچگاه بین شمش���یر دجال و شمشیر جنگ بر این امت جمع
نخواهد کرد».
« :527/ 2به من خبر رس���یده که دجال پس از فتح قس���طنطنیه خروج خواهد کرد ،و بعد از
آنکه مسلمانان سه سال و چهار ماه و ده روز در آن اقامت کنند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

 530/ 2از کع ��ب« :پ���س از آنکه قس���طنطنیه را فتح می کنند خبر می رس���د که دجال خروج
کرده اس���ت .آنها هم هرچه غنیمت برداشته اند رها می کنند و می آیند ولی متوجه دروغ بودن
خبر می شوند ! دجال پس از آن است که خارج می گردد .ماری او را به ساحل می آورد».
 483/ 2از عمی ��ر ب ��ن مال ��ک« :نزد عبد اهلل بن عمرو عاص در اس���کندریه بودیم که س���خن از
فت���ح قس���طنطنیه و روم به می���ان آوردند ،برخی گفتند :قس���طنطنیه پی���ش از روم فتح خواهد
ش���د ،بعضی هم گفتند :روم پیش از قس���طنطنیه ،عبد اهلل درخواست کرد صندوقی را که در
آن کتابی داش���ت بیاورند و گفت :قس���طنطنیه پیش از روم فتح می شود .پس از آن است که
شما با روم می جنگید و فتح می کنید ،و در غیر این صورت من از دروغگویانم _ و این جمله
را سه بار تکرار کرد _».
 499/ 2از عب ��د اهلل ب ��ن عم ��رو« :نزدیک اس���ت که حمل گوس���فند خروج کند _ و س���ه بار این
جمله را گفت _ ،گفتم :این چیس���ت؟ پاسخ داد :مردی که یکی از والدین او شیطان است،
حکومت روم را به دست خواهد گرفت و با یک میلیون و پانصد هزار نفر در خشکی و پانصد
هزار تن در دریا می آید تا به زمینی به نام عمق برسد .آنگاه به یارانش گوید :من با کشتی های
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ش���ما کاری دارم ،و چ���ون پایی���ن آیند فرمان می دهد همه ی کش���تی ها را بس���وزانند .س���پس
می گوید :شما نه راهی به قسطنطنیه دارید و نه روم ،پس هر که خواست بماند !
مسلمانان هم از یکدیگر یاری می طلبند ...تا آنکه شما قسطنطنیه ی زانیه را فتح نمایید،
من آن را در کتاب خدا با این نام یافته ام».
 399/ 1از محمد بن حنفیه« :خلیفه ای از بنی هاشم در بیت المقدس فرود می آید .او زمین
را از عدالت می آ کند .بیت المقدس را چنان بنا می کند که س���ابقه نداشته ...آنگاه در عمق
ّ
بر ضد او تجمع می کنند ،او هم از شدت اندوه از دنیا می رود».
 466/ 2از ش ��ریح بن عبید از کعب« :قس���طنطنیه ش���نید که بیت المقدس خراب می ش���ود
و از این خبر خوش���حال ش���د و تکبر کرد ،از این رو مس���تکبره نامیده ش���د .او گفت :اگر عرش
پ���روردگارم ب���ر آب بنا ش���ده من نیز بر آب بنا ش���ده ام ،پ���س خداوند به او وع���ده داد که قبل از
قیامت عذاب کند و گفت :زینت ،ابریشم و نان تو را خواهم ستاند ،و تو را چنان رها خواهم
کرد که خروسی در تو صدا نکند ،و جز روباهان آبادگر و جز سنگ و ینبوت 1گیاهی برایت قرار
ندهم ،و سه آتش بر تو فرو فرستم؛ یکی از قیر ،یکی از گوگرد و سومی از نفت.
من تو را بی درخت و برهنه رها خواهم س���اخت ،آنس���ان که میان تو و آس���مان چیزی حائل
نگ���ردد ،و در حال���ی که من در آس���مانم صدای تو و دودت به من برس���د ،چ���را که مدت زمان
بسیاری است در آن به خداوند شرک می ورزند و جز او را می پرستند.
در آن دیار دخترکانی به هم رس���ند که از زیبایی و جمال نزدیک است خورش���ید را ننگرند.
آن کس از ش���ما که به آنجا رس���ید از کاخ پادش���اه دریغ نکند ،زیرا در آن گنج دوازده تن از
ش���اهان را خواهید یاف���ت ،گنج هایی که همه ب���ر آن افزوده و هیچ برنداش���ته اند ،گنج هایی
مسی به صورت گاو و اسب ،آنها به وزن در میان سپرها تقسیم ،و با تیشه تکه تکه می گردند.
شما در این حالت هستید تا آنکه خداوند آتشی را که به آن وعده داده بفرستد ،آن هنگام شما
هر آن گنجی که می توانید بر می دارید که شخصی از سمت شام می آید و خبر از خروج دجال
می دهد ! ش���ما هم همه را وا می گذارید و چون به شام می رسید می فهمید دروغ بوده است».
 .1گیاهی محکم و خاردار
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حکومت امام؟جع؟
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ِ
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بــــالد عرب
مصــــر
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نبرد قدس
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آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
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امام؟جع؟ در قرآن
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ض ف ش ق
ق ت ف
رو� �رار می داد؟
م�ی ب�ا� ت�ه ها ی� ش� را در معر� �
الاح�ار ب�ه چ�ه � ی�
کع�
ب
ب
س ��خن را در ای ��ن باره با گزارش ��ی ک ��ه ابن حماد خ ��ود از آثار کع ��ب االحبار نقل می کن���د ،به پایان
می بریم.

الفت ��ن « :492/ 2س���عید بن جابر گوید :مردی از خان���دان معاویه به من گفت :چرا نامه ای از
نامه های برادرت کعب را نمی خوانی؟ او صحیفه ای نزد من انداخت و در آن آمده بود :به روم
که اسامی بسیاری دارد بگو :به خاطر سرکشی از فرمان من و استکباری که ورزیدی ،و اینکه
جبروت خود را با جبروت من ،و خود را با عرش من سنجیدی ،بندگان درس ناخوانده ام و نیز
فرزندان س���بأ اهل یمن را به سراغت خواهم فرس���تاد ،همان کسانی که بسان پرندگان گرسنه
که به س���راغ گوش���ت می روند و همانند گوسفندان تش���نه که وارد آب می شوند ،ذکر را دوست
َ
دارند .دل های اهلت را می کنم.
صدای آنان را در جنگ همچون صدای شیری که از بیشه بیرون آمده می گردانم ،چوپانان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بر او فریاد می زنند ولی اثری در او نخواهد داش���ت ،جز آنکه جرأت و توان او را می افزاید .س���م
اسبانش���ان را بسان آهن بر روی صخره قرار می دهم .زه کمان هایشان را محکم می سازم ،و تو
را بدون حائل در برابر خورشید قرار خواهم داد.
س���اکنانت تنها پرن���دگان و حیوانات وحش���ی خواهند ب���ود .تمامی س���نگ هایت را گوگرد
خواهم کرد .دودهایت تو را از مرغان آسمان نخواهد پوشاند ،و صدایت را به جزائر بحر خواهم
رساند .تهدیدهای بسیاری که همه را به خاطر نداشت».
این عبارت داللت می کند که کعب با معاویه و امرای بنی امیه انس و الفت داشته و بافته هایش
را بدین وس ��یله میان مسلمین منتش ��ر می کرده است .او بر این باور است که این سخنان وحی الهی
است ،که یا در تورات آمده و یا مستقیم بر خود او نازل شده است !
کعب االحبار این نکته را هم فراموش نکرد که یمنی ها را در فتح قسطنطنیه بی نصیب نگذارد،
لکن خدا او را رس ��وا کرد و فتح آن را هش ��ت قرن بعد بر دس ��تان ترکان قرار داد ،و نه تنها یمنیان بلکه
جمیع اعراب را بی نصیب گذاشت !
کعب گاه در لشکرکشی ها هم شرکت می جسته است ،و صد البته که به مناطق امن ،و خبرهای
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غیبی خود را برای س ��ربازان می گفته اس ��ت ! عمر بن ش���به در تاریخ المدینة  1117/ 3نقل می کند
که جوان ش ��یعی محمد بن ابی حذیفه ی اموی که از فرماندهان فتح مصر اس ��ت کعب را مس���خره
می کرده است !

«محمد بن سیرین گوید :کعب االحبار و محمد بن ابی حذیفه در زمان عثمان و در جنگ
مسلمانان ،سوار بر کشتی بودند و به سمت شام می رفتند که محمد به کعب گفت :اوصاف
این کش���تی را در تورات چگونه می بینی ،آیا فردا در این دریا س���یر خواهد کرد؟ کعب گفت:
ای محمد ! تورات را مسخره نکن ،زیرا کتاب خداست.
محمد هم سه بار آن عبارت را گفت».
می بینیم کعب مس ��خره کردن کالم و بافته های خود را توهی ��ن به تورات می انگارد ! لکن محمد
بن ابی حذیفه؟حر؟ باز هم با حالت استهزاء سخن خود را تکرار می کند.

قوی ترین روایات پیرامون روم در عصر امام مهدی؟ع؟
روم� ن
مسلم� ن�
ا� ب�ر
ی
ه�وم ی
ج
ارش ��اد  359/از امام باقر؟ع؟ حدیث صحیحی در عالمات ظهور نقل می کند ،در قس ��متی آمده

است« :منطقهای در شام که جابیه نام دارد به زمین فرو رود .ترک در جزیره و روم در رمله فرود
آیند .در آن زمان اختالف بسیاری در همه جای زمین رخ دهد تا آنکه شام خراب شود .سبب
ویرانی آن ،آن است که سه بیرق در آن گرد آیند؛ بیرق اصهب ،ابقع و سفیانی».
االصول الس ��تة عشر  79/از جابر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :گونه ات را بر زمین بگذار و تکان
نخور تا آنکه رومیان در رمیله و ترکان در جزیره فرود آیند ،و منادی از دمش���ق ندا کند».
غیبت شیخ طوس ��ی  278/از عمار بن یاسر« :دولت اهل بیت پیامبرتان در آخرالزمان خواهد
بود و نش���انه هایی دارد ،پس بنش���ینید و دس���ت نگه دارید تا آنها آش���کار ش���وند؛ آن هنگامی
که روم و ترک بر ش���ما بش���ورند ...ترک و روم دچار اختالف ش���وند ،جنگ در زمین بسیار شود،
منادی از دیوار دمشق ندا کند :وای بر زمینیان از ّ
شری که نزدیک شده است ،قسمت غربی
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مس���جد آن به زمین فرو رود و دیوار آن فرو ریزد ،س���ه نفر در ش���ام برای دس���تیابی به حکومت
خ���روج کنن���د؛ مردی ابقع ،مردی اصهب و مردی از خاندان ابو س���فیان ک���ه در میان قبیله ی
کلب خروج و مردم را در دمش���ق محاصره می  کند ،اهل مغرب به سوی مصر خروج می کنند،
به مصر که وارد شوند نشانه ی سفیانی خواهد بود».

آ
ف
روم� ن
که� خ� ج
ار� می ش� نو�د
ا� ب�ه سواحل می � ی� ن�د و اهل
ی
مختص ��ر البصائر  201/خطب ��ه ی مخزون را از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند ،در پاره ای از آن آمده

است« :منادی در ماه رمضان از سمت مشرق و به هنگام طلوع خورشید ندا می کند :ای اهل
هدایت ! گرد آیید ،و از س���مت غرب پس از غروب شمس منادی ندا کند :ای اهل ضاللت !
گرد آیید .فردای آن و به هنگام ظهر نور خورش���ید از آن گرفته ش���ود و س���یاه و تاریک گردد .در
روز س���وم با خروج دابة االرض ،میان حق و باطل فاصله افتد .رومیان به س���مت منطقه ای در
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ساحل دریا کنار غار آن جوانان بیایند .خداوند آنان را از غارشان به سوی آنها بفرستد.
م���ردی از آنان تملیخا نام دارد و یکی هم مکس���لینا ،این دو گواهان و کس���انی هس���تند که
تس���لیم قائم می باش���ند .یکی از آن جوانان به س���مت روم فرستاده ش���ود ولی دست خالی باز
گ���ردد .دیگری را می فرس���تد که با فتح رج���وع می کند ،آن روز تأویل این آیه واقع خواهد ش���د:
َ َ ُ أَ ْ َ َ َ ْ ف َّ َ َ ت َ أ ض َ ً َ ً
ر� ط ْوعا َوك ْرها 1،هر كه در آسمان ها و زمين است خواه و ناخواه در
ا� وال�
وله �سلم م ن� ِ� ي� السماو ِ
برابر او تسلیم هستند».
ندیدیم کس ��ی س ��ند خطبه را تصحیح کرده باش ��د ،ولی بس ��یاری از مضامین آن با روایات دیگر
تأیید می گردد.

ف�رار ب� خ
ر�ی ش
ا� ح�ض ت
د� ن
م� ن
ر� مهدی؟جع؟ ب�ه ب�لاد روم
کاف ��ی  51/ 8از بدر بن خلیل اس ��دی نقل می کند« :امام باقر؟ع؟ درب���اره ی فرموده ی خداوند:
ُ
ْ
َ
ُ َ َّ ُ
فَ� َل ّ َما أ� َح ُّسوا َ� أ� َس ن َ�ا � ذَ�ا ُه ْم م نْ� َها َ� ْر ُك�ضُ نَ
َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ أ ْ فْ ُ ف َ َ َ
اك ِن�ك ْم ل َعلك ْم
ِإ
و�  .لا ت� ْرك�ض وا وار ِ�ج عوا ِإ�لى ما � ت� ِر� ت� ْم ِ� ي� ِه ومس ِ
ِ ي
ب
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768

َ
تُ� ْس أ� ُل نَ
و� 1،پس چون عذاب ما را احساس كردند ،بناگاه از آن مى گريختند .مگريزيد ،و به سوى آنچه
در آن ّ
متنعم بوديد و س���راهايتان بازگرديد ،باش���د كه ش���ما مورد پرس���ش قرار گيريد ،فرمودند :چون

قائم قیام کند و به سراغ بنی امیه در شام فرستد به روم بگریزند .رومیان به آنها گویند :شما را
راه نمی دهی���م مگر پس از آنکه به کیش مس���یح در آیید .آن���ان هم صلیب ها در گردن آویزند،
آنگاه آنها را داخل کنند.
هنگامی که اصحاب قائم بدانجا رسند ،آنان [رومیان] خواستار امان و صلح شوند ،یاران
قائم گویند :این کار را نخواهیم کرد مگر پس از آنکه کس���انی را که از ما نزد شمایند در اختیار
ما گذارید.
ُ
أ
َ
ُ
ن ُْ
ْ
َ ُ َ ْ ُ
َ ْ فُ ف ََ َ
اك ِ�كم
آنها هم چنین کنند و این سخن خداست :لا ت� ْرك�ض وا وار�جِ عوا ِإ�لى ما � ت� ِر� ت� ْم ِ� ي� ِه ومس ِ
َ
َ
َل َع ّل ُك ْم تُ� ْس أ� ُل َن
و�؛ از آنان درباره ی گنج ها پرسش می کند در حالی که خود داناتر است.
َ
َ َ َّ ُ َّ َ
ً َ
َْ ُ
َ َ ْ ْ َ َْ ُ
َن 2
می گوین���د :يَ�ا َو ْي�ل ن�ا ِإ� ن�ا ك ن�ا ظ� ِال ِم ي� نَ�  .ف� َما �زَ ال ت� ِت�لك دع َواه ْم َح�تّى �جَ َعل ن�اه ْم َح ِص ي�دا خ� ِام ِ يد��،
ً
اى واى بر ما ،كه ما واقعا ستمگر بوديم .سخنشان پيوسته همين بود ،تا آنان را دروشده ی بى جان
گردانيديم؛ با شمشیر».

یعنی یاران حضرت مهدی؟جع؟ برای مواجهه با روم لش ��کر کش ��ی می کنند و آنها را مورد تهدید
قرار می دهند .مقصود از بنی امیه هم اصحاب سفیانی هستند که در روایتی دیگر آمده است.
ظاهر آن اس ��ت که اینان از بعد سیاس ��ی دارای اهمیت هستند ،از این رو امام؟ع؟ و یاران ،رومیان
َ َ
را در صورت تس ��لیم نکردن آنها به جنگ تهدید می کنند ،و در تفس ��یر این آیه خواهد آمدَ :ح�تّى ِإ� ذ�ا
أَ خَ ذَ ت أ ض �زُ �خْ ُ فَ َ َ ا�زَّ َّ نَ تْ َ ظَ نَّ أَ ْ ُ َ أَ نَّ ُ ْ ق َ ُ نَ َ َ َ
و� عل يْ�ها 3،ت���ا آن���گاه كه زمين پيرايه ی خود را
��� ِ� ال�ر� ر�ها و ي��� و�� �هلها ��هم � ِادر
برگرفت و آراسته گرديد و اهل آن پنداشتند كه آنان بر آن قدرت دارند...

تفسیر عیاشی  235/ 2از جمیل بن دراج روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد آیه یِ َ :وإ� نْ�
ول م نْ� ُه ْال َ� ُ
َك َن َ ْ ُ َ ُ َ
ال 4،هر چند از مكرش���ان كوه ها از جاى كنده مىش���د ،فرمودند :و اگر
ِ�ج ب
ا� مك ُره ْم ِل ت��ز ِ
 .1سوره ی انبیاء؟مهع؟ 12 - 13/
 .2همان 14 - 15/
 .3سوره ی یونس 24/
 .4سوره ی ابراهیم؟ع؟ 46/
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چه از مکر بنی عباس با قائم ،دل های مردان از جا کنده شود».
نگارن ��ده :در تفس ��یر قمی  372/ 1بن ��ی فالن آمده اس ��ت .در برخی احادیث ه���م بنی اعیبس و
بنی ش ��یصبان نامیده می ش ��وند .منظور آن اس ��ت که حکومت هایی که با امام؟ع؟ عداوت دارند،
نیرومند و مکر پیش ��ه هس ��تند ،بس ��انی که دل های مردان را به لرزه می اندازد ،لکن خداوند ّ
ولی خود
را یاری می کند.

روا ی� ت
م� ن
ا� امام؟ع؟ و روم
ا� صلح ی
المعجم الکبیر  101/ 8و  120از ابو امامه از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :میان ش���ما و رومیان
چه���ار بار آتش بس به وقوع خواهد پیوس���ت .چهارمین آنها به دس���ت مردی از خاندان هرقل
واقع می ش���ود و هفت س���ال به ط���ول خواهد انجامی���د .در این هنگام مس���تورد بن غیالن که
از عبد القیس بود گفت :یا رس���ول اهلل ! آن روز چه کس���ی امام مس���لمانان خواهد بود؟ ایش���ان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فرمودن���د :مه���دی از فرزن���دان من که [به ظاهر] چهل س���ال دارد .چهره ی او بس���ان س���تاره ای
درخش���ان اس���ت و در گون���ه ی راس���تش خالی س���یاه وج���ود دارد .دو ردای س���فید در بر دارد،
و [در زیبایی و جمال] به مردان بنی اس���رائیل می ماند .او بیست سال حکومت خواهد نمود
و گنج ها را آشکار کرده ،سرزمین های شرک را فتح خواهد نمود».
در روایات آمده که مدت صلح ده سال است ،ولی رومیان پس از هفت سال آن را نقض می کنند
و با لشکری عظیم به جنگ مسلمانان می آیند.

الفت ��ن  470/ 2در این باره چند روایت نقل می کند ،از جمله از رس ��ول خدا؟ص؟« :روم با هش���تاد
پرچم که زیر هریک دوازده هزار نفر است ،خروج می کند».

1

مؤید این مطلب خطبه ی امیرالمؤمنین؟ع؟ در مختصر البصائر  201/و نیز برخی دیگر گزارشات
اس ��ت که ام ��ام مهدی؟ع؟ پیش از نب���رد ،با رومیان اتمام حج ��ت می کند ،و برخی ی���اران خاص را
می فرستد که اصحاب کهف و نسخ تورات را بیرون می آورند و بدان احتجاج می کنند.
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ف�ز ن آ
ت
ود� ب�ر � ن�
�حر�ی ف� حد ی� ث� صلح و ا�
برخ ��ی راو ی ��ان جریان صلح را ب ��ر عصر خود پیاده کرده اند و امور مربوط به نب ��رد آن روز با رومیان را
بدان افزوده اند !

س ��نن ابن ماجه  1369/ 2آن را بر عصر خود منطبق می داند ،وی می نویس ��د« :جبیر گفت :ما را
نزد ذی مخمر ببر .وی از صحابه ی پیامبر؟ص؟ بود .او از ذی مخمر در مورد آتش بس پرسید و
او گفت :از پیامبر؟ص؟ شنیدم :شما با رومیان صلح خواهید کرد»...

1

بعدها خیاالت راویان هم بدان افزوده ش ��د و لذا در الفتن  397/ 1می بینیم« :میان مهدی و روم
آت���ش بس برقرار خواهد ش���د .پس از آن مهدی از دنیا می رود و م���ردی از اهل بیتش عهده دار
ام���ور می ش���ود .او مدتی اندک به عدالت رفتار می کند ،آنگاه شمش���یرش را بر اهل فلس���طین
می کشد ،آنها هم بر او می شورند .او به اهالی اردن پناه می برد و دو ماه در میان آنها به عدالت
رفتار می کند ،بعد از آن بر روی آنها هم شمش���یر می کش���د و آنان نیز می ش���ورند و او به دمش���ق
فرار می کند.
در جابیه را دیده ای ،همان جا که تابوت ها را قرار می دهند؟ س���نگی گرد در
آیا آس���تانه ی ِ
فاصله ی پنج ذراعی آن است ،او بر روی آن ذبح می شود.
س���خن از خ���ون او ب���ر زبان ها خواهد ب���ود که گفته می ش���ود :رومی���ان بین ص���ور و عکا گرد
آمده اند».
البته افسانه سرایی به اینجا ختم نشد ،بلکه سخن از شام و دجال هم بدان افزوده شد ،الفتن 7/

از عوف از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :ای عوف ! پیش از قیامت ش���ش امر را بشمار؛ نخست مرگ
من ،عوف گوید :چنان گریس���تم که ایش���ان خود مرا آرام کردند ،آنگاه فرمودند :بگو یک .دوم:
فتح بیت المقدس ،بگو :دو .سوم :بیماریی بسان مرض گوسفند در میان امتم به هم خواهد
رسید ،بگو :سه .چهارم :فتنه ای که در امتم رخ می دهد _ و آن را عظیم شمردند _ ،بگو :چهار.
پنجم :ثروت ها در میان ش���ما پخش ش���ود تا جایی که مردی را صد دینار بدهند ولی آن را کم
شمرد ،بگو :پنج ،و ششم آنکه میان شما و بنی اصفر آتش بسی واقع شود ،سپس آنها به سوی
 .1سنن ابو داود  ،109/ 4المعجم الکبیر  ،278/ 4المستدرک  421/ 4و سنن بیهقی 223/ 9

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟

روم

ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

771

ش���ما بیایند و با ش���ما پیکار کنند .مس���لمانان آن روز در زمینی به نام غوطه در ش���هری به نام
دمشق خواهند بود».
نگارنده :س ��خن از دمش ��ق و دجال از اضافات کعب و ش ��اگردان اوس ��ت ،هیچ س���خنی از آن در
روایات نویسندگان قدیمی مانند ابن ابی شیبه در المصنف  104/ 15که از عوف بن مالک و معاذ
بن جبل روایت می کند ،و نیز مسند احمد  228/ 5و  22/ 6و  27که از عوف نقل می کند ،نیست.
ای ��ن یعن ��ی اینان عناصری اینچنین را به اصل روایت افزودند ،عصر خود و نبرد خود با روم را بر آن
پیاده نمودند و به بیراهه کشاندند !

1

سخن ابن حجر در فتح الباری  199/ 6نیز این مطلب را تأکید می کند .وی در جریان نبرد موعود

ک ��ه پس از صلح با روم خواهد بود می نویس ��د« :ابن منیر گوید :ماج���رای روم تا به امروز رخ نداده
است ،و خبری نرسیده که آنان با این تعداد لشکر از راه زمینی هجوم آرند .این امر هم بشارتی
در خود دارد و هم هشداری .توضیح آنکه این خبر داللت می کند که با وجود لشکری چنان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

انبوه ،فرجام نیک از ِآن مؤمنان اس���ت و اش���اره دارد به اینکه لش���کریان اسالم چند برابر آنچه
امروز هستند خواهند بود.
حاکم از طریق شعبی از عوف بن مالک همین روایت را چنین می آورد که عوف در جریان
طاعون عمواس به معاذ گفت :رسول خدا؟ص؟ به من فرمود :پیش از قیامت شش امر را بشمار،
س���ه مورد آن رخداده اس���ت ،یعنی فوت ایشان ،فتح بیت المقدس و طاعون ،و سه تای دیگر
مانده است .معاذ گفت :افراد خاصی قابلیت شنیدن این را دارند.
در الفتن نعیم بن حماد آمده است که این جریان در زمان مهدی و ّ
توسط یکی از خاندان
هرقل واقع می شود».
خالصه ی جریان از مجموع گزارش ��ات ،این اس ��ت که آتش بس نهایی با روم بر دس���ت حضرت
مهدی؟جع؟ و با حضور مسیح؟ع؟ واقع می شود ،و رومیان پس از چند سال آن را نقض می کنند و
با لشکری حدود یک میلیون نفر به جنگ می آیند .بین دو گروه نبردی رخ می دهد و امام؟ع؟ پیروز
 .1و نیز مراجعه و مقایس���ه کنید :صحیح بخاری  ،123/ 4س���نن ابو داود  ،300/ 4ابن ماجه  ،1341/ 2رویانی ،123/
المعجم االوسط  ،67/ 1المعجم الکبیر  40/ 18و مسند الشامیین 398/ 1
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قاطع میدان خواهد بود ،و بدین ترتیب زمینه ی ورود به غرب ،با مس ��اعدت حضرت عیس ��ی؟ع؟
فراهم خواهد آمد.

ن ف
ت ّ
ت
ک� ی�ر
مع�ای ��تح روم �وسط امام مهدی؟جع؟ ب�ا � ب
العلل المتناهیة  855/ 2از عبد اهلل مزنی از رس ��ول خدا؟ص؟« :قیامت به پا نخواهد ش���د تا آنکه
خداوند قسطنطنیه و روم را با تسبیح و تکبیر برای مسلمانان فتح کند».
این مطلب خوش ��ایند کعب االحبار واقع ش ��ده اس ��ت ،لذا می بینیم آن را بر قسطنطنیه در عصر

خ ��ود منطب ��ق می داند ! عقد الدرر  180/از قصص االنبیاء کس ��ائی از کع ��ب نقل می کند« :مهدی
ب���ا لش���کری صد ه���زار نفری به بالد روم م���ی رود و پادش���اه آن را به ایمان ف���را می خواند ،ولی او
نمی پذیرد.
پس دو ماه جنگ می کنند و س���رانجام خداوند مهدی را بر او پیروز می گرداند و بس���یاری از
یاران او را به قتل می رساند .و پادشاه شکست خورده به قسطنطنیه فرار می کند.
مهدی کنار دروازه ی آن که هفت دیوار دارد می آید و هفت تکبیر می گوید .به دنبال آن هر
هفت دیوار فرو می ریزد و آن هنگام اس���ت که مهدی بر آن سلطه می یابد .مردمان بسیاری از
آن را به هال کت می رساند و بسیاری هم بر دست او اسالم می آورند».
الفت ��ن  475/ 2از بکر بن س ��واده از پیرمردی از حمیر نقل می کن ��د« :روزی برایتان خواهد آمد که
دشمنانتان رومیان در ساحل آفریقا با هشتصد کشتی بیایند و با شما بجنگند .پس خداوند
آنان را شکس���ت می دهد و شما کشتی هایش���ان را تصاحب می کنید و بدان وسیله راهی روم
می ش���وید .چون به آنجا برس���ید سه بار تکبیر میگویید .با تکبیر ش���ما آن دژ به لرزه در می آید
و با س���ومین تکبیر به مقدار یک میل منهدم می ش���ود .پس خداوند ابری می فرستد که آنان را
می پوشاند و به آنان مهلت نمی دهد تا داخل شوند .آن غبار کنار نمی رود تا آنکه شما بر روی
بسترهای آنها باشید».
عقد الدرر  139/از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :آنگاه او و مس���لمانان همراهش می روند.
آنان از کنار هر دژی در روم بگذرند ال إله إال اهلل گویند که در پی آن دیوارهایش فرو می ریزد.
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در ادامه وارد قس���طنطنیه می شوند .چند بار تکبیر می گویند که در اثر آن خلیج آن خشک
می شود و دیوارش سقوط می کند.
س���پس ب���ه روم رفت���ه و چ���ون فرود آیند مس���لمین س���ه مرتب���ه تکبیر گوین���د که ب���ه دنبال آن
فرو می ریزد».
الق ��ول المختص ��ر « :14/روم ب���ا چه���ار تکبیر فتح می ش���ود و شش���صد هزار نفر در آن کش���ته
می ش���وند .زینت های بیت المقدس ،تابوتی که سکینه در آن اس���ت ،سفره ی بنی اسرائیل،
پاره ه���ای ال���واح ،لب���اس آدم ،عصای موس���ی ،منبر س���لیمان و دو پیمانه از ّمن���ی که خداوند
عزوجل بر بنی اسرائیل فرو فرستاد و از شیر سفیدتر است از آنجا بیرون آورده می شود.
آنگاه به ش���هری که قاطع گویند _ و طول آن هزار و عرض آن پانصد میل اس���ت ،و سیصد و
ش���صت در دارد _ می آید .از هر دری از آن صد هزار جنگجو بیرون می آید .آنان [مس���لمانان]
چهار تکبیر می گویند و دیوار آن سقوط می کند .پس هرچه در آن است را به غنیمت می برند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و هفت س���ال در آنج���ا می مانند .از آنجا رهس���پار بیت المقدس می ش���وند که خبر می رس���د
دجال به همراه یهودیان اصفهان خروج کرده است».
همانگونه که می بینیم ّ
ذهنیت راویان درباره ی قس ��طنطنیه و دجال به این گزارش افزوده ش���ده و
کالم کعب به حدیثی نبوی تبدیل شده است !
صحیح آن اس ��ت که فتح ش ��هرهای روم پس از پیروزی امام؟ع؟ بر رومیان اس���ت ،و س���بب این
پیکار نقض پیمان صلح و اعالن نبرد ّ
توس ��ط رومی هاست .آن هنگام است که مسیح؟ع؟ موقف
خود را با نماز پش ��ت س ��ر ام ��ام؟ع؟ اعالن می کند ،و این امر موجب ش ��کل گی���ری موجی عظیم در
مغ ��رب زمین ،در اعتراض به جنگ با امام؟ع؟ خواهد بود .بعد از پیروزی امام؟ع؟ جانب حضرت
مس ��یح؟ع؟ و پیروان مؤمن وی رجح ��ان می یابد و به همراه حضرت مه ��دی؟ع؟ وارد پایتخت های
غربیان می شود ،و آنها با تکبیر به استقبال ایشان می آیند.

اح� ج� جا� می ن
ا� ت
ح�ض ت
روم� ن
مس�ح؟ع؟ ب�ا امام �ز ن
ک�د
ما�؟جع؟ ب�ر ی
ر� ی
غیبت نعمانی  146/از عبد اهلل بن ضمره از کعب االحبار روایت می کند« :قائم مهدی که زمین
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را دیگرگون خواهد ساخت ،از نسل علی است .عیسی بن مریم به او بر مسیحیان روم و چین
ُ
َ
احتجاج خواهد نمود .قائم مهدی از نس���ل علی ،در خلق ،خلق ،ظاهر و هیبت ش���بیه ترین
مردم به عیسی بن مریم است .خدای عزوجل آنچه را که به پیامبران عطا کرده بدو می بخشد
و می افزاید و او را برتری می دهد.
قائم از فرزندان علی؟ع؟ غیبتی چون یوسف و بازگشتی چون عیسی دارد .او پس از غیبت
با طلوع ستاره ی سرخ ،ویرانی زوراء که همان ری است ،فرو رفتن مزوره که بغداد است ،خروج
سفیانی و نبرد فرزندان عباس با جوانان ارمنستان و آذربایجان _ که در آن هزاران نفر به قتل می رسند،
کسانی که هریک شمشیری آذین بسته در دست گرفته است ،و بیرق های سیاه در آن به اهتزاز
در آمده است ،جنگی که مرگ سرخ و طاعون کبود نیز در آن رخ می نماید _ آشکار می شود».

1

موج ��ب ش ��گفتی اس ��ت که کع ��ب االحبار ب ��ا وجود انح ��راف از اهل بی ��ت؟مهع؟ ،و قر ب ��ی که نزد
حکومت ها داشته است ،چنین فضیلتی را برای امام مهدی؟جع؟ نقل کند.
اما مهم اس ��ت بدانیم کعب االحبار کس ��ی بوده که حق و باطل و س ��خن استوار و بی پایه را با هم
می آمیخته ،و از هر دری وارد می ش ��ده ،و با اس ��لوب خود آن را برای حاکمان و مردمان ارائه می کرده
است ،از این رو گاه است که از او سخن حقی نیز می شنویم.
البت ��ه وی در ای ��ن حدی ��ث نیز باط ��ل خود را داخل نموده اس ��ت ،زیرا مس ��لمین روای ��ت می کنند
ّ
حض ��رت مه ��دی؟جع؟ ب ��ه جد بزرگ ��وارش رس ��ول خدا؟ص؟ ش ��باهت دارد ،ول ��ی کعب ایش ��ان را به
مسیح؟ع؟ شبیه می داند.

ن آ
ن
ح�ض ت
ا� می � ی�د
روم�
ر� مهدی؟جع؟ ب�رای � ب�رد ب�ا ی
الفت ��ن  192/از تن ��ی چند از اصح ��اب پیامب ��ر؟ص؟« :روم وارد بزرگترین نبرد می ش���ود ،و ترک و
برجان 2و صقالبه 3همراه او خواهند بود».
 .1و نوادر االخبار 268/
 .2گروهی که در جنگ های مسلمانان با بیزانس نقش آفرین بوده اند.
 .3اهال���ی جزی���ره ای در ایتالیا که حکومتی داش���ت و در جنگ های صلیبی نقش آفرینی ک���رد .البته این لفظ در صدر
اسالم ،بر ساکنان برخی مناطق ترک نشین آسیا اطالق می شد.
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همان  355/ 1از کعب می آورد« :مهدی به نبرد رومیان می رود .او فهم ده تن را دارد( !) تابوت
س���کینه را _ که توراتی که خداوند بر موس���ی؟ع؟ فرس���تاد و انجیلی که بر عیسی؟ع؟ نازل کرد
را در خ���ود دارد _ از غاری در انطاکیه بیرون م���ی آورد ،و میان اهل تورات با تورات و میان اهل
انجیل با آن حکم خواهد کرد».

خ ت
ا� ت
روم� ن
هس� ن�د
�نس� ت� ب�ه ش�ما ی
س� ت� �ر�ی ن� مردم ب
مس ��ند احم ��د  230/ 4از مس ��تورد م ��ی آورد« :نزد عمرو عاص ب���ودم ،بدو گفت���م :از پیامبر؟ص؟
ش���نیدم :سخت ترین مردم نس���بت به شما رومیان هس���تند ،و تنها با [رخداد] قیامت است
که نابود می شوند.
عمرو گفت :آیا تو را از چنین سخنانی نهی نکرده بودم».

1

الفتن « :134/خبر به عمرو عاص رسید ،او گفت :این چه روایاتی است که از تو از پیامبر؟ص؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نقل می کنند؟ مس���تورد هم گفت :آنچه را از ایش���ان ش���نیدم گفتم ،عمرو عاص گفت :حال
ک���ه چنی���ن می گویی بگذار من هم بگوی���م ،رومیان به هنگام فتنه بردبارتری���ن مردم ،و در اوان
مصیبت شکیباترین آنان هستند ،و نسبت به ضعیفان و مساکین خود مهربان ترینند».

2

نگارنده :اگر این س ��خن از رس ��ول خدا؟ص؟ رسیده باشد ،بدان معناس ��ت که روم قویترین دشمن
اس�ل�ام هس ��تند .البته احترامی که اسالم برای آنها قائل اس ��ت بیش از دیگران است .اسالم با دین
آنان ساخت و زندگی با آنان را مشروعیت بخشید ،گرچه اسالم را نپذیرند ،و امامان؟مهع؟ نیز آنان را
بر ناصبیان ترجیح دادند.

3

 .1مجمع الزوائد  _ 212/ 6وی این حدیث را حسن می شمارد _ ،الجامع الصغیر  160/ 1و فیض القدیر 512/ 1
 .2مشابه آن مسند احمد  ،230/ 4التاریخ الکبیر  16/ 8و مسلم 2222/ 4
 .3ابوبکر حضرمی گوید :به امام صادق؟ع؟ گفتم :اهل ش���ام بدترند یا اهل روم؟ فرمودند :رومیان کافر ش���دند ولی با ما
دشمنی نکردند ،اما شامیان کافر شدند و با ما دشمنی کردند ،ر.ک کافی 410/ 2
در احادیث اهل بیت؟مهع؟ نیز سخن از سخت ترین مردم و معرفی آنان به میان آمده است ،ر.ک به کافی  .141/ 8م
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خ�واری روم �س ا�ز ن��رد خ
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ب
پ
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َ َ ْن أَ ظْ َ ُ َّ ْن َ نَ َ َ َ َ
اهلل � نْ�
ا�د ِ
تفسیر طبری « :399/ 1سدی در تفسیر فرمایش خداوند :وم� ��لم ِمم� م�ع مس ِج
ُّ ْ
َُ
َ
َ
َ َ ُ أَ ْ ُ ُ َ
َ َ أُ َ َ
ُ
ْ َ
ُي��ذ ك َر ِف� ي�ها ْاس ُمه َو َس َعى �ِف ي� �خ َر ِبا�ها �ول ِئ�ك َما ك نَا� له ْم � نْ� َي�د خ�لوها ِإ�لا خ� ِئا� ِف� ي� نَ� له ْم �ِف ي� الد ن� يَ�ا ِ�خ �زْ يٌ�
َ َ ُ ْ ف آ�خ َ ة َ ذَ ٌ َ
ا� ع�ظ ِ ي� ٌم 1،و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا ،نام وى برده
ولهم ِ� ي� ال� ِ ر ِ� ع� ب
ش���ود ،و در ويرانى آنها بكوش���د؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن [مسجد]ها درآيند .در اين
دنيا ايش���ان را خوارى ،و در آخرت عذابى بزرگ اس���ت ،گوید :خواری آنان در دنیا آن اس���ت که چون
2

مهدی قیام کند و قسطنطنیه فتح گردد ،آنها را به هالکت می رساند».

دالئل االمامة  248/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند که در تفس ��یر همین آیه فرمودند[« :ش���ادمانی
آنان] در قبرهایشان با قیام قائم؟ع؟ است».
این روایت شادمانی اموات را در بر دارد ،و البته که بر سرور زندگان نیز داللت می کند.
تأو ی ��ل اآلی ��ات  434/ 1از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند ک ��ه روم را به بنی امیه تفس ��یر کردند ،و
شادمانی مؤمنان در اثر پیروزی امام مهدی؟ع؟ بر آنان است.

َ َ ْ َ ئ �ذ َ فْ َ ُ ْ ُ �ؤْ نُ نَ َ
و�ِ .ب� ن� ْص ِر
کافی  269/ 8از امام باقر؟ع؟ روایت می کند که فرمایش خداوند :و ي�وم ِ� ٍ ي��رح الم ِم�
َ نْ ُ ُ َ نْ َ ش َ ُ َ ُ َ ْ َ �ز �زُ َّ
الر ِح ي� ُم 3،و در آن روز است كه مؤمنان از يارى خدا شاد مى گردند .هر
اهلل ي��صر م� ي��اء وهو الع ِ ي�
ِ
كه را بخواهد يارى مى كند ،و اوست شكست ناپذير مهربان ،را بدان تفسیر کردند که آنان با غلبه بر
فارس در همان صدر اسالم شادمان شدند.
نگارنده :وعده ی الهی در س ��وره ی روم به س ��رور مؤمنان به جهت شکس ��ت فارس و پیروزی روم،
محدود به چند س ��ال اس ��ت ،لکن امامان؟مهع؟ آن را به فرح مؤمنین در آینده و در پی پیروزی بر روم و
بنی امیه تفسیر فرموده اند.

ت آ
م��ز در ن
ح� ن
ا� و پ��ذ ی� شر� �ج�ز �یه
�ز ن�دگی
مس� ی
ک�ار ی
مسالم� � ی
م ��زار اب ��ن مش ��هدی  135/و فض ��ل الکوف ��ة و مس ��اجدها  43/از ابو بصی ��ر روایت می کن ��د« :امام
 .1سوره ی بقره 114/
 .2التبیان  420/ 1و الدرالمنثور 108/ 1
 .3سوره ی روم 4 - 5/
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صادق؟ع؟ به من فرمودند :ای ابا محمد ! گویا می بینم قائم با اهل و عیالش در مسجد سهله
فرود آمده اس���ت ،عرضه داش���تم :آیا منزل ایش���ان خواهد بود؟ فرمودند :آری ،منزل ادریس و
ابراهیم در آن بوده است ،و خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر آنکه در آن نماز گزارده
است ،مسکن خضر نیز آنجاست.
کس���ی که در آن اقامت کند ،بسان کسی است که در خیمه ی رسول خدا؟ص؟ مقیم باشد.
هیچ مرد و زن با ایمانی نیس���ت جز آنکه در دل اشتیاق بدان دارد .درون آن صخره ایست که
تصویر تمامی پیامبران در آن است .هر کسی در آن نماز به جا آرد و نسبت به آنچه می هراسد
از خدا درخواس���ت کند ،او را اجابت خواهد کرد.
ً
ع���رض کردم :حقا که این فضیلت اس���ت ،فرمودند :برایت بیفزای���م؟ گفتم :آری ،فرمودند:
آن از اماکنی است که خدا دوست دارد در آن خوانده شود ،و در هر روز و شب فرشتگان این
مسجد را زیارت و خدا را در آن عبادت می کنند .بدان ! اگر من در نزدیکی شما بودم ،همه ی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نمازهایم را در آن به جا می آوردم.
ای ابا محمد ! اگر تنها همین فضیلت بود که فرش���تگان و پیامبران در آن فرود می آیند ،هر
آین���ه بس���یار بود ،حال چگونه خواهد بود با این فضیلت [بس���یار که گفت���م] و آنچه که نگفتم
بیشتر است.
گفتم :فدایت شوم ،قائم هماره و تا ابد آنجا به سر خواهد برد؟ فرمودند :آری ،گفتم :پس از
ایشان چه؟ فرمودند :پس از او تا پایان خلق نیز چنین خواهد بود.
عرضه داش���تم :ایش���ان با اهل ذمه چه خواهد کرد؟ فرمودند :بس���ان رس���ول خدا؟ص؟ با آنها
مصالحه خواهد نمود ،و آنان با خضوع جزیه خواهند پرداخت.

1

گفتم :کس���انی که با ش���ما دش���منی می کنند چطور؟ فرمودند :نه ،ای ابا محمد ! آنکه با ما
مخالف���ت کند در دولت ما نصیبی ندارد ،خداوند خون آنان را به هنگام قیام قائممان ،برای
ما حالل می شمرد ،اما امروز بر ما و شما حرام است ،پس کسی تو را نفریبد».
 .1احتم���ال می رود پذیرش جزیه تنها به اوائل حکومت امام؟ع؟ اختصاص داش���ته باش���د ،ر.ک به خصال ،579/ 2
تفسیر عیاشی  60/ 2و مرآة العقول  .160/ 26م
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نگارنده :ظاهر آن اس ��ت که حضرت مهدی؟ع؟ برنامه ی انتش ��ار اس�ل�ام را در عالم ،به وسیله ی
منطق و قوه ی اقناع پیاده می کند ،و طبق ش ��رائطی به اهل کتاب آزادی می بخش ��د ،لذا اس�ل�ام در
میان آنان نشر می یابد.
از دیگر س ��و حضرت مس ��یح؟ع؟ پس از برقراری پیمان سازش ،هفت س ��ال در غرب به فعالیت
می پردازد ،از این رو موج گرایش به اسالم در تأیید امام؟ع؟ در غرب شتاب و وسعت می گیرد.

کع� الاح�ار حد� ث� ن��رد خ
س� ت� را ت�حر�ی ف� می ن
ک�د
ی ب
ب
ب
در موضوع مالحم _ که در علم الحدیث اصطالحی است برای خبرهایی که پیامبر؟ص؟ در مورد
جنگ ها و تغییراتی که در آینده رخ می دهد می دهند _ کتب بس ��یاری نوش ��ته شده است ،روایات
فراوان ��ی گرد آمده و البته دروغگویان بس ��یاری هم به میدان آمده اند ،ت ��ا جایی که مکذوب بیش از
صحی ��ح اس ��ت ! یکی از س ��ردمداران دروغ پردازی در این می ��دان که تأثیرات فراوانی گذارده اس���ت
کعب االحبار می باشد .او استاد علمای دستگاه خالفت در موضوع مالحم و فتن است ،و عمر او
را مش ��اور مبس ��وط الید خود قرار داد .پس از او هم نزد خلفا ّ
مقرب بود ،از این رو توانست افسانه ها و
بافته های خود را در میان فرهنگ و آثار مسلمانان نشر دهد !
آخرین مالحم ،جنگ امام؟ع؟ با رومیان اس ��ت ،و آن را بزرگترین نبرد
راو ی ��ان اتفاق نظر دارند که
ِ
نامیدند ،ولی کعب پیکار قس ��طنطنیه را جایگزین آن کرد و خروج دجال را نیز به دنبال آن قرار داد.
اما پس از قرن ها قسطنطنیه فتح شد ،ولی هنوز دجال رخ ننموده است !

الفتن  499/ 2از کعب« :س���خت ترین جنگ ،خرابی قس���طنطنیه و خ���روج دجال در هفت
ماه خواهد بود».
البت ��ه س ��خن وی در کالم صحابیان ��ی چون عبد اهلل بن بس ��ر و س ��عد بن ابی وق ��اص و دیگران به
حدیثی نبوی تبدیل شد !

1

صحی ��ح مس ��لم  2221/ 4از ابو هریره از پیامب ��ر؟ص؟ نقل می کند« :قیامت به پا نخواهد ش���د تا

 .1مسند احمد  189/ 4 ،178/ 1و  ،234/ 5بخاری  ،431/ 8سنن ابن ماجه  1370/ 2و ...
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آنکه لشکریان روم در اعماق یا دابق 1فرود آیند .در پی آن لشکری از مدینه که در آن روزگار از
بهترین های اهل زمین هس���تند ،به مصاف آنان می روند .پس چون صف می کش���ند ،رومیان
گویند :ما را با کسانی که برخی از ما را اسیر کردند ،رها بگذارید تا با آنها بجنگیم .مسلمانان
در پاس���خ می گویند :نه ،به خدا سوگند ش���ما را با برادرانمان رها نخواهیم کرد .پس میان آنان
جنگی در می گیرد و یک س���وم مس���لمانان پا به فرار می گذارند که خداوند تا ابد توبه ی آنها را
نخواهد پذیرفت .یک س���وم هم کش���ته می شوند که برترین ش���هیدان نزد خدایند ،و یک سوم
آخ���ر فاتح ان���د و تا ابد فتنه و اختالفی در میان آنها در نخواهد گرفت .آنان قس���طنطنیه را فتح
می کنن���د و زمانی که مش���غول تقس���یم غنائم هس���تند و شمشیر هایش���ان را ب���ر درختان زیتون
آویخته ان���د ،ش���یطان در میان آنها فریاد می کند که مس���یح [دجال] به س���راغ خانواده هایتان
رفته است[ .به دنبال این فریاد] آنها از آن سرزمین خارج می شوند و حال آن که این خبر دروغ
است .وقتی به شام می رسند در حالی که خود را آماده جنگ می کنند و مشغول صف آرایی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هس���تند ،او خروج می کند .یکباره نماز به پا می شود و عیسی بن مریم؟ع؟ فرود آمده ،امامت
نماز را بر عهده می گیرد.
زمان���ی ک���ه دش���من خ���دا او را می بین���د ،هم چنان ک���ه نم���ک در آب ذوب می ش���ود ،ذوب
می گردد .اگر رهایش کند ،آن قدر ذوب می ش���ود که هال ک گردد ،ولیکن خدا او را به دس���ت
عیسی به قتل خواهد رساند و خونش را بر دشنه ی وی به مردم نشان خواهد داد».

2

اتفاق بر آن است که مسیح؟ع؟ پشت سر امام مهدی؟جع؟ نماز می گزارد.
می بینیم که کعب چس ��ان بر آنان تأثیر گذاش ��ته اس ��ت ،و بدین وسیله خوش خدمتی خود را به
روم اعالم می کند !

ن
ام� اسلام ت
ا� ب خ�� ش� ت
کرد�د ن� ب�رد ب�ا روم ،پ�ا ی� ن
ن
اس�
گما�
کعب االحبار بر این باور اس ��ت که فتح قدس ،پای ��ان بخش امت و ویرانگر پایتخت آن مدینه ی
 .1دو منطقه در شام و در نزدیکی حلب
 .2ابن حبان در صحیح  ،286/ 8حاکم در المستدرک  482/ 4و  _ 476وی می نویسد :روایت صحیح آن است که
فتح آن همزمان با قیامت است ! _ و بغوی در مصابیح السنة 480/ 3
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من ��وره اس ��ت .او خلیف ��ه را نیز ب ��ه این مطلب قان ��ع کرد ،همانگون ��ه که در صحیحتر ی ��ن کتب آنان
مشاهده می کنیم !

المصن ��ف اب ��ن ابی ش ��یبه  135/ 15از پیامب ��ر اکرم؟ص؟ نق ��ل می کند« :آبادان���ی بیت المقدس
ویران���ی مدین���ه را در پی دارد و ویرانی مدینه بروز جنگ را .با بروز آن جنگ ،قس���طنطنیه فتح
می ش���ود و فتح آن قیام دجال را به دنبال دارد ! س���پس با دست بر ران یا شانه ی کسی که این
مطلب را برایش گفتند زدند و گفتند :این مطلب حق اس���ت هم چنان که تو اینجا هستی _ و
یا هم چنان که تو اینجا نشسته ای _ ،و مقصود ایشان معاذ است! ».

1

ف
مکا� ب��ز ت
ما� و ن
�ز ن
کع� و ش�اگردا�ن !
رگ�ر�ی ن� ج� ن�گ ،در ب�ا� ت�ه های
ب
کع ��ب ،بزرگترین نبرد ب ��ا روم را نزدیک می پن ��دارد ،الفتن  480/ 2از وی نق ��ل می کند« :مالحم بر
دس���تان مرد چهارم یا پنجم از خاندان هرقل که او را طباره گویند واقع می ش���ود !
آن روز امیر مردم مردی از بنی هاش���م اس���ت .هفتاد هزار نفر از یمن که بند شمشیرش���ان از
لیف است ،به کمک او می آیند».

ّ
البته این س ��خن کعب نیز به حدیثی نبوی مبدل ش ��د ! مهاجر بن حبیب از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل

می کند« :بر دست پنجمین نفر از خاندان هرقل مالحم واقع می شود.
ارطاة گوید :چهار تن از آنان به قدرت رس���یده اند ،اصحاب پیامبر؟ص؟ می گویند :پنجمی
مانده است».

2

هم ��ان  470/ 2از مهاج ��ر ب ��ن حبیب از آن حضرت« :بر دس���ت پنجمین نف���ر از خاندان هرقل
مالح���م واق���ع می ش���ود .هرق���ل به ق���درت می رس���د ،پ���س از او پس���رش قس���طه ،آنگاه پس���ر او
قس���طنطین ،و در پی او اصطفان پس���رش .سپس پادشاه روم از خاندان هرقل به مصاف لیون
می رود ،و پس���رانش پس از او ،و پادش���اهی به پنجمین کس از آل هرقل که مالحم بر دستانش
واقع می شود ،بازگشت می کند».
 .1مسند احمد 232/ 5و  245و سنن ابی داود  .110/ 4و نیز ر.ک به المستدرک  420/ 4و الدرالمنثور 60/ 6
 .2الفتن 500/ 2
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بعده ��ا کع ��ب االحب ��ار بهتر دی ��د زن امپراطوری را ب ��ه جای طب ��اره ی امپراطور قرار ده���د ،و به این

ب ��اور رس ��ید که نبرد در عه ��د آن زن رخ می دهد ! الفتن  500/ 2از کعب م ��ی آورد« :زنی به حکومت
روم می رس���د ،او می گوید :هزار کش���تی از بهترین الواحی که در زمین یافت می ش���ود برای من
بسازید ،آنگاه به مصاف اینان که مردان ما را کشتند و زنان و فرزندانمان را به اسارت گرفتند
بروید .چون از ساخت آنها فارغ شوند گوید :سوار شوید ،چه خدا بخواهد و چه نخواهد ! پس
خدا بادی می فرستد و آنها را _ به خاطر اینکه گفت :چه نخواهد _ در هم می شکند.
دوباره هزار کش���تی می س���ازند ،او هم دوباره همان س���خن را تکرار می کن���د ،خدا هم بادی
می فرستد و آنها را در هم می شکند !
برای بار س���وم می سازند ،ولی این بار می گوید :سوار شوید ،اگر خدا بخواهد .آنگاه می روند
و به عکا میرسند».
دو تن از شاگردان کعب یعنی ابو الزاهریه و ضمره نیز سخن او را تأیید کرده گفتند« :رومیان از روم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تا ارمنستان برای نبرد با شما لشکر جمع می کنند .آنان با ده هزار کشتی در ساحل شما فرود
می آیند و در س���احل فلسطین ساکن می ش���وند .مرکز قدرتشان در عکا فرود می آید .اهل شام
عقب نش���ینی می کنند .از یمنیان کمک می خواهند و آنان با چهل هزار نفر به یاری ش���ان به
عکا می آیند و خداوند فتح را نصیبشان می کند».

1

ب ��زرگ راوی اس�ل�ام _ در پندار اهل س���نت _ ابو هر ی ��ره نیز به این دو تن ملحق ش���ده به تأیید کعب

می پ ��ردازد ،الفت ��ن « :487/ 2روم را فت���ح می کنی���د و پس���ران مهاجرین شمشیرهایش���ان را در آن
می آویزند .کسی که از قسطنطنیه باز می گردد ،متوجه می شود که عجله کرده است».
رفیق او عبد اهلل بن عمرو عاص نیز به صف مؤیدان می پیوندد ،مجمع الزوائد  319/ 7از او نقل و

توثیق( !) می کند« :مردی که یکی از والدین او ش���یطان است حکومت روم را به دست خواهد
گرف���ت و ب���ا یک میلیون نفر _ پانصد هزار نفر در خش���کی و پانصد هزار ت���ن در دریا _ می آید تا
ب���ه زمین���ی به نام عمق برس���د .آنگاه ب���ه یارانش گوید :من با کش���تی های ش���ما کاری دارم ،و
چون پایین آیند فرمان می دهد همه ی کشتی ها را بسوزانند .سپس می گوید :شما نه راهی به
 .1الفتن 487/ 2
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قسطنطنیه دارید و نه روم ،پس هر که خواست فرار کند !
مسلمانان هم از یکدیگر یاری می طلبند ،و اهل عدن ابین به یاری آنان می آیند .مسلمانان
گویند :به س���راغ اینان بروید و س�ل�اح واحد باش���ید .آنها یک ماه می جنگند تا جایی که س���م
مرکب ه���ا در خ���ون فرو رود .مؤم���ن در آن روز فالن مقدار پاداش بیش از پیش���ینیان دارد _ مگر
از صحابه( !) _ .روز آخر آن ماه خدا می گوید :امروز شمش���یرم را بیرون می کش���م ،دینم را یاری
کرده ،از دش���منم انتقام می گیرم ،خدا آنان را شکس���ت می دهد و قس���طنطنیه فتح می گردد.
امیرشان گوید :امروز دیگر محدودیتی نیست و با سپرهایشان طال و نقره ی غنیمت را تقسیم
می کنند ،ولی ناگهان ندا می شود :دجال وارد خانه هایتان شده است».
ببینیم چگونه کعب و ش ��اگردانش به دروغ پردازی و افسانه سرایی پرداخته اند ،و حدیث نبوی
درباره ی حضرت مهدی؟ع؟ و روم را دگرگون ساخته اند !

مسلم� ن� ش
دم� ق� ت
کع� می پ� ن�دارد مرک�ز
اس�
ی
ب
مس ��ند الش ��امیین  335/ 1از ابو الدرداء از رسول خدا؟ص؟« :روز جنگ ،خیمه گاه مسلمانان در
کنار شهری به نام دمشق است ،آن شهر یکی از بهترین شهرهای شام است».
همان « :266/ 2روز بزرگترین نبرد ،در منطقه ی غوطه ش���هری اس���ت به نام دمشق ،آن شهر
بهترین منزلگاه مردمان آن روز است».
المس ��تدرک  486/ 4نقل می کند و صحیح می ش ��مارد« :روز نبرد سخت ،خیمه گاه مسلمین
زمینی به نام غوطه است! ».

جامع المسانید « :39/ 15دمشق در مالحم ،یکی از بهترین منزلگاه های مسلمانان است».

1

ف
هم� ن� ن
ا� می پ� ن�دارد و می ب�ا�د ،و درو�غ ها ی� ش� حد ی� ث� ن� ب�وی می ش�ود !
کع� چ
ب
او معتقد اس ��ت یهودیان بنی اس ��حاق _ و نه مسلمین _ قس ��طنطنیه را فتح می کنند ،و این امر به
ّ
مبدل می گردد ! صحیح مسلم  2238/ 4از ابو هریره از پیامبر؟ص؟ روایت می کند« :آیا
حدیثی نبوی
 .1ر.ک به سنن ابو داود  ،111/ 4المالحم ابن منادی  37/و ...
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نام شهری را شنیده اید که یک سوی آن در خشکی و یک سوی دیگر آن در دریا باشد؟ پاسخ
دادن���د  :آری ،ای رس���ول خدا ! گفتند :قیامت به پا نخواهد ش���د تا آنکه هفت���اد هزار تن از بنی
اسحاق برای جنگ بدان سو بشتابند .وقتی بدانجا می رسند ،فرود می آیند ولی نه با سالحی
به جنگ می پردازند و نه تیری پرتاب می کنند ،بلکه می گویند :ال إله إال اهلل واهلل اکبر ،و یکی
از دو طرف آن سرزمین سقوط می کند»...
این مطلب از جسارت و بی پردگی کعب و پس از او ابو هریره حکایت می کند ،امری که نظیر آن
کم یافت می شود !

ف
خ
�ذ ن
ن
مسلما� ن
حد� ث�ی
کع�می گو�ید :ی�کسوم
ا� پ�ا ب�ه�رارمی گ ار�د،و یا� ن�س� ن� ی
ب
ن� ب�وی می ش�ود !
الفتن  467/ 2از وی روایت می کند« :هنگامی که نبرد س���خت که نبرد با روم اس���ت رخ دهد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

جماعتی از ش���ما بگریزند و به دش���من ملحق ش���وند .گروهی دیگر نیز بر آن ش���وند که ش���ما را
تس���لیم کنند ولی خداوند برخی از آنها را به زمین فرو خواهد برد ،و بر برخی دیگر پرندگانی را
خواهد فرستاد که چشمان آنان را در ربایند ،و یک طائفه باقی مانند.
ای بندگان خدا ! هریک از ش���ما آن وقایع را دید و بر ترس خود غلبه کرد ،زیر پاالن [مرکب]
رود و ی���ا س���تون خیم���ه اش را بگی���رد و بردبار باش���د ،زیرا خداوند ی���اور گروه باقی اس���ت .این
در زمان���ی خواهد بود که رومیان ش���ما را ضعیف ش���مارند و در ش���ما طمع کنن���د .امیر آنان به
لش���کریانش گوید :صبح هنگام بر این مرکب ها س���وار شوید و آنان را به یکباره از میان برید تا
آنکه در زمین تا ابد نامی از این دین یعنی اس�ل�ام نیاید»...

1

خ
ده�د که آ� ن� را ن� ف
�ذ ف
�نس� ت� می ن
گ� ت�ه اس�ت !
س� ن�ی را ب�ه ح ی��ه ب
مسلمانان
س ��نن الدانی  104/در روایتی طوالنی از حذیفه از رس ��ول خدا؟ص؟ می آورد« :مهدی با
ِ
همراه به دمشق می آید .خداوند روم را _ که حاکم آن پنجمین نفر از خاندان هرقل به نام طباره
 .1در روایات پیرامون دجال نیز مشابه آن یافت می شود ،ر.ک به صحیح مسلم 2221/ 4
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اس���ت و مالحم بر دس���تان او واقع خواهد ش���د _ می فرستد .شما هفت س���ال با آنها مصالحه
خواهید کرد ،تا آن زمان که ش���ما و آنان با دش���منی که پش���ت آنان اس���ت بجنگید ،غنیمت
بگیرید و شما و آنان جان به سالمت برید.
ش���ما در دره ای ک���ه تپه ه���ا دارد ف���رود می آیی���د .در چنین اوضاع���ی م���ردی از روم می آید و
می گوید :صلیب پیروز ش���د .پس مردی از مس���لمین برخاس���ته صلیب را در هم می شکند و
می گوید :خداوند پیروز است.
آن هنگام اس���ت که آنها به شما نیرنگ می زنند ،و همه ی آن گروه [مسلمانان] به شهادت
می رسند.
آنان به مدت بارداری یک زن برای مقابله با ش���ما به جمع آوری لش���کر می پردازند .آنگاه با
هش���تاد بیرق که زیر هریک دوازده هزار نفر اس���ت می آیند و در عمق انطاکیه وارد می ش���وند.
به دنبال آن در حیره و ش���ام تمامی مسیحیان صلیب ها را باال می آورند و می گویند :هرکه در
زمین مسیحی است اینان را یاری رساند.
ِ
مسلمانان همراه از دمشق می آیند و وارد عمق انطاکیه می شوند .او از شامیان
امام ش���ما و
ِ
کمک می طلبد .از س���ویی هم به اهل مش���رق خبر می دهد که دش���منی از خراسان بر ساحل
فرات آمده اس���ت .چهل روز با آن دشمن به سختی می جنگند .سپس خدا نصرت را بر اهل
مشرق فرو می فرستد ،و نهصد و نود و نه هزار نفر از آنان را می کشد و بقیه پا به فرار می گذارند.
پس منادی از مش���رق ندا می کند :ای مردم ! وارد ش���ام ش���وید که پناهگاه مس���لمین اس���ت و
امامتان آنجاست.
حذیفه گوید :آن روز بهترین اندوخته ی مس���لمین مرکبی اس���ت که سوار بر آن به شام رود و
خرهایی که بر آن به دمش���ق رسد .امام آنها برای یمنی ها پیام می فرستد و کمک می خواهد.
هفت���اد ه���زار نفر از آنان که بند شمشیرش���ان از لیف اس���ت ،س���وار بر ش���تران ع���دن می آیند و
می گوین���د :ما به حق بندگان خداییم ،بخش���ش و رزقی نمی خواهیم .آن���ان در عمق انطاکیه
خود را به مهدی می رسانند .آن روز رومیان و مسلمانان نبردی سخت خواهند داشت و سی
هزار تن از مسلمین به شهادت خواهند رسید ،و هفتاد فرمانده که نورشان به آسمان می رسد.
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حذیفه گوید :پیامبر؟ص؟ فرمود :برترین ش���هدای امت من ،شهدای اعماق و شهدای [نبرد
با] دجالند .آهن محکم می شود تا آنجا که مردی مسلمان کافری را با سیخی آهنی می زند و
او را در حالی که زره بر تن دارد ،دو پاره می کند .چنان آنها را می کش���ند که اس���بان در خون پا
گذارند .آن هنگام خدای تبارک و تعالی بر آنان غضب می کند...
آن روز شما بهترین بنگان خدایید ،نه زانی در میان شما خواهد بود ،نه غالی و نه دزد...
در س���رزمین روم از کنار دژی عبور نمی کنید و تکبی���ر نمی گویید ،مگر دیوار آن فرو می ریزد
و پیکار جویان آن را به قتل می رس���انید .تا آنکه وارد ش���هر کفر قسطنطنیه شوید .چهار تکبیر
می گویید و دیوار آن سقوط می کند.
حذیف���ه گوید :پیامبر؟ص؟ گفتند :خدای عزوجل قس���طنطنیه و روم را شکس���ت می دهد و
وارد آن می شوید .چهار صد هزار نفر را می کشید و گنج های بسیاری از طال و جواهر را بیرون
می آوری���د و در دار ب�ل�اط مقیم می ش���وید .گفتند :دار بالط چیس���ت؟ پاس���خ دادند :خانه ی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پادشاه ،یک سال در آن مقیم خواهید بود».

1

این ه ��ا همه بافته های کعب و ش ��اگردان اوس ��ت که به حذیفه نس ��بت داده ان���د و آن را تا قیامت
کشانده اند !

چ� ن� ی� ن� �ج لوه می ن
ده�د که امام مهدی؟ع؟ گو�یا م�أ مور ی�هود ی� ن
ا� اس�ت !
در کتب س ��نیان روایات بس ��یاری پیرامون این مطلب آمده که حضرت از کلیس���ای روم گنج ها
و زینت ه ��ای بیت المق ��دس را ک ��ه رومیان به س ��رقت بردند ،بی ��رون آورده و آنها را با ص���د و یا هزار و
هفتصد کشتی به بیت المقدس باز می گرداند !

تفس ��یر طبری  29/ 15از حذیفه _ به گمان آنان _ از پیامبر؟ص؟ نقل می کند« :بنی اس���رائیل چون
َ
ب���ه تجاوزگ���ری ،اس���تکبار و قتل پیامب���ران پرداختند ،خداون���د ُبخت ن ّصر حاک���م فارس را به
س���راغ آنان فرستاد .حاکمی که خدا هفتصد سال او را پادشاهی داده بود .او هم به سراغ آنها
 .1قس���مت هایی از آن در تفس���یر طب���ری  17/ 15و  ،72/ 22الف���ردوس  ،523/ 5تهذیب ابن عس���اکر  ،196/ 1تذکره ی
قرطبی  693/ 2و  ،704تفسیر قرطبی  314/ 14و عقد الدرر  136 ،74/و  149و...
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آم���د ،بیت المقدس را محاصره و فت���ح کرد .به خاطر خون یحیی بن زکریا هفتاد هزار نفر را به
هال کت رساند .اهالی آن و پسران انبیاء؟مهع؟ را به اسارت برد ،زینت های بیت المقدس را به
غنیمت گرفت ،و هفتاد هزار نفر و صد هزار بارکش زینت با خود به بابل آورد !
گفتم :یا رس���ول اهلل ! آیا بیت المقدس نزد خدا مقامی رفیع دارد؟ فرمود :آری ،س���لیمان بن
داود آن را از طال و ّ
در و یاقوت و زبرجد بنا کرد ،خشت های آن یکی از طال بود و یکی از نقره،
و ستون های آن طال بود .خداوند این را به او عطا کرده بود ،شیاطین را نیز مسخر او گردانیده
ب���ود و آنها این اش���یاء را در دیده بر هم زدنی برای او می آوردن���د ،و بخت نصر همه ی این ها را
به بابل آورد.
بنی اسرائیل صد سال نزد او بودند ،مجوس و فرزندانشان آنان را _ که پیامبران و فرزندانشان
در میانشان بودند ! _ شکنجه می دادند !
پس از مدتی خدا به آنان رحم کرد و به پادشاهی از پادشاهان فارس که کورس نام داشت و
مؤمن بود ،وحی کرد :س���راغ بقایای بنی اس���رائیل برو و آنان را رهایی بخش .او هم بنی اسرائیل
و زینت های بیت المقدس را بدان باز گرداند.
فرزندان اس���رائیل یکصد سال در اطاعت خدا به سر بردند ،ولی بعد به معاصی بازگشتند.
ّ
لذا خداوند ابطیانحوس را بر آنان مس���لط گرداند .او هم با پس���ران کس���انی که در کنار بخت
نصر جنگیده بودند ،به نبرد بنی اس���رائیل به بیت المقدس آمد .اهالی آن را به اسارت گرفت
و بیت المقدس را به آتش کشید.
او ب���ه آن���ان گفت :ای فرزندان اس���رائیل ! اگر ب���از به معاصی ب���از گردید ،دیگر بار ش���ما را به
اس���ارت خواهیم برد .آنان باز به عصیان پرداختند و خداوند آنان را برای س���ومین بار ّ
توس���ط
پادش���اهی رومی به نام قاقس بن اسبایوس به اس���ارات مبتال نمود .او از دریا و خشکی بر آنان
حمله برد ،اسیرش���ان کرد ،زینت های بیت المقدس را نیز با خود برد و آنجا را به آتش کشید.
پیامب���ر؟ص؟ در ادامه فرمودند :زینت های بیت المقدس چنین ماجرایی داش���ت ،و مهدی
آنها را بدان باز خواهد گرداند .آنها هزار و هفتصد کشتی است که در یافا لنگر می اندازد تا به
بیت المقدس منتقل شود ،و خداوند اولین و آخرین را در آنجا گرد خواهد آورد».
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الفتن  485/ 2از ربیعة بن فارس ��ی« :لش���کری از ش���ما به روم می رود و آن را فتح می کند .آنان
_ ک���ه تح���ت امر جوانی هس���تند _ زینت های بیت المقدس ،تابوت س���کینه ،س���فره ،عصا و
جامه ی آدم را می گیرند و به بیت المقدس ارجاع می دهند».
س ��لمی در عق ��د ال ��درر  93/می نویس ��د« :فصل دوم :فتح ش���هر قاطع و اطراف آن و بازگش���ت
زینت های بیت المقدس بدان ...حذیفه در مورد مهدی و فتح روم ّ
توسط او از رسول خدا؟ص؟
نقل می کند :آنگاه چهار تکبیر می گویند که دیوار آن سقوط می کند .آن را روم گویند چون در
َ
کثرت خلق در آن ،به رمان [انار] ماند.
شش���صد هزار نفر را می کش���ند .زینت های بیت المقدس ،تابوتی که س���کینه در آن است،
س���فره ی بنی اس���رائیل ،پاره های الواح ،عصای موسی ،منبر س���لیمان و دو پیمانه از ّمنی که
خداوند بر بنی اس���رائیل فرو فرس���تاد و از ش���یر س���فیدتر اس���ت را از آنجا بیرون می آورند».
هم ��و در ادام ��ه می گوی ��د« :از امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ منق���ول اس���ت :او متوجه مناط���ق مختلف
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می ش���ود .ب���ه هر ش���هری که ذوالقرنی���ن پا نهاده اس���ت وارد می ش���ود و آن را س���امان می دهد.
جباری نمی ماند جز آنکه به دس���ت او به هال کت می رسد .خدای عزوجل قلوب مسلمین را
ش���فا می بخش���د .او زینت های بیت المقدس را بر صد مرکب حمل می کند ،آنها را در غزه و
عکا فرود می آورند و به بیت المقدس برده می شود».
ینابیع المودة  267/ 3می نویس ��د« :پس���ر اس���مانوس به بیت المقدس آمد ،با فرزندان اسرائیل
جنگی���د ،زینت ه���ای بیت المق���دس را برگرف���ت و قس���متی از آن را به آتش کش���ید .او هزار و
هفتصد کش���تی خالی را از آن پر کرد ،لکن چون خواس���ت آنها را وارد روم کند ،غرق ش���دند.
این مطلب از حذیفه رسیده است.
او در همی���ن س���خن از پیامبر؟ص؟ نقل می کند :مهدی آنه���ا را از دریا بیرون خواهد آورد و به
بیت المقدس باز خواهد گرداند .آنگاه با همراهان به بحر محیط می رود».
نگارن ��ده :ش ��اید بخت نصر ی ��ا رومیان طال ی ��ا جواهری در بیت المق ��دس یافتن���د و برگرفتند که
یهودیان آن را ظلمی عظیم چونان هولوکاس ��ت قرار دادند ! اما چون نتوانس ��تند اثبات کنند آنها در
روم است ،گفتند :کشتی ها غرق شد !
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ّ
مأموریت
آنه ��ا در ادام ��ه پنداش ��تند که امام مهدی؟ع؟ آنه ��ا را باز خواه ��د گرداند ! آنها به ایش ��ان
دادند تا مسروقات بخت نصر یا غنائم رومیان را به آنان باز گرداند !

ا� و خ� ن
ن� ق� ش� ی� ن
راسا� ی� ن
م� ی� ن
ا� در ن� ب�رد امام؟ع؟ ب�ا روم
طبیعی اس ��ت که یمنیان در جنگ های امام مهدی؟ع؟ س ��هیم باش ��ند ،زیرا حاکم یمن منصور
یمانی وزیر و معتمد ایشان است ،و نیز ایرانیان ،چون فرمانده عام قوای امام؟ع؟ شعیب بن صالح
ایرانی است ،و بقیه ی لشکر امام از عراق و دیگر بالد عربی به آنها ملحق می شوند.
البت ��ه کع ��ب االحب ��ار ای ��ن نب ��رد را بی ��ن روم و یمنیان عص ��ر خ ��ود می دان ��د ! الفت ��ن  469/ 2از او

م ��ی آورد« :خداون���د ،آن هنگام که رومیان به نبرد با اهل ش���ام بیایند ،اهل ش���ام را با دو لش���کر
ی���اری می ده���د؛ یکی هفت���اد هزار و دیگری هش���تاد هزار از اه���ل یمن که بند شمشیرش���ان از
لیف است».
همان  481/ 2از همو« :رس���ول خدا؟ص؟ س���خن از آن نبرد و تعداد افراد آنان گفتند ،حال من
آن را برایتان تفس���یر می کنم؛ دوازده پادش���اه در آن حضور می یابند که پادشاه روم کوچکترین
آنهاس���ت و کمترین جنگجویان را دارد .با این حال آنهایند که این جنگ را به راه می اندازند
و امت ها را بدان فرا می خوانند.

ّ
آن روز ه���ر کس���ی که بر گ���ردن خود حقی از اس�ل�ام می بیند حرام اس���ت که اس�ل�ام را یاری
نکن���د .آن روز ی���اران کمکی مس���لمین تا صنعاء َج َند می رس���ند .و حرام اس���ت بر کس���ی که
ّ
ّ
نصرانی���ت بر خود می بیند آن را یاری نکند .آن روز جزیره با س���ی هزار نصرانی آنان را
حق���ی از
ّ
نصرانیت را یاری
یاری خواهد رس���اند .ش���خص گاو خود را رها می کند و می گوید :می روم و
می کنم ...تا آخر افسانه سرایی».
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فصل بیست و نهم

ت�رکا�ن
ترکان در عصر ظهور

ق
م�صود ا�ز ت�رک در احاد ی� ث� عصر �ظ هور
پیش ��تر ترجیح م ��ی دادم مقصود از آنها ترک های ترکیه ،روس و مناطق ش ��رقی اروپاس���ت ،زیرا در
منابع اس�ل�امی از اینان به امم ترک تعبیر می گردد .ولی اکنون بر این باورم که باید در تمامی احادیث
مربوط به آنان قرائن را بررسی کرد و دید آیا مقصود ترکان ترکیه هستند یا عموم ترک ها.

ت� ن
رکا� م�غ ول
در روایات رس ��ول خدا و امیرالمؤمنین؟امهع؟ سخن از اینان آمده است ،ابن حماد نیز برخی از آنها را

نقل می کند ،الفتن  220/ 1از مکحول از رس ��ول خدا؟ص؟ می آورد« :ترکان دو خروج دارند؛ در یکی
آذربایج���ان را ویران می کنند ،و در دیگری اسب هایش���ان را در کنار فرات می بندند ،و پس از
آن هیچ ترکی نخواهد بود...
ارطاة گوید :س���فیانی با ترک ها می جنگد ،آنگاه بر دس���تان مهدی ریشه کن می شوند .این
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اولین پرچمی است که مهدی آن را می بندد و به سمت ترکان می فرستد...
عب���د اهلل بن عمرو گوید :تنها یکی از مالحم باقی مانده اس���ت ،س���ر آغ���از آن هجوم ترک به
جزیره است».

1

ابن حماد در ادامه روایاتی را نقل می کند که بر هجوم مغول بر بالد مسلمین منطبق است ،لکن او
ظهور حضرت مهدی؟ع؟ را به دنبال آن می داند .او امام؟ع؟ را یک طرف نبرد قرقیس���یا با س���فیانی
معرفی می کند و حال آنکه چنین نیست.

الفت ��ن  222/ 1از ابن مس ��عود« :چ���ون ترک و خزر ب���ه جزیره و آذربایج���ان ،و روم هم به عمق و
اطراف آن آیند ،مردی از قیس از اهالی قنسرین با رومیان می جنگد و سفیانی در عراق با اهل
مشرق ،و هر قسمتی به دفع دشمن مشغول است...
حذیفه گوید :چون گروه نخس���ت ترکان را در جزیره دیدید ،با آنها بجنگید تا شکستش���ان
دهید ،یا آنکه خداوند آنان را از ش���ما دفع کند ،زیرا آنان حرم را رس���وا می کنند ،و این عالمت
خروج اهل مغرب و شکست پادشاهی آنان است ».و دیگر عباراتی چنین.
 .1همان  273/ 1و  677/ 2و  683و المالحم و الفتن  191 ،99/و 370
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در ادامه از عمار بن یاس ��ر نقل می کند« :اهل بیت پیامبرتان نشانه هایی دارند ،پس از جایتان
حرک���ت نکنی���د تا ترک با مردی ضعیف که با گذش���ت دو س���ال از بیعتش خلع ش���ود پیمان
بندند .آنها با رومیان اختالف کنند .قسمت غربی مسجد دمشق به زمین فرو رود .سه نفر در
ش���ام خروج کنند و از همان جا که آمده اند حکومت از دستش���ان رود .ترکان به جزیره آیند و
روم به فلسطین .عبد اهلل در پی عبد اهلل بیاید تا آنکه لشکریانشان در قرقیسیا مواجه شوند».
نگارنده :راویان تحت اشراف کعب ،گاه است که روایات خود را به ابن مسعود و حذیفه نسبت
می دهند !
البته حدیث عمار در منابع ما نیز آمده و قابل تصدیق اس ��ت ،ولی ممکن اس ��ت دست تحریف

آنان به آن هم رس ��یده باشد .غیبت شیخ طوس ��ی  268/از وی روایت می کند« :فراخوان اهل بیت
پیامبرتان در آخرالزمان است ،پس از جایتان حرکت نکنید و دست نگه دارید تا آنکه رهبران
آن را ببینید .چون ترک با روم اختالف کنند و در زمین جنگ های بس���یاری رخ دهد ،منادی
از دیوار دمش���ق ندا می کند :وای بر اهل زمین از ّ
ش���ری که نزدیک ش���ده است ،و دیوار مسجد
آن ویران می گردد».
الفتن  76/این س ��خن را به ارطاة نس ��بت می دهد« :چون ت���رک و روم اجتماع کنند ،منطقه ای
در دمشق به زمین فرو رود ،و قسمتی از غرب مسجد آن فرو ریزد ،سه بیرق در شام بر افراشته
خواهد شد».
عبدال ��رزاق روایتی مش ��ابه آن را از ابن مس ��عود م ��ی آورد ،المصنف « :380/ 11گوی���ا می بینم که
ترک ها بر اسبانی گوش بریده به سراغ شما آمده اند و در کنار فرات آنها را می بندند».

1

البته جدای از اینکه مقطوع است ،ربطی به ظهور ندارد.
از همین دست روایت ابن طاووس در المالحم و الفتن  124/از فتن سلیلی است ،وی از حضرت

امیر؟ع؟ روایت می کند که به ابن عباس فرمودند« :ای پس���ر عباس ! امور مختلفی را ش���نیده ای،
پس بگو _ خدایت رضا باش���د _ ؛ نخس���تین فتنه بعد از دویس���ت حکمرانی کودکان اس���ت،
تجارات بسیار و نفع کم ،آنگاه مرگ عالمان و صالحان ،پس از آن قحطی شدید ،بعد ستم و
 .1المعجم الکبیر  ،192/ 9المستدرک  475/ 4و مجمع الزوائد 312/ 7
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کشتار اهل بیت من در زوراء در حالی که تشنه اند ،دشمنی ،و نفاق پادشاهان و سلطان عجم.
چون ترکان بر ش���ما به حکومت رس���ند به اطراف بالد و س���واحل دریاها بروید و بگریزید ،در
سال دویست و پنجاه و پنج سه فتنه در سرزمین ها رخ خواهد نمود؛ فتنه ای در مصر ،وای بر
مصر ،دومی در کوفه و س���ومی در بصره .نابودی بصره به دست مردی است که والی آن است
و هی���چ اص���ل و فرعی ندارد .پس مردم دو گروه می ش���وند :فرقه ای ب���ا او و دیگری در مقابل او.
او چند س���ال بر آنان حکومت می کند .پس از خود ش���خصی خش���ن و س���خت را خلیفه قرار
می دهد که در آسمان ّقتال [بسیار کشنده] و در زمین جبار نامیده می شود ،خون ها می ریزد
و آن را با آب مخلوط می کند ولی نمی تواند آن را بنوش���د .اعراب بر او هجوم می آورند ،در پی
آن او ب���ه قتل می رس���د و ج���ور و فجور میان مردم می گس���ترد .پرچم هایی پی در پی نزد ش���ما
می آیند .آنها بسان رشته ای هستند که جدا شده بودند ولی به یکدیگر پیوسته اند.
چون خلیفه تان به قتل رسد منتظر خروج آل ابی سفیان باشید .حکومت او با نابودی مصر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اس���ت ،و آن هنگام اس���ت که برخی نواحی بصره به زمین فرو می رود .دو جای دیگر آن نیز به
زمین فرو می رود :بازار و مسجد .پس از آن سیلی خواهد آمد .هر کس از شمشیر نجات یافته
از آب رهایی نمی یابد ،مگر آنان که در اطراف آن سکونت داشته درون آن را رها کرده اند.
س���ه ب���ار در مصر زمی���ن فرو خواهد رفت ،ش���ش زلزله خواه���د بود ،و از آس���مان [چیزهایی]
پرتاب خواهد ش���د .بعد از آن هم نوبت کوفه می رسد .سفیانی در شام است .چون لشکرش
بهتری���ن آل محمد؟ص؟ را در کنار کعبه داش���ته باش .آنگاه اس���ت که
ب���ه کوفه برس���د ،انتظار
ِ
زندگان آرزو می کنند کاش مردگانشان زنده بودند .او زمین را پر از عدل می سازد ،همان گونه
که از ستم پر شده است».
این گزارش از ش ��خصی مجهول اس ��ت ،به عالوه آنکه معلوم است که از روایات ما شیعیان آن را
برگرفته و بریده اند و بدان افزوده اند.
اصل صحیح آن ،فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره ی هجوم ترکان مغول بر بالد مس���لمین است،

در نهج البالغ ��ة خطب ��ه ی  128می فرمای ��د« :گوی���ا قوم���ی را می بینم که صورت هایش���ان بس���ان
سپرهایی است که آهنگر بر آن ضربه می زند .آنان ابریشم و دیباج می پوشند ،اسبان نجیب
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را نگاه می دارند ،کش���تاری س���خت خواهد بود ،تا جایی که مجروحان بر روی کش���تگان راه
روند و نجات یافتگان از اسیران کمتر باشند.
برخ���ی از ی���اران گفتند :یا امیرالمؤمنین ! ش���ما را علم غیب داده اند ،ایش���ان خندیدند و به
او ک���ه از طائف���ه ی کلب بود فرمودند :ای ب���رادر کلب ! این علم غیب نیس���ت ،بلکه فراگیری
از صاحب دانش���ی است .علم غیب آ گاهی از قیامت اس���ت و آنچه خداوند سبحان با این
أَ
َ
نَّ َ نْ َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ
َْ َْ
الساع ِ ة� َو يُ� ن��زّ ِ ُل ال�غ يْ� ث� َو يَ� ْعل ُم َما �ِف ي� ال� ْر َح ِام َو َما ت�د ِر ي� ن� ف� ٌس
سخن شمرده استِ :إ�� اهلل ِع�ده ِعلم
َ
أ
َ
َ
نَ فْ ٌ أَ ّ ْ ض ت ُ تُ نَّ َ َ
َ ذَ تَ ْ ُ �غَ ً َ َ تَ ْ
اهلل ع ِل ي� ٌم �خ ِب� ي� ٌر 1،در حقيقت خداست كه
� �ر ٍ� �مو� ِإ��
� ��س ِب�� ِي
ما�ا �ك ِس ب� دا وما �د ِر ي
علم [به] قيامت نزد اوس���ت ،و باران را فرو مىفرس���تد ،و آنچه را كه در رحم هاس���ت مىداند ،و كسى
نمىدان���د فردا چه به دس���ت مىآورد ،و كس���ى نمىداند در كدامين س���رزمين مىمي���رد .در حقيقت
خداست [كه] داناى آگاه است.

ّ
ّ
خداوند س���بحان اس���ت آنچه را در ارحام اس���ت از مذکر و مؤنث ،زش���ت و زیبا ،س���خی و

بخیل ،شقی و سعید و آنکه در آتش ،هیزم و یا در بهشت ،همنشین پیامبران است ،می داند.
ای���ن دانش غیبی اس���ت ک���ه جز خدا کس���ی آن را نمی داند ،اما غیر آن ،دانش���ی اس���ت که
خداوند به پیامبرش؟ص؟ آموخته و او نیز مرا آموخته است ،و برای من دعا کرده که سینه ام آن
را حفظ کند و وجودم آن را در بر گیرد».
المس ��تدرک  474/ 4مش ��ابه ای ��ن معن ��ا را نق ��ل می کن ��د و صحی ��ح می ش ��مارد ،وی از بر ی ��ده از

رس ��ول خدا؟ص؟ روای ��ت می کن ��د« :قومی ب���ا دی���دگان کوچک و چهره ه���ای په���ن خواهند آمد.
چهره هایش���ان گویا س���پر اس���ت .آنان در س���رزمین عرب به مس���لمین می رس���ند .گوی���ا آنها را
می بینم که اسبانشان را به ستون های مسجد بسته اند.
گفتند :یا رسول اهلل ! آنان کیانند؟ فرمود :ترک».
این روایات ،خبر از هجوم مغوالن بر بالد اس�ل�ام می دهد ،و می توان آن را از عالئمی ش ��مرد که از
ظهور فاصله ی زیادی دارد ،نه عالئم نزدیک.
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ن ق ق
ت
س�ا
�رک ها در � ب�رد �ر� ی� ی
از رخدادهایی که ترکان در آن نقش آفرین هس ��تند جنگ در قرقیسیاس ��ت ،و آنها در س���ال ظهور
و ی ��ا اندکی قبل از آن با س ��فیانی پیکار خواهند ک ��رد ،پیش از این نیز برخی روایات آن در فصل بالد
شام گذشت.
قرقیس ��یا مع � ّ�رب کرکیسیاس ��ت و این کلمه ممکن اس ��ت در اصل رومی باش���د .این ش���هر در مرز
ّ
مصب
س ��وریه ،ع ��راق و ترکی ��ه قرار دارد ،و بقایای ش ��هری ک ��ه بدین نام ش ��ناخته می ش���ود در کنار
دریاچ ��ه ی خابور ،در نزدیکی دیر الزور س ��وریه یاف ��ت می گردد 1.این منطق ��ه در نزدیکی تل ابیض و
رأس العین قرار دارد و چاه های نفت سوریه در قرب آن است.
روای ��ات ش ��یعه و س ��نی آن نبرد را نبردی س ��خت معرف ��ی می کن ��د ،و در نام بردن اط���راف درگیری
اختالف دارد .ترک ،روم ،سفیانی ،بنی عباس ،بنی امیه ،قیسیه و مروانی ذکر شده اند.
ً
البته نبرد عباس ��یان و مروانی قبال رخداد و کش ��تگان بس ��یاری داش ��ت .ولی نبرد موعود قرقیسیا
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نزدیکی های ظهور خواهد بود.
در احادیث اهل بیت؟مهع؟ س ��خنی از اینکه امام؟ع؟ و شیعیان از اطراف درگیری باشند ،به میان
نیامده است.
علت این جنگ در برخی روایات گنجی اس ��ت که در مجرای فرات آش ��کار می شود ،و سفیانی و
ترک و روم بر سر تصاحب آن اختالف می کنند.
در برخ ��ی دیگ ��ر از روایات آمده که س ��فیانی پس از رخ ��داد آن جنگ ظاهر می ش���ود و در اواخر آن
متوجه عراق شده یکی از اطراف درگیر خواهد بود .این امر مؤکد ارتباط این جنگ با ظهور است.
برخ ��ی از احادی ��ث مربوط به آن :کافی  295/ 8روایت می کند که امام باقر؟ع؟ به ّ
میس���ر فرمودند:

«ای ّ
میس���ر ! میان ش���ما و قرقیس���ا چه مقدار فاصله اس���ت؟ گفتم :قرقیس���ا در نزدیکی فرات
است ،ایشان فرمودند :در آنجا رخدادی به وقوع می پیوندد که از زمانی که خداوند آسمان ها
و زمین را آفریده مانند آن رخ نداده اس���ت ،و تا زمانی که آس���مان ها و زمین باشند رخ نخواهد
داد .میهمانی پرندگان خواهد بود ،درندگان زمین و مرغان آس���مان از آن س���یر خواهند ش���د.
 .1معجم البلدان 328/ 4
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قیس 1در آن به هال کت می رسند ،و دیگر کسی از آنان برنمی خیزد.
این روایت را چند نفر نقل کرده و در ادامه می افزایند :و منادی ندا می کند :به سوی گوشت
جباران بیایید».
غیبت نعمانی  278/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :خداوند س���فره ای _ و در روایتی دیگر
میهمانیی _ در قرقیس���یاء دارد .فرش���ته ای از آس���مان نگاه کرده و ندا در می دهد :ای پرندگان
آسمان و ای درندگان زمین ! بیایید و از گوشت ّ
جباران سیر شوید».
هم ��ان  303/از اب ��ن ابی یعفور روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ ب���ه من فرمودند :فرزندان عباس و
مروانی نبردی در قرقیس���یاء خواهند داش���ت که موی پس���ر قوی در آن سفید می شود .خداوند
نص���رت را از آن���ان برمی دارد و ب���ه پرندگان آس���مان و درندگان زمین وحی می کند :از گوش���ت
جباران سیر شوید ،سپس سفیانی خروج می کند».
شیخ مفید؟حر؟ در اختصاص  255/از جابر جعفی روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ به من فرمودند:
ای جابر ! در خانه ات بنش���ین و هیچ تحرکی از خود نش���ان نده تا زمانی که نش���انه هایی را که
برایت می گویم ببینی[ ،البته] اگر [آن دوران را] درک کنی؛ نخس���ت اختالف فرزندان فالن ،و
چنین نمی بینم که آن را درک کنی ،ولی بعد از من این را [برای مردم] بگو...
نخس���تین زمینی که ویران می ش���ود شام است .در آن هنگام به س���ه پرچم [و گروه] تقسیم
می ش���وند؛ بیرق های اصهب ،ابقع و س���فیانی .س���فیانی با ابقع مواجه می ش���ود و با یکدیگر
می جنگند ،و س���فیانی ابقع و یارانش و نیز اصهب را به هال کت می رس���اند ،آنگاه اندیشه ای
جز عراق ندارد .لش���کر او از قرقیس���یا عبور می کنند و در آنجا صد هزار تن از جباران را به قتل
می رسانند».
ً
ظاهرا ترک های این جنگ ،اهالی ترکیه باشند.
در برخ ��ی روایات آم ��ده که اینان پیش از خروج س ��فیانی ،در جزیره یعنی جز ی ��ره ی ربیعه یا دیار
بکر که نزدیک قرقیس ��یا قرار دارد فرود می آیند ،و رومیان در رمله یعنی رمله ی مصر یا فلس ��طین وارد
می شوند.
 .1قبیله ی بنی قیس که شاخه ای از بنی اسدند.
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در روایت نعمانی دو طرف این جنگ مروانی و فرزندان عباس عنوان شدند که مقصود عباسیان و
مروانیان ،و یا دو گروه مخالف اهل بیت؟مهع؟ هستند .در ادامه ی همان حدیث آمد :سپس سفیانی
خارج می شود ،یعنی او در اثنای این جنگ خروج می کند و در آن شرکت می جوید.
در یک گزارش آمده که خراسانیان یک طرف درگیری هستند ،الفتن  82/ 1از حضرت علی؟ع؟

روایت می کند« :س���فیانی بر ش���ام غلبه می یابد .آنگاه درقرقیس���یا نبردی بین آنان در می گیرد.
چنان می ش���ود که پرندگان آس���مان و درندگان زمین از الشه های آنان سیر می شوند .آنگاه در
مرکزش���ان مش���کلی به وجود می آید .لذا گروهی از آنها می آیند تا آنکه وارد س���رزمین خراس���ان
شوند .لشکر سفیانی در طلب اهل خراسان می آیند و شیعیان آل محمد را در کوفه می کشند.
سپس اهل خراسان در طلب مهدی خارج می شوند».

1

هم ��ان  302/ 1از عمار بن یاس ��ر م ��ی آورد« :عبد اهلل در پ���ی عبد اهلل می آید .لشکریانش���ان در
قرقیس���یا و در کنار نهر نبردی س���خت خواهند داشت .فرمانده لشکر مغرب می آید و مردان را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کش���ته زنان را به اس���ارت می برد .آنگاه به قیس بر می گردد تا آنکه س���فیانی در جزیره فرود آید.
یمانی به دنبال آنان می آید و قیسیان را در اریحا می کشد .سفیانی هم آنچه را که جمع کرده
بودند مالک می شود.
آنگاه به کوفه می رود و اعوان آل محمد را به قتل می رس���اند .پس از آن در ش���ام بر س���ه بیرق
غلبه می یابد .بعد از قرقیس���یا نبردی س���خت خواهند داش���ت .آنگاه در مرکزشان مشکلی به
وجود می آید .گروهی از آنها می آیند تا وارد خراس���ان ش���وند .لش���کریان سفیانی به مانند شب
و س���یل می آیند .از هرکس یا هر چیزی عبور کنند بکش���ند و ویران سازند ،تا وارد کوفه شوند و
ش���یعیان آل محمد را به قتل رس���انند .بعد از آن از هر س���و به دنبال اهل خراسان بر آیند .اهل
خراسان هم به طلب مهدی بپردازند ،به سوی او فرا خوانند و یاری اش نمایند».
نگارنده :راوی این روایت ،چند روایت را در هم آمیخته است ،و صحیح آن است که خراسانیان
ارتباطی با نبرد قرقیسیا ندارند.
هم چنان که گذش ��ت در برخی گزارشات هم سخن از آن آمده که این جنگ بر سر گنجی خواهد
 .1و نیز المستدرک  501/ 4و عقد الدرر 87/
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ب ��ود ،از جمل ��ه روایات ابن حماد در الفتن  235 ،239/ 1و  611از پیامبر؟ص؟« :فرات کوهی از طال و
نقره را نمایان می کند که براى رس���یدن به آن ،از هر نه نفر ،هفت نفر کش���ته می شوند .اگر آن را
درک کردید ،بدان نزدیک نشوید...
 ...فتنه ی چهارم ،هیجده س���ال امتداد مى يابد و در حالی تمام مى ش���ود كه فرات ،كوهی
از ط�ل�ا را نماي���ان ك���رده اس���ت .امت به آنجا هج���وم مى آورن���د و از هر نه نفر ،هفت نفر كش���ته
مى شوند».
نگارن ��ده :ا گ ��ر گزارش ��ات مربوط به این گنج صحیح باش ��د ،ممکن اس ��ت این گن ��ج منبع نفت
و یا طالیی باشد که کشف می گردد ،و در نتیجه میان سه دولت یا آنها و گروه هایی دیگر اختالف
در می گیرد.
ظاهر آن اس ��ت ک ��ه ترک ها که در این جن ��گ در مقابل س ��فیانی قرار دارند ،اهال ��ی ترکیه ی فعلی
هستند ،زیرا نزاع بر سر این گنج در مرزهای سوریه و ترکیه است.

م�نسو� ب�ه پ�سر مه�ز �یار
روا� ت�ی
ی
ب
کم ��ال الدین  465/ 2روایت ��ی مفصل درباره ی مالقات ابن مهزیار ب ��ا امام مهدی؟جع؟ ،در دوران
غیب ��ت در مکانی در نزدیکی طائف را نقل می کند ،امام؟ع؟ در آن خبر از عالمات ظهور می دهند،

عبارت ��ی در آن آمده که به ترکان مربوط می ش ��ود ،ایش ��ان می فرماید« :ای پس���ر مهزی���ار ! برادرانت را
در عراق چگونه ترک کردی؟عرضه داش���تم :در س���ختی و تنگنا به س���ر می برند ،شمشیرهای
بنی ش���یصبان [عباس] پیاپی بر س���ر آنها فرود می آید .ایش���ان فرمودند :خدا آنان را بکشد ،تا
کج���ا انحراف یافته اند ،گویا آنها را می بینم که در خانه هایش���ان به قتل رس���یده اند ،و عذاب
پروردگارشان شب و روز آنان را در گرفته است.
گفتم :ای پس���ر رس���ول خدا ! این چه زمان خواهد بود؟ فرمودند :هنگامی که میان شما و راه
کعبه اقوامی که هیچ بهره ای [از دین] ندارند و خدا و رسول از آنان بیزارند ،حائل شوند .سه روز
سرخی در آسمان ظاهر شود ،در آن ستون هایی است چون ستون های نقره که می درخشند،
شروسی از ارمنستان و آذربایجان ،و به قصد ماورای ری کوه سیاهی که به کوه سرخ چسبیده
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خ���روج می کند ،کوهی که به کوه طالقان چس���بیده اس���ت .بین او و مروزی نبردی ش���دید در
خواهد گرفت که کوچک در آن س���فید موی و بزرگ س���الخورده می ش���ود .میان آن دو کش���تار
واقع می ش���ود .در آن هنگام منتظر خروج او به س���مت زوراء باش���ید .در آن درنگ نمی کند تا
آنکه به باهات برس���د .پس از آن به واس���ط عراق می آید و یک س���ال و یا کمتر در آن می ماند.
آنگاه راهی کوفان می شود و از نجف تا حیره تا غری جنگی میانشان در می گیرد ،جنگی که
عقل ها از آن س���رگردان می ش���وند .در آن هنگام اس���ت که هر دو گروه از میان می روند و خدا
ْ َّ َّ ْ َ ن َّ
الر ِح ي� ِم.
باق���ی مان���دگان را از بین خواهد برد .در ادامه این آیه را تالوت کردندِ :ب�س ِم الل ِه الرحم ِ�
َ
َ َ
أَ
ً َ أَ ْ َ َ ْ
أ َ َ أ َ َ ً أ َ َ ً فَ َ َ ْ َ َ َ
� ت�اها � ْم ُر ن�ا ل يْ�لا � ْو ن�هارا ��ج عل ن�اها ح ِص ي�دا ك� ن� ل ْم ت��غ نَ� ِب�ال� ْم ِس 1،ب���ه نام خداوند رحمتگر مهربان.
ش���بى يا روزى فرمان ما آمد و آن را چنان درويده كرديم كه گويى ديروز وجود نداش���ته اس���ت».

این روایت در غیبت ش ��یخ طوس ��ی  159/چنین آمده است« :ایشان درباره ی اهل عراق از من
ّ
س���ؤال کردند ،عرض کردم :آقای من ! جامه ی ذلت در بر کرده اند و میان اینان [بنی عباس]
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ذلیلند ! فرمودند :ای پس���ر مازیار ! همانس���ان که آنان بر ش���ما حکومت دارند ،ش���ما نیز بر آنها
حکومت خواهید داشت و آن روز اینانند که به ذلت خواهند افتاد.
گفتم :آقای من ! جای ش���ما دور اس���ت و دیر زمانی اس���ت در طلب ش���ما به س���ر می بریم،
فرمودن���د :ای پس���ر مازیار ! پدرم ابو محمد ب���ر من عهد کرد با گروهی که خداوند بر آنان خش���م
گرفته ،لعنت فرس���تاده و در دنیا و آخرت خواری دارند و به عذابی دردناک گرفتار می شوند،
مجاورت نکنم .ایش���ان به من فرمان داد در کوه ها س���کنی نگزینم مگر در کوه های سخت ،و
در بالد مگر آنکه بایر باشد .به خدا سوگند امامتان تقیه کرد و آن را به من سپرد ،و من تا روزی
که اذن داده شوم و خروج کنم ،در تقیه خواهم بود.
عرض���ه داش���تم :موالی من ! این ام���ر چه زمان���ی رخ می نماید؟ فرمودند :چون میان ش���ما و
راه کعب���ه حائل ش���وند ،خورش���ید و ماه اجتم���اع کنند و کواک���ب و س���تاره ها آن دو را احاطه
کنند .گفتم :ای پس���ر رسول خدا ! این چه زمانی خواهد بود؟ فرمودند :در سال کذا و کذا دابة
االرض از بین صفا و مروه خروج می کند ،او عصای موسی و انگشتر سلیمان را به همراه دارد
 .1سوره ی یونس 24/
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و مردمان را به محشر سوق می دهد».
دالئل االمامة  296/چنین نقل می کند« :س���پس فرمودند :ای پس���ر مهزیار ! _ و دس���ت خود را
دراز ک���رد _ آی���ا تو را خب���ر ندهم؟ چون کودک بنش���یند ،مغربی حرکت کند ،عمانی س���یر کند
و با س���فیانی بیعت ش���ود ،به ّ
ولی خدا اذن داده می ش���ود .پس من بین صفا و مروه با س���یصد
و س���یزده مرد خروج می کنم .به کوفه می آیم و مس���جد آن را ویران س���اخته به همان بنای اول
بن���ا می کنم .بن���ای جباران پیرام���ون آن را منهدم می س���ازم .با مردم ِحجة االس�ل�ام می گزارم،
ب���ه مدین���ه می آی���م ...آن روز ب���ر زمی���ن تنه���ا مؤمنی ک���ه دل را برای ایم���ان خال���ص گردانیده،
خواهد ماند.
عرض کردم :آقای من ! بعد از آن چه خواهد بود؟ فرمودند :بازگش���ت ،بازگش���ت ،رجعت،
أَ َ ْ َ ُ أَ
َُ ََْ َ ُ ْ َ ََ ََ
رجع���ت ،و این آیه را ت�ل�اوت نمودن���د :ث� ّم َردد ن�ا لك ُم الك ّر ة� عل ْ ي� ِه ْم َو� ْمدد ن�اك ْم ِب�� ْم َو ٍال َو بَ� نِ� ي� نَ�
َ َ ْ َ ُ أَ ْ َ َ ً
َو�ج عل ن�اك ْم �ك ث� َر ن� ِف� ي�را 1،پس [از چندى] دوباره ش���ما را بر آنان چيره مى كنيم و ش���ما را با اموال و
پسران يارى مى دهيم و [تعداد] نفرات شما را بيشتر مى گردانيم».

نگارنده :س ��ند این روایت تمام نیس ��ت ،زیرا ابن مهزیاری که توثیق شده علی بن مهزیار؟حر؟است
که پیش از دوران غیبت از دنیا رفته است ،پس این روایت باید از یکی از فرزندان او یا برادر زادگانش
ّ
باشد که توثیق او محل بحث است.

آی ��ت اهلل خوئی؟حر؟ در معج ��م رجال الحدیث  212/ 13می نویس ��د« :عجیب اس���ت که برخی
توه���م کرده اند عل���ی بن مهزیار تا زم���ان غیبت زنده مانده اس���ت .آنان پنداش���ته اند علی بن
مهزیار ،همان علی بن ابراهیم بن مهزیاری است که خدمت امام عصر؟ع؟ مشرف شد.
این توهم نادرس���ت است ،زیرا گذشت که جریان ّ
تشرف وی ثابت نیست ،بر فرض ثبوت
هم این پس���ر اوست نه خودش ،شیخ صدوق هم در مشیخه و نجاشی و شیخ در طریق خود
تصریح کرده اند او ابراهیم بن مهزیار برادر علی بن مهزیار است».
ای ��ن س ��خن در س ��قوط روایت و یا حداقل توقف در قبال آن کافی اس ��ت ،عالوه ب ��ر آنکه عبارات
روایت با هم اختالف دارد و از عالئم ظهور بعید است .البته ممکن است روایت را توثیق کنیم چرا
 .1سوره ی اسراء 6/
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که تعدادی از بزرگان علماء آن را پذیرفته اند.
در روایت غیبت ،فقره ای در مورد عالئم ظهور آمده که مجمل اس ��ت ،و از دیگر س���و دابة االرض
را از نش ��انه های ظهور دانس ��ته اس ��ت ،و این بر خالف دیگر روایات اهل بیت؟مهع؟ اس���ت که آن را از
نشانه های قیامت می داند.
سؤال در روایت کمال الدین از هال ک عباسیان است ،و پاسخی که دریافت می شود رخدادهایی
را نشان رفته که به عباسیان و عصر آنها مربوط می شود ،و ربطی به عالمات ظهور ندارد.
البته در ادامه نش ��انه های معروفی که در دیگر احادیث آمده در آن نیز آمده اس���ت .عبارتی که به
ترکان ارتباط داردآن اس ��ت :شروس ��ی از ارمنستان و آذربایجان ،و به قصد ماورای ری کوه سیاهی که
به کوه سرخ چسبیده خروج می کند ،کوهی که به کوه طالقان چسبیده است.
این عبارت وصف حرکت لش ��کری از ارمنستان و باکوست که به سمت تهران و بغداد می آید ،و
اگر صحیح باشد به عصر ظهور ارتباط دارد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ت�أ
ت
ق
ب� ی�ر� های �رک در � ی� ی�د امام عصر؟جع؟
غیبت نعمان ��ی  274/از امام صادق؟ع؟ روای ��ت می کن ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟درباره ی اموری
ک���ه پس از خود تا قیام قائم واقع می ش���ود مطالبی فرمودند ،امام حس���ین؟ع؟ عرضه داش���ت:
یا امیرالمؤمنین ! چه زمانی خدا زمین را از س���تمگران پاک خواهد س���اخت؟ ایشان فرمودند:
خداوند زمین را از ظالمان پاک نمی کند تا آنکه خون حرام ریخته شود .آنگاه جریان بنی امیه
و بنی عباس را در س���خنی طوالنی ذکر کردند ،سپس فرمودند :آن هنگام که قیام کننده[ای]
در خراسان قیام کند و بر کوفان و ملتان غالب شود و از جزیره ی بنی کاوان بگذرد ،و قائمی
از ما در گیالن قیام نماید ،و آبر و دیلمان او را اجابت کنند ،پرچم های ترک به طور پراکنده در
نواحی و اطراف برای فرزندم آشکار شوند ،و در میان مشکالت باشند ،زمانی که بصره ویران
شود و امیر امیران در مصر قیام کند.
هنگامی که هزاران نفر تجهیز ش���وند ،صف ها کش���یده ش���ود ،و گوس���فندی گوس���فندی را
بکشد ،آخرین قیام می کند ،منتقم می شورد و کافر به هال کت می رسد .سپس قائم آرزو شده
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و امام ناش���ناخته که ش���رافت و فضل دارد و از نس���ل توس���ت _ یاحس���ین ! _ و پس���ری بسان او
نخواه���د بود ،قیام می کن���د ،بین رکن و مقام در دو جامه ی مندرس ظاهر می ش���ود و بر جن و
انس فائق می آید و در زمین َد َمین [دو خون] را رها نخواهد کرد .خوشا به حال آنکه زمان او را
درک نماید و بدان رسد و روزگار او را ببیند».
نگارنده :قیام کننده ی در خراسان ممکن است خراسانی باشد که قرب ظهور قیام می کند.
ممکن اس ��ت ای ��ن عبارت :در زمین دمین را ره ��ا نخواهد کرد ،تصحیف ِدینین [دو دین] باش���د،
و یا آنکه به معنایی باش ��د که در روایت محاسن  87/آمده ،برقی از امام صادق؟ع؟ روایت می کند:

«دو خون در اسالم حالل است ،ولی احدی درباره ی آن دو بر اساس حکم خدا حکم نخواهد
نمود تا آنکه قائم ما قیام کند؛ زانی همسر دار را رجم می کند و گردن زکات ناپرداز را می زند».
س ��خن از آبر و سیس ��تان به معنای آن اس ��ت که این مناطق ،دعوتگر به اهل بیت؟مهع؟ در گیالن را
اجابت می کنند.
عب ��ارت بیرق ه ��ای ت ��رک داللت بر ای ��ن دارد که جماعاتی از ت ��رکان در مناطقی چن ��د ،برای یاری
ً
ام ��ام؟ع؟ اظه ��ار آمادگی می کنن ��د ،و ظاهرا بعد از ندای آس ��مانی و اعالن ظهور باش ��د ،که در دیگر
روایات آمده است .و نقش ترکان فشار بر مخالفان امام؟ع؟ در ایران است.

آ
ت
با� ن
ا�
م� ن�ه سا�ز ت�رک ها در ��ذ ر� ی �ج
حرک� �ز ی
قوی تر ی ��ن روای ��ت در مورد مهم ترین حرکت ت ��رکان در غیبت نعمان ��ی  194/و  263از ابو بصیر از
امام صادق از امام باقر؟امهع؟ وارد ش ��ده اس ��ت ،و داللت بر این دارد که ترکان آذربایجان ایران در س���ال

ظه ��ور به پا می خیزند« :ناگزیر رخدادی در آذربایجان ب���ه وقوع می پیوندد که چیزی جلودار آن
نیست .چون رخ داد فرش های خانه هایتان باشید و تا زمانی که ما حرکتی نکرده ایم حرکتی
نکنی���د .هنگام���ی ک���ه حرکت کننده ی م���ا حرکت کرد ،اگر چه چهار دس���ت و پا به س���ویش
بش���تابید .به خدا قس���م گویا او را بین رکن و مقام می بینم که با مردم بنابر کتاب جدید بیعت
می کند ،بر عرب سختگیر است.
در ادامه فرمودند :وای بر تجاوزگران عرب از ّ
شری که نزدیک شده است».
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نگارنده :در برخی مصادر آمده «ال بد لنار من آذربیجان» که سخن از آتش دارد ،و ابن طاووس؟حر؟
چنین تصور کرده است.

1

لک ��ن صحیح آن اس ��ت که «ال بد لنا م���ن آذربیجان» و بر حرکتی زمینه س���از ظهور داللت دارد.
عالوه بر آنکه س ��یاق آن در عالمات ظهور اس ��ت .این همان قیام موعود ایرانیان در سال ظهور است

که در حدیث امام باقر؟ع؟ آمده است ،غیبت نعمانی « :273/گویا قومی را می بینم که در مشرق
خ���روج کرده اند و حق را می طلبند ولی به آنان داده نمی ش���ود .س���پس [دیگ���ر بار] آن را طلب
می کنند ولی به آنها نمی دهند .چون چنین بینند شمشیرهایشان را بر شانه ها بگذارند ،پس
آنچه را خواس���ته بودند به آنها بدهند ولی نپذیرند تا آنکه قیام کنند ،و آن را جز به صاحبتان
ندهند ،کشته های آنها شهیدند.
بدان ،اگر من آن [دوران] را درک می کردم ،جانم را برای صاحب این امر نگاه می داشتم».
ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ این حدیث را از پدرش ��ان امام باقر؟ع؟ _ که خبر از وقای ��ع عدیده ای داده اند که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رخداده اس ��ت _ نقل می کنند .ایش ��ان با نقل این خبر از پدرش ��ان در صدد بیان این مطلب هستند
که حرکت آذربایجان برای ظهور مقدس حتمی اس ��ت ،چرا که مرحله ی نهایی حرکت اهل مش���رق
و در سال ظهور است.
این روایت اش ��اره دارد به اینکه برخی از ش ��خصیت های این حرکت از س ��وی امام؟ع؟ گماش���ته
ش ��ده اند ،مثل قائم خراس ��ان و گیالن ،و اینکه گیالنی س ��یدی هاشمی اس ��ت ،زیرا به قائمی از ما
تعبیر شده است.
روای ��ت غیبت نعمانی  274/هم که در صفحاتی پیش گذش ��ت دال ل ��ت می کند بیرق های ترک

ب ��رای یاری امام مهدی؟ع؟ باال می روند ،در آن آمده ب ��ود« :قائمی از ما در گیالن قیام نماید ،و آبر
و دیلمان او را اجابت کنند ،بیرق های ترک برای فرزندم در نواحی آشکار و متفرق شوند».
در فص ��ل نق ��ش ایرانیان ه ��م گفتیم که در ای ��ران ،بین مؤیدان ام ��ام؟ع؟ و مخالفان آن���ان درگیری
واقع می ش ��ود ،و ترکان آذربایجان عامل پیروزی حرکت مؤیدان حضرت ،و تس���لیم ایران به ایش���ان
خواهند بود.
 .1المالحم و الفتن 370/
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رکا� ب�رای �ت�أ ی� ی�د امام مهدی؟جع؟ قا�دام می ن
ت� ن
ک� ن�د
طبیعی اس ��ت که ترکیه از نخس ��تین مناطقی باشد که تحت تأثیر ظهور قرار می گیرد .اهالی آن به
تظاهرات بپردازند ،و خواهان حکومتی موافق با ایشان باشند ،و این تأثیر به هنگام وصول امام؟ع؟
ّ
به عراق و پایتخت قرار دادن آن ،شدت گیرد.
ب ��ه دنبال این تأیید منطقه ای ترکان ،ام ��ام؟ع؟ در اوضاع داخلی آن نقش آفرین خواهد بود ،حال
روایت ارطاة بن منذر بن اسود سکونی را متوجه خواهیم شد ،الفتن  128/و المالحم و الفتن :152/

«نخس���تین بیرق [ولش���کری] که مهدی آن را ارس���ال می کند ،به س���وی ترکان اس���ت و آنان را
شکس���ت می دهد ،و اس���یران و اموالی را که به همراه دارند از آنان می گیرد ،س���پس راهی شام
شده آن را فتح می کند».
ارطاة نزد دس ��تگاه حاکم مکانتی داش ��ت و به س ��ال  163از دنیا رفته و بخاری ،ابو داود ،نسائی و
ابن ماجه از او نقل کرده اند.

1

البته دو اشکال وجود دارد :یکی آنکه این نقل بدون سند است ،و دوم آنکه چنین تصویر می کند
که گویا ترکان لش ��کری هستند که بر مس ��لمانان هجوم می برند و از آنان اسیر می گیرند .البته ممکن
است این عبارت افزوده ی راوی باشد ،زیرا در برخی منابع تنها قسمت نخست آن آمده است .لذا
احتمال آن می رود که حضرت یکی از یاران را به ترکیه ارسال کند تا مشکل آنان را با حاکمیت حل
کند ،و شاید نیروی سمبلی هم به همراه داشته باشد .او در این مأموریت پیروز می شود و حکومتی
موافق در ترکیه تشکیل می گردد ،و این پیش از نبرد با سفیانی است.

 .1تهذیب التهذیب 173/ 1
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فصل سیام

ت
دول� عدل
نشانه های دولت عدل الهی حضرت مهدی ؟جع؟

ِ

ن
دس� ح�ض ت
گو�ه ی �ج د ی�د �ز ن�دگی ب� ش�ر ،ب�ر ت
ر� مهدی؟جع؟
زندگی بر دس ��تان امام مهدی؟ع؟ ب ��ه معنای واقعی کلمه وارد گونه ای جدید خواهد ش���د ،و این
امر جوانب مختلف را در بر می گیردُ ،بعد هستی شناسی ،انسان شناسی ،دانش های بشری و ...
همین مقدار کافی اس ��ت که بدانیم امام؟ع؟ بر دانش های عصر خویش ،بیست و پنج برابر آن را
خواهد افزود ،تا از یک پرش عظیم در پیشروی علوم و حیات انسانی بر زمین آ گاه شویم.

الخرائ ��ج و الجرائح  841/ 2از امام صادق؟ع؟ روایت می کند«:علم ،بیس���ت و هفت قس���مت
اس���ت .ه���ر آنچ���ه رس���والن آوردند دو قس���مت اس���ت .م���ردم تا ب���ه ام���روز غی���ر از آن دو جزء را
نشناخته اند .پس چون قائم قیام کند ،آن بیست و پنج جزء را بیرون می آورد و در میان مردم
می گسترد .آن دو جزء را هم بدان ضمیمه کرده بیست و هفت جزء را نشر خواهد داد».
ای ��ن حدی ��ث اگرچه به علوم پیامب ��ران؟مهع؟ _ اعم از علم به خدا ،رس ��الت خویش و آخرت _ نظر
دارد ،لکن علوم طبیعی _ که در روایات آمده انبیاء اصول آن را به مردم آموختند و درهایش را بر آنان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گش ��ودند _ را نیز ش ��امل می ش ��ود .ادریس؟ع؟ خیاطی را به آنها آموخت ،نوح؟ع؟ نجاری و کش���تی
س ��ازی ،داود و س ��لیمان؟امهع؟ س ��اخت زره و  ...لذا مقصود اعم از علوم طبیعی و علوم دینی است،
و آنچه در دست مردم است تنها دو قسمت از بیست و هفت قسمت می باشد.
خوب اس ��ت تصور کنیم و ببینیم هنگامی که دانش پزش ��کی ،رسانه و فضا چنان ارتقا یابد که
بیست و پنج جزء بدان افزوده شود ،حیات چگونه خواهد بود؟

کم ��ال الدین  674/ 2از حضرت صادق؟ع؟ روایت می کند« :هنگامی که امور به صاحب این
ام���ر منتهی ش���ود ،خداوند تب���ارک و تعالی هر زمین گودی را برایش باال م���ی آورد و هر بلندی را
پایین ،تا آنجا که دنیا نزد او بسان کف دستش باشد.
کدامیک از شماست که اگر یک مویی در کف دستش باشد آن را نبیند؟»
بحار االنوار  391/ 52از ایش ��ان نقل می کند« :مؤمن در زمان قائم در مش���رق است و برادرش را
که در مغرب حضور دارد می بیند ،و نیز آنکه در مغرب اس���ت برادرش را که در مش���رق حضور
دارد مشاهده می کند».
و نیز وارد شده که زیر اهرام مصر دانش هایی برای حضرت مهدی؟ع؟ ذخیره شده و احدی پیش
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از ایشان بدان دسترسی نخواهد داشت.

1

کم ��ال الدین  673/ 2از امام باقر؟ع؟ روایت می آورد« :گویا اصحاب قائم را می بینم که بر آنچه
بین مش���رق و مغرب اس���ت احاطه یافته اند .همه چیز مطیع آنان است ،حتی درندگان زمین
و پرن���دگان درن���ده و همه چی���ز رضایت آنها را می جوین���د .زمینی به زمین���ی افتخار می کند و
می گوید :امروز مردی از یاران قائم بر من گذشت».
کافی  241/ 8از ایش ��ان نقل می کند« :قائم ما چون قیام کند ،خداوند گوش و چش���م شیعیان
م���ا را تقوی���ت می کند تا جایی ک���ه میان آنان و او پیکی نباش���د .او با آنها س���خن گوید و آنان
بشنوند ،و او را در مکانش بنگرند».
پی ��ش از این نیز از دالئل االمامة  249/گذش ��ت« :چون قائم ما قیام کند ،در سرتاس���ر زمین در
هر نقطه ای مردی را می فرس���تد و می فرماید :پیمان تو در کف دست توست ،به آنچه [در آن]
می بینی عمل نما».
و این می تواند نوعی اعجاز باشد ،همان گونه که ممکن است با وسائلی مدرن باشد.

خ ن ن
دا� ش� ها را ب�ه امام؟ع؟ الهام می ن
ک�د
�داو�د
کم ��ال الدین  653/ 2از جابر از ام ��ام باقر؟ع؟ نقل می کند« :علم به کتاب خداوند عزیز وجلیل
مهدی ما می روید .پس هر
و س���نت پیامبرش؟ص؟ ،به مانند بهترین وضع روی���ش زرع ،در دل
ِ
کس از شما باقی ماند و او را دید به هنگام دیدن بگوید :السالم علیکم یا اهل بیت الرحمة و
النبوة ،و معدن العلم ،و موضع الرسالة».
قائم ما را درک کرد،
غیبت شیخ طوسی  282/از همو از ایشان روایت می کند« :هر آنکه از شما ِ
به هنگام دیدن بگوید :السالم علیکم یا اهل بیت النبوة ،و معدن العلم ،و موضع الرسالة».

ن�وع نا�ر�ژ ی و ش
ن
دگرگو� می ش�ود
رو� ن� یا�ی در عصر �ظ هور
احادی ��ث ب ��ر آن داللت دارد که نوع نور و ان ��رژی و منبع آن در عصر امام؟ع؟ دگرگون خواهد ش���د،
 .1کمال الدین 565/
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البته بعید نیس ��ت با راه های جدید علمی باش ��د .تفسیر قمی  253/ 2از مفضل روایت می کند« :از
َ
َ أَ شْ َ قَ ت أ ض نُ
ور َر ِبّ�ها 1،و زمین به نور
�
ام���ام صادق؟ع؟ ش���نیدم درباره ی فرمای���ش خداون���د :و��ر� ِ� ال�ر� ِب� ِ
پروردگارش روشن گردد ،فرمودند :مقصود از پروردگار زمین امام زمین است.
عرضه داشتم :چون خروج کند چه خواهد شد؟ فرمودند :مردم از نور خورشید و ماه بی نیاز
می شوند و به نور امام اکتفا می کنند».
دالئل االمامة  241/و  260از مفضل از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :قائم ما چون قیام کند،
زمین به نور پروردگارش روشن گردد ،و بندگان از نور خورشید مستغنی شوند ،شب و روز یکی
ش���ود و ظلمت از میان رود .مردی در زمان او هزار س���ال زندگی می کند و در هر س���الی برایش
یک پس���ر به دنیا می آید و دختری به دنیا نمی آید ،او را جامه ای می پوش���اند که هرچه پسر قد
بکشد آن هم قد کشد ،و به هر رنگی بخواهد در آید».
نگارن ��ده :ا گ ��ر ای ��ن حدیث صحیح باش ��د ،بدان معناس ��ت ک ��ه خداوند راه ه���ای جدیدی برای
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

روشنایی و انرژی به آن حضرت تعلیم می کند ،یا اینکه شخصیت حضرت را گونه ای قرار می دهد
که موجب روش ��نگری ش ��ود .میانگین عمر باال م ��ی رود و والدین جنس فرزن ��د را تعیین می کنند ،و
کسی که پسر را بر دختر ترجیح می دهد صاحب هزار پسر می گردد.

ارا� ت
س� ت
م�صل می ش� نو�د
م� ن� ب�ه ید�گر ی
اهل �ز ی
بصائر الدرجات  429/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :ذوالقرنین بین دو ابر ّ
مخیر شد و آن را که
آرام بود برگزید ،و آنکه سخت بود برای صاحب شما ذخیره شده است.
درباره ی آن پرس���یدم و ایش���ان فرمودند :هر ابری که در آن رعد و برق است صاحب شما بر
َ
آن س���وار می شود .بدان ! او بر ابر سوار می گردد و در راه های آسمان های هفتگانه و زمین های
هفتگانه _ که پنج تای آن آباد و دو تا ویران است _ باال می رود».
همان  409/از امام صادق؟ع؟« :خدا ذوالقرنین را بین دو ابر _ آرام و سخت _ ّ
مخیر گرداند و
او آرام را _ که برق و رعدی در آن نیست _ برگزید .اما اگر سخت را بر می گزید در اختیارش قرار
 .1سوره ی زمر 69/
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نمی گرفت ،زیرا خدا آن را برای قائم ذخیره نموده است».
نگارنده :این فرمایش که پنج تای زمین ها آباد است ،بدان اشارت دارد که مجتمعات با یکدیگر
َ ْ
َ ُ أَ َ ْ ُ ُ
أْ
أَ ْ
َّ
الس َم َاو ِت
ا�
ارتباط می یابند .بلکه آیه ی :ي َ�ا َم ْع ش� َر ال ِ�ج نِّ� َو ِال� ن� ِس ِإ� نِ� ْاس ت� َط ْع ت� ْم � نْ� ت� ن� ف��ذ وا ِم نْ� � ق� َط ِار
ْ
َ أ ض َ ُْ ُ
تَ
ا� 1،اى گ���روه ّ
لا� نْ� فُ��ذُ نَ
و� ِإ�لا بِ� ُسل َط ٍن
ر� ف� نا� ف��ذ وا
وال�
جنيان و انس���يان ! اگر مىتواني���د از كرانههاى
ّ
آس���مان ها و زمين به بيرون رخنه كنيد ،پس رخنه كنيد[ .ولی] جز با [به دس���ت آوردن] تسلطى رخنه
نمىكني���د ،بر آن داللت دارد که انس ��ان می تواند از کرانه های آس ��مان ها و زمی ��ن به خارج آن در دیگر
آفاق هستی برود .و این یعنی زندگی وارد دور جدیدی می شود که اوج آن رهیافت به عالم آخرت و
بهشت است ،و عالم ما بدان سو رهسپار.

در فص ��ل یاران امام مهدی؟ع؟ از امام باقر؟ع؟ آم ��د« :ذوالقرنین عبد صالحی بود که با خدای
س���بحان اخالص پیش���ه کرد ،خداوند هم برای او خیرخواهی نمود ،و ابر به تسخیر او در آمد،
و زمین برایش درنوردیده ش���د ،و نور چنان برایش امتداد یافت که ش���ب به مانند روز می دید.
خداون���د متع���ال ابرها را به تس���خیر امامان ح���ق نیز در آورده اس���ت ،و آنها را ب���رای مصالح
مسلمین و از بین بردن اختالفات به مشرق و مغرب می برد ،و مهدی؟ع؟ نیز اینچنین است».

2

اینگونه می توان رجعت و بازگش ��ت تعدادی از انبیاء و امامان؟مهع؟ ،و نزول ایش ��ان به زمین ،حال
برای مشاهده و یا برای حکومت پس از حضرت مهدی؟جع؟ را فهمید.

و این ��ک نمونه هایی از آن :بحار االنوار  56/ 53روایت می کند« :امام زینالعابدین؟ع؟ در مورد
َّ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ آ َ َ ُّ َ َ َ
آیه یِ :إ� ن� ال�ذ ِ ي� ف� َر ض� عل يْ�ك ال ق� ْر� ن� ل َرادك ِإ�لى َمع ٍاد 3،در حقيقت همان كسى كه اين قرآن را بر تو فرض
ً

كرد ،يقينا تو را به سوى وعدهگاه بازمىگرداند ،فرمودند :پیامبرتان؟ص؟ نزد شما باز خواهد گشت».
نَ ُ
ُ أُ َ
هم ��ان  40/ 53نق ��ل می کند« :از امام ص���ادق؟ع؟ درباره ی آی���ه یَ :و يَ� ْو َم � ْح ش� ُر ِم نْ� ك ِ ّل � ّم ٍ ة�
فَ ْ ً َّ نْ ُ َ
ك�ذِّ ُ� ب� آ� ي� ِتا� ن َ�ا فَ� ُه ْم يُ�و �زَ ُع نَ
و� 4،و آن روز ك���ه از ه���ر ّامتى ،گروهى از كس���انى را كه آيات ما
�و ج�ا ِمم� ي�
ب ِ
را تكذي���ب كردهاند محش���ور مىگردانيم ،پس آنان نگاه داش���ته مىش���وند تا همه ب���ه هم بپيوندند،
 .1سوره ی الرحمن 33/
 .2الخرائج و الجرائح 930/ 2
 .3سوره ی قصص 85/
 .4سوره ی نمل 83/
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سؤال شد و ایشان فرمودند :مردم در این باره چه می گویند؟ گفتم :آن را در قیامت می دانند،
ایش���ان فرمودند :خدا در قیامت از هر امتی گروهی را محش���ور و بقیه را رها می کند؟ ! این تنها
ْ أَ َ ً
َ َ َ ُ ََ َُ
در رجع���ت اس���ت ،آی���ه ی قیام���ت ای���ن اس���تَ :وح ش� ْر ن�اه ْم ف�ل ْم ن��غ ِاد ْر ِم ن� ُه ْم �حدا  ،1و آنان را گرد
ً
مىآوريم و هيچ يك را فرو گذار نمىكنيم...تا آنجا که فرماید :موعدا» .
بصائ ��ر الدرج ��ات  25/از ابو بصیر نقل می کند« :امام باقر؟ع؟ فرمودند :آیا اهل عراق رجعت را
انکار می کنند؟ گفتم :آری ،فرمودند :مگر قرآن نمی خوانند؟»
بح ��ار االن ��وار  40/ 53از زراره روای ��ت می کند« :از امام صادق؟ع؟ درب���اره ی امور مهمی چونان
رجعت و اش���باه آن س���ؤال ک���ردم ،فرمودند :زمان آنچه درباره اش س���ؤال می کنید فرا نرس���یده
َ �ذَّ
ْ َ َ أْ َ أْ ُ ُ
َ ُ ُ
اس���ت ،بَ� ْل ك بُ�وا بِ� َما ل ْم ي� ِح ي�طوا بِ� ِعل ِم ِه َول ّما يَ�� ِ�ت ِه ْم ت�� ِو ي�له 2،بلكه چيزى را دروغ ش���مردند كه به علم
آن احاطه نداشتند و هنوز تأويل آن برايشان نيامده است».

در روایتی دیگر در بحار االنوار  36/ 53آمده اس ��ت« :رجعت عام نیس���ت بلکه خاص اس���ت،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تنها کسانی که ایمانشان خالص و یا شرکشان خالص است ،رجعت می کنند».
و احادیث دیگری هم خواهد آمد.

ع� ب� خ
م� ن
ر�ی ؤ
ر� ت
م� ن
ا� ب�ه ند� ی�ا
ج
تفس ��یر عیاش ��ی  112/ 2از ابو بصیر نقل می کند« :از امام باقر؟ع؟ از این آیه پرس���یدم � :نَّ� َ
اهلل
ِإ
َ
َ
َ
فَ َ قْ تُ ُ نَ َ ُ قْ تَ ُ َ َ ْ ً
شْا� تَ� َرى م نَ� ْال ُم�ؤْ م ن�� نَ� أ� نْ� فُ� َس ُه ْم َو أ� ْم َو َال ُه ْم � أ� نَّ� َل ُه ُم ْال َ نَّ� ةَ� ُ� ق َ� تا� ُل نَ
و� �ف� َ
اهلل � ي���لو� و ي���ل ن
و� وعدا
ل
�
�
س
ِ ي بِ ي ِ ِ
�ج ي ِ
ِِي
ِ
بِ
آ
ْ
ً
ْ
َ
أ
ُ
ن
ّ
َع َل ْ� ِه َح قّ�ا �ف� ت َ َ
ال�� ِ�ج ي� ِل َوال ق� ْر� ِن� 3،در حقيق���ت خ���دا از مؤمن���ان ،ج���ان و مالش���ان را به [بهاى]
ال� ْو ر ِةا� و ِ
ي
ِي
ُ
اينكه بهش���ت براى آنان باش���د ،خريده است .همان كس���انى كه در راه خدا مىجنگند و مىكشند و
ّ
كش���ته مىشوند[ .اين] به عنوان وعده ی حقى در تورات و انجيل و قرآن بر عهده ی اوست ،ایشان

فرمودند :مقصود [خریداری] در میثاق است.
 .1سوره ی کهف 47 - 48/
 .2سوره ی یونس 39/
 .3سوره ی توبه 111/
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َّ
و� َ
ال� ئا� ُ� نَ
و� 1،توبه کنندگان ،پرستندگان ،ایشان فرمودند :نهّ ،
العا بِ� ُد ن
التائبین
من ادامه دادم :ت ِ ب

العابدی���ن بخ���وان 2.و فرمودن���د :هنگامی ک���ه اینان را دی���دی ،آن زمان [خواهی دانس���ت که]
اینانند که جان و مالشان را خریده است ،یعنی در رجعت [اینان را دیدی]».
هم ��ان  113/ 2در ادام ��ه ی همی ��ن روای ��ت نق ��ل می کند« :هیچ مؤمنی نیس���ت مگ���ر آنکه یک
مرگ و یک قتل دارد؛ هر که بمیرد زنده می ش���ود تا آنکه کش���ته ش���ود ،و هر که کشته شود زنده
می گردد تا بمیرد».
همان  112/ 2از زراره روایت می کند« :خوش نداشتم از امام باقر؟ع؟ در مورد رجعت بپرسم،
از این رو س���ؤالی دقیق آماده کردم تا به وس���یله ی آن به مطلوبم برس���م ،عرضه داشتم :فدایت
گردم ،بفرمایید آیا کس���ی که کشته می ش���ود ،می میرد؟ ایشان فرمودند :نه ،مرگ مرگ است و
قتل قتل ،گفتم :هرکس کشته شود می میرد.
ایش���ان فرمودند :ای زراره ! س���خن خداوند از گفتار تو راست تر اس���ت ،در قرآن میان این دو
ُّ أَ
َ
أَ ف َ نْ َ تَ أَ ُ
ا� � ْو ق� ِت� َل 3،آیا اگر او بمیرد یا کشته شود ،ونیزَ :ول ِ ئ� نْ� ُم ت� ْم � ْو
فرق گذارده است ،می فرمایدِ �� :إ�� م
ً
قُ� ت� ْل تُ� ْم ل� َلى اهلل تُ� ْح شَ� ُر نَ
و� 4،و اگر بميريد يا كشته شويد ،قطعا به سوى خدا گردآورده خواهيد شد.
ِ
ِإ
ِ
ای زراره ! آنس���ان که تو گفتی نیس���ت ،مرگ مرگ است و قتل قتل ،خدا می فرماید :إ� نَّ� َ
اهلل
ِ
أَ َ ُ أَ َ َ ُ ْ َّ َ آ
أَ ْ ُ
ْ ْ
َْ
شا� ت� َرى ِم نَ� ال ُم�ؤ ِم ِن� ي� نَ� � ن� ف� َس ُه ْم َو� ْم َواله ْم ِب�� نّ� له ُم ال�ج َ ن� ة� ال� ی� ة�.
ُ ُ َْ َ َ ُ ْ
من عرضه داش���تم :خداوند می فرماید :ك ّل ن� ف� ٍس ذ� ِئا� ق� ة� ال َم ْو ِت� 5،هر جانداری چشنده ی مرگ
اس���ت ،آیا شما بر این باورید کسی که کش���ته شده مرگ را نچشیده است؟ حضرت در پاسخ
فرمودند :کسی که با شمشیر کشته شده همانند کسی نیست که بر بسترش مرده است ،کسی
که کشته شده ناگزیر است به دنیا باز گردد تا مرگ را بچشد».
 .1همان 112/
 .2در روایتی دیگر علت این نحو قرائت ،چنین بیان ش���ده که این الفاظ اوصاف المؤمنین هس���تند که مجرور اس���ت،
کافی  .378/ 8مجمع البیان  128/ 5نیز قرائت جر را ،قرائت افراد متعددی عنوان می کند .م
 .3سوره ی آل عمران 144/
 .4همان 158/
 .5همان 185/
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گ� ت� ب� خ
ب�ا�ز ش
ر�ی ش�هدا ب�ه ند� ی�ا
مختص ��ر بصائر الدرجات  17/از جابر بن یزید از امام محمد باقر؟ع؟ نقل می کند« :هیچ مؤمنی
نیس���ت مگر آنکه قتلی و مرگی دارد؛ آنکه کش���ته شده زنده می شود تا بمیرد ،و کسی که مرده
زنده می گردد تا کشته شود.

ُ ُ َْ َ َ ُ ْ
ٌ
من برای حضرت این آیه را تالوت کردم :ك ّل ن� ف� ٍس ذ� ِئا� ق� ة� ال َم ْو ِت� ،ایشان فرمودند :ومنشورة ،و

زن���ده می گردد ،گفتم :این چیس���ت؟ فرمودند :جبرئیل؟ع؟ اینگونه برای حضرت محمد؟ص؟
ذَ ئ قَ ةُ ْ َ ْ ت ن ش ةٌ
ُ ُ َْ
ور� .احدی در این امت نیست چه نیکوکار و چه بدکار
فرود آورد :ك ّل ن� ف� ٍس � ِا��� المو ِ� وم��
مگر آنکه زنده می ش���ود .مؤمنان زنده می شوند تا دیدگانشان روشن شود ،و فاجران برای آنکه
َ َ نُ �ذ قَ نَّ ُ ْ نَ ْ َ �ذَ
أَ ْ َ
ا� ال�د�نى
خدا خوارشان گرداند ،آیا نشنیده ای که خداوند تعالی می فرماید :ول� ِ ي���هم ِم� الع بِ
ُ نَ ْ َ �ذَ
ً
أَ ْ
ا� ال�ك بَ� ِر 1،و قطعا از عذاب نزدیک و کمتر ،پیش از عذاب بزرگتر به آنان مىچشانيم.
دو� الع بِ
أَ ُ َ ْ َّ ّ ُ َ أَ ْ
و نی���ز :ي َ�ا � يّ�ها ال ُمد ِث� ُر .ق� ْم ف�� ن��ذِ ْر 2،اى جام���ه ب���ر س���ر کش���یده ،برخیز و بترس���ان؛ مقصود حضرت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

محمد؟ص؟ و قیام ایشان در رجعت است که بیم می دهد.
َ ْ ُ َ ً ْ َ
َّ َ
و نیزِ :إ� ن�ها ِإل� ْحدى الك بَ� ِر .ن��ذِ ي�را ِلل بَ� ش�ر 3،آن از پدیده های بزرگ است ،هشدار دهنده ی بشر است؛
مقصود حضرت محمد؟ص؟ است که در رجعت ،هشدار دهنده ی بشر است.
ْ
ُ
ْ
ُ َ َّ �ذ أَ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ ن ْ َ قّ ُ �ظْ َ ُ َ َ ّ ن ُ ّ َ َ ْ َ
كر َه ال ُم ش�رك نَ
4
و�،
و نیز :هو ال ِ ي� �رسل رسوله ِب�الهدى و ِد ي� ِ� الح ِ� ِل ي� ِهره على ِ ي
ِ
الد� ِ� ك ِل ِه ولو ِ
او كس���ى اس���ت كه پيامبرش را با هدايت و دين درس���ت ،فرس���تاد تا آن را بر هر چه دين اس���ت پيروز

گردان���د ،هر چند مش���ركان خوش نداش���ته باش���ند ،امام؟ع؟ فرمودن���د :خداوند عزوج���ل آن را در
رجعت پیروز می گرداند.
ً
َ
َ َّ ذَ فَ َ ْ َ َ ْ ْ َ ذَ َ ذَ
َ
ا� ش� ِد ي� ٍد 5،ت���ا وقت���ى ك���ه درى از ع���ذاب دردن���اک ب���ر آنان
و نی���ز :ح�تى ِإ��ا � ت�ح ن�ا عل ي� ِهم ب�ا ب�ا �ا ع� ٍب
گشوديم؛ آن علی بن ابی طالب؟ع؟ است ،آن هنگام که در رجعت باز گردد.
 .1سوره ی سجده 21/
 .2سوره ی مدثر 1 - 2/
 .3همان 35 - 36/
 .4سوره ی توبه 33/
 .5سوره ی مؤمنون 77/
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جاب���ر گوید :امام باقر؟ع؟ فرمودند :امیرالمؤمنین؟ع؟ درباره ی فرمایش خدای عزوجل ُ :ر بَ� َما
ُّ َّ
َ َ َ َ ُ
يَ� َود ال�ذ ِ ي� نَ� ك ف� ُر وا ل ْو ك نا�وا ُم ْس ِل ِم ي� نَ� 1،چه بسا كسانى كه كافر شدند آرزو كنند كه كاش مسلمان

بودند ،فرمودند :این منم [و به من ارتباط دارد]؛ آن هنگام که من و ش���یعیانم خارج ش���ویم و
عثمان بن عفان و پیروانش خارج ش���وند و ما بنی امیه را بکش���یم ،آن هنگام است که كسانى
كه كافر شدند آرزو كنند كاش مسلمان بودند».
هم ��ان  19/از صف ��وان بن یحیی نقل می کند« :از امام رضا؟ع؟ ش���نیدم ک���ه درباره ی رجعت
فرمودند :کس���ی از مؤمنین که مرده باش���د کش���ته می ش���ود ،و آن کس از ایشان که کشته شده
می میرد».
نگارن ��ده :این از احادیث ش ��گفت اس ��ت که می فرمای ��د مؤمن می بایس ��ت در راه خداوند متعال
ش ��هید ش ��ود ،و اگر در زندگی نخس ��ت به ش ��هادت نرس ��د ،در دوران رجعت باز خواهد گشت تا به
شهادت برسد.
َ
َ
َ
أ
َ
ُ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ ْ ُ
ّ
مؤید این مطلب سخن خداستَ :وال�ذ ِ ي� نَ� ق� ِت�لوا ِ�ف ي� َس بِ� ي� ِل الل ِه ف�ل نْ� يُ� ِ�ض ّل �ع َماله ْمَ .س يَ�ه ِد ي� ِه ْم َو يُ� ْص ِل ُح
ْ ُ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ َ َ ُ
َُ
بَ�اله ْم َ .و ُي�د ِخ�له ُم ال�ج ن� ة� ع ّر ف�ها له ْم 2،و كس���انى ك���ه در راه خ���دا كش���ته ش���دهاند ،هرگز كارهايش���ان را
ضاي���ع نمى كن���د .به زودى آنان را راه مى نمايد و حالش���ان را نيكو مى گرداند .و در بهش���تى كه براى
آنان وصف كرده ،آنان را درمى آورد.

زیرا کس ��ی که کش ��ته شده شهید و رهیافته اس ��ت ،پس اینکه خدا وعده می دهد آنان را رهنمون
کند و حالشان را پیش از بهشت نیکو گرداند ،تفسیری جز رجعت ندارد.

ح� ت
ن
دگرگو� می ش�ود
ا�
در عصر امام مهدی؟جع؟ ی
ا� ف� ش
م� ن
و ؤ
ر� ت� ن
م� ن
گا� را می ب� ی� ن� ن�د
دالئل االمامة  241/از محمد بن فضیل از امام رضا؟ع؟ روایت می آورد« :هنگامی که قائم قیام
کند ،خداوند مالئکه را فرمان دهد بر مؤمنین س�ل�ام کنند ،و با آنان در مجالسشان بنشینند.
 .1سوره ی حجر 2/
 .2سوره ی محمد؟ص؟ 4 - 6/
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پس اگر کس���ی نیازی داش���ت ،قائم برخی فرش���تگان را بفرس���تد تا او را بردارد .آن فرشته هم او
را بر می دارد و نزد قائم می آورد .ایش���ان هم حاجت او را بر آورده س���اخته باز می گرداند.برخی
مؤمنان در ابر س���یر کنند ،برخی با مالئکه به پرواز در آیند ،بعضی با آنها راه روند ،و برخی ،از
آنان سبقت گیرند ،و بعضی از آنان هستند که فرشتگان نزد او به دادخواهی روند ،و مؤمن نزد
خدا از فرشتگان گرامی تر است .قائم بعضی از آنها را میان صد هزار فرشته قاضی قرار دهد».

م� ب�ه ا�ذ ن� خ�دا مرده را �ز ن�ده می ن
در آ� ن� رو�ز گار ،ؤ
م� ن
ک�د
دال ئ ��ل االمام ��ة  241/از مفضل از امام صادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :هنگامی ک���ه قائم قیام کند،
مؤم���ن پرن���ده را از آس���مان پایی���ن آورد ،ذب���ح کند ،بپ���زد و بدون آنکه اس���تخوانش را بش���کند
گوش���تش را تناول کند ،آنگاه بدان گوید :به اذن خدا زنده ش���و ،آن هم زنده ش���ده به پرواز در
آید ،و همچنین است آهوی صحرا.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ایشان؟ع؟ خود نور و پرتو بالد خواهد بود ،و دیگر به خورشید و ماه نیازی نخواهند داشت.
در س���طح زمین دیگر امر آزار دهنده ،شر ،سم و فس���اد نخواهد بود ،زیرا دعوت آسمانی است
نه زمینی ،و ش���یطان در آن هیچ وسوس���ه و نقش���ی نداش���ته و توان حس���ادت و فساد نخواهد
داش���ت .زمین و درخت دیگر خار نخواهند داش���ت ،زمین چنان پایدار ش���ود که هرچه از آن
بردارند ،همان وقت بروید و به حالت سابق باز گردد.
مردی به پس���رش جامه ای می پوش���اند که هرچقدر او قد بکش���د آن هم بلند ش���ود ،و به هر
رنگی بخواهد و دوست داشته باشد ،در آید.
اگر مرد کافری وارد س���وراخ سوسماری شود ،یا پشت سنگ و درخت پنهان گردد ،خداوند
آن را ب���ه زب���ان آورده گوی���د :ای مؤمن ! پش���ت من کافری اس���ت ،او را بگیر ،و دس���تگیر ش���ده
به قتل رسد.
ابلیس هیکلی که در آن ساکن شود نخواهد داشت ،و هیکل بدن است.
مؤمن���ان ب���ا مالئکه دس���ت می دهند ،به آنان وحی می ش���ود ،و به اذن خدا م���ردگان را زنده
می سازند».
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دورا� آ�سا ی� ش� و ت
مرحله ی خ�ن� ت
س� ،پ� ی� ش� ا�ز
ن
راح�ی
روای ��ات داللت می کند که اوائل دوران ظهور برهه ای خواهد گذش ��ت که با فش ��ار اقتصادی توأم
خواهد بود ،و این پیش از آن است که خداوند گنج های زمین را برای امام؟ع؟ آشکار سازد و ایشان
آن را میان مردم تقس ��یم کنند .این وضع هش ��ت ماه که مدت نبرد امام؟ع؟ تا زمان س ��یطره یافتن بر
بالد عرب و مسلمین است ،امتداد خواهد یافت ،زیرا در روایت آمده که ایشان برای جنگ هایشان
به طور طبیعی هزینه می کنند.

تفس ��یر عیاش ��ی  87/ 2از معاذ بن کثیر از ام ��ام صادق؟ع؟ نقل می کند« :ش���یعیان ما آزادند که
از آنچ���ه دارن���د در راه صحیح انفاق کنند ،پس چون قائم م���ا قیام کند ،بر هر صاحب گنجی
ّ
گنجش حرام می ش���ود [و حق ندارد در آن ّ
تصرف نماید] ،تا آن را بیاورد و ایش���ان از آن بر ضد
َ
ْ َّ َ
َ ّ �ذ نَ َ ْ ن ُ�ز َن َّ َ
و� ال�ذ ه َب� َوال ِف��ض ة�
دشمن خود استفاده کند ،و این فرمایش خدای عزوجل است :وال ِ ي�� ي�ك ِ�
َ أَ
َولا ُ� نْ� ف� قُ� نَو� َها �ف� َس��ل فَ َ ّ ْ ُ ْ َ �ذ
ا� � ِل ي�م 1،و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مىكنند و آن را در
ِ ي ِب ي ِ ِ
ي ِ
اهلل � ب� ِش�رهم ِب�ع ٍب
راه خدا هزينه نمىكنند ،ايشان را از عذابى دردناک خبر ده».

2

اهل س ��نت گ ��زارش می کنن ��د ک ��ه عمر ب ��ن خط ��اب می خواس ��ت خزائ ��ن کعب ��ه را برگی ��رد ،ولی
امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ او را نهی کردند و فرمودند :صاحب آن مهدی اس ��ت ،و اوس ��ت ک ��ه آنها را بیرون
آورده در راه خدا انفاق می کند.

الفتن  100/از طاووس نقل می کند« :عمر بن خطاب با کعبه وداع کرد و گفت :به خدا قس���م
نمی دان���م که خزائن بیت و مال و س�ل�اح درون آن را وا گذارم یا آنکه در راه خدا تقس���یم کنم.
علی بن ابی طالب؟ع؟ فرمود :برو که تو کسی نیستی که این کار را انجام می دهد ،آنکه چنین
می کند از ماس���ت ،جوانی اس���ت از قریش که در آخرالزمان آن را در راه خدا قسمت می کند».
ازرقی در اخبار مکه « :246/ 1حس���ین بن علی گوید :عمر به علی بن ابی طالب؟ع؟ گفت:
تصمی���م گرفته ام این مال _ یعنی مال کعبه _ را تقس���یم کنم ،علی ب���ن ابی طالب بدو فرمود:
اگر توانستی !
 .1سوره ی توبه 34/
 .2مشابه آن کافی 61/ 4
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عمر گفت :چرا نتوانم ،مگر تو مرا کمک نمی کنی؟ ایش���ان فرمود :اگر توانس���تی؟ و عمر س���ه
بار سخنش را تکرار کرد ،حضرت علی به او فرمود :این کار تو نیست ،عمر هم تصدیق کرد.
محم���د ب���ن یحیی واقدی از اس���اتید خ���ود از ابن عباس نق���ل می کند :عمر گف���ت :چرا من
ای���ن م���ال را در کعبه رها کن���م و آن را در راه خدا و راه خیر تقس���یم نکن���م؟ حضرت علی؟ع؟
هم می شنید ،عمر گفت :ای پسر ابو طالب ! نظر تو چیست؟ به خدا اگر مرا ترغیب کنی این
کار را خواهم کرد.
ایشان فرمودند :آیا آن را غنیمت قرار می دهی؟ مردی عهده دار آن می شود که در آخرالزمان
می آید ،مردی کامل است ،گندمگون و بلند قامت.
روای���ت می کنند که رس���ول خدا؟ص؟ در چ���اه کعبه ،هفتاد هزار اوقیه 1طال ک���ه به کعبه اهدا
شده بود یافتند ،و علی بن ابی طالب به ایشان گفتند :یا رسول اهلل ! اگر از این مال در جنگ
استفاده کنید ،ولی پیامبر؟ص؟ آن را حرکت ندادند .بعدها همین مطلب به ابوبکر گفته شد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و او دست به آن نزد».

2

آ
س� ن� ن
ا� مردم خ
را�ی می ن
م� ن
ک�د
م� ن� را گرد می �ورد و در ی
نگ��ج های �ز ی
غیبت نعمانی  237/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :ثروت های دنیا از درون و برون زمین نزد او
گرد می آید ،ایشان به مردم می فرماید :به سوی آنچه به خاطر آن رحم ها قطع کردید ،خون های
ح���رام ریختی���د و به آنچه خدای عزوجل حرام کرده بود پرداختید ،بیایید .ایش���ان چنان عطا
می کند که احدی پیش���تر چنین نکرده است .زمین را از عدل و داد و نور می آ کند ،آنسان که
از ظلم و جور و ّ
شر پر شده بود».
صحیح مسلم  701/ 2از ابو هریره از پیامبر؟ص؟« :زمین ،پاره های جگرش را به مانند اسطوانه ی
طال و نقره بیرون می دهد ،قاتل می آید و می گوید :به خاطر این کش���تم ،قاطع [رحم] می آید و
می گوید :به خاطر این قطع رحم کردم ،سارق می آید و می گوید :بدین خاطر دستم بریده شد،
 .1واحد وزن
 .2و نیز عقد الدرر  ،154/الحاوی  ،78/ 2جمع الجوامع  104/ 2و ارشاد 263/
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آنگاه آن را وا می گذارند و چیزی بر نمی دارند».

1

المصنف ابن ابی ش ��یبه  86/ 15از عبد اهلل از پیامبر؟ص؟« :مردم در این حالت به س���ر می برند
ک���ه زمی���ن پاره های جگرش را که از طال و نقره اس���ت بیرون اندازد ،ول���ی هیچ یک دیگر نفعی
نرساند ،نه طال و نه نقره».

2

مختص ��ر البصائر  201/از امیرالمؤمنین؟ع؟ در وصف آن روزگار نقل می کند« :زمین گنج هایش
ُ ُ َ شْ َ ُ َ ن ئ ً َ أَ ْ َ فْ تُ ْ ف ْ أَ ّ َ ْ
�خ َ َ ة 3
را ب���رای آنان بیرون می دهد ،و قائ���م می گوی���د :كلوا وا�ر ب�وا ه ِ� ي��ا بِ�ما �سل��م �ِ ي� ال� ي� ِام ال ِال ي� ِ�،
بخوريد و بنوشيد ،گواراتان باد ،به [پاداش] آنچه در روزهاى گذشته انجام داديد .پس مسلمانان
آن روز برای دین ،راستکارانند ،به آنان اجازه ی سخن داده می شود .پس آن روز تأویل این آیه
ُ ًّ
ُ َ
خواهد بودَ :و ج َ� َاء َر ّب�ك َوالملك َص ف�ا 4،و [فرمان] پروردگارت و فرشته[ها] صفدرصف آيند».
کمال الدین  368/ 2از محمد بن زیاد ازدی نقل می کند« :از امام موسی بن جعفر؟امهع؟ درباره ی
َ أَ ْ َ �غَ َ َ ْ ُ ْ ن َ َ ُ ظ َ َ ةً َ َ َ ً
اط ن� ة� 5،و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام
این آیه پرسیدم :و�س ب� عل ي�كم ِ�عمه � ِاهر� و ب� ِ
كرده است ،ایشان فرمودند :نعمت ظاهر امام ظاهر است ،و نعمت باطن امام غائب.
عرض کردم :آیا در میان امامان کسی خواهد بود که غیبت کند؟ فرمودند :آری ،شخص او
از دیدگان مردمان غائب می شود ،ولی یاد او از دل مؤمنان نه .او دوازدهمی ماست .خداوند
هر س���خت و دش���واری را برایش آس���ان و رام می گرداند .گنج های زمین را برای او آشکار ،و هر
دوری را نزدیک می گرداند .به دست او هر جبار عنیدی را به هال کت می رساند ،و هر شیطان
سرکشی را از میان می برد.
او پس���ر بانوی کنیزان اس���ت و والدتش از مردم پوشیده خواهد بود ،و بر آنان جایز نیست نام
او را برند تا آنکه خدای عزوجل او را آشکار کند ،پس زمین را از عدل و داد بیاکند ،آنسان که
از ستم و بیداد پر شده است».
 .1سنن ترمذی  _ 493/ 4وی آن را حسن شمرده است _ و الجمع بین الصحیحین  298/ 3و نهایه ی ابن اثیر 50/ 1
 .2و نیز المس���تدرک  _ 555/ 4وی آن را بنابر ش���رط مس���لم و بخاری صحیح ش���مرده اس���ت _ ،جمع الجوامع 534/ 2
و الدرالمنثور 59/ 6
 .3سوره ی حاقه 24/
 .4سوره ی فجر 22/
 .5سوره ی لقمان 20/
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مختص ��ر اثبات الرجعة در تراثن ��ا  216/15از محمد بن حمران از امام صادق؟ع؟ روایت می کند:

«قائم از ما به وسیله ی رعب یاری ،و با نصرت [الهی] تأیید می شود .زمین برای او درنوردیده
ِ
ش���ده و تمامی گنج ها آش���کار می گردد ،و خداوند تعالی ّ
توس���ط او دین خود را بر تمام ادیان
غالب خواهد گرداند ،اگرچه مش���رکان ناخوش دارند .حکومت او به مش���رق و مغرب برس���د،
و در زمین هر چه ویرانی باشد ،آباد شود»...

ن
م� ن� را پ�س ا�ز مرگ� ،ز ن�ده می ن
ک�د
وس�له ی او �ز ی
خ�داو�د ب�ه ی

َ
غیبت نعمانی  32/روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در تفسیر فرمایش خداوندْ :اع َل ُموا أ� نَّ� َ
اهلل
أ ض َ ْ َ َ ْ ت َ قَ ْ َ َّ ّن َ َ ُ ُ آ
ُ
ا� َل َع َّل ُك ْم تَ� ْع ق� ُل نَ
ال� ي� ِت
و� 1،بدانيد ! خدا زمين را پس از مرگش زنده
ي� ْح ِي� ي� ال�ر� ب�عد مو ِ�ها �د ب� ي��ا لكم
ِ
مىگرداند .به راس���تى آيات [خود] را براى ش���ما روش���ن گردانيدهايم ،باشد كه بينديشيد ،فرمودند:

مقصود آن اس���ت که خدا آن را به وس���یله ی عدل قائم و به هنگام ظهورش زنده می کند ،بعد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از آنکه به ستم پیشوایان گمراهی مرده است».

ب� ی� ت
س� و چ�هار ب� ن
ارا� در سال �ظ هور
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  443/از اس ��ماعیل اس ��دی از س ��عید بن جبیر روایت می کند« :سالی که
مه���دی در آن قی���ام می کن���د ،بیس���ت و چهار ب���اران خواهد باری���د ،که اثر و برکت آن مش���هود
خواهد بود».
ش ��یخ مفید؟حر؟ در ارشاد  369/ 2در سیر عالمات ظهور می نویسد« :این وقایع با بیست و چهار
ب���اران پیاپ���ی _ که زمین پس از م���رگ بدان حیات می یاب���د و ب���رکات آن رو می نمایند _ پایان
می پذی���رد .بع���د از آن هر گونه ناراحتی از معتقدان به حق که ش���یعیان مهدی؟ع؟ هس���تند،
از بین می رود.
آن هنگام است که از ظهور ایشان در مکه آ گاه می شوند ،و برای یاری بدان سو می روند».
همان  381/از عبد الکریم خثعمی از امام صادق؟ع؟« :چون قیام قائم فرا رسد ،در جمادی اآلخرة
 .1سوره ی حدید 17/
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و ده روز از رج���ب باران���ی بر مردم خواهد بارید که خالئ���ق مانند آن را ندیده اند .خداوند بدان
گوشت ها و ابدان مؤمنان را در قبرها می رویاند .گویا می بینم آنها را که از سوی جهینه می آیند
و خاک از موهایشان می روبند».

دو� ش� ش
مار� عطا می ن
ب� ن
ک�د
الفتن  98/از ابو سعید از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند« :در آخرالزمان خلیفه ای خروج می کند
که بدون شمارش اموال را عطا می کند».
هم ��ان  100/از جاب ��ر از آن حض ��رت« :در امت م���ن خلیفه ای خواهد آمد که ثروت را مش���ت
مشت می دهد ،و نمی شمارد».

1

مس ��ند احمد  96/ 3از ابو س ��عید خدری از ایش ��ان« :خدای عزوجل در این امت خلیفه ای را
خواهد فرستاد که ثروت را مشت مشت دهد ،و نمی شمارد».
همان  98/ 3از ابو الوداک از ابو س ��عید خدری مش ��ابه آن را می آورد ،در قس ��متی از آن آمده است:

«برخی از امیران ش���ما مال را مش���ت مشت دهد و نش���مارد ،مردی نزد او می آید و درخواست
می کند ،او هم می گوید :بگیر ،آن مرد لباس خود را باز می کند و در آن می ریزد _ رسول خدا؟ص؟
روپوش زبری را که بر خود داش���تند گس���تردند و کیفیت آن را نش���ان دادند ،و بعد اطراف آن را
جمع کردند _ و فرمودند :آن را می گیرد و می رود».
البی ��ان گنجی  515/از عبدالرحم ��ن بن عوف از پیامبر؟ص؟« :خداوند تعالی مردی از عترت مرا
بر خواهد انگیخت ،دندان های باز دارد ،پیشانی اش بلند است ،زمین را از عدل و داد مملو
می سازد ،و ثروت را می پراکند».

2

المصنف عبدالرزاق « : 372/ 11امامی بر مردم خواهد آمد که درهم ها را نمی ش���مارد ،بلکه
مشت مشت می دهد».
امالی شیخ طوسی  126/ 2از خمر بن نوف ابو وداک نقل می کند« :به ابو سعید خدری گفتم :به
 .1و نی���ز المصن���ف اب���ن ابی ش���یبه کوف���ی  ،196/ 15مس���ند احم���د  48 ،38 ،5/ 3و  ،60صحیح مس���لم 2234/ 4
و  ،2235ابن حبان  ،240/ 8المستدرک  454/ 4و آن را بنابر شرط مسلم صحیح می شمارد.
 .2عقد الدرر  ،16/المنار المنیف  146/و اثبات الهداة 593/ 3
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خدا س���الی نمی آید ،جز آنکه از سال قبل بدتر است ،و امیری نمی آید مگر بدتر از پیشینیان،
ابو س���عید گفت :اگر سخنی را از رسول خدا؟ص؟ نش���نیده بودم سخن تو را می گفتم ،اما من از
ایشان شنیدم که فرمودند :شما پیوسته در این حالت به سر خواهید برد تا آنکه در میان فتنه
و س���تم کس���ی به دنیا آید که جز آن را نشناسد ،تا جایی که جور زمین را فراگیرد و کسی نتواند
بگوید اهلل.
سپس خداوند عزیز و جلیل مردی از من و عترتم را می فرستد که زمین را از عدالت آ کنده
می س���ازد همان گونه که کسانی که قبل از او بودند از ستم آ کندند ،زمین پاره های جگرش را
برای او بیرون می دهد ،و او ثروت را مش���ت مش���ت دهد و نشمارد ،و این زمانی خواهد بود که
اسالم مستقر شود».

ق
�غ
صد�ه ق� ب�ول ن� ن
ک�د
همه ی مردم ن�ی ش� نو�د و ید�گر احدی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ارش ��اد  363/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :زمین گنج هایش را آش���کار سازد چنانکه مردم
آن را بر روی زمین ببینند .مردی از ش���ما به دنبال کس���ی گردد که از مال خود به او ببخش���د و
او زکات مال���ش را دریاف���ت کند ،ولی هی���چ کس را نمی یابد که از او بپذی���رد ،و مردم به آنچه
خداوند از فضل خود روزی آنها کرده مستغنی خواهند شد».
غیب ��ت نعمان ��ی  150/از کاهلی از امام ص ��ادق؟ع؟« :با یکدیگر بپیوندی���د و نیکی و مهربانی
کنید ،قس���م به آنکه دانه را ش���کافت و انس���ان را آفرید ،زمانی بر شما فرا خواهد رسید که برای
دینار و درهمتان موضعی [مطمئن ]1نیابید.
گفتم :چه زمانی؟ فرمودند :هنگامی که به فقدان امامتان دچار شوید ،شما پیوسته در این
وضع خواهید بود تا آنکه بسان خورشید بر شما طلوع کند ،و در مأیوسانه ترین حالت باشید.
مبادا ش���ک و تردید به خود راه دهید ،ش���ک ها را از جان بزدایید .من شما را هشدار دادم پس
ّ
بر حذر باشید .از خدا می خواهم شما را موفق و ارشاد کند».
المصن ��ف ابن ابی ش ��یبه  111/ 3از حارثة بن وهب خزاعی از پیامب ��ر؟ص؟« :صدقه دهید ،زیرا
 .1ر.ک به بحار االنوار  .147/ 51م
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نزدیک است مردی صدقه اش را بیاورد ،ولی کسی که آن را قبول کند نیابد».
صحی ��ح بخاری  135/ 2مش ��ابه آن را نقل می کن ��د ،و در روایتی دیگر آمده اس ��ت« :قیامت بر پا
نخواهد ش���د تا آنکه ثروت در میان ش���ما فراوان ش���ود .صاحب مال در پی کسی می گردد که
صدقه ی او را بپذیرد و آن را عرضه می کند ،ولی آن شخص می گوید :من نیازی ندارم.
در روایت���ی دیگ���ر آم���ده :زمان���ی بر ای���ن مردم می رس���د که مرد صدق���ه اش را که از طالس���ت
می گرداند ،ولی کسی را نمی یابد که آن را بگیرد .یک مرد چهل زن به دنبال دارد که همه بدو
پناه آورده اند ،و این بابت کمی مردان و بسیاری زنان است».

1

نگارنده :استغناء مردم و عدم قبول صدقه از مختصات عصر ظهور است ،امری که در احادیث
آمده و تا امروز محقق نشده است.
البته روایت بخاری که سخن از کمی مردان و بسیاری زنان دارد ،اضافه ی راوی است.

�ز ن ن آ
آ
ا� �غ قر� در ن� ت
دورا� چ� ن� ن
ن
دگا� �ر�ز وی ح�ض ور
عم� ش� نو�د ،که �
مردم در � ن�
مردگا� را ش
ن
دا� ت�ه ب� شا� ن�د
المصن ��ف عبدالرزاق  371/ 11از ابو س ��عید خدری« :پیامبر؟ص؟ س���خن از بالیی که دامنگیر
امت می ش���ود به میان آوردند ،بالیی که تا جایی ادامه می یابد که کسی پناهگاهی در مقابل
ظل���م نیاب���د .پس خداوند م���ردی از عترت من از اهل بیت من را بر انگی���زد ،و بدو زمین را پر از
عدل کند ،همانگونه که از س���تم و جور پر ش���ده اس���ت .س���اکن آس���مان و زمین از او خشنود
باشند .آسمان هر چه باران دارد فرو ریزد ،و زمین هر چه آب در درون دارد بیرون دهد ،تا آنجا
که زندگان آرزوی حضور اموات را داشته باشند».
الفتن  360/ 1از همو از ایش ��ان نقل می کند« :امت من در زمان مهدی چنان ّ
متنعم ش���وند که
بی س���ابقه باشد؛ آس���مان بر آنان فراوان می بارد ،و زمین هرچه گیاه دارد بیرون می دهد ،ثروت
هم انباشته باشد .مردی بر می خیزد و می گوید :ای مهدی ! به من عطا کن ،و او گوید :بگیر».

2

 .1نظیر آن مسند احمد  ،306/ 4صحیح مسلم  ،700/ 2سنن نسائی  77/ 5و ...
 .2البیان  ،519/عقد الدرر  144/و  169و جامع سیوطی 77/ 8
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مس ��ند احمد  21/ 3از همو« :ما بیم آن داش���تیم که پس از پیامبر؟ص؟ رخدادی واقع ش���ود ،از
آن حض���رت س���ؤال کردیم و ایش���ان فرمودند :مهدی در امت من خ���روج و پنج ،هفت و یا نه _
تردید از زید اس���ت [که از راویان این روایت است] _ زندگی می کند ،من گفتم :این چیست؟
فرمود :سال.
و اف���زود :آس���مان بر آن���ان فراوان می بارد ،و زمی���ن چیزی از گیاهان خ���ود را ذخیره نمی کند،
ث���روت ه���م انبوه خواهد بود .مردی می آید و می گوید :ای مه���دی ! به من عطا کن ،به من عطا
کن ،و او آن مقداری که آن مرد توان حمل داشته باشد ،در لباسش می ریزد».

1

ینابیع المودة  467/می نویس ��د« :برخی از اهل اهلل اصحاب کش���ف و شهود و عالمان به علم
ح���روف گوی���د :من از امام علی نقل می کنم :خداوند گروهی را خواهد آورد که آنان را دوس���ت
دارد و آنها هم دوس���تدار او هستند ،کسی که در میان آنها غریب است به حکومت می رسد.
اوست مهدی که سرخ رو بوده و در میان موهایش سرخی دارد .زمین را به راحتی پر از عدالت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می کند .او در کودکی از مادر و پدرش دور می شود ،و در بزرگی عزیز خواهد بود.
او ب���ا امان بالد مس���لمین را تحت حکومت در می آورد .زمان برای او آرام می ش���ود .پیران و
جوان���ان س���خن او را می ش���نوند و اطاعت می کنن���د .زمین را آنگونه که از جور آ کنده ش���ده از
عدالت مملو می س���ازد .آن هنگام است که امامت او کامل و خالفتش مستقر شود .خداوند
کس���انی را که در قبرها هس���تند بر انگیزد ،زمین آباد ش���ود ،صفا گیرد ،و با مهدی روشن گردد.
نهرها به او جریان گیرند ،فتنه و غارت نیز رخت بر بندد ،و خیر و برکت افزون شود».
نگارنده :این مطلب که ّ
توسط همه ی مسلمین نقل شده است ،نیازی به کشف و شهود صوفیه
ندارد !

سم� می ن
م��ن ها را ا�ز ن�و ق� ت
ک�د
امام مهدی؟جع؟ �ز ی
تهذی ��ب االح ��کام  145/ 4از عم ��ر بن یز ی ��د روایت می کند« :ش���نیدم م���ردی از اهالی جبل از
ام���ام صادق؟ع؟ درباره ی مردی س���ؤال کرد که زمین مواتی _ که اه���ل آن ،آن را رها کرده اند _
 .1سنن ابن ماجه  ،1366/ 2سنن ترمذی  _ 506/ 4وی آن را حدیثی حسن می شمارد _ و المستدرک 558/ 4
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را تصاح���ب کرده ،آباد س���اخته ،نهرهایش را ج���اری کرده ،خانه ها در آن بن���ا نموده و نخل و
درخت کاشته است.
ام���ام؟ع؟ فرم���ود :امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمودن���د :هر که از مؤمنین زمین���ی را احیا کند برای
اوست ،ولی باید مالیات آن را در حال هدنه و صلح به امام بپردازد ،و در هنگامی که قائم؟ع؟
ظهور کند آماده ی آن باشد که از او گرفته شود».
کافی  283/ 5از س ��نان روایت می کند« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :زمین خراجی دارم ،و بر من
س���خت شده است ،امام؟ع؟ مدتی سکوت کردند ،س���پس فرمودند :قائم ما چون قیام کند،
نصیب تو از زمین بیش از این خواهد بود .هنگام قیام او اس���تان 1از زمین های واگذاری اینان
[خلفا] بهتر خواهد بود».
سنان که پدر عبد اهلل بن سنان است ،از کمی منفعت زمین به امام؟ع؟ گله کرد ،و ایشان سخن
از فراوان ��ی آن در زم ��ان حض ��رت مهدی؟جع؟ ب ��ه میان آوردند ،و اینکه س ��هم ت ��و آن روز بهتر از امروز
خواهد بود.

قرب االس ��ناد  39/از ایشان روایت می کند« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمان دادند سه روز نزد اهل ذمه
ف���رود آیند ،و در ادامه خود فرمودند :قائم ما چون قیام کند زمین های واگذاری از میان می رود
و دیگر چنین چیزی نخواهد بود».
کاف ��ی  408/ 1از عم ��ر ب ��ن یز ی ��د نق ��ل می کن ��د« :در مدین���ه ِمس���مع را دی���دم ک���ه مال���ی ن���زد
ام���ام ص���ادق؟ع؟ می برد ،ول���ی امام؟ع؟ او را ّرد کردن���د ،وقتی علت را جویا ش���دم گفت :من
خدمت حضرت عرض کردم :من در بحرین به غواصی و استخراج جواهرات اشتغال داشتم
و چهار صد هزار درهم از آن بدست آوردم ،حال خمس آن یعنی هشتاد هزار درهم را نزد شما
ّ
آوردم و خوش نداش���تم آن را از ش���ما دریغ کنم ،و این حقی است که خدا برای شما در اموال
ما قرار داده است.
ام���ام؟ع؟ ب���ه م���ن فرمودن���د :ای ابا س���یار ! آی���ا نصیب م���ا از زمین و آنچ���ه خ���دا از آن بیرون
می آورد ،تنها خمس است؟ تمام زمین برای ماست ،پس هرچه خدا از آن بیرون آورد از ِآن ما
 .1نام چهار منطقه در بغداد
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خواهد بود.
عرض���ه داش���تم :آیا تمام م���ال را برایتان بیاورم؟ ایش���ان فرمودند :ای ابا س���یار ! ما آن را برای
ت���و گ���وارا قرار دادیم و ت���و را از آن حالل کردیم ،پس م���ال خود را بردار ،هر زمینی که در دس���تان
شیعیان ماست بر آنان حالل است ،تا آنکه قائم ما قیام کند و مالیات آن را از ایشان بستاند،
و زمین را [همچنان] در اختیار ایشان بگذارد.
اما آنچه در اختیار دیگران اس���ت ،کس���ب آنان از زمین حرام است تا آنکه قائم ما قیام کند
و زمین را از آنان بستاند و آنها را با خواری بیرون کند.
عمر بن یزید گوید :ابو سیار به من گفت :غیر از خود هیچ یک از صاحبان زمین و کارگزاران
را نمی بینم که مال حاللی بخورد ،مگر کسی که اهل بیت؟مهع؟ برایش حالل شمرده باشند».

1

و شیعه در زمان امام مهدی؟ع؟ فزون تر خواهند شد.

تفس ��یر عیاش ��ی  25/ 2از ابو خالد کابلی از امام باقر؟ع؟ می آورد« :در کتاب حضرت علی؟ع؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چنین یافتیم :زمین از ِآن خداس���ت ،آن را به هرکس از بندگانش که بخواهد می دهد و فرجام
[نیک] برای پرهیزکاران اس���ت .و من و اهل بیتم کس���انی هس���تیم که خدا زمین را به ما داده
اس���ت ،ما پرهیزکارانیم و تمام زمین از ِآن ماس���ت ،پس هر مسلمانی زمینی را احیا و آباد کرد،
امام از اهل بیت من بپردازد ،و هر آنچه خود مصرف کند برای اوست.
مالیات آن را به ِ

اگ���ر آن را ره���ا و پس از آنکه آباد کرده بود ویران کرد ،و مردی از مس���لمین آن را گرفت ،و آباد

و احی���ا ک���رد ،او خود از آنکه ترک کرده ،بدان شایس���ته تر اس���ت ،پس مالی���ات آن را به امام از
اهل بیت من بپردازد و هر چه از آن مصرف کند برای اوست.
ت���ا آنکه قائم از اهل بیتم با شمش���یر ظاهر ش���ود ،آن را در اختی���ار آورد ،از آن باز دارد و آنان را
اخراج کند ،همانگونه که رس���ول خدا؟ص؟ آن را گرفت و از آن منع نمود ،مگر آنچه در دس���ت
شیعیان ما باشد ،ایشان بر آنها مالیات تعیین ،و زمین را در دست آنان رها می کند».

2

همان از عمار ساباطی از امام صادق؟ع؟« :زمین برای خداست ،آن را به هر کسی از بندگانش
 .1ر.ک به تهذیب 144/ 4
 .2مشابه آن کافی  407/ 1و استبصار 108/ 3
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بخواهد می دهد ،پس هر آنچه برای خداست برای رسول اوست ،و هرچه برای رسول خداست
برای امام بعد از رسول خدا؟ص؟ است».

ف
عدال� و آ� ش
ت
با� و َب� ن
�نس� ت� ب�ه خ�و� ن
دا�
راگ�ری
رام� ب
� ی
محاس ��ن برقی  61/از بش ��ر بن غالب اس ��دی از امام حس ��ین؟ع؟ روایت می کند که فرمودند« :ای
بش���ر بن غالب ! کس���ی که ما را تنها برای خدا دوست داشته باشد ،ما و او [روز قیامت] بسان
ای���ن دو خواهیم آمد _ و دو انگش���ت س���بابه ی خود را کنار هم گرفتن���د _ ،و آنکه تنها به خاطر
دنیا دوس���ت بدارد[ ،بداند که] چون قائم عدل قیام کند ،عدالتش خوب کردار و بد کردار را
فرا می گیرد».
الفتن  355/ 1از جعفر بن س ��یار ش ��امی« :مهدی چنان حقوق را بر می گرداند که اگر زیر دندان
َ
1
کسی چیزی باشد آن را می کند و باز می گرداند».
یعن ��ی حقوق غصب ش ��ده ی مردم را از غاصبان ب ��از پس می گیرد ،حتی اگر ز ی ��ر دندان غاصب
مخفی باشد.

ولا� خ
�نس� ت� ب�ه ؤ
مس� ن
ا� مهر� ن
مسک� ن� ن
س� ت�
ب�ا
با� ،و ب
ی
مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟ محمد بن سلیمان کوفی  160/ 2از حضرت علی؟ع؟ روایت می کند:

«از پیامبر؟ص؟ شنیدم :مهدی از اهل بیت من ،بخشنده ی مال و مهربان با مساکین است».
الفت ��ن  355/ 1از ط ��اووس« :نش���انه ی مه���دی آن اس���ت ک���ه بر کارگزاران س���ختگیر اس���ت،
بخش���نده ی مال است و با مس���اکین مهربان ...مهدی چنان اس���ت که گویا به مساکین کره
می خوراند».
هم ��ان  356/ 1از هم ��و« :چ���ون مهدی بیاید ،احس���ان نیکوکار فزون می ش���ود و توبه ی بدکار
پذیرفته ،او بذل ثروت می کند ،بر کارگزاران س���ختگیر اس���ت و با مس���کینان مهربان».

2

 .1المالحم و الفتن  ،68/الحاوی  83/ 2و القول المختصر 25/
 .2مشابه آن المصنف ابن ابی شیبه  ،199/ 15سنن الدانی  101/و الحاوی 78/ 2
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ن ف
ق
راگ�ری ف� ن
ن
ره�گ
ام� ی� ت� جا� ت�ماعی و ا� ت�صادی و � ی��ز � ی
غیبت نعمانی  238/از حمران بن اعین از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :گویا دینتان را می بینم
که پیوس���ته دور می ش���ود و در خونش می غلطد ،سپس تنها مردی از ما اهل بیت است که آن
را برایتان باز می گرداند.
او در س���ال دو بار بخش���ش می کند و ماهی دو بار بر ش���ما رزق می دهد ،در زمان او به شما
حکمت داده می ش���ود ،تا جایی که زن در خانه اش بر اس���اس کتاب خدای متعال و س���نت
رسول او؟ص؟ حکم خواهد نمود».

مح�و�ب یّ� ت� مردمی امام؟ع؟
ب
بشارة االسالم « :185/مهدی در میان خالئق محبوب است ،و خدا فتنه ی کر [و شدید] را
به دست او خاموش خواهد نمود».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

الفتن  358/ 1از ابو س ��عید خ ��دری از پیامبر؟ص؟« :امت به او رو می آورن���د ،همانگونه که زنبور
به ملکه رو می آورد .او زمین را پر از عدالت می کند چنانکه پر از س���تم ش���ده اس���ت ،تا جایی
ک���ه م���ردم به همان حال نخس���تین 1بازگردند .او هی���چ خوابی را بیدار نمی کن���د و هیچ خونی
[به نا حق] نمی ریزد».

2

اثب ��ات اله ��داة  615/3از حض ��رت عل ��ی؟ع؟« :زبان���زد مردم می ش���ود و محبت او در دلش���ان
می نشیند».
امال ��ی ش ��یخ مفید  30/از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :خدا رحمتتان کن���د ،بال از ما آغاز
می ش���ود و س���پس س���راغ ش���ما می آید ،آس���ایش از ما آغاز می گردد و بعد از آن به س���راغ ش���ما
می آی���د ،خداوند رحمت کند آن کس���ی را که ما را نزد مردم محبوب کند ،و ناخوش���ایند آنان
نگرداند».

 .1صفای دوران پیامبر؟ص؟ و یا عهد آدم؟ع؟
 .2الحاوی  ،77/ 2البرهان  78/و المالحم و الفتن 70/
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آ�� ن
مد� ن�ه
لاد
�
ی
ادا�
عر� و ما ب� ی� ن� مکه و ی
ب
ب
ب
در فصل بالد عرب در عصر ظهور احادیثی با این مفهوم گذش ��ت که صحرای خش ��ک عرب در
دوران امام مهدی؟جع؟ به مراتع و انهار تبدیل می شود.

تفس ��یر قم ��ی  346/ 2از یونس بن ظبیان روای ��ت می کند« :امام صادق؟ع؟ در تفس���یر این آیه:
ْ َ
ّ
ُمد َه ّام َتان 1،كه از [ش���دت] س���بزى س���يهگون مىنمايد ،فرمودند :ما بین مکه و مدینه با نخل
به هم می پیوندد».

ف
مس�د امع � ن
ها�ی ب� ی� ن� کو�ه و کر�بلا
ج
ج �ج
ارش ��اد  362/و  363از مفض ��ل ب ��ن عم ��ر از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ روای ��ت می کن ��د« :چ���ون قائ���م
آل محمد؟مهع؟ قیام کند ،در پشت کوفه مسجدی با هزار در بنا می کند و خانه های اهل کوفه
به دو نهر کربال متصل می شود...
مرد در حکومت ایش���ان چنان عمر می کند که هزار پس���ر برایش زاده ش���ود و در آنان دختری
نباشد .زمین گنج هایش را آشکار سازد چنانکه مردم آن را بر روی زمین ببینند .مردی از شما
به دنبال کسی گردد که از مال خود به او ببخشد و او زکات مالش را دریافت کند ،ولی هیچ
کس را نمی یابد که از او بپذیرد ،و مردم به آنچه خداوند از فضل خود روزی آنها کرده مستغنی
خواهند شد».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  280/مش ��ابه آن را روایت می کند« :در پش���ت کوفه مس���جدی با هزار در
بنا می کند .خانه های کوفه به دو نهر کربال و حیره متصل می ش���ود[ .چنان ش���ود] که مردی بر
استری تیزرو به قصد نماز جمعه می آید ولی بدان نمی رسد».
نگارنده :این مس ��جد جامع جهانی اس ��ت ،و البد به فرودگاه و توقفگاه وس ��ائل نقلیه ،یا وس���ائل
نقلیه ی عصر خود ّ
مجهز اس ��ت .مکان آن هم پش ��ت کوفه اس ��ت و تا کربال و یا صحرای نجف در
مسیر حجاز امتداد می یابد.

 .1سوره ی الرحمن 64/
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ت
ار� ق�ای ب� ش
هدا� ت� �جسمی و روحی
حلیة االولیاء  184/ 3از جابر از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :خداوند تعالی در دل های شیعیان
ما رعب را قرار می دهد[ .ولی] چون قائم ما قیام کند و مهدی ما ظاهر گردد ،مرد [ی از آنان]،
از شیر قویدل تر و از سرنیزه برنده تر خواهد بود».

1

غیبت نعمانی  317/از امام سجاد؟ع؟« :چون قائم قیام کند ،خداوند بیماری هر مؤمنی را بر
طرف کند و توان او را باز گرداند».
خص ��ال  541/ 2از ایش ��ان روای ��ت می کند« :هنگامی ک���ه قائم ما قیام کن���د ،خداوند عزوجل
بیماری شیعیان ما را بر طرف کند ،و دل هایشان را چونان پاره های آهن قرار دهد.
او به هر مردی توان چهل نفر را می دهد ،و آنان حاکمان و بزرگان زمین خواهند بود».
اختص ��اص  8/از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نقل می کند« :ش���یعیان ما در دولت قائم ،ب���زرگان زمین و
حاکمان آنند .به هر مرد از آنان توان چهل مرد عطا کنند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بصائر الدرجات  24/از س ��عد از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :حدیث ما س���خت و دشوار است،
تنها فرشته ی ّ
مقربّ ،
نبی مرسل ،مؤمن آزموده و شهر 2مستحکم اند که توان حمل آن را دارند.
چون امر ما فرا رسد و مهدی ما آید ،یک مرد از شیعیان ما با دل و جرأت تر از شیر و برنده تر
از س���رنیزه خواهد بود .با پاهایش دش���من ما را لگد می کند و با کف دستان بر او می زند .این،
هنگامی است که رحمت خدا و فرج او بر بندگان فرود آید».
دال ئ ��ل االمامة  320/از یونس ب ��ن ظبیان روایت می کند« :در حض���ور امام صادق؟ع؟ بودم که
سخن از یاران قائم به میان آمد ،ایشان فرمودند :سیصد و سیزده نفرند ،و هر یک در خود توان
مقابله با سیصد نفر می بیند».
 .1ینابیع المودة  448/و  489و اختصاص 26/
 .2شیخ صدوق؟حر؟ در چند کتاب از جمله معانی االخبار  189/روایتی مشابه همین روایت را از شعیب حداد از امام
صادق؟ع؟ نقل می کند .ش���عیب در انتهای حدیث درباره ی ش���هر مس���تحکم س���ؤال می کند و امام؟ع؟ آن را به القلب
المجتمع تفسیر می فرمایند.
عالم���ه ی مجلس���ی؟حر؟ در توضی���ح این عبارت می نگارند :دل مجتمع دلی اس���ت که ش���کوک آن را [متزل���زل و] پراکنده
نمی سازد و اوهام باطل و شبهات گمراه کننده در آن راه ندارد ...بحار االنوار  .183/ 2م
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س��ز ده ا ی� ت
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س�صد و ی
س�م عالم ب�ه ی
�� ی
دالئل االمامة  249/از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :چون قائم ما قیام کند ،در سرتاس���ر زمین در
هر اقلیمی مردی را می فرس���تد و می فرماید :پیمان تو در کف دس���ت توست ،به آنچه [در آن]
می بینی عمل نما».
و ظاهر آن است که این امر به گونه ی اعجاز است ،و ممکن است دستگاهی پیشرفته باشد.
غیب ��ت نعمان ��ی  319/آن را به نحوی مبس ��وط نقل می کند ،در ادامه ی عبارت باال آمده اس���ت:

«پس چون مسئله ای نامفهوم برایت پیش آمد و حکم آن را ندانستی ،به کف دست نگاه کن
و به آنچه در آن است رفتار نما.
او لش���کری را به قس���طنطنیه اع���زام می کند .چون به خلیج برس���ند چیزی بر قدم هایش���ان
بنویسند و بر آب راه روند .چون رومیان آنها را در این حال ببینند ،می گویند :اینان یاران اویند
و ب���ر آب راه می رون���د ،او خود چگونه اس���ت؟ آن هنگام اس���ت که درهای ش���هر را بر روی آنها
می گشایند ،آنان هم وارد شده آن مقدار که بخواهند حکومت می کنند».
قسطنطنیه فتح شده و ساکنان آن مسلمانند ،و ممکن است مقصود پایتخت روم باشد.

کم ��ال الدی ��ن  673/ 2از ام ��ام باقر؟ع؟« :گوی���ا یاران قائ���م را می بینم که میان ش���رق و غرب را
احاطه کرده اند .همه چیز حتی درندگان زمین و هوا فرمان آنان می برند .در هر چیزی رضایت
آنان دنبال می شود .چنان خواهد شد که زمینی بر زمینی دیگر افتخار می کند که امروز مردی
از اصحاب قائم بر من گذشت».

او� می ن
دو� ش�اهد ق��ض ت
ارا� ح�ض ت
ر� ب�ا علم ر� نبا�ی و ب� ن
ی� ن
ک� ن�د
بصائر الدرجات  258/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :دنیا به پایان نمی رسد تا آنکه مردی
از [نسل] من که بسان آل داود حکم راند ،خروج کند .او گواهی نمی طلبد و برای هر کسی به
حکم مربوط به او حکم خواهد نمود».
ارش ��اد  365/از عبد اهلل بن عجالن از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند که فرمودند« :هنگامی که
قائم آل محمد؟مهع؟ قیام کند ،میان مردم بسان داود؟ع؟ حکم خواهد کرد ،و به شاهدی نیاز
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نخواهد داشت .خداوند تعالی به او الهام می کند ،آنگاه او بر اساس علمش حکم می راند.
او ب���ه ه���ر قومی خب���ر می دهد که چه چیزی را مخفی داش���ته اند ،و دوس���ت را از دش���من با
فراست می شناسد».
کافی  509/ 1از حسن بن ظریف روایت می کند« :در سینه ام دو مسئله خلجان می کرد و بر آن
شدم تا به امام حسن عسکری؟ع؟ در این باره نامه ای بنویسم .نامه ای نگاشتم و در آن پیرامون
قائم؟ع؟ س���ؤال کردم که چون قیام کند چس���ان قضاوت می نماید ،و مجلس قضاوت ایشان
کجا خواهد بود؟ من می خواس���تم از ایش���ان درباره ی تب ِر بع 1س���ؤال کنم ولی فراموش کردم.
جواب نامه ام چنین آمد :درباره ی قائم پرس���یدی ،او چون قیام کند بس���ان داود؟ع؟ ،میان
مردم به علم خود حکم می راند و گواهی نمی طلبد.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و می خواس���تی درب���اره ی تب ربع س���ؤال کن���ی ولی فراموش ک���ردی ،در یک برگ���ه بنویس و
ً
ً
َ ُ
ب���ر تب���دار بیاویز که به اذن خدا و اگ���ر خدا بخواهد بهب���ودی می یاب���د :يَ�ا ن� ُار كو ِ�ن ي� بَ� ْردا َو َسلاما
ََ
َ 2
على ِإ� بْ� َر ِاه ي�م.
ما همین دستور را انجام دادیم و و بر بیمار آویختیم ،و بهبودی یافت».
نگارنده :مقصود از حکم بسان داود ،قضیه ی جوانی است که انگوری را به سرقت برد و خداوند
حقیقت را به داود نمایاند ،و گرنه تمامی پیامبران؟مهع؟ مأمور بودند بر اساس ظواهر ،و شاهد و قسم
حکم کنند.
البت ��ه در تفس ��یر حکم آل داود در بصائر الدرجات  259/از امام صادق؟ع؟ روایت ش���ده اس���ت:

«سلیمان از مردم شاهد نمی طلبید».
غیب ��ت نعمانی  319/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که قائم قیام کند در سرتاس���ر
زمین در هر اقلیمی مردی را می فرس���تد و می فرماید :پیمان تو در کف دست توست ،پس اگر
مطلب���ی برایت پیش آمد ک���ه برایت مفهوم نبود و حکم آن را نمی دانس���تی ،بدان نظر کن و به
آنچه در آن است عمل نما».
 .1تبی که یک روز ش���خص بدان مبتال می ش���ود ،ولی دو روز از او دور خواهد ش���د ،و در روز چهارم باز خواهد گش���ت،
ر.ک به مرآة العقول  .158/ 6م
 .2سوره ی انبیاء؟مهع؟ 69/
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حاکما� ا ی� ت
ن
م� ن
الا�
ا�
پ� ن� ج�اه �ز ن� در ی
در فصل یاران امام؟ع؟ گذش ��ت که پنجاه زن در میان اصحاب هس ��تند« :به خدا قسم سیصد
و بی���ش از ده مرد که پنجاه زن در میان آنها هس���تند حاضر می ش���وند .آنان به مانند پاره های
اب���ر پایی���زی یکی پ���س از دیگری در مک���ه و بدون وعده ی قبل���ی حضور یافته گ���رد می آیند ،و
َ ُ ُ أْ
أ
ُ ُ ُ �ج ً نَّ َ َ َ ُ
اهلل على ك ِ ّل
این همان آیه است که خداوند می فرماید � :ي� ن� َما ت�ك نو�وا يَ�� ِت� ِب�كم اهلل يم�عا ِإ��
َ َ
ش� ئ� ق� ِد ي� ٌر 1،ه���ر كجا كه باش���يد ،خداوند همگى ش���ما را [گ���رد] مى آورد ،در حقيقت خ���دا بر همه چيز
2

تواناست».

ش�ا ی�د اداره ی حکوم�ت ها ب�ر اساس نا� ت� خ�ا ب� ت
ا� ب� شا�د
روایات داللت می کند که قضاوت به امام مهدی؟ع؟ و یاران اختصاص دارد ،زیرا نیازمند دانش
الهی به واقع اس ��ت .اما اداره ی سایر امور بعید نیست که با مشارکت مردم و اموری مانند انتخابات
باشد ،به خصوص آنکه سطح آ گاهی مردم در آن دوران ارتقاء و تکامل می یابد.

کاف ��ی  25/ 1از ام ��ام باقر؟ع؟ روای ��ت می کند« :هنگامی که قائم ما قیام کند ،خداوند دس���ت
بر سر بندگان می گذارد ،پس بدان خردهای آنان را گرد آورده و عقل هایشان کامل می شود».

ت
ن
د�ل گردد
و ش�ا ی�د عالم ب�ه �ج امعه ای ب�ی � ی�ا�ز ا�ز ار�ز و پ�ول � ب� ی
اختص ��اص  24/از بر ی ��د عجلی روای ��ت می کند« :به ام���ام باقر؟ع؟ گفتند :ش���یعیان در کوفه
بسیارند ،اگر آنان را فرمانی دهید اطاعت و تبعیت کنند ،امام؟ع؟ فرمودند :آیا [در میان آنان
چنین سخاوتی هست که] کسی از آنان به سراغ کیسه ی برادرش برود و به قدر نیازش برگیرد؟
عرض کرد :نه ،حضرت فرمودند :پس آنان نسبت به خون هایشان بخل بیشتری دارند.
در ادامه فرمودند:مردم در صلح به سر می برند ،با آنان ازدواج می کنیم ،از آنها ارث می بریم،
به اقامه ی حدود بر آنان می پردازیم و اماناتشان را باز می گردانیم ،تا آن زمان که قائم قیام کند
 .1سوره ی بقره 148/
 .2در فصل مزبور در پاورقی توضیحی در این رابطه گذشت .م
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دوس���تی و رفاقت حاصل شود ،مردی به سراغ کیس���ه ی برادرش می آید و نیازش را بر می گیرد
و او هم منع نمی کند».
مصادق ��ة االخوان ش ��یخ صدوق  20/از اس ��حاق بن عمار« :خدمت ام���ام صادق؟ع؟ بودم که
س���خن از مواسات با برادران و حق واجب آنان به میان آوردند ،این مطلب برای من گران آمد
و ایش���ان از چهره ام متوجه ش���دند ،و فرمودند :این زمانی اس���ت که قائم قی���ام کند که بر آنان
واجب خواهد بود برادرانشان را آماده و نیرومند سازند».
تفس ��یر عیاشی  87/ 2از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :مؤمن اگر چیزی داشته باشد آن قدر
ک���ه بخواه���د بر خان���واده اش انفاق کند ،آنگاه چ���ون قائم قیام کند آنچه نزد خ���ود دارد و باقی
مانده را برای ایشان ببرد تا در امر خود از آن استفاده کند[ ،پس چون چنین کند ]،آنچه بر خود
واجب بوده را به انجام رسانده است».
نگارن ��ده :این احادیث حالت اصح ��اب امام؟ع؟ در آغاز ظهور را وص ��ف می کند ،حالتی که به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هنگام فراگیری آس ��ایش در تمام عالم عمومی خواهد ش ��د .طبیعی اس ��ت چنین مجتمعی از پول
مس ��تغنی ش ��ود ،و همگان در راس ��تای قرب خ ��دا فعالیت کنند و نیازش ��ان را ب���دون پرداخت ثمن
بر آورند.
و ش ��اید این روایت اصل سخنی باشد که مردم درباره ی زمانی و جامعه ای می گویند :مردم بدون
اج ��رت و ب ��رای خ ��دا کار می کنند و نیازهایش ��ان را با درود فرس ��تادن بر پیامبر و خاندان ایش���ان؟مهع؟
برآورده می سازند.

ت
مه�دسی مسا�ج د و ش
صح�ح ن
م�اهد
�
ی
ِ
اثبات الوصیة  215/از ابو هاشم جعفری نقل می کند« :نزد امام عسکری؟ع؟ بودم که فرمودند:
منابر مساجد خواهد داد .با خود گفتم :برای چه؟ ایشان
چون قائم قیام کند ،فرمان به انهدام ِ
فرمودن���د :ای���ن بدان معناس���ت که آنها بدعت اس���ت و هیچ پیامبر و حجتی آنها را نس���اخته
است».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  472/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :قائم ،مس���جد الحرام را ویران
834

می کند و آن را به حالت س���ابق باز می گرداند .مس���جد الرس���ول؟ص؟ را نیز به حالت س���ابق باز
می گرداند .خانه را نیز به موضع آن ،و به حالت سابق باز خواهد گرداند».
غیبت ش ��یخ طوسی  283/از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟« :چون قائم قیام کند وارد کوفه شده
فرمان می دهد مس���اجد چهار گانه ی آن را از اساس ویران سازند و آن را سایه بانی بسان سایه
بان حضرت موس���ی؟ع؟ ق���رار خواهد داد ،تمامی مس���اجد ص���اف و بدون ای���وان خواهد بود
هم���ان گون���ه که در دوران رس���ول خدا؟ص؟ بود ،راه اعظم را وس���عت می دهد که ش���صت ذراع
خواهد شد ،هر مسجدی که بر سر راه باشد را خراب می کند»...

ت��ن�ظ �م موسم ج ق ن
س�ر
ح� و �وا� ی� ن� ی
ی
کاف ��ی  427/ 4از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نقل می کند« :نخس���تین عدالتی که قائم آش���کار می کند،
آن اس���ت که منادی او ندا می دهد :کس���ی که عمل مستحب انجام می دهد ،حجر االسود و
طواف را به کسی بسپارد که واجب انجام می دهد».
تهذی ��ب االح ��کام  314/ 10از ام ��ام کاظم؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی ک���ه قائم قیام کند صدا
می زند :ای س���واران ! در وس���ط راه س���یر کنید ،ای پیادگان ! در دو طرف راه سیر کنید .پس هر
سواره ای به دو طرف مسیر رود و عیبی به کسی وارد آید او را ملزم به پرداخت دیه می کنیم ،و
هر پیاده ای در میانه راه رود و عیبی به او وارد شود دیه ای ندارد».

ت�ط�� ق� احکام ش�رعی �ر اساس �� ن
خ
ما�ی ا�ز
رسول �دا؟ص؟
پی
ب
بی
من ال یحضره الفقیه  352/ 4از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :خداوند عزیز وجلیل در [عالم]
اظله میان ارواح برادری ایجاد کرد و این دو هزار سال قبل از آن بود که ابدان را بیافریند.
پس چون قائم ما اهل بیت قیام کند ،به برادر ،از برادری که در اظله میانشان برادری ایجاد
نموده ارث دهد ،اما به برادری که از جهت والدت برادر اوست ارث ندهد».
دال ئ ��ل االمام ��ة  260/از جهم بن ابی جهمه از امام کاظم؟ع؟« :خ���دای تبارک و تعالی دو هزار
سال پیش از خلق ابدان ،ارواح را آفرید ،و بعد از آن بود که بدن ها را خلق کرد .پس آنان که در
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آسمان یکدیگر را شناختند در زمین نیز بشناسند ،و آنان که در آسمان همدیگر را نشناختند
در زمین نیز نشناسند.
چ���ون قائ���م قیام کند برادر در دی���ن را ارث دهد ،ولی ب���رادر در والدت را نه ،و این فرموده ی
َ
قَ ْ أَ فْ َ َ ْ ُ ْ�ؤ نُ نَ  1ف َ ذَ نُ ف �خَ ف ُّ
ا� بَ� ْي� َن� ُه ْم يَ� ْو َم ِئ��ذٍ َولا يَ� تَ� َس َاء ُل نَ
الصور فَ�لا أ� نْ� َس َ
2
و�،
خداوند اس���ت� :د ��لح الم ِم�و� ِ � ...إ��ا � ِ� ِ� ي�
ب
ِ
به راس���تى كه مؤمنان رس���تگار ش���دند ...پس آنگاه كه در صور دميده ش���ود[ ،ديگر] آن روز ميانشان
نسبت خويشاوندى وجود ندارد ،و از يكديگر نمى پرسند».

خصال  169/ 1از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :چون قائم قیام کند به سه امر حکم خواهد
کرد که احدی پیشتر حکم ننموده است :پیرمرد زناکار را می کشد ،کسی را که زکات پرداخت
برادر در اظله ارث می دهد».
نکند به قتل می رساند ،و به برادر از ِ
کافی  132/ 5از حسین شیبانی روایت می کند« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :مردی از دوستداران
ش���ما مال و خون بنی امیه را حالل می ش���مارد ،و امانتی از آنان نزد اوست ،امام؟ع؟ فرمودند:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

امانت ه���ا را به صاحبان آن بدهید ،اگرچه مجوس���ی باش���ند ،زیرا این ام���ر نخواهد بود تا آنکه
قائم ما؟ع؟ قیام کند و حالل شمارد و حرام شمارد».

م� ا�ز ب�رادر ؤ
رد� ؤ
ت�حر�ی م سود ب� ن
م� ن
م� ن
م� خ�ود
من ال یحضره الفقیه  313/ 3از سالم نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟ در مورد روایتی پرسیدم
که می گوید :کس���ی که به گرو اطمینان بیش���تری داشته باش���د تا برادر مؤمن خویش ،من از او
بیزارم ،امام؟ع؟ فرمودند :این زمانی است که حق ظاهر شود و قائم ما اهل بیت قیام کند.
عرض کردم :روایت دیگری که می گوید :س���ود بردن مؤمن از مؤمن رباس���ت؟ فرمودند :این
زمانی اس���ت که حق ظاهر ش���ود و قائم ما اهل بی���ت قیام کند .اما امروز عیب���ی ندارد به برادر
مؤمن بفروشد و بر او سود کند».
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ا�� ،ز �ی را �ه حرام ن��ا�ز ی ن� ن
خ
عاص� ن
دار�د
گ�ری ب�ر
ی
ب
ی
س� ت� ی
محاسن  87/از امام صادق؟ع؟« :دو خون در اسالم حالل است ،ولی هیچ کس درباره ی آن
دو به حکم خدا حکم نمی کند تا آنکه قائم ما قیام کند :زناکار همسر دار را سنگسار می کند
و گردن کسی را که زکات نمی پردازد می زند».

آ
ن
ا� آ� ش� ت�ی می ن
دگا� و مو�ذ ی� ن
در� ن
ک� ن�د و ب�ی ��ز ار می ش� نو�د
المس ��تدرک  514/ 4از مجاهد از ابن عباس نقل می کند و صحیح می ش ��مارد« :مهدی زمین را
همان طوری که از س���تم پر ش���ده از داد می آ کند ،چارپایان و درندگان آرام می ش���وند ،و زمین
پاره های جگرش را بیرون می دهد.
گفتم :پاره های جگر زمین چیس���ت؟ گفت :چیزهایی مانند اس���طوانه از طال و نقره».
احتجاج  290/ 2از زید بن وهب جهنی نقل می کند« :هنگامی که در مدائن امام حس���ن؟ع؟
را مج���روح کردن���د نزد ایش���ان ک���ه دردمند بودن���د آمدم ،ع���رض کردم :ای پس���ر پیامب���ر ! مردم
سرگردانند ،رأی شما چیست؟ فرمودند :به خدا قسم چنین می بینم که معاویه برای من بهتر
از این کس���انی اس���ت که خود را ش���یعیان من می پندارند ،اینان در صدد قتل من بودند ،بار و
بنه ی مرا غارت کردند و اموالم را گرفتند...
عرضه داش���تم :ای پسر رس���ول خدا ! آیا شیعیان خود را بسان گوس���فندان بدون چوپان رها
می کنی���د؟ فرمودند :ای برادر جهینه ! چه کنم ،به خدا از مطلبی که معتمدین برایم آورده اند
آ گاهم .امیرالمؤمنین؟ع؟ روزی مرا شادمان دیدند و فرمودند :ای حسن ! آیا شادمانی؟ چگونه
خواهی بود آن زمان که پدرت را کشته بینی؟ چسان خواهی بود آن هنگام که بنی امیه و امیر
بزرگ مری و گش���اد معده ی آنان عهده دار این امر ش���وند؟ همو که می خورد وس���یر نمی ش���ود،
و در حال���ی می می���رد که نه در آس���مان ی���اوری دارد و نه در زمین عذر پذیر .او بر غرب و ش���رق
مس���تولی می ش���ود ،بندگان فرمانبردار او می ش���وند ،حکومتش طوالنی می گردد ،به روش اهل
بدعت و گمراهی رفتار می کند ،حق و س���نت رس���ول خدا؟ص؟ را می میراند ،اموال را در میان
موالیان خود تقس���یم و از کسانی که بدان شایسته ترند منع می کند ،در حکومت خود مؤمن را

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان

دولت عـ ــدل

آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
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ذلیل و فاسق را نیرومند می سازد ،ثروت را میان یاران خود می گرداند ،و بندگان خدا را بردگان
[خود] قرار می دهد.
در حکومت او حق کهنه و باطل آش���کار ش���ود .او کس���ی را که برای حق با او دش���منی کند
می کشد ،و کسی که در باطل از او پیروی کند را در دینش رها می گذارد.
چنی���ن خواه���د بود تا آنکه خداون���د در آخرالزمان و به هنگام س���ختی روزگار و جهل مردم،
مردی را مبعوث کند ،با فرش���تگانش او را یاری دهد ،یاران او را مصون دارد ،با نش���انه هایش
او را نص���رت ده���د ،او را بر اهل زمین پی���روز گرداند تا آنکه به رغبت و ی���ا کراهت همه به دین
در آیند ،زمین را از عدل ،داد ،نور و برهان بیاکند ،عرض و طول س���رزمین ها مطیع او باش���ند،
کافری نماند مگر آنکه بدو ایمان آرد و فاس���دی نباش���د جز آنک���ه صالح گردد .در حکومت او
درندگان آرام ش���وند ،زمین گیاهش را بیرون دهد ،آسمان برکت خویش را فرو فرستد ،گنج ها
برای او ظاهر گردد ،و او چهل سال بر مشرق تا به مغرب حکم راند .خوشا به حال آنکه روزگار
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

او را دریابد و سخن او را بشنود».

�ظ
ر� ی�ده خ�واهد ش�د
هم� ش�ه ب� چ
ب�ساط لم ب�رای ی
حکوم ��ت اهل بیت؟مهع؟ ت ��ا قیامت امتداد می یابد ،و زمین از حجت خالی نمی ش���ود مگر چهل
روز پیش از قیامت ،و آن زمانی است که اشراری که قیامت بر آنان به پا می شود به ریاست برسند.

کاف ��ی  329/ 1از عب ��د اهلل ب ��ن جعفر حمیری روای ��ت می کند« :من و ابو عم���رو؟حر؟ 1نزد احمد بن
اس���حاق بودیم ،احمد بن اسحاق به من اش���اره کرد تا از ایشان درباره ی جانشین سؤال کنم،
من هم گفتم :ای ابا عمرو ! می خواهم از ش���ما در مورد مطلبی پرس���ش کنم ،و البته که هیچ
ش���کی در ای���ن رابطه ندارم؛ اعتقاد من این اس���ت ک���ه زمین از حجت خالی نمی ش���ود ،مگر
چه���ل روز پی���ش از قیام���ت ،آن هنگام اس���ت که حج���ت از میان برداش���ته ،و در توبه بس���ته
َ ُ َ نْ فَ ُ نَ فْ ً َ نُ َ َ ْ تَ ُ ْ آ َ نَ تْ ْ قَ ْ ُ أَ ْ َ َ َ تْ ف َ ن َ �خَ ْ ً
2
می ش���ود ،پس لم ی�ک ي���ع ��سا ِإ� ي�ما�ها لم �ك ن� �م�� ِم ن� � ب�ل �و كس ب�� �ِ ي� ِإ� ي�م ِا�ها ي�را،
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ً
كس���ى كه قب�ل�ا ايمان نياورده يا خيرى در ايمان آوردن خود به دس���ت نياورده ،ايمان آوردنش س���ود
نمىبخشد .اینان شرار خلق خداوند عزوجل هستند ،و قیامت بر اینان بر پا می شود»...
و جناب َعمری؟حر؟ آن را تأیید نمود و تأیید ایشان حجت است.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
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بــــالد عرب
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حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
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یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
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فصل سی و یکم

آ�ماده سا�ز ی ب�رای �غ ی� ب��ت
چگونگی آماده سازی امت برای غیبت

خ
ام� را ب�رای ت�حمل �غ ی� ب� ت� آ�ماده می ن
رسول �دا؟ص؟ ت
ک�د
هنگامی که رس ��ول خدا؟ص؟ ام ��ت را به قرآن و عترت توصیه کردند ،به آن ��ان فرمودند که خداوند
ّ
مستمرند ،و هیچ گاه از هم جدا نخواهند شد.
خبر داده است این دو تا روز قیامت قرین و

مس ��ند احم ��د  26 ،14 ،17/ 3و  59از رس ��ول گرام ��ی؟ص؟ روای ��ت می کن ��د« :نزدی���ک اس���ت من
فراخوانده شوم و اجابت کنم ،همانا من در میان شما دو شیء گران می گذارم؛ کتاب خدای
عزوجل و عترتم ،کتاب خدا ریس���مانی اس���ت که از آس���مان تا زمین کش���یده ش���ده و عترتم
اهل بیت منند .لطیف خبیر به من خبر داده اس���ت که این دو هرگز از یکدیگر جدا نش���وند تا
آنکه در کنار حوض بر من وارد شوند ،پس بنگرید چگونه پس از من با آن دو رفتار می کنید».
ای ��ن حدیث نزد همه متواتر اس ��ت ،در منابع م ��ا چنین آمده« :من دو امر را میان ش���ما گذاردم،
مادام���ی ک���ه بدان تمس���ک کرده اید هرگ���ز دچار گمراهی نخواهید ش���د :کتاب خ���دا و عترتم
اهل بیت���م ،لطی���ف خبیر مرا خب���ر داده که این دو هرگز از هم جدا نمی ش���وند ت���ا آنکه در کنار
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

حوض نزد من آیند ،بسان این دو _ و دو انگشت مسبحه [یا همان سبابه] را کنار هم آوردند _،
نه مانند این دو _ و مس���بحه و انگش���ت وس���ط را کن���ار هم گذاردند _ تا یک���ی از دیگری پیش
افتد ،پس به این دو متمس���ک باش���ید تا نلغزید و گمراه نش���وید ،و از آنان پیش نیفتید که به
گمراهی در افتید».

1

طبق تصریحات پی در پی رسول خدا؟ص؟ ،تعداد امامان؟مهع؟ دوازده نفر می باشد ،و ّ
خط امامت
ت ��ا روز قیامت امتداد خواهد داش ��ت و هرگز از قرآن جدا نخواهند ش ��د ،بدین ترتیب که دوازدهمین
آن ��ان ،چونان خضر نبی؟ع؟ و از س ��وی خدا ،عم ��ری طوالنی خواهد داش ��ت ،و دورانی دراز از امت
غائب خواهد ش ��د .و چون باز می گردد ،مسیح؟ع؟ برای یاری او در راستای اقامه ی حکومت عدل
الهی در عالم ،فرود خواهد آمد.
او برنامه ی جدید خود را برای زمین و اهالی آن به اجرا می گذارد ،و زندگانی را وارد مرحله ای نوین
امامت عترت ادامه خواهد یافت.
خواهد نمود .پس از او نیز تا قیامت
ِ
رس ��ول خدا؟ص؟ نیز امت را برای تحمل این مرحله ی طوالنی آماده می سازند .ایشان بر امت اتمام
 .1کافی 415/ 2
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حجت میکنند و خبر از ظلم ها و ستم هایی که بر سر اهل بیت و عترت می آید می دهند .از مؤمنان
می خواهند در مقابل س ��تم های حکومت ها نس ��بت به اهل بیت و ش ��یعیان بردبار باش ��ند ،آنان را
برای پذیرش غیبت دوازدهمین امامشان؟ع؟ مهیا می کنند و به ظهور امید می دهند ،هر چند زمان
غیب ��ت ب ��ه درازا انجامد .در راس ��تای همین غیبت ،احادیث متع ��ددی از آن حضرت و امامان؟مهع؟
رسیده است.

سا� �ذ ق
وال� نر� ی� ن� ،پ�س ا�ز �غ ی� ب� ت� �ظ هور می ن
ح�ض ت
ر� مهدی؟جع؟ ب� ن
ک�د
کم ��ال الدین  394/ 2از جابر بن عبد اهلل انصاری از رس ��ول خدا؟ص؟ روای ��ت می کند« :ذوالقرنین
بن���ده ی صالحی بود ک���ه خداوند عزوجل او را حجت بر بندگان خوی���ش قرار داد .او قوم خود
را به خدا دعوت کرد و به تقوای الهی فرمان داد .آنان بر [یک طرف] س���ر او کوفتند و او مدت
زمانی ناپدید ش���د ،چنانکه گفتند :مرد ،هال ک ش���د[ ،اگر زنده اس���ت ]،در کدام وادی س���یر
می کند؟ پس از مدتی نزد قومش بازگش���ت ،و آنان بر طرف دیگر س���ر او زدند .و در میان ش���ما
کسی است که بر سنت اوست.1
خداون���د عزوج���ل به ذوالقرنین در زمین قدرت داد ،و از هر چیزی س���ببی ب���رای او قرار داد،
و او به مغرب و مشرق رسید.
خداوند تبارک و تعالی همان سنت را در قائم از فرزندان من جاری خواهد ساخت ،او را به
ش���رق و غرب زمین خواهد رساند ،تا آنجا که چشمه یا موضعی در زمینی هموار و کوه نباشد
که ذوالقرنین در آن گام نهاده جز آنکه او نیز در آن گام نهد.
خدای عزیز وجلیل گنج ها و معادن زمین را برای او آشکار خواهد ساخت ،و با رعب یاری
خواهد نمود ،پس به واسطه ی او زمین را از عدل و داد مملو می سازد ،آنسان که از ستم و جور
پر شده است».
الخرائ ��ج و الجرائ ��ح  930/ 2از ام ��ام محم ��د باق ��ر؟ع؟ روای ��ت می کند ک ��ه فرمودن ��د« :ذوالقرنین
 .1ممک���ن اس���ت مقص���ود از ای���ن عبارت حضرت امیر؟ع؟ باش���د ،چرا که ایش���ان نیز از دو ناحیه ی س���ر م���ورد اصابت
ق���رار گرفتن���د ،یک���ی در نبرد خندق توس���ط عم���رو بن عب���دود و دیگری به دس���ت ابن ملج���م لعن���ه اهلل ،ر.ک به مناقب
آل ابی طالب؟ع؟ .87/ 3م
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عبد صالحی بود که با خدای سبحان اخالص پیشه کرد ،خداوند هم برای او خیرخواهی نمود،
و اب���ر به تس���خیر او در آمد ،و زمین برایش درنوردیده ش���د ،و نور چنان برای���ش امتداد یافت که
شب به مانند روز می دید.
خداون���د متع���ال ابرها را به تس���خیر امامان ح���ق نیز در آورده اس���ت ،و آنها را ب���رای مصالح
مس���لمین و از بی���ن بردن اختالفات به مش���رق و مغرب می برد ،و مهدی نیز اینچنین اس���ت،
از این رو صاحب المرأی والمس���مع 1نام دارد .او نوری دارد که اش���یاء را از دور همانند نزدیک
می بین���د ،و [صداها را] از دور مانند نزدیک می ش���نود .او در تمام دنی���ا گاه بر روی ابر و گاه بر
باد س���یر می کند ،زمین برایش درنوردیده می ش���ود ،و بالیا را در ش���رق و غرب از بندگان و بالد
دور می کند».
نگارن ��ده :این حدیث از عظمت آنچ ��ه خداوند در اختیار ذوالقرنین ق ��رار داده بود ،و نیز زندگانی
امامان؟مهع؟ و اینکه آنان به قدرت خدا ،برای مصالح مس ��لمین و اصالح امور آنها به ش���رق و غرب
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

می روند ،پرده بر می دارد.

و� �غ ی� ب� ت� ح�ض ت
�غ ی� ب� ت�ی چ� ن
ر� موسی؟ع؟
کمال الدین  145/1از امیرالمؤمنین از رسول خدا؟امهع؟ روایت می کند« :زمانی که وفات حضرت
یوس���ف؟ع؟ فرا رس���ید ،ش���یعیان و اهل بیت خود را جمع نمود ،حمد و ثنای خدا را به جای
آورد ،و در ادامه از اوضاع س���ختی که آنان را فرا خواهد گرفت س���خن راند ،مردان در آن کشته
قائم از نس���ل
می ش���وند ،ش���کم زنان باردار دریده و کودکان ذبح می ش���وند ،تا آنکه خداوند به ِ
الوی بن یعقوب حق را آش���کار کند .او مردی است گندمگون و بلند قامت _ و دیگر اوصاف
او را یاد کرد _ ،پس به او تمسک کنید.
غیبت رخ داد و اوضاع س���خت برای بنی اسرائیل پیش آمد .آنان چهارصد سال در انتظار
قی���ام کننده به س���ر بردن���د .زمانی که بش���ارت والدت او را به آنان دادند و نش���انه های ظهور او
را مش���اهده نمودند ،بال ش���دت یافت و با چوب و س���نگ بر آنها هجوم آوردند .آنها در طلب
 .1یعنی کسی که چنان احاطه دارد که هم نیک می بیند و هم نیک می شنود.
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فقیه���ی که با س���خنانش آرام می ش���دند رفتند ،ول���ی او خود را مخفی نمود .کس���ی را به نزد او
فرستاده گفتند :ما به سخنان شما بود که در سختی آرامش می یافتیم.
او هم آنان را به صحرایی برد و نشس���ت و برایش���ان درباره ی قیام کننده و وصف او گفت و
ظهور او را نزدیک دانست ،و این در شبی مهتابی بود.
آنان در این حال بودند که موسی؟ع؟ با ّ
سنی کم آمد .او برای تفریح از خانه ی فرعون خارج
ش���ده بود .او از همراهان فاصله گرفت و نزد اینان آمد .س���وار بر اس���تری بود و ردایی ابریشمی
در بر د اش���ت .چون نگاه آن فقیه به او افتاد با اوصاف او را ش���ناخت .برخاست و بر گام های
موس���ی افت���اد ،آنها را بوس���ه داد و گفت :س���پاس خدایی را که م���را نمیراند تا آنک���ه تو را به من
نمایاند .هنگامی که پیروان این صحنه را دیدند ،دانستند او مقصود آنهاست و به شکرانه ی
خ���دای عزوجل بر زمین افتادند .تنها مطلبی که گف���ت این بود :امید آن دارم که خدا در فرج
شما شتاب بخشد ،و غائب شد.
او به شهر مدین رفت و مدتی نزد شعیب ماند .غیبت دوم بر آنها سخت تر از نخستین بود
و پنجاه و چند سال به طول انجامید.
بال ش���دت گرفت و آن فقیه پنهان ش���د .بنی اس���رائیل برای او پیغام فرستادند :ما صبری بر
خفای تو نداریم .پس او به صحرا رفت و آنان را فرخواند ،دل هایشان را آرام کرد ،و خبر داد که
خدای عزوجل بدو وحی کرده اس���ت :فرج آنها بعد از چهل س���ال خواهد بود .آنان یک صدا
گفتن���د :الحم���د هلل ،خداوند عزیز و جلیل وحی نمود :بگو :به خاطر این الحمد هلل ،آن را س���ی
س���ال قرار دادم ،آنان صدا زدند :هر نعمتی از س���وی خداس���ت ،خدا وحی ک���رد :به آنان بگو:
بیس���ت سال قرار دادم ،گفتند :تنها آورنده ی خیر خداس���ت ،وحی فرمود :بگو :ده سال ،آنها
صدا زدند :تنها خداست که بدی را دفع می کند ،خداوند بدو وحی نمود :به آنها بگو :بمانید
که اذن فرجتان را دادم.
آنان در این حال بودند که موسی؟ع؟ سوار بر االغی آمد .فقیه خواست راه شناخت موسی
را ب���ه آنان بفهماند ،موس���ی آم���د و نزد آنها توقف کرد و بر آنها س�ل�ام نم���ود ،فقیه گفت :نامت
چیس���ت؟ فرمود :موسی ،او گفت :پسر که؟ فرمود :پسر عمران ،گفت :او پسر کیست؟ فرمود:
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پسر قاهث بن الوی بن یعقوب ،گفت :چه آورده ای؟ فرمود :رسالت از جانب خدای عزوجل.
در این هنگام فقیه برخاس���ت و دست موسی را بوسید و او در میان آنها نشست ،دل هایشان
را آرام کرد ،فرمان خود را گفت و جدا شد .فاصله ی بین آن وقت و فرج و گشایش آنان با غرق
شدن ،فرعون چهل سال بود».
نگارنده :برخی با استناد به این حدیث ،بر این باورند که دعای مؤمنان ،استقامت و سطح ایمان
آنان ،ممکن است زمان ظهور را پیش اندازد.
لکن در پاس ��خ این باور می گوییم :ظهور حضرت موس ��ی؟ع؟ در ظاهر و در دید منتظران او بود که
ُ أُ َ
پیش افتاد ،ولی در حقیقت و در علم خدا چنان اس ��ت که در آیه ی ش ��ریفه آمده اس���تَ :و ِلك ِ ّل � ّم ٍ ة�
ْ
َ
َ
و� َس َاع ةً� َو َلا ي َ� ْس َت� ْق� ِد ُم نَ
أ� جَ� ٌل ف َ� إ� ذَ�ا ج َ� َاء أ� جَ� ُل ُه ْم َلا ي َ� ْس ت َ� أ� ِ�خ ُر نَ
و� 1،و براى هر ّامتى اجلی است ،پس چون
ِ
اجلشان فرا رسد ،نه [مى توانند] ساعتى آن را پس اندازند و نه پيش.

حتی اگر هم بپذیریم که مردم در شتاب بخشیدن به ظهور حضرت موسی؟ع؟ نقش داشته اند،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

باز نمی توان آن را با قیام امام مهدی؟جع؟ مقایسه نمود ،چرا که این وعده ای است که خداوند زمان
ّ َ َ لاَ َ َ َ
آن را از ازل رقم زده است ،همان که به فرشتگان فرمودِ :إ ِني أ ْعل ُم َما ت ْعل ُمون 2،من چيزى مى دانم
كه شما نمى دانيد.
یعنی به انسان اجازه می دهم که در زمین حکومت کند ،اگرچه به فساد و خونریزی بپردازد ،لکن
تا زمانی محدود که پس از آن عدالت گسترده و ستم برچیده می شود.
دیگ ��ر آنک ��ه فایده ی دعا برای تعجیل فرج _ که بدان فرمان داده ش ��ده ایم _ به خود ما بازمی گردد،
چنانکه در توقیع صحیح اس ��حاق بن یعقوب آمده اس ��ت که حضرت فرمودند :و برای تعجیل فرج
بسیار دعا کنید ،که آن فرج شماست.

3

با این حساب این اعتقاد که دعا برای تعجیل فرج ،موعد ظهور را سال ها و حتی لحظاتی شتاب
می بخشد ،مشکل خواهد بود .لذا می شاید که در این رابطه توقف نمود.
 .1سوره ی اعراف 34/
 .2سوره ی بقره 30/
 .3غیبت شیخ طوسی 293/
 .4البته شایسته است در این رابطه به روایت تفسیر عیاشی  154/ 2مراجعه نمود .م
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4

�غ ی� ب� ت� و ش� ب� ت
اه� ب�ه ع�ز �ی ر ن� ب�ی؟ع؟
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  260/از مؤذن مس ��جد احمر نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟ پرس���یدم:
آیا در کتاب خدا مثالی برای قائم؟ع؟ آمده است؟ فرمودند :آری ،آیه ی صاحب االغ که خدا
او را صد سال میراند ،سپس زنده نمود».
همان از امام باقر؟ع؟ نقل می کند«َ :م َثل امر [ظهور] ما در کتاب خدا مثل صاحب االغ است،
خدا او را یکصد سال میراند ،سپس زنده نمود».

1

ارگا� آ� ن
سما� ن�د ،هر ت
سا� ت
س� ن
م� ب� ن
اهل ب� ی� ت� ن
س�اره ای ا�ز د ی�ده رود،
ید�گری طلوع می ن
ک�د
غیبت نعمانی  16/و  155از امام صادق از پدرانش؟مهع؟ از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند«َ :م َثل
اهل بیت من َم َثل س���تارگان آس���مان اس���ت که هرگاه ستاره ای غائب ش���ود ،ستاره ای آشکار
گردد ،تا آنکه س���تاره ای از آنها طلوع کند و ش���ما دیده به او دوزید و با انگش���تان بدو اش���ارت
کنید ،و ملک الموت به سراغ او بیاید و او را ببرد.
آنگاه شما مدتی درنگ خواهید کرد ،و پسران عبد المطلب یکسان شوند [و نتوانید امامتان
را تش���خیص دهید] و هیچ یک از دیگری شناخته نشود .آن هنگام است که ستاره تان جلوه
می کند ،پس حمد خدا را به جا آورید و او را بپذیرید».
جامع المسانید و السنن « :440/ 5ستارگان امان آسمانند ،و اهل بیتم امان امت من».
مس ��ند ش ��مس االخب ��ار  133/ 1از اب ��و ش ��عبه از پیامبر؟ص؟« :مث���ل اهل بیت م���ن در امتم مثل
ستارگان است ،هرگاه ستاره ای ناپدید شود ستاره ای طلوع می کند».
در آن���ی ...مثل تو و
البره ��ان  40/از ابن عب ��اس از آن حضرت« :یا علی ! من ش���هر دانش���م و تو ِ
امامان از فرزندانت پس از من مثل کشتی نوح است ،هرکه بر آن سوار شد نجات یافت و هرکه
سرپیچی کرد غرق شد .مثل شما مثل ستارگان است که تا روز قیامت چون ستاره ای غائب
شود ،ستاره ای طلوع نماید».
 .1تشبیه در اصل مسئله ی غیبت است .م
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تیسیر المطالب  129/از نصر بن حماد می آورد« :هنگامی که ابراهیم بن عبد اهلل بن حسن بن
حس���ن؟ع؟ ظهور کرد شعبه گفت :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودند :مثال اهل بیت من در امتم مثال
ستارگان است ،هرگاه یکی ناپدید گردد ،ستاره ای آشکار شود».
نگارنده :عالمان حدیث روایت اصحابی کالنجوم [یاران من مانند س ��تارگانند] را دروغ و جعلی
می ش ��مارند ،زیرا رس ��ول خدا؟ص؟ این مطلب را در مورد اهل بیت؟مهع؟ فرمودند ،ولی برخی راویان آن
را برای صحابه ساختند.

�غ
ح�ض ت
ام�ر؟ص؟
ر� مهدی؟جع؟ و ی� ب� ت� ،عهدی الهی ب�ه پ� ی� ب
کمال الدین  51/ 1از امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم؟امهع؟ نقل می کند« :سوگند به آنکه مرا به حق به
بش���ارت فرس���تاد ،قائم از فرزندان من بر اساس عهدی از جانب او [خدا] به من غائب خواهد
ش���د ،تا آنجا که اکثر مردم گویند :خدا هیچ نیازی به آل محمد ندارد ،و دیگران در والدت او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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ش���ک کنند .پس هرکه آن زمان را یافت ،دینش را نگاه دارد ،و برای نفوذ ش���یطان به وسیله ی
تردید راهی در خود قرار ندهد که او را از روش من دور و از دینم بیرون کند ،زیرا او پیش���تر پدر
و مادرتان را از بهشت بیرون برد ،و خداوند عزوجل شیاطین را اولیای کسانی قرار داده است
که ایمان نمی آورند».
هم ��ان  253/ 1از جاب ��ر بن عبد اهلل انصاری نقل می کند« :هنگامی که خدا این آیه را نازل کرد:
أُ
آ ُ أَ
أَ ُ َ َّ
أ ْ ُ
َ َ أَ ُ َّ
الر ُس َ
ول َو�و ِل ي� ال�مر ِم ن�ك ْم 1،اى كس���انى ك���ه ايم���ان آوردهايد،
يَ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا � ِط ي� ُعوا اهلل و� ِط ي�عوا
خ���دا را اطاع���ت كنيد و پيامب���ر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد ،من گفتم :یا رس���ول اهلل ! خدا
و رس���ولش را ش���ناختیم ،اولیای ام���ر که خداوند اطاع���ت آنها را قرین اطاعت ش���ما قرار داده
کیانند؟
فرمودند :ای جابر ! آنان جانش���ینان من و امامان مسلمین بعد از من هستند ،نخستین آنها
علی بن ابی طالب اس���ت ،سپس حسن و حس���ین ،بعد علی بن الحسین و آنگاه محمد بن
عل���ی که در تورات به باقر معروف اس���ت و ت���و _ ای جابر ! _ او را درک خواه���ی کرد ،قرار دارند،
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پس چون او را دیدی سالم مرا برسان.
سپس صادق جعفر بن محمد است ،آنگاه موسی بن جعفر ،بعد علی بن موسی ،در ادامه
محمد بن علی ،س���پس علی بن محمد ،و آنگاه حس���ن بن علی قرار دارند .در ادامه همنام و
هم کنیه ی من حجت خدا در زمین و باقی گذارده ی او در بندگان پسر حسن بن علی خواهد
بود ،همو که خداوند _ تعالی ذکره _ بر دس���تان او مش���ارق و مغارب زمین را فتح خواهد کرد.
اوس���ت که از ش���یعیان و اولیایش غائب می شود ،غیبتی که در آن تنها کسی که خدا دلش را
برای ایمان آزموده است ،بر اعتقاد به امامت او استوار خواهد ماند.
عرضه داش���تم :ای فرس���تاده ی خدا ! آیا او در دوران غیبت برای ش���یعیانش نفعی خواهد
داش���ت؟ فرمودند :آری ،قس���م به آنکه مرا به نبوت مبعوث نمود ،در غیبت از نور او روش���نائی
می گیرن���د و از والیت���ش نف���ع می برن���د ،مانن���د به���ره وری م���ردم از خورش���ید اگرچ���ه اب���ر آن را
پوشانده باشد.
ای جابر ! این از ّ
سر مکنون و دانش مخزون خداست ،آن را از ناشایستان کتمان کن».
ّ
همان  207/ 1از س ��لیمان بن مهران اعمش از امام صادق از پدر از جدش ��ان امام سجاد؟مهع؟ نقل
می کند« :ما امامان مس���لمین ،حجت های خدا بر عالمین ،آقایان مؤمنین ،پیش���وایان روی و
دست و پا سفیدان [اعضای وضو] 1و سروران مؤمنین هستیم.
ما امان اهل زمین هس���تیم ،همانگونه که س���تارگان امان اهل آس���مانند .ما کسانی هستیم
که خداوند آسمان را به وسیله ی ما نگاه داشته تا بر زمین نیفتد مگر به اذن او ،و به ما زمین را
نگاه داشته که اهلش را تکان ندهد.
تنها به ماست که باران می بارد ،رحمت می گسترد و برکات زمین خارج می شود .اگر کسی
از ما در زمین نبود ،اهل خود را فرو می برد.
از زمان���ی ک���ه خ���دا آدم را آفرید ،زمین از حجت خدا که ظاهر و مش���هور باش���د و یا غائب و
پنهان ،خالی نبوده است ،و تا روز قیامت هم از حجت خالی نخواهد شد ،و اگر چنین نبود
خدا پرستش نمی شد.
ّ
 .1عبارت روایت چنین است :قادة ّ
المحجلین ،برای توضیح بیشتر معنا ر.ک به مجمع البحرین ماده ی حجل .م
الغر
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سلیمان گوید :به امام صادق؟ع؟ گفتم :مردم چگونه از حجت غائب پنهان بهره می برند؟
فرمودند :همانسان که از خورشید زمانی که ابر آن را بپوشاند ،بهره می برند».

�غ
�ظ
م� ن�
س� ب� لم اهل �ز ی
ی� ب� ت� امام؟ع؟ ب�ه ب
غیب ��ت نعمانی  141/از مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :یک روایت که آن را
ّ
بفهمی ،بهتر از نقل ده روایت است .برای هر حقی حقیقتی است و هر [اعتقاد] درستی نوری
دارد .آنگاه فرمودند :به خدا سوگند ما کسی از شیعیانمان را فقیه به حساب نمی آوریم ،مگر
پس از آنکه برای او سخنی با رمز و کنایه گفته شود و او آن را بفهمد.
امیرالمؤمنین؟ع؟ بر منبر کوفه فرمودند :در پش���ت سر ش���ما فتنه هایی تاریک و کور خواهد
ُ
بود که تنها ن َومه از آن نجات یابند ،گفته ش���د :یا امیرالمؤمنین؟ع؟ نومه چیس���ت؟ فرمودند:
کسی است که مردم را می شناسد ،ولی مردم او را نمی شناسند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و بدانی���د زمی���ن از حجت خ���دای عزوجل خالی نخواه���د بود ،ولی خدا خلق خ���ود را از او
نابینا می کند ،و این بابت ظلم و جور آنان و زیاده روی آنان بر خودشان است ،و اگر زمین یک
لحظه از حجت خدا خالی شود ،اهلش را فرو می برد.
حجت خدا مردم را می شناس���د ولی آنها او را نمی شناس���ند ،همانگونه که یوس���ف مردم را
ً ََ ْ
می ش���ناخت ولی آنان او را نمی شناختند ،سپس این آیه را تالوت کردند :ي َ�ا َح ْس َر ة� على ال ِع ب َ� ِاد
أْ
َ
ُ
َ
َ َ
ك نُا�وا ب� ِه ي َ� ْس تَ� ْه�ز ئُ� نَ
ْ
ت
ْ
ن
و� 1،دريغا بر اين بندگان ! هيچ فرستادهاى بر آنان نيامد
لا
�
ول
س
ر
�
م
م
ه
�
�
�
ٍ ِإ
ما ي� ِ ي ِ ِ
ِ
ِ
مگر آنكه او را ريشخند مىكردند».

ن ش ن �غ
د� ی� ب� ت�
ی�کی ا�ز علل اساسی طولا�ی �
تفس ��یر قمی  316/ 2روایت می کند« :مردی به ام���ام صادق؟ع؟ گفت :آیا حضرت علی؟ع؟
بدن���ی قوی نداش���ت و در فرمان خدا محکم نبود؟ حض���رت فرمودند :آری ،او گفت :پس چرا
دش���منان را از خود دفع نکرد؟ ایش���ان فرمودند :حال که پرسیدی جواب را دریاب ،آیه ای در
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کتاب خدا او را بازداشت.
َ
َ َ َ ُ َ َّ َ ّ
َ َ
آن ش���خص درباره ی آن آیه پرس���ید و امام؟ع؟ فرمودند :ل ْو ت��زَ ّي�لوا ل َع�ذ بْ� ن�ا ال�ذ ِ ي� نَ� ك ف� ُر وا ِم نْ� ُه ْم
َ ذَ ً أَ ً
ً
ّ
ع�ا ب�ا � ِل ی�ما 1،اگ���ر [كاف���ر و مؤم���ن] از هم متمايز مىش���دند ،قطعا كافران را به ع���ذاب دردناكى معذب
مىداشتيم.

خداون���د در اص�ل�اب گروهی کاف���ر و منافق  ،ودیعت های���ی با ایمان داش���ت ،لذا حضرت
علی؟ع؟ پدران را نکش���ت تا ودایع خارج ش���وند ،پس چون آنها خارج شدند ،پیروز شد و آنها
[دشمنان] را کشت .قائم ما اهل بیت نیز چنین است ،او ظهور نمی کند تا آنکه ودیعت های
خدا خارج شوند .پس چون خارج شوند ،پیروز شده آنها [دشمنان] را خواهد کشت».

2

ن
هم� ن� ن� ف�ر ا�ز
امام حس� ن�؟ع؟ �غ ا�ئ ب� می ش�ود
صل�
ی
ب
� ی
کفایة االثر  120/از عمار بن یاسر روایت می کند« :در برخی غزوه ها همراه رسول خدا؟ص؟ بودم.
امیرالمؤمنین؟ع؟ پرچمداران را کش���ته و جمعیت دشمن را پراکنده بود ،از جمله آنکه عمرو
بن عبد اهلل جمحی و شیبة بن نافع را به هال کت رسانده بود .من حضور پیامبر؟ص؟ رسیدم و
عرضه داشتم :یا رسول اهلل ! درودهای خدا بر شما باد ،علی در راه خدا جهاد کرده و ّ
حق آن را
به جا آورده است .ایشان در گفتاری طوالنی که به فضل امیرالمؤمنین؟ع؟ اختصاص داشت
فرمودند :ای عمار ! خداوند تبارک و تعالی با من عهد کرده اس���ت که از صلب حس���ین نه تن
ُ
خواهند آمد و نهمین فرزند او از مردم غائب ش���ود ،و این فرموده ی خدای عزوجل اس���ت :ق� ْل
َ
َ َ
أْ ُ
ُ ُ َ ًَ
أ أ ُ ْ أ ْ
� َر� يْ� ت� ْم ِإ� ن� �ص بَ� َح َما�ؤ ك ْم �غ ْو را ف� َم ْن� يَ�� ِت� ي�ك ْم ِب� َم ٍاء َم ِع ي� ٍن� 3،بگو :به من خبر دهيد ،اگر آب [آشاميدنى]
شما [به زمين] فرو رود ،چه كسى آب روان برايتان خواهد آورد ؟

او غیبتی دراز مدت خواهد داشت که قومی در اثر آن [از حق] باز می گردند و [گروهی] دیگر
باقی می مانند.
در آخرالزم���ان او خ���روج می کن���د و دنی���ا را از ع���دل و داد پر می س���ازد ،و در راس���تای تأویل
 .1سوره ی فتح 25/
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ق���رآن پی���کار می کند ،آنگونه که من ب���رای تنزیل آن جنگیدم ،او همنام و ش���بیه ترین مردم به
من است.
ای عم���ار ! پ���س از م���ن فتن���ه ای ب���ه وقوع خواه���د پیوس���ت ،آن هن���گام از عل���ی و حزب او
پیروی کن».
کمال الدین  287/ 1از ابن عباس« :رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :همانا علی بن ابی طالب امام
َ
امت من و خلیفه ی پس از من بر آنان اس���ت ،و قائم منتظر که خدا بدو زمین را از عدل و داد
آ کنده می س���ازد همانگونه که از س���تم و بیداد مملو شده است ،از فرزندان اوست .سوگند به
آنکه مرا به حق به بش���ارت فرستاد کسانی که در دوران غیبت او بر اعتقاد به او استوار مانند،
از کبریت احمر 1کمیاب ترند.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در این هنگام جابر بن عبد اهلل انصاری برخاس���ت و عرضه داش���ت :ای فرس���تاده ی خدا !
آیا قائم از فرزندان ش���ما غیبتی خواهد داش���ت؟ فرمودند :قس���م به پ���روردگارم آریَ ،و ِل يُ� َم ِّح َص
ُ َّ
َ َ ْ َ
آ ُ
اهلل ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا َو يَ� ْمح ق� الك ِفا� ِر ي� نَ� 2،و تا خدا كسانى را كه ايمان آوردهاند خالص گرداند و كافران را
نابود سازد.

سری از ّ
ای جابر ! این امری از امر خدا و ّ
سر اوست که از بندگان او پوشیده شده ،پس مبادا
در آن تردید کنی ،چرا که شک در امر خدای عزوجل کفر است».

م�� ن�؟ع؟ و خ
س� ن� در�باره ی ت
ام� ؤ
س�اره ی �غ ا�ئ ب�
رالم� ن ی
ی
در فص ��ل فتنه های متصل به ظهور روایت اصبغ بن نباته گذش ��ت« :حضور حضرت امیر؟ع؟
رسیدم و ایشان را دیدم که متفکرانه با چوبی بر زمین می زند ،عرضه داشتم :یا امیرالمؤمنین !
چه ش���ده که ش���ما را چنین می بینم ،ب���ا حالت تفکر بر زمین می زنی���د؟ آیا به خالفت رغبت
دارید؟ فرمودند :نه ،به خدا سوگند که هیچ روزی نه در خالفت و نه در دنیا رغبت نداشتم،
ول���ی در مولودی اندیش���یدم که از نس���ل من و یازدهمی���ن فرزندم خواهد ب���ود .او همان مهدی
 .1برای کبریت احمر معانی مختلفی ذکر ش���ده اس���ت :یاقوت س���رخ ،طالی س���رخ و اکس���یری که اصح���اب کیمیا به
دنبال آنند .م
 .2سوره ی آل عمران 141/
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است که زمین را از عدل و داد می آ کند ،هم چنان که از ستم و جور پر شده است.
ب���رای او غیب���ت و حیرت���ی خواهد بود ک���ه گروه هایی در آن گم���راه ش���ده و گروه هایی دیگر
رهنمون می ش���وند ،گفتم :یا امیرالمؤمنین ! این حی���رت و غیبت چقدر به طول می انجامد؟
ّ
ّ
قاطعیت] که
فرمودند :مدتی .گفتم :آیا چنین خواهد شد؟ فرمود :آری ،همانسان [و با همان
تو آفریده ش���ده ای ،و چگونه تو _ ای اصبغ ! _ آن را درک کنی؟ آنان بهترین های این امتند که
با ابرار این عترت خواهند بود.
پرسیدم :پس از آن چه خواهد بود؟ ایشان فرمودند :آنگاه خداوند هر آنچه را بخواهد انجام
خواهد داد ،چرا که او بداء ها ،اراده ها ،غایات و نهایاتی دارد».

1

کم ��ال الدی ��ن  302/ 1از آن حضرت نقل می کند که بر فراز منبر کوف ��ه فرمودند« :خدایا ! زمینت
َ
ناگزیر است که حجتی از تو بر خلقت داشته باشد که آنان را به دینت رهنمون کند و دانشت
را به آنان بیاموزد ،تا حجت تو از بین نرود و پیروان اولیایت _ پس از آنکه بدو هدایتشان کردی _
گمراه نگردند.
او هم یا آش���کار اس���ت و اطاعت نمی ش���ود ،یا آنکه پنهان و منتظر است .اگر شخص او در
ح���ال هدایت مردم از آنها غائب ش���ود 2،دانش و آداب او در دل های مؤمنان اس���توار اس���ت،
و بدان عمل می کنند».
دالئل االمامة  251/از امام صادق؟ع؟« :مردی نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و از به درازا انجامیدن
دوران حکومت س���تم گله کرد ،ایشان بدو فرمودند :به خدا آنچه بدان امید دارید رخ نخواهد
داد ت���ا آنکه اهل باطل هال ک ش���وند ،جاه�ل�ان از میان روند و پرهی���زکاران ایمن گردند ،مدتی
کوتاه می گذرد تا آنکه [در تنگنا قرار گیرید و] برای یکی از ش���ما به اندازه ی موضع قدمش جا
نباشد ،و نزد مردم از مرداری نزد صاحبش بی ارزشتر باشید .شما در این حال خواهید بود که
َ ُّ أَ َ َ ْ
َ تَّ ذَ ْ تَ ْ أَ َ ُّ
الر ُس ُل َو ظ� ن�وا ��نّ ُه ْم ق�د
ی���اری خ���دا و فتح بیاید ،و این همان فرمایش خداس���ت :ح�ى ِإ��ا اس� ي��س
ُ �ذ َ ُ َ ْ َ
ك ِ بُ�وا ج� َاءه ْم ن�ص ُر ن�ا 3،تا هنگامى كه فرس���تادگان [ما] نوميد ش���دند و [مردم] پنداشتند كه به آنان
 .1کافی 338/ 1
 .2در کافی  339/ 1چنین آمده :إن غاب عن الناس شخصهم في حال هدنتهم .م
 .3سوره ی یوسف؟ع؟ 110/
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ً
واقعا دروغ گفته شده ،يارى ما به آنان رسيد».

غیبت نعمانی  140/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :در روزگار امیرالمؤمنین؟ع؟ فرات فزون
و لبریز ش���د ،از این رو خود و دو پسرش���ان حس���ن و حس���ین؟امهع؟ آمدند و از کنار ثقیف عبور
کردند ،آنها گفتند :علی آمده تا [فزونی] آب را بازگرداند.
ایش���ان فرمودند :بدانید ! به خدا قس���م من و این دو پس���رم به قتل خواهیم رس���ید ،و به طور
حت���م خ���دا مردی از فرزندان مرا در آخرالزمان خواهد فرس���تاد که خونخواه���ی ما کند .او برای
تمییز اهل ضاللت غائب خواهد شد ،تا جایی که نادان گوید :خدا هیچ نیازی به آل محمد
ندارد».
نهج البالغة  145/خطبه ی « :100س���پاس خدایی را که فضل خود را در میان خلق گسترد،
و دس���ت او به س���خاوت باز اس���ت ،ما او را در تمام���ی امورش حمد می گویی���م و برای رعایت
حقوقش از او یاری می جوییم .گواهی می دهیم به اینکه الهی جز او نیست و محمد؟ص؟ بنده
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و رس���ول اوس���ت .او را فرس���تاد تا فرمانش را اظهار نماید و س���خن به یاد او گوید .ایشان هم به
امانت آن را به انجام رس���اند و راس���تکار [از میان] رفت و بیرق حق را در میان ما گذارد .هرکه
از آن پیش افتد [از دین] خارج ش���ود ،و آنکه از آن سرپیچد نابود گردد ،و هر کس بدان ملتزم
باشد [به حق] ملحق شود.
راهنمای آن بیرق س���خن بی درنگ نمی گوید ،با ش���تاب نمی ایس���تد ،و چون ایستاد سریع
اس���ت .پ���س چ���ون ش���ما فرمانبردار او باش���ید و ب���ا انگش���ت هایتان بدو اش���اره کنی���د [و او را
ب���زرگ داری���د] ،مرگ او را در رس���د و ببرد .پ���س از او آن مقدار که خدا بخواه���د درنگ کنید تا
ّ
آنکه خدا کس���ی را برایتان بفرس���تد که ش���ما را گ���رد آورد و پراکندگی تان را ب���ه انضمام مبدل
س���ازد .پس در آنکه [شایس���تگی دارد ،ولی به جهت نبود ش���رائط الزم] نیامده [برای امارت]
طم���ع نکنید [و اص���رار ننمایید] ،و از آنکه پش���ت کرده نومید نش���وید ،زیرا آنکه پش���ت کرده
ش���اید یکی از دو پایش بلغزد [و برخی ش���رائط الزم حاصل نباش���د ]،ولی دیگری استوار ماند
[و برخی شرائط حاصل باشد] ،آنگاه هر دو باز گردند و استوار شوند.
بدانید ! َم َثل خاندان محمد؟ص؟ مثل ستارگان آسمان است ،اگر ستاره ای فرود آید و پنهان
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شود دیگری طلوع می کند ،پس گویا نیکی های خدا در میان شما کامل شده ،و آنچه را امید
دارید به شما نمایانده است».
ابن میثم بحرانی در ش ��رح نهج البالغة  6/ 3خطبه ی  971می نویسد« :این فصل دربردارنده ی
مطالبی چند اس���ت :آ گاه���ی دادن از امامان پس���ین؟مهع؟ ،تعلیم نحوه ی رفتار م���ردم با آنان،
امید بخشیدن به مردم با ظهور امامانی از آل محمد؟ص؟ یکی پس از دیگری ،وعده ی تکامل
َ
احسان الهی به وسیله ی ظهور امام منتظر که آنان آرزومند اویند...
[وی در ش���رح جمله ی آخر می نگارد ]:این س���خن به لطف و امتنانی که خدا با ظهور امام
َ
منتظر در حق آنان می کند ،و به وجود ایشان احوال آنها را سامان می دهد ،اشاره دارد.
در اثن���ای برخ���ی خطبه های امام؟ع؟ ب���ه مطالبی پیرام���ون جریاناتی که پس از ایش���ان رخ
می دهد برخوردم ،مطالبی که به شرحی برای این خطبه می ماند ،و آن این است:
ای قوم ! به یقین بدانید جاهلیت شما که قائم ما با آن مواجه می شود ،کمتر از آن جاهلیت
ش���ما که پیامبر؟ص؟ با آن روبرو ش���د نیس���ت ،زیرا آن روز تمامی امت درگی���ر جاهلیت بودند،
مگر کس���ی که خدا بر او رحم کرد ،پس ش���تاب ننمایید که هراس ش���تابان به سراغتان آید ،و
بدانید مدارا مبارک است و در درنگ بقا و راحتی است ،و امام نسبت به آنچه انکار می کند
داناتر است.
قس���م ب���ه جانم او قاضیان بد را از ش���ما بر خواهد کند ،ریاکاران را ب���ر خواهد گرفت ،امیران
ستمکار را کنار خواهد زد ،زمین را از هر فریبکاری پاک خواهد گرداند ،در میان شما به عدل
رفتار خواهد نمود ،و ترازوی مستقیم را در میان شما به پا خواهد داشت.
زندگان شما آرزوی بازگشت مردگانتان را خواهند نمود»...
شرح نهج البالغة ابن ابی الحدید  94/ 7ذیل این فقره از سخنرانی امام؟ع؟ :خدا کسی را برایتان
ّ
مبدل س ��ازد ،می نویسد« :مقصود کسی
بفرس ��تد که ش ��ما را گرد آورد و پراکندگی تان را به انضمام

از اهل بیت؟مهع؟ اس���ت .این س���خن اش���اره به مهدی اس���ت که در آخرالزم���ان ظهور می کند.
اصحاب ما [معتزله] بر این باورند که او امروز موجود نیست و بعدها به وجود خواهد آمد ،ولی
 .1مقصود همین خطبه ای است که هم اکنون گذشت و در شرح ابن میثم با این شماره آمده است.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

855

شیعیان معتقدند او هم اکنون موجود است».
احتج ��اج  251/ 1روایت می کند« :زندیقی ن���زد امیرالمؤمنین؟ع؟ آمد و گفت :اگر اختالف و
تناقض در قرآن نبود ،هر آینه به دین ش���ما در می آمدم ،حضرت در فرمایشی مفصل فرمودند:
بدان ! زمانی بر این مردم فرا خواهد رس���ید که حق پوشیده باشد و باطل ظاهر و مشهور ،و این
هنگامی است که نزدیکترین مردم به آنها دشمن ترین آنان نسبت به حق باشد ،وعده ی حق
ً
ُ ن َ َ ْ تُ َ ْ ُ �ؤْ نُ نَ ْ ُ ْ ً َ
1
و� َو �زُ ل�ز ِ لوا �ز ِ ل�زَ الا ش� ِد ي�دا،
نزدیک شود ،الحاد باال گیرد و فساد آشکار گردد ،ه�ا ِلك با�� ِل ي� الم ِم�
آنجا [بود كه] مؤمنان در آزمايش قرار گرفتند و س���خت تكان خوردند .و کافران اس���امی اش���رار را بر
آن���ان نهند ،پس ت�ل�اش مؤمن در آن خواهد بود که خون���ش را از نزدیکترین مردم به خود حفظ
کند .آنگاه اس���ت ک���ه خداوند ف���رج اولیایش را فرو می فرس���تد و صاحب االمر بر دش���منانش
غالب می گردد».
غیبت نعمانی  156/از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کند« :صاحب این امر از فرزندان من است،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هموست که گفته می شود :مرد یا هال ک شد ،نه ،بلکه در کدامین وادی سیر می کند».

�غ
ن
ن
حس� م� ت��ی؟ع؟ :خ� ن
گردا�د،
طولا�ی می
داو�د عمر او را در ی� ب� ت�
امام
ن ج
ب
آ
آ
ق
� ن�گاه ب�ه � ت
در� خ�ود او را � ش�کار می سا�ز د
کمال الدین  315/ 1از ابو س ��عید عقیصا نقل می کند« :هنگامی که امام حس���ن؟ع؟ با معاویه
صلح کرد ،مردم نزد ایشان آمدند و برخی نیز زبان به مالمت گشودند ،ایشان فرمودند :افسوس
بر ش���ما ،نمی دانید چه کردم ،به خدا س���وگند کار من برای شیعیانم از هر آنچه خورشید بر آن
طلوع کرده یا غروب نموده بهتر است.
آیا نمی دانید من به تصریح رس���ول خدا؟ص؟ ،امام واجب االطاعه ی ش���ما و یکی از دو آقای
جوانان اهل بهشتم؟ گفتند :آری ،فرمودند :آیا ندانستید که خضر وقتی کشتی را سوراخ کرد،
دیوار را به پا داش���ت ،و آن پس���ر را کشت ،این امور خشم موسی بن عمران را به همراه داشت،
زی���را وجه حکمت آن برایش پوش���یده ب���ود ،در حالی که نزد خداوند _ تعال���ی ذکره _ حکمت
 .1سوره ی احزاب 11/
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و صواب بود؟
آیا ندانستید که هیچ یک از ما نیست مگر آنکه بیعت طاغوت زمانش را بر گردن دارد ،مگر
قائم که روح اهلل عیسی بن مریم پشت سر او نماز می گزارد؟ خدای عزوجل والدت او را مخفی
و ش���خص او را غائ���ب می نمای���د ،تا وقت���ی که خروج می کن���د ،بیعت هیچ کس���ی بر گردنش
نباش���د .او نهمین تن از فرزندان برادرم حس���ین می باش���د و فرزند بانوی کنیزان .خدا عمر او را
در غیبتش طوالنی می گرداند ،س���پس به قدرت خود او را در چهره جوانی کمتر از چهل س���ال
آشکار می نماید .این برای آن است که بدانند خداوند بر همه چیز تواناست».

امام حس� ن�؟ع؟ :م� ث آ ن �غ ئ
تق
س�م می ن
ک� ن�د،
را� ��که ا� ب� می ش�ود را �� ی
ی
ی
در حالی که �ز ن�ده اس�ت !
پیشتر احادیثی گذشت از جمله :كمال الدين  317/1از امام حسین؟ع؟ نقل می کند که فرمودند:

«قائم این امت ،نهمين تن از فرزندان من است .اوست كه غيبت مى كند و هموست که زنده
است و ميراثش تقسيم مى شود».

�غ
ق
د� ن�؟ع؟ � :ئا�م ما دو ی� ب� ت� دارد
امام �ز �ی �نالعا ب� ی

أُ ُ
کم ��ال الدی ��ن  323/ 1از امام س ��جاد؟ع؟ روایت می کند« :ای���ن آیه درباره ی ما نازل ش���دَ :و�ولوا
َ
أَ
تَ
ال� ْر َحام َ� ْع ُض� ُه ْم أ� ْو َلى � َ� ْ
ف
�ض
ا�
�
ك
�
�
ع
اهلل 1،و خويش���اوندان نس���بت ب���ه يكديگ���ر [از ديگ���ران] در
بِ ِ
بِ ب ٍ ِ ي ِ
ِ ب
َ َََ َ ً
ً َ
كت���اب خدا س���زاوارترند .و در م���ورد ما ف���رود آم���ده اس���تَ :و�ج علها ك ِل َم ة� بَ� ِقا� يَ� ة� ِ�ف ي� ع ِق� ِب� ِه 2،و آن را

در فرزن���دان خ���ود گفت���اری ج���اودان ک���رد .و امامت تا روز قیامت در نس���ل حس���ین ب���ن علی بن
ابی طالب است.
قائ���م ما دو غیب���ت دارد که یکی از دیگری طوالنی تر اس���ت ...زمان دیگ���ری چنان به درازا
می کشد که اکثر معتقدان این امر از آن بازگردند .پس تنها کسی که یقینش محکم و معرفتش
 .1سوره ی انفال 75/
 .2سوره ی زخرف 28/
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صحیح باشد ،در درون خود ایرادی بر حکم ما نگیرد و تسلیم ما اهل بیت باشد ،بر آن استوار
خواهد ماند».

ق
ه�گام که خ� ن
ن
داو�د ت
واه�د ب�ود آ� ن� ن
س�اره ت� ن
ا� را
امام ب�ا�ر؟ع؟ :چ�گو�ه خ� ی
ن�ا پ�د ی�د ن
ک�د؟
کافی  338/ 1از معروف بن خربوذ از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :ما همانند س���تارگان آس���مان
هس���تیم که هرگاه ستاره ای ناپدید گردد ،ستاره ای آشکار ش���ود ،تا آن زمان که با انگشتانتان
اش���اره کنید و گردن هایتان را باال گیرید ،خداوند س���تاره تان را پنهان خواهد س���اخت .آنگاه
پس���ران عبد المطلب یکس���ان ش���وند و هیچ یک از دیگری ش���ناخته نش���ود .پس آن زمان که
ستاره تان طلوع کرد ،پروردگارتان را سپاس گزارید».
کمال الدین  329/ 1مش ��ابه آن را نقل می کند و در آن آمده اس ��ت« :به امام باقر؟ع؟ گفتم :مرا از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خود بیاگاهانید ،فرمودند ... :چون پس���ران عبد المطلب یکس���ان شوند و هیچ یک از دیگری
ش���ناخته نشود ،خداوند عزوجل امامتان را آشکار سازد ،پس حمد خدای عزوجل را به جای
آوری���د .او میان دو امر س���خت و آرام مخیر می ش���ود ،م���ن گفتم :فدایت ش���وم ،کدامیک را بر
می گزیند؟ فرمودند :سخت را بر آرام اختیار می کند».
همان  330/ 1از جابر جعفی از ایشان نقل می کند« :زمانی بر این مردم فرا می رسد که امامشان
غائب ش���ود .پس خوش���ا به حال کسانی که در آن زمان بر امر ما استوار مانند .کمترین پاداش
آنها آن اس���ت که خداوند جل جالله ندایش���ان می کند :مردان و زنان بنده ی من ! به ّ
س���ر من
ایمان آوردید و غیب مرا تصدیق نمودید ،پس به پاداش نیک ش���ادمان باش���ید .ش���ما به حق
بندگان منید ،تنها از شما می پذیرم ،و شما را مورد عفو و غفران خویش قرار می دهم ،به خاطر
ش���ما بر بندگانم باران می بارم و بال را از آنان باز می دارم ،و اگر ش���ما نبودید عذابم را بر آنان فرو
می فرستادم.
جابر گوید :عرضه داش���تم :ای پس���ر رس���ول خدا ! بهترین عمل مؤمن در آن زمان چیس���ت؟
فرمودند :نگاهداری زبان و نشستن در خانه».
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غیبت نعمانی  154/از ابو الجارود از ایشان نقل می کند« :ای ابو الجارود ! چون فلک به گردش
در آید و بگویند :او مرد یا هال ک ش���د[ ،اگر زنده اس���ت ]،در کدام وادی س���یر می کند ،و کسی
که خواهان اوست گوید :چسان او ظاهر می شود در حالی که استخوان هایش پوسیده است،
در آن هنگام امید او را داش���ته باش���ید ،پس چون خبر او را شنیدید ،اگرچه چهار دست و پا و
بر روی برف به سراغش بروید».
هم ��ان  171/از ابراهیم ب ��ن عمر یمانی از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :صاحب این امر دو غیبت
خواهد داشت.
و نیز ش���نیدم فرمودند :قائم قیام نمی کند ،در حالی که بیعت احدی بر گردنش باش���د».
همان  173/از محمد بن مسلم از آن حضرت« :قائم دو غیبت دارد ،در یکی از آن دو گویند:
از بین رفت ،و معلوم نیست در کدامین وادی سیر می کند».
همان  176/از زراره از ایش ��ان« :قائم غیبتی خواهد داش���ت و خانواده اش 1او را انکار خواهند
نمود ! عرض کردم :چرا غیبت می کند؟ فرمودند :می هراسد _ و به شکم خود اشاره کردند»._2
همان  177/از ایش ��ان روایت می کند« :آن پس���ر پیش از قیام غیبتی خواهد داشت ،و اوست
که به دنبال میراثش هستند».
کفای ��ة االث ��ر  248/روایت می کند« :کمیت بن ابی مس���تهل گوید :نزد امام باقر؟ع؟ رس���یدم و
عرضه داش���تم :ای پس���ر پیامبر ! در مورد ش���ما چند بیتی س���روده ام ،آیا رخصت می دهید آن
را بخوانم؟ فرمودند :در ایام البیض هس���تیم ،عرض کردم :اش���عارم فقط در مورد شماست ،و
رخصت دادند ،من هم شروع کردم به خواندن:
أضحکین الدهـ ــر و أبکـاین
لتسعة بالطف قد غـودروا

و الدهر ذو صرف و ألوان
ً
صاروا مجیعا رهن أ کفان

روزگار مرا خنداند و گر یاند ،و روزگار چهره ها و رنگ های خمتلیف دارد
این به خاطر نه تین بود که کشته و در کربال رها شدند
 .1شاید به جعفر عموی امام مهدی؟ع؟ اشاره داشته باشد .م
 .2کنایه از کشته شدن

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

859

ه���م امام باق���ر و هم امام صادق؟امهع؟ گریس���تند و ص���دای گریه ی دختری را از پش���ت پرده
شنیدم ،به اینجا که رسیدم:
و ســتة ال یتجاری هبم
ّمث ع ــیل اخلی ــر مـ ــوال کم

بنو عقیل خیر فتیان
ذکرهم ّ
هیج أح ـ ــزاین

و شش تن که مهانندی ندارند ،پسران عقیل که هبتر ین جوانان بودند
سپس ّ
عیل اخلیر امامتان ،یاد آنان غم های مرا هتییج کرد

ایشان گریستند و فرمودند :هر کسی که ما را یاد کند یا در حضور او یاد شویم ،و از چشمانش
_ گرچه _ به قدر بال پش���ه ای اش���ک بیرون آید ،خداوند خانه ای در بهش���ت برایش بنا خواهد
کرد ،و آن اشک را حائل میان او و آتش قرار خواهد داد.
وقتی به این ابیات رسیدم:

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ً
ً ً
مسرورا مبا ّ
أو شامتـ ـ ــا یوما م ــن اآلن
مسکم
من کان
ً
فق ـ ــد ذللمت بعـ ـ ــد ّ
أدفع ضیما حنی یغش ــاین
عز مفـ ـ ـ ــا
ّ
آنکه از آچنه بر سر مشا آمده ،مسرور و خرسند شود _ چرا که مشا پس از ّ
عزمتندی به ذلت دچار شدید _،
از این رو چون ستمی بر من وارد آید ،آن را دفع خنواهم کرد

امام؟ع؟ دست مرا گرفته صدا زدند :خدایا ! گناهان پیشین و پسین کمیت را بیامرز.
وقیت به این بیت رسیدم:

میت یقوم ّ
احلق فیکم میت

ّ
مهدیکم الثاین
یقوم

چه زمان حق در میان مشا قیام می کند ،چه زماین دومنی مهدی مشا 1قیام می مناید؟
ً
ً
ایش���ان فرمودند :س���ریعا ،اگر خدا بخواهد ،س���ریعا .آن���گاه افزودند :ای ابا مس���تهل ! قائم ما

نهمی���ن تن از فرزندان حس���ین اس���ت ،امامان بعد از رس���ول خدا؟ص؟ دوازده نفر هس���تند ،و او
قائم است.
عرضه داش���تم :آقای من ! این دوازده تن کیانند؟ فرمود :نخس���تین آنان علی بن ابی طالب
است ،پس از ایشان حسن و حسین ،بعد از حسین علی بن الحسین و من هستیم ،و پس از
 .1شاید مقصود از مهدی نخست ،رسول خدا یا امیرالمؤمنین؟امهع؟ باشند.
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من این است _ و دست خود را بر شانه ی جعفر گذاشتند _.
گفت���م :پ���س از او چه کس���انی خواهند بود؟ فرمودند :پس���رش موس���ی ،پس از او هم پس���رش
علی ،بعد از علی پس���ر او محمد ،بعد از او پس���رش علی و بعد از علی پس���رش حسن _ که پدر
قائمی است که خروج می کند و دنیا را از عدل و داد می آ کند ،و سینه های شیعیان ما را شفا
می بخشد _ خواهند بود.
ع���رض ک���ردم :ای پس���ر پیامبر ! چ���ه زمان خ���روج خواهد ک���رد؟ فرمودند :همین س���ؤال را از
رسول خدا؟ص؟ پرسیدند و ایشان فرمودند :او مانند قیامت است که تنها ناگهانی به سراغتان
می آید».

ک� ن�د که خ� ن
ق
صاد�؟ع؟ :چ�را نا�کار می ن
داو�د عمر مهدی را
امام
ن
ن
طولا�ی گردا�د؟ !
غیب ��ت نعمان ��ی  172/از ح ��ازم بن حبی ��ب نقل می کند« :ن���زد امام ص���ادق؟ع؟ رفتم و عرضه
داش���تم :خداوند ش���ما را س���امان ده���د ،پدر و م���ادرم از دنیا رفتن���د و حج به ج���ا نیاوردند ،و
خداون���د به من روزی خوبی داده اس���ت ،نظر ش���ما درباره ی حج به نیابت از آنها چیس���ت؟
فرمودند :این کار را انجام ده که به آنان می رسد ،در ادامه فرمودند :ای حازم ! صاحب این امر
دو بار غائب خواهد شد که در بار دوم ظهور می کند ،پس هرکه نزد تو آمد و گفت دست خود
را از خاک قبر ایشان تکانده است ،تصدیق نکن».
همان  245/از خالد بن صفار« :از امام صادق؟ع؟ س���ؤال ش���د :آیا قائم به دنیا آمده اس���ت؟
فرمودند :نه ،و اگر او را درک کنم ،ایام زندگی خود را به خدمت او خواهم گذراند».
غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی « :259/ن���زد امام صادق؟ع؟ از ش���گفتی و اس���تبعاد س���نیان در مورد
غیب���ت امام مهدی؟ع؟ و طول عمر ایش���ان س���خن به میان آمد ،فرمودند :چ���را انکار می کنند
که خداوند عمر صاحب این امر را طوالنی کند ،همانگونه که عمر نوح؟ع؟ را طوالنی کرد؟ !»
دال ئ ��ل االمام ��ة  290/از زراره از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :قائ���م دو غیبت دارد که یکی
طوالنی تر از دیگری است».
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کاف ��ی  340/ 1از مفض ��ل ب ��ن عمر از حضرت ص ��ادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :صاحب ای���ن امر دو
غیبت خواهد داش���ت .در یکی از آن دو نزد اهلش باز می گردد ،و در دیگری گفته می ش���ود:
هال ک شده است[ ،یا اگر زنده است ]،در کدام وادی سیر می کند؟
ّ
مهدویت ش���د] چه کنیم؟ فرمودند:
عرض کردم :آن هنگام [اگر کس���ی خروج کرد و مدعی
اگ���ر کس���ی ادعای این ام���ر را کرد ،از او درباره ی اموری که کس���ی چون قائم [می تواند] پاس���خ
دهد ،سؤال کنید».
همان از ایش ��ان روایت می کند« :قائم دو غیبت دارد :یکی کوتاه و دیگری بلند .در اولی تنها
شیعیان خاص او از مکانش اطالع دارند ،ولی در آن دیگری تنها خادمان خاص ایشان».
هم ��ان  338/ 1از مفض ��ل بن عمر روایت می کند« :در حضور ام���ام صادق؟ع؟ بودم و در خانه
کسان دیگری هم بودند .من پنداشتم امام؟ع؟ غیر مرا خطاب کردند ،ایشان فرمودند :به خدا
قس���م صاحب این امر ،از شما غائب و پنهان می ش���ود تا آنکه گفته شود :او مرد ،هال ک شد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در کدام وادی سیر می کند؟ شما بسان کشتی ها که امواج دریا آنها را واژگون می کنند ،واژگون
خواهید ش���د ،پس تنها کس���ی نجات خواهد یافت که خدا از او پیمان گرفته ،ایمان را در دل
او نوشته و او را با روحی از جانب خود تأیید نموده باشد.
دوازده پرچم مش���تبه _ که از یکدیگر قابل ش���ناخت نیس���تند _ نیز باال می رود.
مفض���ل گوید :من گریس���تم ،ایش���ان فرمودن���د :ای ابا عب���د اهلل ! چرا گری���ه می کنی؟ عرضه
داش���تم :چس���ان نگریم ،حال آنکه ش���ما می فرمایید دوازده پرچم مش���تبه که از یکدیگر قابل
شناسایی نیستند باال می رود ؟
ام���ام؟ع؟ ب���ه آفتاب���ی ک���ه در ات���اق وارد ش���ده ب���ود نگریس���تند و فرمودن���د :ای اب���ا عبد اهلل !
این خورش���ید آش���کار اس���ت؟ پاس���خ مثب���ت دادم ،ایش���ان فرمودند :ام���ر ما از این خورش���ید
آشکارتر است».

1

کاف ��ی  335/ 1از یم ��ان تم ��ار نقل می کند« :ن���زد امام صادق؟ع؟ نشس���ته بودیم ک���ه فرمودند:
صاحب این امر غیبتی خواهد داش���ت ،کس���ی که در آن دوران دین خود را نگاه دارد ،بس���ان
 .1مشابه آن غیبت نعمانی 151/
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کس���ی اس���ت که بر درختی خاردار دس���ت بکش���د _ و با دس���ت نش���ان دادن���د _ ،کدامیک از
شماست که خار قتاد 1را با دست بگیرد؟ آنگاه مدتی سر به زیر انداختند ،بعد فرمودند :برای
صاحب این امر غیبتی خواهد بود ،پس بنده تقوای خدا پیشه کند و دینش را نگاه دارد».

2

کم ��ال الدی ��ن  333/ 2از صفوان ب ��ن مهران از آن حض ��رت روایت می کند« :کس���ی که به تمامی
امامان اقرار کند ولی منکر مهدی باشد ،چونان کسی است که تمامی پیامبران را بپذیرد ولی
نبوت حضرت محمد؟ص؟ را انکار کند.
پرسیدند :ای پسر پیامبر ! مهدی از فرزندان شما کیست؟ فرمودند :پنجمین نفر از فرزندان
هفتم ،او از شما غائب می شود و بردن نامش بر شما حالل نخواهد بود».
کافی  338/ 1از محمد بن مس ��لم از ایش ��ان نقل می کند« :اگر به شما خبر غیبت صاحب این
امر رسید ،انکار نکنید».
کمال الدین  341/ 2از صفوان بن مهران جمال می آورد« :امام صادق؟ع؟ فرمودند :به خدا قسم
مهدی ش���ما از ش���ما پنهان ش���ود تا جایی که جاهلتان گوید :خدا هیچ نی���ازی به آل محمد
ِ
ندارد .آنگاه بس���ان س���تاره ی درخش���ان بیاید و زمین را همانگونه که از جور و س���تم پر ش���ده،
از عدل و داد بیاکند».
غیبت نعمانی  154/و  155از حماد جالب« :در حضور امام صادق؟ع؟ س���خن از قائم آمد،
ایشان فرمودند :چون او قیام کند مردم گویند :چگونه چنین چیزی ممکن است و حال آنکه
استخوان های او از زمان کذا و کذا پوسیده است».
همان  158/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که مردم امام را نیابند ،روزگاری درنگ
می کنند و کس���ی را از دیگری نمی شناسند ،س���پس خداوند عزوجل صاحب آنان را برایشان
ظاهر خواهد ساخت».
کمال الدین  350/ 2از زراره از آن حضرت« :زمانی بر این مردم فرا می رسد که امامشان غائب
می ش���ود ،عرضه داش���تم:مردم در آن زمان چه کنند؟ فرمودند :به همان امر [والیت ما] که هم
 .1درختی خاردار
 .2نظیر آن غیبت نعمانی  ،169/اثبات الوصیة  226/و کمال الدین 343/ 2
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اکنون بر آنند ،متمسک بمانند ،تا آنکه برایشان آشکار گردد».
کافی  337/ 1از عبید بن زراره از ایش ��ان نقل می کند« :مردم امامش���ان را نمی یابند ،او در موسم
حضور می یابد و مردم را ببیند ،لکن آنان ایشان را نمی بینند».
همان  339/ 1از ایشان« :قائم دو غیبت خواهد داشت ،در یکی از آن دو در موسم ها حضور
می یابد ،و مردم را می بیند ،اما آنها ایشان را نمی بینند».
دال ئ ��ل االمام ��ة  261/از ام ��ام صادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :س���الی که صاحب این امر در موس���م
حضور نیابد[ ،حج] از مردم قبول نشود».

ّ
کاف ��ی  333/ 1از آن حض ��رت نقل می کن ��د« :نزدیکترین حالتی که بندگان ب���ه خداوند _ جل

ذک���ره _ دارن���د ،و بیش���ترین رضایت خداوند از آنان ،زمانی اس���ت که حج���ت خدای عزوجل
را نیابن���د و او بر آنان ظاهر نش���ود ،و از مکان او آ گاه نباش���ند ،آن���ان می دانند حجت و میثاق
ّ
خداوند _ جل ذکره _ از میان نرفته است ،پس آن هنگام صبح و شام منتظر فرج باشید.
فـرهـنـــــــگ
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احــــادیـــث
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و ش���دیدترین غضب خدا بر دشمنانش آن هنگام است که حجت را نیابند و بر آنان ظاهر
نش���ود ،و او [خداوند] می داند اولیایش به تردید نمی افتند ،و اگر می دانست آنان دچار تردید
می ش���وند ،دیده بر هم زدنی حجت خود را پنهان نمی کرد ،و این امر [ظهور] تنها بر س���ر ش���رار
مردمان [و پس از آ کنده شدن زمین از فساد آنان] خواهد بود».
غیبت نعمانی  159/از عبد اهلل بن سنان نقل می کند« :من و پدرم نزد امام صادق؟ع؟ رفتیم،
ایش���ان فرمودن���د :چگون���ه خواهید بود آن زمان���ی که در حالتی به س���ر برید که ام���ام هدایت و
پرچمی آشکار را نبینید؟ تنها کسی از آن حیرت نجات یابد ،که دعای غریق را بخواند.
پ���درم عرضه داش���ت :به خدا قس���م ،ای���ن بالس���ت ،فدایت گ���ردم ،آن هنگام چ���ه کنیم؟
فرمودند :چون آن زمان فرا رس���ید _ و تو هرگز آن را در نخواهی یافت _ ،به آنچه در دس���ت دارید
[والیت ما] متمسک باشید ،تا آنکه امر برایتان آشکار گردد».
اثب ��ات الوصی ��ة  226/از حارث بن مغیره از ایش ��ان نقل می کند« :قائم امام و پس���ر امام اس���ت،
و پیش از قیام او [معرفت به] حالل و حرامش���ان را از او می گیرند ،عرض کردم :خداوند ش���ما
را س���امان دهد ،هنگامی که مردم امامش���ان را نیابند ،از چه کسی بگیرند؟ فرمودند :وقتی آن
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زمان فرا رس���ید ،هر آنکه را دوس���ت می داش���تی دوس���ت بدار و منتظر فرج باش ،که چه زود به
سراغت خواهد آمد».
دیگ ��ر از ام ��وری ک ��ه از ام ��ام صادق؟ع؟ رس ��یده ،حرم ��ت بردن ن ��ام حضرت مهدی؟ع؟ اس���ت.

کافی  333/ 1از علی بن رئاب از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :جز کافر ،کس���ی نام صاحب این
امر را نمی برد».
بیش ��تر فقهای ما اینگونه روایات را مربوط به غیبت صغری می دانند ،زمانی که س ��لطه به دنبال
ایشان بود ،البته برخی آن را تا زمان ظهور تعمیم داده اند.

امام کا�ظ م؟ع؟ :ن� ت
عم� ب� ن
اط� ،امام �غ ا�ئ ب�
کمال الدین  360/ 2از عباس بن عامر قصبانی از امام کاظم؟ع؟ نقل می کند« :صاحب این امر
کسی است که مردم گویند :هنوز به دنیا نیامده است».
همان  368/ 2از محمد بن زیاد ازدی نقل می کند« :از امام موس���ی بن جعفر؟امهع؟ درباره ی این
َ أَ ْ َ �غَ َ َ ْ ُ ْ ن َ َ ُ ظ َ َ ةً َ َ َ ً
اط ن� ة� 1،و نعمتهاى ظاهر و باطن خود را بر شما تمام كرده
آیه پرسیدم :و�س ب� عل ي�كم ِ�عمه � ِاهر� و ب� ِ
است ،ایشان فرمودند :نعمت ظاهر امام ظاهر است ،و نعمت باطن امام غائب.
عرض کردم :آیا در میان امامان کس���ی خواهد بود که غیبت کند؟ فرمودند :آری ،ش���خص
او از دیدگان مردمان غائب می شود ،ولی یاد او از دل مؤمنان نه ،و او دوازدهمی ماست»...

ولاد� او خ
امام ض
م� ف�ی ت
ت
�نس� ش� ن�ه
ر�ا؟ع؟:
اس� ،ولی ب
کافی  341/ 1از ایوب بن نوح روایت می کند« :به امام رضا؟ع؟ گفتم :امیدوارم شما صاحب
این امر باش���ید ،و خدا آن را بدون شمش���یر به شما بس���پارد ،زیرا با شما بیعت شده و درهم ها
به نامتان زده اند ،ایش���ان فرمودند :هر کس���ی از ما که نامه ها برایش آید ،با انگشتان بدو اشاره
کنند ،در مورد مسائل از او پرسند و اموال را به سویش حمل کنند ،یا ترور می شود و یا بر بستر
می میرد ،تا آنکه خداوند برای این امر پسری از ما را برانگیزد که والدت و محل نشو و نمای او
 .1سوره ی لقمان 20/
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مخفی است ،ولی نسبش نه».
کم ��ال الدین  372/ 2از عبد الس�ل�ام ب ��ن صالح هروی نقل می کن ��د« :از دعبل بن علی خزاعی
شنیدم :آن قصیده ام را که ابتدایش چنین است برای موالیم امام رضا؟ع؟ خواندم:
مدارس آیات خلت من تالوة

و منزل وحی مقفر العرصات

خانه ه���ایی ک���ه مدارس آیه های قرآن و فرودگاه وحی بود ،ویل اکنون عرصه های آن خایل و
و یران است.
وقتی به این ابیات رسیدم:
خروج إمام ال حمالة خارج
ّمییز فینــا کل ّ
حق و باطــل

یقـ ــوم عیل اسـ ــم اهلل و البـرکـات
و جیزی عیل النعماء و النقمات

[آچن���ه ب���دان امی���د دارم] خروج امامی اس���ت که البته خ���ارج خواهد ش���د ،و به نام خ���دا و برکات او
قیام می کند.
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در میان ما هر حق و باطیل را از هم متییز داده و به نعمت و عقوبت جزا می دهد.

امام؟ع؟ گریه ی ش���دیدی کردند ،آنگاه س���ر ب���ر آورده فرمودند :ای خزاع���ی ! روح القدس بر
زبانت به این دو بیت س���خن گفت ،آیا می دانی این امام کیست ،و چه زمانی قیام می کند؟
چه زمان ،خبر از وقت اس���ت و پدرم از پ���درش از پدرانش؟مهع؟ برایم نقل کرد که به پیامبر؟ص؟
گفتن���د :ی���ا رس���ول اهلل ! قائم از فرزندان ش���ما چه زمانی خ���روج می کند؟ ایش���ان فرمودندَ :م َثل
ً
ُ َ ثَ قُ َ تْ ف َّ َ َ ت َ أ
ُ َ ّ َ َ قْ ت َ
َ أْ ُ
ال� ض
َ �غْ تَ ة 1
ر� لا ت�� ِت� ي�ك ْم ِإ�لا ب� ��،
ا� و
او مث���ل قیام���ت اس���ت لا ي��ج ِل ي�ها ِلو� ِ�ها ِإ�لا هو ��ل� ِ� ي� السماو ِ
جز او [هيچ كس] آن را به موقع خود آشكار نمىگرداند[ .اين حادثه] بر آسمان ها و زمين گران است،
جز ناگهان به شما نمىرسد».

هم ��ان  480/ 2از فض ��ال از ایش ��ان روایت می آورد« :گویا ش���یعیان را به هنگام فقدان س���ومین
فرزندم 2می نگرم که بس���ان گوسفندان در پی چراگاهند ولی نمی یابند ،عرض کردم :ای پسر
ّ
ّ
رس���ول خدا ! علت چیست؟ فرمودند :زیرا امامشان غائب می گردد ،از علت غیبت نیز سؤال
 .1سوره ی اعراف 187/
 .2مقصود امام عسکری؟ع؟ است که با شهادت ایشان دوران غیبت امام مهدی؟جع؟ و حیرت شیعیان آغاز شد.
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کردم و فرمودند :تا آن هنگام که به شمشیر قیام می کند ،بیعت با احدی در گردنش نباشد».
غیبت نعمانی  180/از محمد بن ابی یعقوب بلخی از آن حضرت نقل می کند« :ش���ما به آنچه
ش���دیدتر و بزرگتر اس���ت آزموده خواهید شد 1،به جنین در ش���کم مادر و شیرخوار ،تا جایی که
گفت���ه ش���ود :ناپدید ش���د و مرد ،و گوین���د :امامی در کار نیس���ت ،و حال آنکه رس���ول خدا؟ص؟
غائب شد و غائب شد و غائب شد ،2و من خواهم مرد».
الهدایة الکبری  364/از ریان بن صلت« :از امام رضا؟ع؟ ش���نیدم :قائم مهدی ،پس���ر حس���ن
است ،کسی پس از غیبت او را نمی بیند و نامش را نمی برد ،تا آنکه [ظهور کند و] او را ببیند
و نامش را اعالن کند و تمام خلق بشنوند.
گفتی���م :ای آق���ای ما ! آی���ا می توانیم بگویی���م صاحب غیب���ت ،صاحب الزم���ان و مهدی؟
فرمودند :این ها همه جایز اس���ت ،ش���ما را از تصریح به نام او نهی نمودم تا آن نام از دش���منان
ما مخفی باشد ،و نشناسند».
کافی  333/ 1از ریان نقل می کند« :از امام رضا؟ع؟ درباره  ی قائم سؤال شد و ایشان فرمودند:
او دیده نشود و نامش را نبرند».
رجال کش ��ی  475/از حس ��ن بن قیاما صیرفی« :در س���ال  193حج گ���زاردم و به امام رضا؟ع؟
گفتم :فدایت گردم ،پدرتان چه شد؟ 3فرمودند :بسان پدرانش از دنیا رفت.
عرض کردم :با حدیثی که یعقوب بن شعیب از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ برایم نقل کرد :
اگر کسی نزد شما آمد و خبر داد این پسرم از دنیا رفته ،او را کفن کرده اند ،به خاک سپرده اند
و دستانشان را از خاک قبر او تکانده اند ،تصدیق نکنید _ چه کنم؟
امام رضا؟ع؟ فرمودند :ابو بصیر دروغ گفته است ،ایشان اینگونه نفرموده اند ،بلکه فرمودند:
 .1احتم���ال م���ی رود پیش از این عبارت ،امام رضا؟ع؟ س���خن از امامت پسرش���ان امام جواد؟ع؟ در خردس���الی به میان
آورده باشند و اینکه این امر برای بسیاری گران خواهد آمد ،و بعد از آن سخن از امام مهدی؟ع؟ و گران تر بودن آن بر مردم
رانده باشند .م
 .2ممک���ن اس���ت اش���اره ب���ه غیبت های متع���دد پیامبر؟ص؟ در غار حرا ،ش���عب اب���ی طالب؟ع؟ و غاری ک���ه به هنگام
هجرت بدان رفتند باشد ،و اینکه اینان که حضرت مهدی؟ع؟ را به خاطر غیبت منکر می شوند ،پیامبر؟ص؟ را با وجود
غیبت های متعدد ،انکار نکردند ،ر.ک به بحار االنوار  .155/ 51م
 .3وی تحت تأثیر فتنه ی واقفیه که می گفتند امام کاظم؟ع؟ از دنیا نرفته ،قرار داشته است .م
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اگر درباره ی صاحب االمر [چنین خبری] به شما رسید».
نگارن ��ده :البت ��ه ای ��ن مطل ��ب را آنها ب ��ه ابو بصیر نس ��بت داده اند و گرن ��ه او چنین نگفته اس���ت،
و تکذیب وی ّ
توسط امام رضا؟ع؟ بابت آن است که پرسشگر این مطلب را از ابو بصیر می داند.

�غ
م� مهدی ت
سوم� ن� ف�ر�ز ن�د ن
اس� که در ی� ب� ت�
امام ج�واد؟ع؟:
ی
نا��ت�ظ ش
ار� را می ش
ک� ن�د
کمال الدین  377/ 2از عبد العظیم حسنی روایت می کند« :بر موالیم محمد بن علی بن موسی
ب���ن جعفر ب���ن محمد بن علی بن الحس���ین بن علی بن ابی طالب؟مهع؟ وارد ش���دم و قصد آن
داشتم که از ایشان در مورد قائم بپرسم که آیا خود ایشان است یا دیگری ،امام؟ع؟ خود ابتدا
قائم از ما مهدی است که واجب است در غیبت
به س���خن کردند و فرمودند :ای ابو القاس���م ! ِ
منتظر او بود و در ظهور از او اطاعت نمود ،و او سومین تن از فرزندان من است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قسم به آنکه محمد؟ص؟ را به نبوت فرستاد و ما را مخصوص به امامت گردانید ،اگر از دنیا
تنها یک روز باقی مانده باش���د ،خدا آن را طوالنی می گرداند تا او در آن روز خروج کند و زمین
را از عدل و داد بیاکند ،همانسان که از ستم و جور پر شده است.
خ���دای تبارک و تعالی امر او را در یک ش���ب برایش س���امان می ده���د ،همانگونه که امر هم
سخنش موسی؟ع؟ را سامان داد ،آن هنگامی که رفت تا برای خانواده اش آتشی برگیرد ،ولی
بازگشت در حالی که رسول نبی بود.
آنگاه فرمودند :برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است».

َ
هم ��ان  378/ 2از صق ��ر بن ابی دلف روایت می کند« :از امام جواد؟ع؟ پرس���یدم :چرا او منتظر

ن���ام گرف���ت؟ فرمودند :زی���را غیبتی دارد ک���ه روزهایش به ط���ول می انجام���د و دورانش امتداد
می یابد ،مخلصان انتظار خروج وی را می کش���ند ،و آن���ان که دچار تردیدند انکارش خواهند
ک���رد ،منکران یاد او را به اس���تهزاء خواهن���د گرفت ،وقت گزاران دروغ خواهند گفت ،ش���تاب
کنندگان هال ک می شوند و آنان که تسلیمند نجات می یابند».
غیبت نعمانی  186/از عبد العظیم حس ��نی از ایش ��ان نقل می کند« :هنگامی که پسرم علی از
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دنیا رود ،چراغی جلوه کند س���پس پنهان ش���ود ،پس وای بر آنکه دچار تردید شود ،و خوشا به
حال غریبی که با دین خود بگریزد .پس از آن رخدادهایی خواهد بود که موهای سر را سفید
کند و [کوه های] کر و سخت را به لرزه در آورد».
همان  185/از امیة بن علی قیسی« :به امام جواد؟ع؟ گفتم :جانشین شما کیست؟ فرمودند:
پس���رم علی ،و دو پس���ر او [پس���ر و نوه ی او] ،آنگاه مدتی س���ر به زیر انداخت ،بعد س���ر بر آورد و
فرمود :حیرتی خواهد بود ،عرض کردم :آن هنگام به کجا باید رفت؟ ایش���ان س���اکت شدند،
بعد فرمودند :جایی نیست _ و سه بار این را فرمودند _ ،من دوباره سؤالم را تکرار کردم ،ایشان
فرمودند :به مدینه ،گفتم :کدام ش���هر؟ فرمودند :همین مدینه ،آیا مدینه ای جز این هس���ت؟»
اثب ��ات الوصی ��ة  193/از محمد بن عثمان کوفی« :به امام محمد تقی؟ع؟ گفتم :اگر رخدادی
برایتان پیش آید _ و از این به خدا پناه می برم _ ،به که رجوع کنیم؟ فرمودند :به پسرم همین _
یعنی ابو الحسن امام هادی؟ع؟ _.
در ادامه فرمودند :فتره ای 1خواهد بود ،عرض کردم :به کجا روم؟ فرمودند :به مدینه ،گفتم:
کدام؟ فرمود :اینجا مدینة الرسول؟ص؟ ،آیا مدینه ای جز این هست؟»

امام هادی؟ع؟ � :ن
گو�ه ش�ما ب�ه �ج نا� ش� ی� ن� پ�س ا�ز �ج نا� ش� ی� ن� ت
دس� ی� با� ی�د؟ !
چ
ِ
کم ��ال الدی ��ن  382/ 2از علی بن عب ��د الغفار نقل می کند« :چون امام ج���واد؟ع؟ از دنیا رفتند،
ش���یعیان به امام هادی؟ع؟ نامه نوش���تند و درباره ی امر امامت پرس���یدند ،ایش���ان در پاس���خ
ّ
ّ
نگاش���تند :تا زمانی که من زنده ام این امر به من تعلق دارد ،پس چون مقدرات خدای عزیز و
جانش���ین از [نس���ل] من را برایتان می آورد ،ولی چگونه
جلیل در رابطه با من فرود آید ،خداوند
ِ
جانشین پس از جانشین دست یابید؟ !»
شما به
ِ
االمامة و التبصرة  93/از علی بن مهزیار نقل می کند« :به امام هادی؟ع؟ نامه نوشتم و درباره ی
فرج س���ؤال کردم ،پاس���خ آمد :هنگامی که صاحبتان از س���لطه ی ظالمین غائب شد ،منتظر
فرج باشید».

2

 .1دورانی که امامی ظاهر نباشد ،ر.ک به مرآة العقول  .54/ 4م
 .2اثبات الوصیة  ،228/کمال الدین  380/ 2و الخرائج و الجرائح 1172/ 3

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

869

بیرق [هدایت] تان از میان شما برداشته شد،
کافی  341/ 1از ایوب بن نوح از ایش ��ان« :چون ِ
از زیر گام هایتان منتظر فرج باشید [و آن را نزدیک بدانید ،مانند چیزی که در زیر گام هایتان
باشد ،که با برداشتن آنها یافت می شود».].
همان  328/ 1و  332از داود بن قاسم از ایشان نقل می کند« :جانشین پس از من حسن است،
جانش���ین بعد از جانشین دست یابید؟ ! عرض کردم :خدا مرا فدایت گرداند،
ولی چگونه به
ِ
چرا؟ فرمودند :شما او را نمی بینید و یاد کردن او به نام بر شما حالل نخواهد بود ،گفتم :پس
چگونه ایشان را یاد کنیم؟ فرمودند :بگویید :حجت از آل محمد؟مهع؟».

ن ن ن آ
�غ
ن
ن
سرگردا� می ش� نو�د
ا� در � ن�
حس� عسکری؟ع؟ :او ی� ب� ت�ی دارد که �ادا�
امام
کمال الدین  409/ 2از ابو علی بن همام نقل می کند« :از محمد بن عثمان َعمری 1شنیدم که
گفت :از پدرم 2ش���نیدم :نزد امام حس���ن عس���کری؟ع؟ بودم که از ایشان درباره ی روایتی که از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پدرانش نقل شده سؤال شد :زمین تا روز قیامت از حجت خدا بر خلق خالی نخواهد شد ،و
هرکه بمیرد و امام زمانش را نشناسد ،به مرگ جاهلی مرده است؟ ایشان فرمودند :این سخن
حق است ،همانسان که روز حق است.
پرس���ید :ای پسر رسول خدا ! امام و حجت پس از شما کیست؟ فرمودند :پسرم محمد امام
و حجت بعد از من است ،هر آنکه بمیرد و او را نشناسد ،به مرگ جاهلی از دنیا رفته است.
ب���دان ! او غیبت���ی دارد که جاهالن در آن س���رگردان ،و اهل باطل هال ک می ش���وند ،و وقت
گزاران دروغ می گویند ،س���پس خارج می ش���ود و گویا بیرق های سفید را می بینم که بر فراز سر
نجف کوفه تکان می خورد».
او در
ِ

�غ
روا� ت�ی ا�ز خ� خ
وه� ب� ن� ن
م� ب�ه در�باره ی ی� ب� ت�
ا�ام ب��ز رگ ،ب
ی
عجیب اس ��ت ک ��ه برخی روایات مربوط ب ��ه ائمه ی دوازده گانه؟مهع؟ از کع���ب االحبار و وهب بن
 .1سفیر دوم امام عصر؟جع؟
 .2عثمان بن سعید سفیر نخست
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ّ
منب ��ه رس ��یده اس ��ت ،و این علی رغم آن اس ��ت که ای ��ن دو در ضدیت با اهل بیت؟مهع؟ با دس ��تگاه
حاکم همس ��و بوده اند .توجیه این مطلب آن اس ��ت که اینان از کتب یهود مثل تورات و تلمود نقل
می کردند ،و در تورات بشارت الهی به ابراهیم را خوانده بودند ،بشارت به اینکه دوازده امام از نسل
اسماعیل؟ع؟ خواهند آمد.

ابن کثیردر البدایة و النهایة  280/ 6می نویس ��د« :در توراتی که نزد اهل کتاب اس���ت عبارتی با
این معنا وجود دارد :خداوند متعال ابراهیم را بشارت داد که اسماعیل از او به هم رسد ،او را
رشد دهد و نسل بسیاری از او به وجود آورد ،و در میان نسل او دوازده بزرگ قرار دهد».
تورات کنونی عهد قدیم و جدید  25/ 1چاپ مجمع الکنائس الش ��رقیة ،س ��فر تکوین ،اصحاح

هفده ��م /18« :ابراهی���م به خدا گف���ت :کاش اس���ماعیل در حضور تو زندگی کن���د /19 .خدا
گفت :س���اره همس���ر تو برایت پس���ری به دنیا می آورد که اس���حاق ن���ام دارد .م���ن پیمان ابدی
خود را با او برای نس���ل پس از او به پا خواهم داش���ت /20 .اما در مورد اس���ماعیل ،او را مبارک
قرار می دهم ،به ثمر می نش���انم ،و نس���لش را فراوان قرار خواه���م داد ،دوازده رئیس از او به دنیا
خواهند آمد ،و او را امتی بزرگ خواهم گرداند /21 .لکن عهد خود را با اس���حاق که س���اره در
سال بعد و همین وقت به دنیا می آورد ،بر پا خواهم داشت».
کعب ،آن را ّقیم ترجمه می کند ،و حال آنکه امام صحیح است .بعید نیست که کعب االحبار و
وهب نیز هر از گاهی به بیان حق بپردازند ،مانند این حدیث :مقتضب االثر  41/از وهب بن منبه نقل

شب خطاب الهی به هر درختی که در طور بود ،و هر سنگ و گیاهی نگاه
می کند« :موسی در ِ
کرد ،دید به ذکر محمد؟ص؟ و دوازده ّ
وصی پس از او س���خن می گویند ،عرضه داش���ت :خدای
م���ن ! هرچه می نگرم س���خن ب���ه یاد محمد؟ص؟ و جانش���ینان او می گوید ،ایش���ان چه مکانتی
نزد تو دارند؟ فرمود :ای پس���ر عمران ! من پیش از انوار ،آنها را آفریدم ،و در خزانه ی قدس خود
خرمگاه ّ
قرار دادم ،آنان در ّ
مش���یت من س���یر ،و روح جبروت مرا استش���مام می کنند ،و نواحی
ملکوت مرا مش���اهده می نمایند ،تا آن هنگام که اراده کنم ،قضا و قدر خود را به اجرا گذارم.
ای پور عمران ! من آنان را بر س���بقت گیران س���بقت دادم تا بهش���ت هایم را بدیش���ان زینت
بخشم.
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ای پس���ر عم���ران ! هم���اره به ی���اد آنان باش ک���ه خازنان دان���ش ،صندوق حکم���ت و معدن
نور منند.
حس���ین ب���ن علوان گوی���د :این مطل���ب را ب���رای امام ص���ادق؟ع؟ گفت���م ،ایش���ان فرمودند:
حق اس���ت ،آنان دوازده تن از خاندان محمد؟ص؟ هس���تند :علی ،حس���ن ،حس���ین ،علی بن
الحسین ،محمد بن علی و هر که خدا بخواهد.
عرضه داشتم :فدایت گردم ،تنها از این بابت سؤال می کنم که حق را برایم بیان فرمایید [پس
امامان بعدی را نیز بیان دارید] ،فرمودند :من ،همین پس���رم _ و به موس���ی؟ع؟ اش���اره کردند _،
و پنجمین تن از فرزندان او غیبت می             کند و جایز نیست با نام یاد شود».

فـرهـنـــــــگ
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و�� گ ارا� درو گو
وقت گزاران دروغگو و شتاب زدگان نادان

ا� �ز ن
ن
دگا�
اماما�؟مهع؟ ،و مهار ش� ت� ب
محاضیر (ش ��تاب زدگان) ،عنوانی اس ��ت ک ��ه اهل بیت؟مهع؟ ابتکار کرده و آن را در مورد ش���یعیان
شتاب زده _ یعنی کسانی که در اثر ستمدیدگی و نیز جنگ دوستی ،خواهان پیوستن به هر نهضت
و دعوتگری بودند _ به کار گرفتند .و ِمحضار نام اسبی است که بسیار می دود ،نه اسب سریع.
حض ��رات معصومین؟مهع؟ آنه ��ا را آرام می کردند و توضیح می دادند ک ��ه جریان امام مهدی؟جع؟

برنامه ای است الهی و دراز مدت ،لذا می باید صبر پیشه کنند و شتاب نورزند.
توضی ��ح می دادن ��د که حرکت آنان به س ��مت پرچم ه ��ا و نهضت هایی ک���ه از ناحیه ی امام؟ع؟
امضا نش ��ده اش ��تباه اس ��ت ،و آنها را از نتایج شتاب و کوتاهی ش ��ان بر حذر می داشتند ،و اطمینان
می دادند دش ��منان هرچقدر هم بتوانند آنان را تحت ظلم و فش ��ار قرار دهند ،لکن توان استیصال و
ریشه کن کردن آنها را نخواهند داشت ،زیرا خداوند بقای آنان را ضمانت کرده است.

غیب ��ت نعمان ��ی  203/از ابو مرهف از ام ��ام صادق؟ع؟ نقل می کند« :محاضیر هال ک ش���دند،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گفتم :محاضیر کیانند؟ فرمود :شتاب زدگان .آنان که به قرب آن امید دارند نجات یافتند ،و
َ
َ
دژ بر روی پایه هایش استوار ماند [حکومت مخالفان تا آن زمان که خدا بخواهد استوار ماند].
پس فرش خانه هایتان باشید ،زیرا غبار به کسی باز می گردد که آن را بلند کرده است .آنان
هرگاه قصد شما را داشته باشند ،خداوند به امری مشغولشان خواهد ساخت».
تار ی ��خ الکوفة  151/نقل می کند« :امیرالمؤمنین؟ع؟ خطاب به کوفه فرمودند :ای کوفه ! وای
بر تو و خواهرت بصره ،گویا ش���ما را می بینم که بس���ان پوس���ت کش���یده و مانند س���ایش بازار
عکاظ س���اییده می ش���وید .جز آنکه من به آنچه خدای عزوجل به م���ن آموخته می دانم هیچ
جباری به سوء قصد شما نکند ،مگر آنکه خداوند او را به امری مشغول دارد».

1

رج ��ال کش ��ی  459/از علی بن جعفر؟ع؟ روای ��ت می کند« :مردی نزد ب���رادرم؟ع؟ آمد و گفت:
فدایت شوم ،صاحب این امر کیست؟ فرمودند :اینان پس از مرگ من به فتنه دچار می شوند
و می گویند :او [امام کاظم؟ع؟] قائم است ،در حالی که قائم سال ها پس از من خواهد بود».
غیبت نعمانی  198/از صالح بن میثم و یحیی بن سابق از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :اصحاب
 .1البلدان ابن فقیه  ،200/ربیع االبرار  ،94/شرح احقاق الحق  173/ 8از البلدان یعقوبی 164/
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محاضی���ر هال ک ش���دند ،آنان که به قرب آن امید دارند نج���ات یافتند و دژ بر روی پایه هایش
َ
استوار ماند .همانا پس از اندوه ،فتحی شگفت خواهد بود».
در فص ��ل س ��فیانی نی ��ز گذش ��ت ک ��ه کاف ��ی  264/ 8از عیص بن قاس ��م از امام ص ��ادق؟ع؟ نقل

می کند« :تقوای خداوند _ که یگانه است و هیچ شریکی ندارد _ را پیشه کنید و بر خود مراقب
باشید ،زیرا به خدا سوگند [ممکن است] مردی باشد که گله ای گوسفند دارد و بر آن چوپانی
گم���ارده باش���د ،حال اگ���ر او مردی را یاف���ت که از این چوپان به گوس���فندانش آ گاهتر باش���د،
این را اخراج می کند و آن مرد داناتر را می آورد .به خدا قس���م اگر ش���ما دو جان داش���تید که با
یکی می جنگیدید و تجربه حاصل می کردید ،و دومی باقی می ماند و آن گونه که برایتان [راه
صحیح] روش���ن می ش���د رفتار [و زندگی] می کردید [خوب بود] ،ولی یک جان بیشتر نیست
که اگر از دس���ت رود ،به خدا دیگر توان توبه نیز از دست رفته است ،پس شما شایسته ترید که
برای خود بگزینید.
اگر کس���ی از ما به س���راغتان آمد ،بنگرید برای چه خروج می کنید؟ نگویید زید خروج کرد،
زید دانا و صدوق بود و ش���ما را به خود نمی خواند ،بلکه تنها به رضا از آل محمد؟مهع؟دعوت
کرد ،و اگر پیروز می شد ،به آنچه شما را بدان دعوت کرده بود وفا می کرد .او به سوی حکومتی
مجتمع خارج ش���د تا آن را در هم ش���کند ،ولی آن کس از ما که امروز خروج کند شما را به چه
چیزی دعوت می کند؟ به رضا از آل محمد؟مهع؟؟ ما ش���ما را ش���اهد می گیریم که بدان راضی
نیس���تیم .او ام���روز _ که هیچ کس���ی همراهش نیس���ت _ از ما نافرمانی می کن���د ،و آن زمان که
پرچم ها و بیرق ها در میان باش���د ،س���زاوارتر اس���ت که از ما نش���نود [و نافرمانی کند] ،مگر آن
کس���ی که بنی فاطمه با او همراهی کنند .به خدا قس���م صاحب ش���ما تنها آن کس اس���ت که
آنان بر گرد او جمع شوند».

1

هم ��ان  295/ 8از ابو بصی ��ر از ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :هر بیرق���ی که قب���ل از قیام قائم
برافراشته شود ،صاحبش طاغوت است و به جای خدا عبادت می شود».
غیبت نعمانی  194/و پاره ای  195/از ابو الجارود روایت می آورد« :خدمت امام باقر؟ع؟ عرضه
 .1و نیز ر.ک به :علل الشرائع 577/
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داشتم :مرا سفارش کنید ،فرمودند :تو را به تقوای خدا و خانه نشینی سفارش می کنم و اینکه
در اجتماع این مردم دست نگاه داری ،از کسانی که از ما هستند و خروج می کنند اجتناب
کن که آنان نه بر حق هستند و نه به سوی حق ره می سپرند.
ب���دان ! بنی امیه حکومتی دارند که مردم توان بازداش���تن آنها را نخواهند داش���ت .و پیروان
حق را دولتی خواهد بود که چون بیاید ،خداوند هریک از ما اهل بیت را بخواهد عهده دار آن
گرداند .پس هر کسی از شما آن دولت را درک کرد ،نزد ما در بلندترین درجه خواهد بود ،ولی
اگر خدا پیش از آن او را بمیراند ،برای او خیرخواهی کرده است.
ب���دان ! ه���ر گروهی که برای دفع ظلم و ّ
عزت بخش���یدن به دین قیام کن���د ،مرگ و بال آنان را
ب���ه زمین خواهد افکند ،تا آنک���ه گروهی قیام کنند که در بدر در کنار رس���ول خدا؟ص؟ حضور
داش���تند ،و کشته ش���ان دفن نمی گردد ،زمین خورده ش���ان را بلند نکنند و مجروحشان مداوا
نشود 1.عرض کردم :آنها کیانند؟ فرمودند :فرشتگان».
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کاف ��ی  23/ 2از اس ��ماعیل جعفی نقل می کن ��د« :مردی نزد امام باقر؟ع؟ آم���د و نامه ای با خود
به همراه داش���ت ،حضرت بدو فرمودند :این نامه ی کس���ی است که به پرسش [از حق] آمده
اس���ت ،و از اعتقادی که عمل با آن پذیرفته می ش���ود س���ؤال دارد ،آن مرد گفت :خدا ش���ما را
رحمت کند ،مقصودم همین است.
ام���ام؟ع؟ فرمودن���د :گواهی به ال إله إال اهلل وحده ال ش���ریک له ،و اینک���ه محمد؟ص؟ بنده و
فرستاده ی اوست ،اقرار به هر آنچه ایشان از نزد خدا آورده است ،والیت ما اهل بیت ،بیزاری
جس���تن از دش���من ما ،تس���لیم بودن در برابر فرمان ما ،ورع ،تواضع و انتظار قائم ما ،چرا که ما
دولتی داریم که چون خدا خواهد ،آن را آورد».
البره ��ان متق ��ی هندی  174/از مس ��ند محامل ��ی از امام باق ��ر؟ع؟ نقل می کن���د« :می پندارند من
مهدی هستم ،و حال آنکه من به مرگ نزدیکترم تا آنچه برایم ّادعا می کنند».
غیب ��ت نعمان ��ی  87/از داود ب ��ن کثی ��ر رقی نق ��ل می کند« :حض���ور امام ص���ادق؟ع؟ در مدینه
 .1یا بدان معناس���ت که فرش���تگان کش���ته نمی ش���وند تا آنکه دفن ش���وند و ،...یا آنکه کس���انی که فرش���تگان به قتل
می رسانند ،یا زخمی می کنند ،کسی توان دفن آنها و  ...را نخواهد داشت .م
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رس���یدم ،ایش���ان فرمودند :ای داود ! چه چیزی ت���و را از [آمدن نزد] ما تأخی���ر انداخت؟ عرضه
داشتم :در کوفه کاری پیش آمد ،فرمودند :آنجا چه می گذشت؟ عرض کردم :فدایت گردم،
عمویتان زید با شمشیری حمایل سوار بر اسب با صدایی بلند می گفت :از من سؤال کنید،
از من س���ؤال کنید پیش از آنکه مرا از دس���ت دهید ،زیرا در میان ،دانش���ی انبوه دارم ،ناسخ را
از منسوخ ،مثانی و قرآن عظیم را می شناسم ،و نشانه [و واسطه ی] میان خدا و شما هستم.
امام؟ع؟ فرمودند :ای داود ! راه ها تو را برده اند ،آنگاه ندا کردند :ای سماعة بن مهران ! سبد
رطب را بیاور ،او هم آورد ،ایش���ان رطبی برداش���ته تناول کردند ،هس���ته ی آن را از دهان بیرون
آورده در زمین کاش���تند ،آن هم باز ش���د ،س���ربرآورد ،رویید و محصول داد .ایش���ان با دست بر
خرمایی از شاخه ای زدند ،آن را دو نیم کردند و صفحه ای سفید از آن خارج کرده ُ[مهر] آن را
شکس���تند ،به من دادند و فرمودند :بخوان ،من هم آن را خواندم ،دو س���طر بود :سطر نخست:
َّ َّ ةَ شُّ
َ
ال� ُهور ِع نْ� َد ِ ثْ َ َ َ َ َ ْ ً ف
ا�
ال إله إال اهلل ،محمد رس���ول اهلل ،و س���طر دومِ :إ� ن� ِعد�
اهلل ا� ن�ا ع ش�ر ش�هرا �ِ ي� ِك ت� ِب
ِ
َْ
َ ْ َ خَ َ قَ َّ َ َ ت َ أ ض نْ َ أَ ْ َ َ ةٌ ُ ُ ٌ ذَ َ ّ
الد� نُ� ال ق� ِيّ� ُم 1،در حقيقت شماره ی ماهها
ا� وال�ر� ِم�ها �ر ب�ع� حرم � ِلك ِ ي
ِ
اهلل ي�وم �ل� السماو ِ
ن���زد خدا ،از روزى كه آس���مان ها و زمي���ن را آفريده ،در كتاب خ���دا ،دوازده ماه اس���ت ،از اين [دوازده

ماه] ،چهار ماه[ ،ماه] حرام است ،اين است آيين استوار[ ،این دوازده تن ]،امیرالمؤمنین علی بن
ابی طالب ،حس���ن بن علی ،حس���ین بن علی ،علی بن الحس���ین ،محمد بن علی ،جعفر بن
محمد ،موسی بن جعفر ،علی بن موسی ،محمد بن علی ،علی بن محمد ،حسن بن علی و
خلف حجت [هستند].
در ادام���ه فرمودن���د :ای داود ! آی���ا می دان���ی چ���ه زمان���ی این مطلب درون این نوش���ته ش���ده
است؟ گفتم :خدا ،رسولش و شما داناترید ،فرمودند :دو هزار سال پیش از آنکه خداوند آدم
را بیافریند».
امامان معصوم؟مهع؟ با شتاب شتاب زدگان مقابله کرده اند و وقت گزاران را نیز تکذیب نموده اند،
همانان که به گزاف و گمان و از سر جهل و یا به قصد گمراهی مردم بدین امر همت می گمارند.

کاف ��ی  368/ 1از فضی ��ل ب ��ن یس ��ار روای ��ت می کند« :به ام���ام باقر؟ع؟ گفت���م :آیا ب���رای این امر
 .1سوره ی توبه 36/
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[ظهور] وقتی مش���خص اس���ت؟ فرمودند :وقت گزاران دروغ گویند ،وقت گزاران دروغ گویند،
وقت گزاران دروغ گویند.
موسی؟ع؟ به نزد پروردگارش رفت و با مردم سی روز وعده کرد ،پس چون خداوند ده روز بر
آن افزود ،قوم او گفتند :موسی با ما خلف وعده کرده است ،و آن کار را انجام دادند.
پس هنگامی که ما با شما سخن می گوییم و همانگونه واقع می شود ،بگویید :خدا راست
گف���ت ،و اگر س���خنی گفتی���م ولی [تص���ور کردید] خالف آن واقع ش���د ،بگویید :خدا راس���ت
گفت ،تا دو پاداش دریافت کنید».

ّ
االمام ��ة و التبص ��رة  94/از ابو عبیده ی حذاء روایت می کند« :از ام���ام باقر؟ع؟ درباره ی این امر

[ظهور] س���ؤال کردم که چه وقت خواهد بود؟ ایش���ان فرمودند :اگر ش���ما امید دارید از جانبی
سراغتان بیاید ،ولی از جانبی [دیگر] آمد ،آن را انکار نکنید».
غیبت نعمانی  289/از محمد بن مس ��لم از حضرت صادق؟ع؟« :ای محمد ! هر کس���ی به تو
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خب���ر رس���اند که ما وقت گزارده ایم ،نه���راس و او را تکذیب کن ،زیرا ما ب���رای هیچ کس زمانی
ّ
معین نمی کنیم».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی « :262/هر کس از مردم برایت وقتی تعیین نمود ،نترس و او را تکذیب
نما...
در روایتی دیگر :ما در گذشته وقتی تعیین نکردیم ،در آینده نیز تعیین نخواهیم کرد».
کاف ��ی  368/ 1از ابو بصی ��ر« :از امام صادق؟ع؟ در مورد قائم؟ع؟ پرس���یدم ،ایش���ان فرمودند:
وقت گزاران دروغ گفتند ،ما اهل بیت ،وقت تعیین نمی کنیم.
وقت وقت گزاران مخالفت کند».
حدیثی دیگر :خداوند ابا کرده مگرآنکه با ِ
هم ��ان از عبدالرحم ��ن بن کثی ��ر« :در حضور امام صادق؟ع؟ بودم که مهزم وارد ش���د و گفت:
فدای���ت ش���وم ،ای���ن امری ک���ه انتظارش را می کش���یم ،چ���ه زمانی ب���ه وقوع خواهد پیوس���ت؟
فرمودند :ای مهزم ! وقت گزاران دروغ گفتند ،شتاب زدگان هال ک شدند ،و آنان که تسلیمند
نجات یافتند».
هم ��ان از اب ��و حمزه ی ثمال ��ی از امام باقر؟ع؟ نق ��ل می کند« :ای ثابت ! خداون���د تبارک و تعالی
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زمان این امر 1را در [سال] هفتادم قرار داده بود ،پس چون امام حسین؟ع؟ به شهادت رسید،
ّ
غضب خدای متعال بر اهل زمین شدت گرفت و تا صد و چهل آن را به تأخیر انداخت .پس
ما با ش���ما س���خن گفتیم و شما آن را منتشر کردید و پرده را کنار زدید ،و خدا دیگر وقتی [برای
خبر دادن به ش���ما ]2درباره ی آن نزد ما قرار نداد ،خداوند هر آنچه را بخواهد محو می کند و یا
ثابت قرار می دهد و ام الکتاب نزد اوست.
من این حدیث را بر امام صادق؟ع؟ عرضه کردم و ایشان تصدیق نمودند».
غیبت شیخ طوسی  263/و تفسیر عیاشی  218/ 2از همو نقل می کنند« :به امام باقر؟ع؟ گفتم:
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرمودند :تا س���ال هفتاد بال خواهد بود ،و بعد از بال آسایش .حال هفتاد
گذشته ولی آسایشی ندیدیم ،و ایشان همان مضمون حدیث قبل را فرمودند».
اثب ��ات الوصیة  131/می نویس ��د« :از عالم؟ع؟ روایت ش���ده :معنای این س���خن که تا س���ال
هفتاد بال خواهد بود ،این اس���ت که خداوند عزوجل زمان فرج را در سال هفتاد قرار داده بود،
پس چون امام حس���ین؟ع؟ به ش���هادت رس���ید ،بر اه���ل آن زمان غضب کرد و ت���ا زمانی تأخیر
انداخت».
تح ��ف العقول  310/از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :ای پس���ر نعم���ان ! عالم [امام] نمی تواند
ه���ر آنچ���ه را می داند به تو بگوید ،زیرا آن ّ
س���ر خداس���ت که خ���دا آن را ب���ا جبرئیل؟ع؟ گفت،
جبرئی���ل؟ع؟ ب���ه محمد؟ص؟ ،محمد؟ص؟ با علی؟ع؟ ،علی؟ع؟ با حس���ن؟ع؟ ،حس���ن؟ع؟ با
حس���ین؟ع؟ ،حس���ین؟ع؟ با علی؟ع؟ ،علی؟ع؟ با محمد؟ع؟ و محمد؟ع؟ با کسی که با او
در میان نهاد .پس شتاب نکنید ،به خدا سوگند این امر سه بار نزدیک شده است ،لکن شما
آن را افشا کردید ،لذا خدا تأخیر انداخت.
به خدا قسم شما رازی ندارید ،مگر آنکه دشمنتان از شما بدان آ گاهتر است».
کافی  362/ 8از زراره روایت می کند« :حمران به امام باقر؟ع؟ گفت :خدا مرا فدایتان گرداند،
کاش برایم���ان بفرمایید این امر چه زمانی خواهد بود تا بدان مس���رور ش���ویم ! ایش���ان فرمودند:
 .1ظهور حق و غلبه ی آن بر باطل به دست یکی از امامان؟مهع؟ ،ر.ک به مرآة العقول  .170/ 4م
 .2ر.ک به مرآة العقول  .172/ 4م
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ای حمران ! تو برادران و دوستانی داری.

1

در گذشته مردی از عالمان بود و پسری داشت که رغبتی به دانش پدر نداشت و درباره ی
هی���چ چی���زی از او نمی پرس���ید .آن مرد همس���ایه ای داش���ت که ن���زد او می آمد ،می پرس���ید و
فرا می گرفت.
مرگ او فرا رسید ،پسرش را فراخواند و گفت :پسرم ! تو از آن [دانشی] که نزد من است روی
گ���ردان و ک���م رغبت ب���ودی ،و در مورد هیچ چیز س���ؤال نمی کردی ،ولی من همس���ایه ای دارم
که نزد من می آمد ،می پرس���ید ،فرا می گرفت و به خاطر می س���پرد ،پس اگر به چیزی نیاز پیدا
کردی نزد او برو_ و همسایه را به او معرفی نمود _.
آن مرد از دنیا رفت و پسرش باقی ماند .پادشاه آن زمان رؤیایی دید و سراغ آن مرد را گرفت،
خبر فوت او را دادند ،گفت :آیا فرزندی از خود به جای گذارده اس���ت؟ گفتند :آری ،پس���ری
به جای گذاش���ته اس���ت ،گفت :او را نزد من بیاورید ،و برایش پیغام دادند حضور شاه برسد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پس���ر [با خود] گفت :به خدا نمی دانم چرا پادش���اه مرا فراخوانده اس���ت ،و دانش���ی هم ندارم،
و اگر درباره ی چیزی از من سؤال کند رسوا می شوم ،او سفارش پدر را به یاد آورد و به سراغ آن
ّ
مردی که از پدرش دانش برمی گرفت آمد و گفت :پادشاه سراغ من فرستاده و نمی دانم علت
آن چیست ،و پدرم فرمان داده بود اگر به چیزی نیاز داشتم نزد شما بیایم.
آن مرد گفت :اما من می دانم برای چه سراغ تو فرستاده است ،پس اگر تو را آ گاه ساختم هر
آنچه خداوند نصیبت کرد ،بین من و تو قس���مت ش���ود .آن پسر هم پاسخ مثبت داد .مرد او را
قسم داد و تأ کید گرفت که وفا کند.
او گف���ت :پادش���اه می خواه���د از تو درباره ی رؤیایی بپرس���د که چه زمانی اس���ت؟ بگو :این
زمان گرگ اس���ت .پس���ر هم نزد ش���اه آمد ،او گفت :آیا می دانی چرا به س���راغ تو فرستادم؟ پسر
گفت :فرستادی تا در مورد رؤیایی که دیده ای سؤال کنی که چه زمانی است؟ پادشاه گفت:
درس���ت گفتی ،حال بگو چه زمانی اس���ت؟ پسر گفت :زمان گرگ ،و شاه فرمان داد جایزه ای
ب���ه او بدهن���د .او هم آن را گرفت و به خانه آم���د ،و ابا کرد با آن مرد وفا کند .او [با خود] گفت:
 .1توضیح این جمله پس از روایت خواهد آمد.
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شاید من این مال را تمام و مصرف نکنم تا از دنیا روم ،و ممکن است نیازمند نشوم و [دیگر]
درب���اره ی چی���زی _ مانن���د اینکه از م���ن پرس���یدند _ از من س���ؤال نکنند .و آن مق���دار که خدا
بخواهد درنگ کرد.
بعد پادش���اه رؤیایی [دیگر] دید و او را فراخواند ،او هم از کار خود [با آن مرد] پش���یمان ش���د
و گفت :به خدا قس���م دانش���ی که نزد ش���اه برم ندارم ،و نمی دانم با رفیقم چه کنم ،من پیمان
ش���کنی و بی وفایی ک���ردم ،آنگاه گفت :در هر ح���ال نزد او رفته عذرخواه���ی می کنم و برایش
سوگند یاد می کنم ،شاید به من خبر دهد.
ل���ذا ن���زد او آمد و گفت :من چنان ک���ردم و به آنچه میان خود و تو بود وف���ا ننمودم و آنچه در
دس���ت داش���تم پراکنده ش���د [و از بین رفت] ،و به تو احتیاج دارم ،تو را به خدا قس���م می دهم
مرا وانگذاری ،به تو اطمینان می دهم چیزی به دس���تم نیاید مگر آنکه میان ما باش���د .پادشاه
فرستاده و نمی دانم در مورد چه مطلبی قصد پرسش دارد .آن مرد گفت :می خواهد درباره  ی
رؤیایی که مشاهده نموده از تو سؤال کند که چه زمانی است؟ تو هم بگو :زمان گوسفند است.
او هم نزد شاه آمد ،او گفت :چرا به سراغت فرستادم؟ پاسخ داد :برای آنکه رؤیایی دیده ای
و می خواهی در مورد زمان آن از من سؤال کنی ،شاه گفت :درست گفتی ،حال بگو چه زمان
اس���ت؟ وی گفت :زمان گوس���فند ،و او فرمان داد صله ای به او بدهند .پس���ر آن را گرفت و به
خانه برگشت .پیرامون اینکه آیا با او وفا کند یا نه اندیشه کرد ،یک بار بر آن شد تا انجام دهد
ّ
مصمم شد
و بار دیگر منصرف گشت ،سپس گفت :شاید دیگر تا ابد نیازی به او پیدا نکنم و
تا پیمان ش���کنی و بی وفایی کند ،و آن مقدار که خداوند بخواهد درنگ کرد.
پادش���اه [دیگر بار] رؤیایی دید و س���راغ او فرس���تاد ،او هم از کرده ی خویش پش���یمان شد و
گف���ت :پس از دو بار پیمان ش���کنی چون کنم؟ دانش���ی [هم] ندارم ،ول���ی تصمیم گرفت نزد
او بیای���د .آم���د و او را به خدای تبارک و تعالی س���وگند داد تا ب���ه او بیاموزد ،و گفت که این بار
وف���اداری می کن���د و اطمین���ان داد ،گفت :در این ح���ال مرا وانگذار که دیگر پیمان ش���کنی و
بی وفای���ی نخواهم کرد .آن مرد از او تأ کید گرفت و گفت :تو را فراخوانده تا از رؤیایی پرس���ش
کند ،پس چون سؤال کرد بگو :زمان میزان است.
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چنین ش���د و ش���اه فرمان صله داد .او هم گرفت و نزد مرد آمد ،در مقابل او قرار داد و گفت:
هر آنچه به دس���ت آوردم را آورده ام ،س���هم مرا بده ،مرد عالم گفت :زمان نخس���ت زمان گرگ
ب���ود و ت���و از گرگان بودی ،زمان دوم زمان گوس���فند بود که می خواهد [انج���ام دهد] ولی انجام
نمی دهد ،تو هم چنین بودی می خواس���تی ولی وفا نکردی ،و هم اینک زمان میزان است و تو
وفادار بودی ،پس مالت را بگیر که من هیچ نیازی بدان ندارم و آن را بدو باز گرداند».
عالمه ی مجلس ��ی؟حر؟ در بحار االنوار  497/ 14می نگارند« :تو دوس���تان و برادرانی داری :شاید
مقصود از بیان این حکایت ،توضیح آن باش���د که این زمان زمان وفای به عهد نیس���ت ،و اگر
زمان ظهور را به تو بگویم ،تو آن را به آنها می گویی و خبر میان مردم منتش���ر می ش���ود و منجر به
فساد خواهد شد ،پیمان بر کتمان نیز سودی نبخشد».
نگارنده :مقصود آن است که امام باقر؟ع؟ زمان ظهور حضرت مهدی؟جع؟ را می دانند ،ولی بیم
انتش ��ار خبر آن را دارند ،همانس ��ان که عالمه ی مجلس ��ی؟حر؟ فرموده اس ��ت ،لذا امامان؟مهع؟ از وقت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ظهور آ گاهند .مؤید این مطلب هم آن اس ��ت که ایش ��ان خبر داده اند در فالن سال رخ می دهد ،ولی
به جهت انتشار این خبر ،تأخیر افتاده است.
در ای ��ن مج ��ال بحث دیگری واقع می ش ��ود :آیا در علم خدا وقت ظهور مش���خص اس���ت و تغییر
نمی کند ،و یا آنکه به تبع حال مردم یا دعای آنان تغییر می یابد؟ و آیا دعای ما در سرعت بخشیدن
به ظهور تأثیری دارد یا تنها فایده ی این دعا به خود ما بر می گردد همانسان که در توقیع آمده و پیشتر

گذشت« :و برای تعجیل فرج بسیار دعا کنید ،که آن فرج شماست».
بحثی دیگر در اینجا مطرح می شود :وقت گزاری به چه معناست؟ تأخیر آن به جهت کردار مردم
یعنی چه؟ ّ
مشیت و قضا و قدر الهی چیست؟ و اظهار امری که بعدها در آن بداء واقع خواهد شد،
چه حکمتی دارد؟
دیگ ��ر آنکه نه ��ی امامان معصوم؟مهع؟ از خروج ب ��ر حاکم ظالم به چه معناس���ت؟ و اینکه آیا قیام
و خ ��روج نیازمن ��د رهب ��ری ی ��ا اذن معصومین؟مهع؟ اس ��ت ،هم چنان ک ��ه اکثر فقه���اء بر آنن���د ،یا آنکه
اختصاص به آن زمان دارد ،و کسی که قدرت دارد باید قیام کند؟
این  ها مباحثی مفید است ،لکن در این کتاب مجال آن نیست.
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فصل سی و سوم

ت
ولاد� امام

؟جع؟

پیش زمینه های حضرت مهدی ؟جع؟

ت
ن
ع� ی� ن� مهدی؟جع؟
با� ت�کاری � ب�وی ب�رای � ی
یک ��ی از معجزات پیامبر؟ص؟ س ��خنان رصی ��ن و گفتارهای جامع ایش ��ان اس���ت ،از جمله  ی آنها
تعیین امام مهدی؟ع؟ اس ��ت به اینکه او از نسل امام حسین؟ع؟ و پسر برگزیده ی کنیزان می باشد.
و این معرفی بر ادعای مدعیان خط بطالن می کشد.
دیگر آنکه فرمودند :مهدی از عترت من است .از نسل فاطمه است .خدا تنها با ما آغازیده و تنها
ب ��ا ما به پایان خواهد رس ��اند .اگر از دنیا تنها یک روز باقی مانده باش ��د ،خ ��دا آن را طوالنی می کند.
او زمین را از عدل و داد آکنده خواهد س���اخت .ثروت را مش ��ت مشت دهد نه به شمارش .ما هفت
تن از فرزندان عبد المطلب آقایان اهل بهشتیم :من ،برادرم علی ،عمویم حمزه ،پسر عمویم جعفر،
حسن ،حسین و مهدی .مهدی پنجمین بعد از هفتمین نفر از فرزندان من است .او نهمین کس از
صلب حسین است ،پدرم فدای پسر برگزیده ی کنیزان ،و این سخن خبر از غیبت امام؟ع؟ است،
چرا که دوران برده داری مدت هاست پایان یافته.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و این اوصاف تنها بر حضرت مهدی پس ��ر امام حس ��ن عسکری؟ع؟ انطباق دارد ،او نهمین تن از
صلب امام حسین؟ع؟ است و مادرش کنیزی رومی بوده.
مخالفی ��ن در تأو ی ��ل این حدی ��ث خود را به زحم ��ت انداخته اند .آن ��ان می پندارند مهدی؟ع؟ به
دنی ��ا خواه ��د آمد و م ��ادرش کنی ��زی خواهد بود .البت ��ه همانگونه ک ��ه می دانیم دوران کنی���زان پایان
یافت ��ه اس ��ت ! چگونه می گوین ��د او بعدها به دنیا خواهد آمد و حال آنکه نهمین ش���خص از نس���ل
امام حس ��ین؟ع؟ اس ��ت ،و اکنون بیش از چهل نس ��ل از امام حس ��ین؟ع؟ می گذرد ،زیرا میانگین هر
شخصی سی سال است و امام حسین؟ع؟ در سال شصت و یک هجری به شهادت رسید !
ً
ظاه ��را این عبارت رس ��ول خدا؟ص؟ :پدرم فدای پس ��ر برگز ی ��ده  ی کنیزان ،میان م���ردم معروف بوده
اس ��ت ،تا جایی که برخی مدعی انطباق آن بر زید ش ��هید؟حر؟ ش ��ده اند ،غیبت نعمانی  229/از ابو

الصباح روایت می کند« :حضور امام صادق؟ع؟ رفتم ،ایش���ان فرمودند :پش���ت س���ر چه [خبر]
داری؟ عرضه داشتمّ :
شری را پشت سر گذارده ام 1،عمویتان زید می پندارد پسر زن اسیر ،قائم
این امت و پسر برگزیده ی کنیزان است ،ایشان فرمودند :دروغ گفته است ،او آنگونه که گفته
 .1این حدیث طبق نسخه ی شیخ حر عاملی؟حر؟ از غیبت نعمانی ترجمه شد ،ر.ک به اثبات الهداة  .125/ 3م
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نیست ،اگر خروج کند کشته شود».
نگارن ��ده :ای ��ن تکذی ��ب را می بایس ��ت نس ��بت ب ��ه ادعای کس ��انی دانس ��ت ک ��ه ز ی ��د را مهدی
می دانس ��تند ،زیرا احادیث صحیحی از امام صادق و دیگر امامان؟مهع؟ در مدح زید و بلندای مقام
وی رس ��یده اس ��ت ،و اینکه او ب ��ه مقاومت در برابر ظل ��م و امامت رضا از آل محم ��د؟ص؟ فراخواند.

1

عالوه بر آنکه آقای خوئی در معجم  363/ 8آن را ضعیف دانسته اند.
همی ��ن تعبی ��ر را امیرالمؤمنین؟ع؟ نی ��ز بارها در مورد حض ��رت مهدی؟جع؟ به کار برده اند ،ش���رح

نهج البالغة « :58/ 7اهل بیت پیامبرتان را بنگرید ،اگر درنگ و اقامت کردند ش���ما نیز چنین
کنید ،و اگر از شما یاری طلبیدند یاری نمایید که به طور قطع خداوند فتنه را به دست مردی
از ما اهل بیت بر طرف خواهد نمود .پدرم فدای پسر برگزیده ی کنیزان ،تنها با شمشیر به سراغ
آنان می رود ،هش���ت ماه شمش���یر را بر ش���انه اش دارد ،تا جایی که قریش���یان گویند :اگر این از
فرزندان فاطمه بود بر ما رحم می کرد.
َ
أ
ْ
ُ
ّ
ُ
َ
خدا او را بر بنی امیه مسلط می کند تا آنها را خرد کرده و در هم بشکندَ ،مل ُع ِنو� ي� نَ� � يْ� ن� َما ث� ِق� ف�وا
َّ �ذ َ َ
ً
أُ ذُ َ قُ ّ ُ َ ْ ً ُ َّ ةَ
َ
قَ ْ ُ َ َ تَ َ ُ َّ ة
اهلل ت� ْب� ِد ي�لا 2،از رحمت خدا دور
اهلل ِ�ف ي� ال ِ ي� َن� خ�ل ْوا ِم ْن� � ب�ل ول نْ� � ِ�ج د ِلس ن� ِ� ِ
� ِخ��وا و� ِت�لوا ت� ق� ِت� ي�لا  ،س ن�� ِ
گرديده و هر كجا يافته شوند گرفته و سخت كشته خواهند شد .در باره ی كسانى كه پيشتر بودهاند
سنت خدا [جارى بوده] است؛ و در ّ
[همين] ّ
سنت خدا هرگز تغييرى نخواهى يافت.

ش���ارح [اب���ن ابی الحدی���د] گوید :اگر کس���ی بگوی���د :این مرد موع���ود که ایش���ان درباره اش
فرموده اند :پدرم فدای پس���ر برگزیده ی کنیزان ،کیس���ت؟ گوییم :ش���یعیان بر این باورند که او
امام دوازدهم آنها و پسر کنیزی به نام نرجس است ،اما اصحاب ما معتقدند او از نسل فاطمه
است و در آینده از کنیزی به دنیا خواهد آمد ،و هم اکنون موجود نیست».
نگارن ��ده :کنیزان ،دیگر کجایند تا مادر امام مهدی؟ع؟ از آنها باش ��د ،آنگونه که ابن ابی الحدید
پنداشته است؟ !

غیب ��ت نعمانی  229/از ح ��ارث همدانی از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :پدرم فدای پس���ر
 .1البته جاللت جناب زید ،مالزمه ای با تأیید و امضای قیام او ّ
توسط اهل بیت؟مهع؟ ندارد .برای آ گاهی بیشتر در این
باره ر.ک به تحقیق برخی از محققان معاصر در کتاب عزاداری رمز محبت  .423/ 2م
 .2سوره ی احزاب 61 - 62/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو

والدت امام؟جع؟

احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

885

برگزیده ی کنیزان _ مقصود ایشان قائم از فرزندان خویش است _ ،آنان را به ذلت می کشاند و
جام صبر 1می نوشاند ،و تنها با شمشیر به استقبالشان می رود.
در آن هنگام فاجران قریش آرزو کنند که کاش می توانس���تند دنیا و ما فیها را بدهند و او از
آنها گذشت کند[ ،ولی] او دست از آنان برنخواهد داشت تا آنکه خدا راضی شود».
مقتض ��ب االث ��ر  31/از اب ��ن اب ��ی جحیفه ی س ��وائی ،حارث همدان ��ی و حارث بن ش���رب که نزد

امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ حضور داش ��تند روایت می کند« :چون پس���رش حس���ن؟ع؟ می آمد می فرمود:
ای پس���ر رس���ول خدا ! خوش آمدی ،و هنگامی که حس���ین؟ع؟ می آمد می فرمود :پدر و مادرم
فدایت ای پدر پسر برگزیده ی کنیزان !
گفته ش���د :یا امیرالمؤمنین ! چرا درباره ی حس���ن چنان می گویید و در مورد حسین چنین؟
و پس���ر برگزیده ی کنیزان کیس���ت؟ فرمودند :آن گمش���ده ی رانده و آواره ،محمد بن حسن بن
علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین ،و دست خود را بر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

سر حسین؟ع؟ نهادند».
غیبت نعمانی  228/از عبد الرحیم قصیر روایت می کند« :به امام باقر؟ع؟ گفتم :این فرموده ی
امیرالمؤمنین؟ع؟ :پدرم فدای پس���ر برگزیده ی کنیزان ،آیا مقصود فاطمه؟اهع؟ است؟ فرمودند:
فاطمه برگزیده ی آزادان اس���ت ،او [مهدی] [ ...س���فید] مایل به س���رخی است ،خدا فالنی را
رحمت کند».
ارشاد  382/ 2از جابر جعفی از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :عمر بن خطاب از امیرالمؤمنین؟ع؟
سؤال کرد و گفت :بگو :مهدی چه نام دارد؟ ایشان فرمودند :حبیبم؟ص؟ با من عهد فرموده که
سخنی از نامش نگویم تا زمانی که خداوند او را مبعوث کند.
عمر گفت  :از اوصافش بگو ،ایشان فرمودند  :او جوانی است میان باال ،با چهره و مویی زیبا
که بر شانه هایش فرو می ریزد ،و نور صورتش سیاهی موهای سر و محاسنش را تحت الشعاع
قرار می دهد ،پدرم فدای پسر برگزیده ی کنیزان».

2

 .1شیره ی تلخ درختی است.
 .2و نیز کمال الدین  ،648/ 2غیبت ش���یخ طوس���ی  ،470/االنوار المضیئة  ،56/روضة الواعظین  ،266/عقد الدرر
 ،41/فرائد فوائد الفکر  4/و اعالم الوری 434/
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ک� ی��ز نا� ت
هم امام مهدی؟ع؟ ،پ�سر ب�رگ�ز �یده ی ن
اس�
ّ
و هم �ج د ش� امام ج�واد؟ع؟
تعبیر پس ��ر برگزیده ی کنیزان ّ
توس ��ط رس ��ول خدا؟ص؟ در ش ��أن حضرت مهدی؟جع؟ ب ��ه کار رفته
است .ایشان در مورد امام جواد؟ع؟ نیز چنین عبارتی را به کار بردند.

ّ
امام جواد؟ع؟ گندمگون بودند و دستگاه حاکم از این مطلب بر ضد امام رضا؟ع؟ سوء استفاده

کردن ��د .آنان ش ��ایعه کردند امام جواد؟ع؟ فرزند امام رضا؟ع؟ نیس ��ت ،چون بس ��ان ایش ��ان س���فید
نمی باش ��د ! آنان قیافه شناس ��ان را آوردند و آنان او را فرزند امام؟ع؟ دانستند و خدا ایشان را در قبال
دروغ پردازان یاری نمود.

کاف ��ی  322/ 1و ارش ��اد  317/روای ��ت می کنند« :علی ب���ن جعفر در مورد ماج���رای حکم قیافه
شناس���ان [به اینکه امام جواد پس���ر امام رضا؟امهع؟ اس���ت] و تکذی���ب دروغ گویان ،گفت :من
برخاس���تم و دهان ابو جعفر [امام جواد؟ع؟] را بوس���یده آب دهانش وارد دهانم ش���د و عرض
کردم :نزد خدا شهادت می دهم شما امام من هستید.
امام رضا؟ع؟ گریس���تند و فرمودند :ای عمو ! آیا از پدرم نش���نیدید :رسول خدا؟ص؟ فرمودند:
رحمی که نجیب به دنیا
نوبی 1پاک دهان ،صاحب ِ
پدرم فدای پسر برگزیده ی کنیزان ،پسر زن ِ
می آورد .وای بر آنان [بنی عباس] ،خداوند اعیبس 2صاحب فتنه و دودمانش را لعنت کند.

3

و اوس���ت [مهدی] که س���ال ها ،ماه ها و روزها آنان را می کش���د ،به ذلت می کش���اند و جام
ّ
صبر می نوشاند .او رانده و آواره است ،پدر و جدش را کشته اند ولی خونخواهی نکرده است،
غیبت می کند و گفته می شود :مرد یا به هال کت رسید ،در کدامین وادی سیر می کند؟
ای عمو ! آیا این ش���خص جز از [نس���ل] من خواهد بود؟ عرض کردم :راست گفتی ،فدایت
گردم».
 .1طائفه ای از حبشیان
 .2تصغیر اعبس و کنایه از بنی عباس است.
ً
ً
 .3متن روایت کافی چنین است :لعن اهلل االعیبس وذریته صاحب الفتنة ،ویقتلهم سنین و شهورا وأیاما ...که ترجمه
ش���د ،لکن عالمه ی مجلس���ی احتمال دقیقی را ذکر می کنند ،و آن این است که الفتنة در اصل الغیبة بوده باشد ،که در
این صورت بازگردان چنین می ش���ود :خداوند اعیبس و ذریه اش را لعنت کند .آنکه غائب می گردد ،س���ال ها ،ماه ها و
روزها آنها را می کشد ...ر.ک به مرآة العقول  .382/ 3م
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با این حساب امام جواد؟ع؟ پسر برگزیده ی کنیزان نوبی است ،و امام عصر؟جع؟ پسر برگزیده ی
کنیزان رومی ،اوس ��ت رانده ی آواره که غائب می شود ،و هموست که از ّ
خط ضاللت که بنی امیه و
بنی عباس پرچمداران آنند ،انتقام می گیرد.

خ
ت
ر�ی ا�ز ا� ت� ت ئ
ب� خ
ص� ت� امام مهدی
ع� ی� ن� ش�� ی
کارا� ا�مه؟مهع؟ در � ی
ب

؟جع؟

از جمله ی آن ،تعیین به نام ،مادر ،شماره ،اوصاف و شخصیت.

غیبت نعمانی  179/از ابو هیثم میثمی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :چون س���ه نام محمد،
علی و حسن پشت سر هم آمدند ،چهارم آنها قائم آنهاست».

1

هفتمین از ما فرج خواهد بود».
غیبت شیخ طوسی  36/از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟« :با
ِ
ش ��یخ ح ��ر عاملی؟حر؟ در اثب ��ات اله���داة  499/ 3پ ��س از نقل آن می نویس ��د« :مقص���ود هفتمین
ش���خص از خود ایش���ان است [که با ایش���ان آغاز و به حضرت مهدی؟ع؟ ختم می گردد] نه از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نسل حضرت امیر؟ع؟».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  28/از آن حضرت روایت می کند« :صاحب ما که از صلب این است _
و به موسی بن جعفر؟امهع؟ اشاره کردند _ ظاهر می گردد و زمین را همانسان که از ظلم و ستم پر
شده از عدالت می آ کند ،و دنیا برایش آرام می شود».
کمال الدین  334/ 2از مفضل بن عمر« :حضور آقایم امام صادق؟ع؟ رسیدم و عرضه داشتم:
آقای من ! کاش جانش���ین پس از خود را به ما معرفی کنید ،ایش���ان فرمودند :ای مفضل ! امام
َ
بعد از من پس���رم موس���ی است ،و جانش���ین آرزو ش���ده و منتظر ،محمد بن حسن بن علی بن
محمد بن علی بن موسی خواهد بود».
هم ��ان  383/ 2از صق ��ر بن اب ��ی دلف از امام ه ��ادی؟ع؟ روایت می کند« :امام پس از من پس���رم
حس���ن اس���ت ،و پس از حس���ن پس���رش قائم که زمین را از عدل و داد پر می کند ،آنگونه که از
ستم و جور آ کنده شده است».
 .1اثب���ات اله���داة  ،227/کم���ال الدین  333/ 1و  ،334کفایة االثر  ،280/غیبت مفید  400/و غیبت ش���یخ طوس���ی
139/
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کافی  341/ 1از ابو حمزه« :نزد امام جعفر بن محمد؟امهع؟ رفتم و عرض کردم :ش���ما صاحب
این امر هستید؟ فرمودند :نه ،گفتم :فرزند شماست؟ فرمود :نه ،عرضه داشتم :فرزند فرزندتان
اس���ت؟ فرمودن���د :ن���ه ،گفتم :فرزند فرزند فرزند ش���ما؟ پاس���خ منف���ی دادند ،ع���رض کردم :او
کیست؟ فرمودند :آن کسی که زمین را از دادگری می آ کند ،آنسان که از بیداد و ستم پر شده
اس���ت ،و این پس از فتره ای از امامان اس���ت 1،همانگونه که رس���ول خدا؟ص؟ پس از فتره ای از
رسوالن 2مبعوث شد».

3

یا� � فا� ت� ن� ن ت
ام� ن
را�؟مهع؟
س� ت� � ن�ی چ� ن�د ا�ز پ� ی� ب
ج�ر� ن ی
ت �غ ت
در ولاد� و ی� ب�� امام مهدی؟جع؟
قائم ما
کم ��ال الدی ��ن  321/ 1از س ��عید بن جبیر از ام ��ام زینالعابدی ��ن؟ع؟ روایت می کن ��د« :در ِ
س���نت هایی از پیامبران است؛ سنتی از پدرمان آدم ،سنتی از نوح ،ابراهیم ،موسی ،عیسی،
ایوب و محمد؟مهع؟.
از آدم و ن���وح ط���ول عم���ر ،از ابراهیم مخفی ب���ودن والدت و دوری گزینی از مردم ،از موس���ی
هراس و غیبت ،از عیس���ی اختالف مردم درباره ی او ،از ایوب فرج و گش���ایش پس از بال و از
محمد؟ص؟ خروج با شمشیر».
همان  152/ 1و  340/ 2از عبد اهلل بن س ��نان از امام صادق؟ع؟« :در قائم س���نتی از موس���ی بن
عمران اس���ت ،عرض کردم :آن س���نت چیس���ت؟ فرمودند :مخفی بودن تولد و غیبت از قوم
خوی���ش ،گفتم :موس���ی چ���ه مقدار از اهل و قوم خود غیبت کرد؟ فرمودند :بیس���ت و هش���ت
سال».
همان  350/ 2از ابو بصیر از آن حضرت« :در صاحب این امر س���نت هایی از پیامبران است؛
سنتی از موسی بن عمران ،عیسی ،یوسف ،و سنتی از محمد؟مهع؟ .سنت از موسی بن عمران
 .1دورانی که امامی ظاهر نباشد ،ر.ک به مرآة العقول  .54/ 4م
 .2دورانی که رسالت گسسته و اوصیاء در خفایند ،مأخذ پیشین .م
 .3مش���ابه آن عقد الدرر  ،158/وی پنداش���ته این حدیث از امام حس���ین؟ع؟ اس���ت ،زیرا از ابا عبد اهلل؟ع؟ نقل شده،
و البته این اشتباه تنها همین یک بار نیست که از وی سر زده است !
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منتظر اس���ت ،س���نت از عیس���ی آن اس���ت که آنچه در مورد عیس���ی
آن اس���ت که هراس���ان و ِ
گفته ش���د [که وی از دنیا رفت] درباره ی او نیز بگویند ،س���نت یوس���ف خفا و پنهانی اس���ت
ک���ه خداوند بی���ن او وخلق حجابی ق���رار می دهد ک���ه او را می بینند ولی نمی شناس���ند ،و اما
س���نت محمد؟ص؟ آن است که وی به هدایت ایش���ان رهنمون می شود و طبق سیره ی ایشان
رفتار می کند».
غیب ��ت نعمانی  164/از ابو بصیر از امام باق ��ر؟ع؟ نقل می کند که فرمودند« :در صاحب این امر
س���نت هایی از چهار پیامبر اس���ت؛ سنتی از موس���ی ،عیسی ،یوس���ف و محمد؟ص؟ .گفتم:
سنت موسی چیس���ت؟ فرمودند :هراسان است و انتظار می کشد .از سنت عیسی پرسیدم،
فرمودند :آنچه در مورد عیس���ی گفته ش���د درباره ی او نیز گویند .عرض کردم :سنت یوسف؟
فرم���ود :زندان و غیبت 1،و از س���نت پیامبر؟ص؟ س���ؤال ک���ردم و فرمودند :چ���ون قیام کند طبق
س���یره ی ایش���ان رفتار نماید ،و آثار ایش���ان را تبیین کند ،او هش���ت ماه شمش���یر را بر شانه قرار
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دهد و بکشد تا آنکه خدا راضی گردد .پرسیدم :چسان از رضایت خداوند آ گاه خواهد شد؟
فرمودند :خدا رحمت را در دل او قرار می دهد».

2

اثبات الوصیة  226/آن را نقل می کند و در قس ��متی از آن آمده است« :شباهت او به یوسف در
زیبایی و سخاوت اوست ،و سنت او از محمد؟ص؟ آن است که با شمشیر ظاهر می گردد».
دالئل االمامة  291/نیز روایت می کند و در پاره ای از آن آمده اس ��ت« :ش���باهت او به یوس���ف آن
است که برادرانش با او خرید و فروش می کردند و سخن می گفتند ،ولی او را نمی شناختند».

3

کمال الدین « :28/ 1س���نت یوس���ف آن اس���ت که برادرانش با او معامله می کردند و س���خن
می گفتند ،لکن او را نمی ش���ناختند ،س���نت عیس���ی س���یاحت است ،و س���نت محمد؟ص؟
شمشیر».
هم ��ان  327/ 1از ام ��ام باقر؟ع؟ در ضم ��ن حدیثی نقل می کند« :ش���باهت او به یونس بن متی
 .1ش���یخ طوس���ی همین روایت را نقل می کند ،ولی سخنی از زندان در آن نیست .البته نقل مرحوم نعمانی نیز صحیح
است ،چرا که بنابراین زندان ،کنایه از همان غیبت خواهد بود .م
 .2االمامة و التبصرة 93/
 .3کمال الدین  329 ،327 ،236 ،152/ 1و غیبت شیخ طوسی 140/
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آن اس���ت که از غیبت باز می گردد در حالی که پس از باال رفتن س���ن [هنوز] جوان اس���ت...
شباهت به موس���ی؟ع؟ دوام هراس ،طول غیبت ،مخفی بودن والدت ،به ستوه آمدن پیروان
بع���د از او ،از آزار و ذلتی که با آن مواجه می ش���وند ،ت���ا آنکه خدای عزوجل اذن ظهور دهد و او
ّ
را بر دش���منش یاری و تأیید کند ...ش���باهت ایش���ان به جدش مصطفی؟ص؟ آن اس���ت که با
شمشیر خروج می کند ،دشمنان خدا و رسول و جباران و طاغوت ها را می کشد ،با شمشیر و
ّ
رعب یاری می ش���ود و کس���ی توان مقابله با بیرقی که به او تعلق دارد را نخواهد داش���ت.
برخی از نش���انه های خروجش این هاس���ت :خروج س���فیانی از ش���ام ،خروج یمانی از یمن،
فریادی از آسمان در ماه رمضان و منادیی که از آسمان نام او و پدرش را ندا می کند».

1

هم ��ان  345/ 2از ابو بصی ��ر« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :ای پس���ر پیامبر ! قائم ش���ما اهل بیت
کیس���ت؟ فرمودند :ای ابو بصیر ! او پنجمین شخص از فرزندان پسرم موسی است ،پسر بانوی
کنی���زان ،غیبتی خواهد داش���ت که اهل باطل در آن به تردی���د می افتند ،آنگاه خدای عزوجل
او را آش���کار می کند و بر دس���تانش مش���ارق و مغارب زمین را می گش���اید .روح اهلل عیس���ی بن
مریم؟ع؟ فرود می آید و پشت سر او نماز می گزارد .زمین به نور پرورگارش روشن می شود ،و در
آن مکانی نخواهد ماند که غیر از خدای عزیز و جلیل در آن عبادت ش���ده ،مگر آنکه خدا در
آن پرستش گردد ،و همه ی دین برای خدا خواهد بود ،اگرچه مشرکان خوش نداشته باشند».
هم ��ان  480/ 2از َس ��دیر از امام صادق؟ع؟ روای ��ت می کند ...« :زیرا خداون���د عزوجل ابا کرده
مگر آنکه در او سنت های پیامبران؟مهع؟ در غیبت هایشان جریان یابد .ای سدیر ! و ناگزیر از
ََ َ َ
آن است که مدت های غیبت های آنها در او کامل شود ،خداوند تعالی می فرماید :ل ت� ْرك ب ُ� ّن�
ً
ً َ
َط بَ� ق�ا ع نْ� َط بَ� ق ٍ� 2،قطعا از حالی به حالی برخواهيد نشس���ت ،یعنی س���نت های آنان که پیش از
شما بودند».
کاف ��ی  336/ 1از َس ��دیر از آن حض ��رت روایت می کند« :برادران یوس���ف؟ع؟ نوادگان و پس���ران
پیامب���ران بودن���د ،آنان با یوس���ف تج���ارت و معامله کردند ،با او س���خن گفتن���د در حالی که
 .1اثبات الهداة  ،46/ 3بحار  ،339/ 14اعالم الوری  403/و کشف الغمة 313/ 3
 .2سوره ی انشقاق 19/
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أَ ن َ ُ ُ ُ
وس ف�
ب���رادران او بودند و او برادر ایش���ان بود ،ولی او را نش���ناختند تا آن [زمان] که گف���ت�� :ا ي�
َ َ أَ
�ذ
َوه ا � ِ خ� ي� 1،من یوسفم و این برادر من است.

پ���س این امت ملعون چرا انکار می کنن���د که خداوند عزوجل در زمانی از زمان ها با حجت
خود چنین کند ،همانگونه که با یوسف کرد !
یوس���ف؟ع؟ ُملک مصر را در اختیار داش���ت و با پدرش هیجده روز فاصله داش���ت ،و اگر
می خواس���ت ب���ه او خب���ر دهد می توانس���ت .یعق���وب و فرزندانش هنگام بش���ارت ،ن���ه روزه از
سرزمین خود به مصر آمدند ،پس از چه رو این امت انکار می کنند که خدای عزیز و جلیل با
حجت خود چنان کند که با یوس���ف کرد که در بازارهایش���ان راه رود و بر بساط آنان گام نهد،
َ ُ أَ َّ َ أَ ْ َ
تا آنکه خدا به او در این باره [ظهور] اذن دهد ،آنسان که به یوسف اذن داد ،ق�الوا ِ�إ� ن�ك ل��ن ت�
ُ ُ فُ ق َ َ أَ ن َ ُ ُ ُ
وس ف� 2،گفتند :آيا تو خود ،يوسفى؟ گفت :من يوسفم».
ي�وس� �ال ��ا ي�
همان « :480/ 2خداوند امر او را در یک شب سامان می دهد».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

لاد� خ
م� ش
م� ف�ی ت
صاح� یا� ن� امر کسی ت
اس�،
اس� که ی
ب
ن
ن
و مردم گو�ی ن�د :ب�ه د� ی�ا � ی�امده !
اثب ��ات الوصیة  222/از س ��عد بن عبد اهلل با س ��ند خود از امام باقر؟ع؟ روای���ت می کند« :قائم آن
کسی است که والدت او بر مردم پوشیده است».
کمال الدین  479/ 2از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟« :والدت صاحب این امر بر مردمان مخفی
خواهد بود ،تا آنکه هنگام خروج بیعت احدی در گردنش نباشد».
غیبت نعمانی  183/از ابو الجارود از امام باقر؟ع؟« :شما هماره گردن هایتان را به سوی مردی
از ما می کش���ید [و منتظر خروج ما هس���تید] و می گویید :این همان [قائم] اس���ت ،ولی خدا او
را [از دنیا] می برد ،تا آنکه برای این امر کس���ی را فرستد که نمی دانید به دنیا آمده یا نه ،آفریده
شده یا نه».
 .1سوره ی یوسف؟ع؟ 90/
 .2مأخذ پیشین
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همان  182/از او از ایش ��ان« :اینان و تو ،پیوس���ته [چش���م دوخته و در انتظ���ار] خواهید بود ،تا
آنکه خدا برای این امر کسی را بفرستد که ندانند آفریده شده یا نه».
کافی  342/ 1از عبد اهلل بن عطا نقل می کند« :خدمت امام باقر؟ع؟ عرضه داش���تم :ش���یعیان
شما در عراق بسیارند ،و به خدا سوگند در میان اهل بیت شما کسی مانند شما وجود ندارد،
پس چرا خروج نمی کنید؟
ایش���ان فرمودند :ای عبد اهلل بن عطا ! گوش هایت را نزد احمقان گس���ترده ای ،آری ،به خدا
صاحب [خروج کننده ی] ش���ما نیس���تم ،عرض ک���ردم :پس او کیس���ت؟ فرمودند:
قس���م من
ِ
ببینید آن کس که والدتش بر مردم مخفی باشد صاحب شماست»...
ای ��ن عب ��ارت در غیبت نعمانی  167/چنین آمده ...« :ببین کس���ی که مردم نمی دانند به دنیا
آمده یا نه ،او صاحب شماست».
کم ��ال الدین  360/ 2از عباس بن عامر قصبانی از امام کاظم؟ع؟ روایت می کند« :صاحب این
امر کسی است که مردم گویند :هنوز به دنیا نیامده است».
همان  381/ 2از امام هادی؟ع؟ روایت می کند« :صاحب این امر کسی است که مردم گویند:
هنوز به دنیا نیامده است».
هم ��ان  432/ 2از حس ��ن بن منذر نقل می کند« :حمزة بن اب���و الفتح روزی آمد و گفت :خبری
خوش دارم ،دیشب در خانه برای ابو محمد فرزندی به دنیا آمد و ایشان فرمان کتمان این خبر
را دادند ،گفتم :نامش چیست؟ گفت :نامش محمد و کنیه اش به جعفر [ابا جعفر] است».

ا� ،و پ� ی�روی ا�ز ش� ی�وه ی ن�مرود و ف� ن
اس� ن
رعو�
ع� ی
ب
در مناب ��ع تاریخ ��ی و دیگر ادیان آمده ک ��ه ّ
منجمان به نمرود خبر دادند در همین س ��ال فرزندی در
پایتخ ��ت او ب ��ه دنیا خواهد آمد که حکومت او را در مخاطره ق ��رار می دهد ،لذا نمرود زاد و ولد را منع
کرد و تمامی پسرانی را که به دنیا می آمدند به قتل رساند !
همین خبر را به فرعون نیز دادند و او هم بسان نمرود رفتار کرد !

تفس ��یر قم ��ی  207/ 1روای ��ت می کند« :نمرود برای ه���ر زن بارداری نگهبانی گم���ارده بود و هر
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فرزند پس���ری را س���ر می برید .مادر ابراهیم او را برای فرار از ذبح [در غاری] پنهان کرد .ابراهیم
درون غار در هر روز بس���ان یک ماه دیگران رش���د می کرد و بزرگ می شد ،تا آنکه در غار سیزده
س���اله ش���د .پس از آن مادرش به دیدار او آمد و چون خواس���ت از او جدا ش���ود دس���ت بر مادر
آویخت و گفت :ای مادر ! مرا بیرون ببر ،مادر گفت :پس���رم ! پادشاه اگر بفهمد تو در این زمان
به دنیا آمده ای تو را خواهد کشت».
همان  135/ 2از محمد بن مس ��لم از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :هنگامی که مادر موس���ی به
وی باردار ش���د ،اثر حمل او تنها در هنگام والدت آش���کار ش���د .فرعون برای مراقبت و زیر نظر
داشتن زنان بنی اسرائیل ،زنانی قبطی را مأمور آنان کرده بود .این کار بابت آن بود که به فرعون
خبر رسیده بود بنی اسرائیل می گویند :در میان ما مردی به دنیا خواهد آمد که بدو موسی بن
عمران گفته می ش���ود و نابودی فرعون و یارانش بر دستان اوست .لذا گفت :فرزندان پسرشان
ّ
را می کش���م ت���ا خواسته ش���ان تحقق نیاب���د .او میان م���ردان و زنان فاصله انداخ���ت و مردان را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

محبوس کرد.
هنگامی که مادر موسی وی را به دنیا آورد ،او را نگریست ،اندوهگین شد و گریسته گفت:
اآلن است که ذبح شود.
زن مأم���ورّ ،
محبت موس���ی را ق���رار داد و او گفت :چرا رنگت زرد ش���د؟ مادر
خ���دا در دل آن ِ
موس���ی پاس���خ داد :بی���م آن دارم ک���ه فرزن���دم را ذبح کنن���د .آن زن گفت :نهراس ،و موس���ی به
گون���ه ای بود که هرکه او را می دید دوس���تدارش می ش���د ،و این همان فرم���وده ی خدای عزیز و
َ ً
أَ ْ َ ُ َ َ َ
جلیل استَ :و�ل ق� يْ� ت� عل يْ�ك َم َح بّ� ة� ِم ِ�ّن ي� 1،و مهرى از خودم بر تو افكندم .پس آن زن قبطی مأمور
دوستدار موسی شد .صندوقی برای مادر موسی نازل شد و خطاب شد :او را در صندوق قرار
ْ
َ ُ
تَ ْ ّ َ ُّ َ
تَ َ
ده و در دریا بیانداز َولا ��خ ِا�ف ي� َولا �ح�زَ ِ�ن ي� ِإ� ن�ا َراد ُوه ِإ�ل يْ� ِك َو ج� ِاعل ُوه ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� ن� 2،و نترس و اندوه مدار
كه ما او را به تو بازمى گردانيم و از پيامبران قرار مى دهيم .او هم موس���ی را در آن گذاش���ت ،در آن
را بست و به نیل انداخت.
 .1سوره ی طه 39/
 .2سوره ی قصص 7/
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فرعون بر س���احل نیل ،قصر و تفرجگاهی داش���ت .وی به همراه همس���رش آس���یه از قصر به
زیر آمد و س���یاهیی را در نیل مش���اهده کرد ک���ه امواج آن را باال می بردن���د و بادها با آن برخورد
می کردن���د ت���ا آن را کنار در قص���ر فرعون آوردند .وی دس���تور داد آن را برگیرن���د .صندوق را نزد
وی بردن���د و چون آن را گش���ود پس���ری درون آن دید و گفت :این از بنی اس���رائیل اس���ت .خدا
در دل فرعون و آس���یه ّ
محبت ش���دیدی نس���بت به موس���ی قرار داد ،ولی فرعون [علی رغم آن
َ
َ
ْ َ َ أ َ َّ َ َ ً
أ
تَ ْ ُ ُ َ
ّ
لا� ق� ت�ل ُوه ع َسى � نْ� يَ� ن� ف� َع ن�ا � ْو ن� ت� ِ�خ ذ� ُه َولدا
محبت] در صدد کش���تن موس���ی بر آمد ،آس���یه گفت:
َو ُه ْم لا ي َ� شْ� ُع ُر َن
و� 1،او را نكشيد ،شايد براى ما سودمند باشد يا او را به فرزندى بگيريم ،ولی آنها خبر
نداشتند ،که او موساست»...

المس ��تدرک  574/ 2از وهب بن منبه می آورد« :هنگامی که مادر موس���ی به او باردار ش���د ،این
خبر را به ارش���اد خداوند _ که می خواس���ت به واس���طه ی موسی بر بنی اس���رائیل احسان کند و
امتنان ورزد _ از همه مخفی کرد ،لذا هیچ کس از این حمل آ گاهی نداشت .در سال تولد او،
فرعون قابله ها را مأمور بازرس���ی کرد و چنان زنان را تفتیش می کرد که س���ابقه نداش���ت.
اما مادر موسی نه شکمش برآمد ،نه رنگش تغییر کرد و شیرش هم فاسد نشد ،از این رو
قابله ها کاری با او نداشتند .چون شبی که موسی در آن به دنیا آمد فرا رسید ،مادرش بدون
مراقب و قابله او را زایید ،و کسی جز خواهرش مریم از آن آ گاه نشد ،خداوند به او وحی کرد:
أَ أَ
ْ
ُ
ّ َ ُّ َ
ْ
َ َ ْ َ َ َ أَ ْ
تَ
تَ َ
ن 2
� نْ� � ْر ِض� ِع ي� ِه ف� ِإ� ذ�ا ِ�خ ف� تِ� عل يْ� ِه ف��ل ِق� ي� ِه ِ�ف ي� ال يَ� ِّم َولا ��خ ِا�ف ي� َولا � ْح�زَ ِ�ن ي� ِإ� ن�ا َراد ُوه ِإ�ل يْ� ِك َو ج َ� ِاعل ُوه ِم َن� ال ُم ْر َس ِل ي��،
او را شير ده ،و چون بر او بيمناک شدى او را در نيل بينداز ،و نترس و اندوه مدار كه ما او را به تو
بازمى گردانيم و از پيامبران قرار مى دهيم.

مادرش س���ه ماه او را مخفی داش���ت و در آغوش خویش شیر می داد و او نه می گریست و نه
حرکت می کرد .ولی وقتی بر او و خود ترس���ید ،جعبه ای در بس���ته ساخت و داخل آن را آماده
کرد و شب هنگام در آب افکند ،آنگونه که خدا فرمان داده بود.
او تاب���وت را پن���ج وج���ب در پنج وجب س���اخته بود بدون آنک���ه قیر اندود کن���د ،تابوت هم
 .1همان 9/
 .2سوره ی قصص 7/
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ب���ر روی آب آم���د ت���ا اینکه آب آن را نیمه ش���ب به س���احل انداخت .صبح هن���گام فرعون در
جایگاهی که در س���احل نیل داش���ت نشس���ت و تابوت را دید ،به خدمه گفت :آن را بیاورید،
آوردند و موسی را درون آن مشاهده کرد ،با دیدن او گفت :چرا این پسر ذبح نشده؟ من که به
قابله ها فرمان داده بودم هیچ نوزادی را مخفی نکنند !
فرعون با زنی از بنی اس���رائیل که آس���یه دختر مزاحم نام داشت ازدواج کرده بود .وی یکی از
بهترین زنان و از دختران پیامبران بود ،با مؤمنان مهربان بود و بر آنان انفاق و بخشش می کرد.
او که در کنار فرعون نشسته بود گفت :این مولود از یک سال بزرگتر است ،و شما فرمان دادید
تَ ْ ُ ُ
لا� ق� ت�ل ُوه
کودکان همین سال را سر ببرند ،پس او را رها کن تا مایه ی روشنی دیدگانمان باشد،
َ َ أَ ْ َ نْ فَ َ ن َ أَ ْ نَ تَّ �خ ذَ ُ َ َ ً
دا َو ُه ْم لا ي َ� شْ� ُع ُر نَ
و� 1،او را نكشيد ،شايد براى ما سودمند باشد يا او را
عسى � ن� ي���ع�ا �و �� ِ �ه ول
به فرزندى بگيريم ،ولی آنها خبر نداش���تند ،هال کش���ان بر دس���تان اوست .برای فرعون تنها دختر
زاده می شد»...
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خ ف
ت
ت
لا� ت� ق�ر� شی� ا�ز ید�ر �ز ن
ما� در �جس� ج�وی امام مهدی؟جع؟
دس�گاه �
اثب ��ات اله ��داة  570/ 3از فض ��ل بن ش ��اذان با س ��ند صحیح از امام عس ��کری؟ع؟ نق���ل می کند:

«بنی امی���ه و بن���ی عباس به دو جهت شمشیرهایش���ان را ب���ر [گردن] ما گذاش���تند؛ یکی آنکه
ّ
می دانس���تند هی���چ حقی در خالفت ندارند ،از این رو می هراس���یدند م���ا آن را ادعا کنیم و در
جایگاه خود [اهل بیت] قرار گیرد.
دوم آنکه از روایات متعدد فهمیده بودند زوال حکومت جباران و ظالمان بر دس���ت قائم ما
خواهد بود و تردیدی نداش���تند ک���ه خود ،از آنهایند ،لذا تالش کردن���د اهل بیت پیامبر؟ص؟ را
بکش���ند و نسل ایش���ان را از میان برند تا با این کار بتوانند از به دنیا آمدن قائم جلوگیری کنند
و یا او را به قتل رس���انند ،ولی خداوند ابا کرد امر او را برای احدی از آنان آش���کار کند ،تا اینکه
نورش را کامل گرداند ،اگرچه کافران را خوش نیاید».

ّ
جستجوی پیرامون حضرت مهدی؟ع؟ از روزی آغاز شد که جدش پیامبر؟ص؟ به آمدن او بشارت
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دادند .پیش از این نیز گذشت که عمر از امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد نام ایشان سؤال کرد ،ولی ایشان
دست رد بر سینه ی او زدند ،لذا در مورد اوصاف او پرسید.
و نیز در بخش تحریفات بش ��ارت نبوی گذش ��ت که طبری س ��خن معاویه ب ��ه ابن عباس را آورده

اس ��ت« :ش���ما بر این پندارید که خالفتی هاش���می و مه���دی قائم دارید ،و ح���ال آنکه مهدی
عیسی بن مریم است ،خالفت هم در دستان ماست تا آن را به او تحویل دهیم».
البت ��ه معاو ی ��ه خود مدعی مهدویت ش ��د و ما این مطلب را از مس ��ند احمد به اثبات رس ��اندیم !
امویان پس از وی نیز در جستجوی مهدی بودند !

ش ��یخ صدوق؟حر؟ در کمال الدین  47/ 1می نویس ��د« :خبر آمدن موس���ی در میان بنی اسرائیل،
و اینک���ه ناب���ودی فرعون و حکومت وی بر دس���ت اوس���ت منتش���ر ش���ده بود ،ل���ذا فرعون اوالد
بنی اسرائیل را به قتل می رساند.
نمرود نیز پیش از وی اوالد رعیت و اهالی مملکت خود را در طلب ابراهیم؟ع؟ می کشت،
آن هنگام که خبر فرا رس���یدن زمان والدت وی ،و اینکه هال کت نمرود ،اهل مملکت و دین
وی به دست اوست ،انتشار یافت.
طاغوت زمان امام حس���ن بن علی؟امهع؟ پدر صاحب الزمان؟ع؟ نیز چنین کرد ،وی در پی
فرزند ایش���ان برآمد ،برای خانه ش���ان نگهبان گذاشت ،و کنیزان ایش���ان را حبس کرد تا وضع
حمل کنند».

ع� ت
امام� ت
ت
ا� و آ�گاهی ا�ز
اس� ن
ر�؟مهع؟
ع� ی
ب
عباس ��یان نیک می دانس ��تند امامان از عترت پیامبر؟ص؟ برگزیدگان خدایند ،و رسول خدا؟ص؟ به
اطاعت از آنان فرمان داده اند ،لکن سلطنت _ همانگونه که هارون به مأمون گفت _ عقیم است.

عیون اخبار الرضا؟ع؟  85/ 2نقل می کند« :زمانی که هارون به مدینه رفت امام کاظم؟ع؟ به
دی���دن او آمدند ،هارون برخاس���ت و صورت و دو دیده ی امام؟ع؟ را بوس���ه داد ،آنگاه به من،
امی���ن و مؤتم���ن رو کرد و گفت :ای عبد اهلل ،ای محم���د و ای ابراهیم ! در مقابل عمو و آقایتان
راه بروید ،رکابش را بگیرید ،لباسش را درست کنید و تا منزل بدرقه نمایید .موسی بن جعفر
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آرام به من رو کردند و مرا به خالفت خبر دادند ،سپس فرمودند :چون عهده دار این امر شدی
با فرزندانم نیکی کن .سپس ما بازگشتیم.
م���ن ب���ا دل و جرأت ترین فرزن���دان پدرم ب���ودم ،از این رو چون مجلس خلوت ش���د گفتم :یا
امیرالمؤمنی���ن ! ای���ن مردی که اینچنی���ن او را بزرگداش���تی ،تبجیل ک���ردی ،در مقابلش از جا
برخاس���تی ،صدر مجلس نش���اندی ،خود پایین تر از او نشس���تی و به ما فرمان دادی رکابش را
بگیریم که بود؟ پدرم گفت :او امام مردم ،حجت خدا بر خلق و خلیفه ی او بر بندگان است.
گفتم :یا امیرالمؤمنین ! آیا این اوصاف همه برای شما و در شما نیست؟ گفت :من در ظاهر
امام مردم هستم که با قهر و غلبه بدین منصب دست یافته ام ،ولی موسی بن جعفر امام حق
اس���ت ،پس���رم ! به خدا قس���م او نس���بت به جایگاه پیامبر از من و تمامی این خلق شایس���ته تر
اس���ت .اما به خدا س���وگند اگر تو سر این امر با من نزاع کنی ،آنچه را که چشمانت در آن است
جدا خواهم ساخت ،چرا که حکومت عقیم است [و نسب نیز در آن سودی نرساند] !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

وقتی خواست از مدینه به مکه رود ،فرمان داد کیسه ی سیاهی که دویست دینار در آن بود
بیاورند ،و رو به فضل بن ربیع کرد و گفت :این را نزد موسی بن جعفر ببر و بگو :امیرالمؤمنین
می گوید :ما در تنگی هستیم و بعد از این زمان احسان ما به شما خواهد رسید.
من گفتم :یا امیرالمؤمنین ! به نوادگان مهاجر و انصار و س���ایر قریش و بنی هاش���م و کسانی
که حس���ب و نسبش���ان را نمی دانی تا پنج هزار دینار می دهی ،ولی به موسی بن جعفر که او را
چنین احترام نمودی دویست دینار عطا می کنی ،یعنی پایین ترین عطا !
گفت :بی مادر ! ساکت شو ،چرا که اگر آن مقداری که گفتی به اوعطا کنم ،ایمن نیستم که
در آینده با صد هزار شمش���یر از ش���یعیان و پیروانش به مصاف من آید ،و فقر او و خانواده اش
برای من و شما بهتر از آن است که دستان و چشمانشان باز باشد !
وقتی مخارق آوازه خوان این گفتگو را دید و ش���نید خش���مگین ش���د و برخاست و گفت :یا
امیرالمؤمنین ! من وارد مدینه ش���دم و اکثر اهالی آن از من چیزی درخواست کردند ،و اگر من
به آنها چیزی ندهم بخش���ندگی ش���ما و مکانت من برای آنان معلوم نش���ود ! هارون هم دستور
داد ده ه���زار دینار به او بدهند ،مخارق گفت :این ب���رای اهل مدینه ،ولی من بدهی نیز دارم،
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پدرم دس���تور داد ده هزار دینار دیگر نیز به او بدهند ،او گفت :می خواهم دخترانم را نیز ش���وهر
دهم و باید برایش���ان جهازی تهیه کنم ،دس���تور داد ده هزار س���که دیگر آوردند ،مخارق ادامه
داد :م���ن برای قوت خود و اهل و عیالم ب���ه غله نیاز دارم ،پدرم فرمان داد زمینی که غله ی آن
در سال به ده هزار دینار می رسد را در همان ساعت به او بدهند !
آنگاه مخارق برخاس���ت و به نزد موس���ی بن جعفر آمد و گفت :با خبر شدم که این ملعون با
ش���ما چس���ان رفتار کرد و چه مقدار مال برایتان مش���خص کرد ،من چاره ای اندیشیدم و سی
هزار دینار و نیز زمینی که غله اش در سال به ده هزار دینار می رسد از او اخذ نمودم ،در حالی
که _ آقای من ! _ به هیچ یک نیازی ندارم و تنها برای شما گرفتم ،من گواهی می دهم که این
زمین از ِآن شماست و اموال را نیز برایتان آورده ام.
امام؟ع؟ فرمودند :خدا مالت را برکت دهد و پاداشت را نیکو گرداند ،من نه درهمی از آن و
نه چیزی از این زمین نمی گیرم ،ولی صله و نیکی تو را پذیرفتم ،پس راشدانه بازگرد ،و در این
باره دیگر نزد من نیا .او هم دست حضرت را بوسه داد و رفت».
نگارنده :خوشا به حال این آوازه خوان و بدا به حال هارون !
�یان پیش از او نیز می دانس ��تند امیرالمؤمنین و عترت ایش ��ان؟مهع؟ امامانی ربانی هس ��تند،
عباس � ِ
ز ی ��را رس ��ول خدا؟ص؟ به عب ��اس و فرزندانش خب ��ر داده بودند ک ��ه حکومت و طغی ��ان خواهند کرد.
ّ
هنگامی که جد بنی عباس ،علی بن عبد اهلل بن عباس در کوفه به دنیا آمد ،پدرش عبد اهلل او را نزد
امیرالمؤمنین؟ع؟ آورد تا برای او به خیر و برکت دعا کند و نام بگذارد ،ایش ��ان او را علی نام نهادند و
فرمودند :پدر شاهان را بگیر !
اسامی پادشاهان عباسی نیز در صحیفه ای نزد محمد بن حنفیه بود و گفته می شود که از طریق
ابو هاشم پسر محمد بن حنفیه به دست بنی عباس رسید.
پسران آنها به خوبی از امامت امام زینالعابدین ،امام باقر و امام صادق؟مهع؟ آ گاه بودند ،و در مورد
آینده شان از ایشان سؤال می کردند ،مطالبی که هم اکنون مجال آن نیست.
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ف
ق
ت
دس�گاه حاکم مرا� ب� ت� و � ش�ار را ب�ر امام عسکری؟ع؟ می ا�ف�ز ا ی�د
زمانی که تعداد امامان؟مهع؟ به دوازده تن نزدیک ش ��د ،هراس عباس ��یان فزونی یافت .آنها دهمین
امام و فرزندش ��ان امام عسکری؟امهع؟ را مجبور نمودند در پایتخت _ سامرا _ که عسکر نامیده می شد
اقامت داشته باشند ،و لذا این دو امام همام؟امهع؟ به عسکری لقب یافتند.
س ��پس خلیفه ی عباس ��ی بر آن شد تا امام هادی؟ع؟ را به قتل برس ��اند و نقشه ی خود را جامه ی
عمل پوشانید .او امام عسکری؟ع؟ را که یازدهمین امام بود بیش از پیش تحت نظر گرفت و پس از
مدتی تصمیم گرفت برای جلوگیری از والدت امام دوازدهم موعود ،ایشان را نیز بکشد !
بعید نیس ��ت خلیفه ،امام عس ��کری؟ع؟ را تهدید کرده باش ��د که اگر ازدواج کند ایشان را به قتل
ّ
شخصیت های قریش _ با زنی قریشی ازدواج می کنند،
برس ��اند ،و می پنداشته ایشان _ بسان دیگر
ام ��ا امام؟ع؟ کنی ��ز خود نرجس رومی را آزاد و با او ازدواج کردند ،و خداوند چنین اراده کرد که مهدی
موعود؟جع؟ از او باشد.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کم ��ال الدی ��ن  408/ 2از عالن رازی روایت می کند« :برخی از ش���یعیان برایم نقل کرد که چون
همس���ر ابو محمد؟ع؟ باردار شد ،ایشان بدو فرمودند :به پسری محمد نام باردار خواهی شد و
او قائم پس از من است».
هم ��ان  407/ 2از موس ��ی ب ��ن جعف ��ر ب ��ن وهب بغ ��دادی نق ��ل می کند که ای���ن توقی���ع از ناحیه ی

امام عس ��کری؟ع؟ بی ��رون آم ��د« :آنان پنداش���تند مرا می کش���ند تا این نس���ل را قط���ع کنند ،ولی
خداوند عزوجل پندارشان را تکذیب کرد ،و الحمد هلل».
غیبت شیخ طوسی  134/و « :138امام عسکری؟ع؟ هنگامی که حجت به دنیا آمد فرمودند:
ظالمان پنداش���تند مرا می کش���ند تا این نسل را قطع کنند ،آنان قدرت قادر را چگونه یافتند؟
َّ
مؤمل 1نامیدند».
و او را
کاف ��ی  329/ 1و  514از احم ��د ب ��ن محم ��د بن عبد اهلل نق ��ل می کند« :هنگامی ک���ه زبیری _ که
خدایش لعنت کند _ به قتل رسید ،این نامه از امام حسن عسکری؟ع؟ صادر شد :این جزای
کس���ی که بر خدا نس���بت به اولیای او جرأت به خرج داده اس���ت ،او گمان کرد مرا می کش���د و
 .1کسی که آرزویش را دارند.
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نسلی از من نخواهد بود ،حال قدرت خدا را در خود چسان دید؟
فرزندی برای ایشان به دنیا آمد که نامش را م ح م د نهادند و این در سال دویست و پنجاه
و شش بود».

1

نگارنده :مقصود از زبیری ،مهتدی خلیفه ی عباس ��ی اس ��ت ،زیرا او پس ��ر معتز اس ��ت که زبیر بن
متوکل نام دارد .معتز س ��ه س ��ال و نه ماه حکومت کرد و هموس ��ت که امام هادی؟ع؟ را به ش ��هادت
رس ��اند .فرمانده ��ان ت ��رک او را مجب ��ور کردند از قدرت کن ��اره گیرد و پس از او مهت ��دی را به خالفت
رس ��اندند .او یازده ماه حکومت کرد و ترکان او را به قتل رس ��اندند .هموس ��ت که امام عس ��کری؟ع؟
را حبس کرد و در صدد قطع نسل ایشان بر آمد ،ولی خدا به او مهلت نداد و طومار عمرش را در هم
پیچید .ترکان پس از او معتمد بن متوکل را به قدرت رساندند و او بیست و سه سال حکومت کرد .امام
عصر؟ع؟ در دوران او به دنیا آمد .او در سال پنجم حکومت ،امام عسکری؟ع؟ را به شهادت رساند.
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غیبت ش ��یخ طوس ��ی  205/از ابو هاش ��م جعفری نقل می کند« :به همراه امام عسکری؟ع؟ در
حبس مهتدی بن واثق بودم ،ایشان به من فرمودند :ای ابو هاشم ! این طاغی می خواست در
این ش���ب خدا را به س���خره گیرد ،ولی خداوند عمرش را بریده و آن را برای قائم مقام وی قرار
داده است .من هم فرزندی ندارم ولی فرزندی روزی خواهم شد.
چون صبح شد ترک ها بر مهتدی شوریدند و او را به قتل رساندند ،و معتمد در جای او قرار
گرفت ،و خداوند تعالی ما را حفظ کرد».
بح ��ار االن ��وار « : 313/ 50ت���رکان ب���ر مهتدی ش���وریدند و م���ردم نیز آن���ان را یاری کردن���د ،زیرا
ََ
می دانستند او معتزلی و منکر قدر است .آنها او را کشتند و معتمد را جایگزین و با او بیعت
کردند .مهتدی تصمیم به قتل امام عسکری؟ع؟ گرفته بود ،ولی خداوند او را به خود مشغول
کرد تا آنکه کشته شد».
دال ئ ��ل االمام ��ة  423/می نویس ��د« :دوران امام���ت امام عس���کری؟ع؟ پ���س از پ���در در مابق���ی
حکومت معتز بود .پس از او مهتدی به خالفت رس���ید .س���پس احمد بن جعفر متوکل که به
 .1کمال الدین  ،430/ 2ارشاد  349/و غیبت شیخ طوسی 138/
 .2تاریخ الموالید 55/
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معتمد معروف بود بیس���ت و دو س���ال و یازده ماه قدرت را به دس���ت گرفت .با گذش���ت پنج
س���ال از حکومت او ،ولی اهلل؟ع؟ در حالی که بیس���ت و نه سال داشت به شهادت رسید .آن
حضرت روز جمعه که هشت شب از ربیع االول سال دویست و شصت هجری گذشته بود،
در سامرا ،و به سم از دنیا رفتند ،و در خانه در کنار قبر پدرشان؟ع؟ به خاک سپرده شدند».
ّ
المحبر  42/می نویسد« :مهتدی در ششم رجب سال دویست و پنجاه و شش
ابن حبیب در

به قدرت رس���ید ،و یازده ماه حکومت کرد .در دوران خالفت او شخصی در ماه رمضان سال
دویست و پنجاه و شش در بصره خروج کرد.
معتمد به قدرت رس���ید .مادرش کنیز بود .او یکشنبه ششم رجب سال دویست و پنجاه و
شش به دنیا آمد .کنیهاش ابو العباس بود .بیست و سه سال حکومت کرد».
الخرائج و الجرائح  478/ 1از عیس ��ی بن صبیح روایت می کند« :امام حس���ن عس���کری؟ع؟ در
حبس بر ما وارد شدند ،من ایشان را می شناختم ،ایشان به من فرمودند :تو شصت و پنج سال
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و یک ماه و دو روز داری .من کتاب دعائی با خود داشتم که تاریخ تولدم روی آن نوشته بود،
آن را نگاه کردم و دیدم همین طور است.
ایشان فرمودند :آیا فرزندی روزی شده ای؟ گفتم :نه ،صدا زدند :خدایا ! او را فرزندی روزی
کن تا بازویش باشد که فرزند بازوی خوبی است ،آنگاه این بیت را خواندند:
ّ َ
َ
ُ
ّإن الذلیل الذی لیست له عضد
ظالمته
درک
من کان ذا عضد ی ِ
کیس که بازویی دارد ظلمی را که بر او وارد شده پاسخ می دهد ،ذلیل کیس است که بازویی ندارد

من عرض کردم :آیا شما فرزندی دارید؟ فرمودند :آری ،به خدا فرزندی برایم به دنیا خواهد
آمد که زمین را از عدل و داد آ کنده می سازد ،ولی اکنون نه ،آنگاه این شعر را خواندند:
ً
ّ
نمّ
لعل َ
بین ح ـ ـ ـ ّ
ّ
ـوایل األسـ ـ ــود اللوابـ ـ ــد
ک یومـ ــا أن تراین کأ ــا
ً
ّ
فإن متیما قبل أن یلد احلیص

ً
أقام زمانا و هو یف الناس واحد

شاید تو روزی مرا ببیین که پسرامن پیرامون مرا بسان شیران گرفته اند
متمی پیش از آنکه نسل فراوانش به دنیا آیند ،در میان مردم تهنا بود»
 .1کشف الغمة  ،293/ 3الفصول المهمة  288/و اثبات الهداة 422/ 3
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ر� مهدی؟جع؟ ب� ش� ت
ولاد� ح�ض ت
ت
ار� می دهد
امام عسکری؟ع؟ ب�ه
کمال الدین  431/ 2از محمد بن احمد علوی از ابو غانم خادم نقل می کند« :برای ابو محمد؟ع؟
فرزندی به دنیا آمد و نامش را محمد گذارد .در روز س���وم او را به اصحابش نش���ان داده فرمود:
پس از من این صاحب ش���ما و خلیفه ی من بر شماست ،اوست قائمی که گردن ها با انتظار
به س���ویش کشیده می ش���ود .هنگامی که زمین از جور و ستم پر شود ،او خروج و آن را از عدل
و داد پر می کند».
همان  408/ 2از احمد بن اسحاق بن سعد از امام عسکری؟ع؟ نقل می کند که فرمودند« :سپاس
خداوند را که مرا از دنیا نبرد تا آنکه جانش���ین پس از مرا به من نمایاند .او در خلقت و اخالق
ش���بیه ترین مردم به پیامبر خدا؟ص؟ اس���ت .خدای تبارک و تعالی از او در غیبتش محافظت
خواهد کرد ،سپس آشکارش می کند و او زمین را از عدل و داد می آ کند ،همانسان که از ظلم
و بیداد پر شده است».
هم ��ان  435/ 2با س ��ند خ ��ود از جماعتی از جمل ��ه معاویة بن حکیم و محمد ب ��ن ایوب بن نوح

روایت می کند« :ما چهل نفر در منزل امام عس���کری؟ع؟ بودیم که پسرش���ان را به ما نمایاندند و
فرمودند :این پس از من امام شما و خلیفه ی من بر شماست ،از او اطاعت کنید و بعد از من
در اعتقادات خود پراکنده نشوید که هال ک خواهید شد.
بدانید ! شما پس از این روز دیگر او را نخواهید دید.
ما از نزد حضرت بیرون آمدیم ،و چند روز بیشتر نگذشت که ابو محمد؟ع؟ از دنیا رفتند».
همان  384/ 2از احمد بن اس ��حاق اش ��عری روایت می کند« :حضور امام ابو محمد حس���ن بن
علی عس���کری؟امهع؟ رسیدم و می خواس���تم در مورد جانشین ایشان پرس���ش کنم ،ایشان خود
ابت���دا به س���خن کرده فرمودن���د :ای احمد بن اس���حاق ! خداون���د تبارک و تعال���ی از زمانی که
آدم؟ع؟ را آفری���د زمین را از حجت خالی نکرده اس���ت ،و ت���ا قیامت نیز آن را از حجت خود بر
بندگان خالی نخواهد س���اخت .به خاطر اوس���ت که بال را از اهل زمین دفع می کند ،باران فرو
می فرستد و برکات زمین را بیرون می دهد.
عرض���ه داش���تم :ای پس���ر رس���ول خدا ! ام���ام و خلیف���ه ی بعد از ش���ما کیس���ت؟ با ش���تاب
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برخاس���تند و وارد اتاق ش���دند ،س���پس بیرون آمدند در حالی که پس���ری _ که چهره اش بسان
ماه ش���ب چهارده است ،و س���ه ساله نشان می دهد _ را بر شانه داش���تند .فرمودند :ای احمد
ب���ن اس���حاق ! اگر کرام���ت تو نزد خ���دای عزوجل و حجج او نبود پس���رم را نش���انت نمی دادم،
او همنام و کنیه ی رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت ،زمین را همانگونه که از س���تم و جور آ کنده ش���ده
است ،از عدل و داد مملو می سازد.
احمد بن اس���حاق ! َم َثل او در این امت مثل خضر اس���ت ،مثل ذوالقرنین اس���ت ،به خدا
قس���م غیبتی خواهد داش���ت که در آن تنها کس���ی از هال کت نجات می یابد ،که خدای عزیز
و جلیل بر اعتقاد به امامت او استوارش دارد ،و برای دعا به تعجیل فرج او توفیقش دهد.
عرضه داش���تم :موالی من ! آیا نشانه ای هس���ت که دلم بدان اطمینان یابد؟ در این هنگام
زمین او و انتق���ام گیرنده ی از
آن پس���ر ب���ه عربی فصیح ب���ه زبان آمد و فرمود :م���ن بقیت اهلل در ِ
دش���منان او هس���تم ،پس _ ای احمد بن اس���حاق ! _ بعد از آنچه به چش���م دیدی دنبال اثر [و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نشانه] نباش.
احمد گوید :با ش���ادمانی بیرون آمدم ،فردای آن روز نزد ایش���ان بازگش���تم و گفتم :ای پس���ر
پیامبر ! به آنچه بر من منت نهادید مسرور شدم ،ولی ّ
سنتی که از خضر و ذوالقرنین در اوست
چیست؟
فرمودن���د :ای احم���د ! طوالن���ی ش���دن دوران غیب���ت ،گفت���م :آیا غیب���ت او ب���ه درازا خواهد
انجامید؟ فرمودند :سوگند به پروردگارم آری ،تا آنجا که اکثر معتقدان به این امر از آن برگردند،
و تنها کسی باقی ماند که خدای عزوجل بر والیت ما از او پیمان گرفته است ،ایمان را در دل
او نوشته و با روحی از جانب خود او را تأیید کرده است.
سری از ّ
ای احمد بن اسحاق ! این امری از امر خداّ ،
سر او و غیبی از غیب اوست ،آنچه را
به تو دادم بگیر ،کتمان کن و از شاکران باش تا فردا در علیین با ما باشی.
مصنف این کتاب گوید :من این حدیث را تنها از علی بن عبد اهلل وراق ش���نیدم ،آن را با
دست خط او مشاهده کردم ،در این باره از خود او پرسیدم و آن را برایم از سعد بن عبد اهلل از
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احمد بن اسحاق روایت کرد ،همانگونه که من نقل نمودم».
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غیبت ش ��یخ طوس ��ی  151/روایت می کند« :احمد بن اس���حاق از امام عسکری؟ع؟ در مورد
صاح���ب این امر س���ؤال کرد و ایش���ان با دس���ت اش���اره کردند ،یعن���ی او زنده اس���ت و گردنی
درشت دارد».
کمال الدین « :433/ 2احمد بن حس���ن بن اسحاق قمی گوید :هنگامی که جانشین صالح
ّ
جدم احمد بن اسحاق رسید .در آن با دست ّ
خط
به دنیا آمد ،نامه ای از امام عسکری؟ع؟ به
امام؟ع؟ که توقیعات با همان خط به احمد می رس���ید آمده بود :برای ما فرزندی به دنیا آمده
اس���ت ،این [خبر] نزد تو بماند و از تمامی مردم پوشیده باشد ،زیرا تنها نزدیکترین خویشاوند
را به جهت قرابت ،و ولی را به جهت والیتش از آن آ گاه ساخته ایم .دوست داشتیم تو را از آن
بیاگاهانیم تا خداوند تو را بدان مس���رور کند ،هم چنانکه ما را بدان شادمان نمود ،و السالم».
کافی  328/ 1از عمرو اهوازی« :ابو محمد؟ع؟ پسرش را به من نشان داد و فرمود :این صاحب
شما پس از من است».
هم ��ان از محم ��د بن علی بن بالل نقل می کند« :دو س���ال پیش از آنک���ه ابو محمد؟ع؟ از دنیا
رود ،از س���وی ایش���ان نامه ای برایم آمد و مرا از جانش���ین خود خبر داد ،و سه روز قبل از آنکه از
دنیا رود نیز نامه ای رسید و از جانشین خبر داد».
هم ��ان از اب ��و هاش ��م جعفری نق ��ل می کند« :ب���ه امام عس���کری؟ع؟ گفتم :جاللت ش���ما مانع
می شود سؤال بپرسم ،آیا اجازه می دهید؟ فرمودند :بپرس ،عرض کردم :آقای من ! آیا فرزندی
دارید؟ فرمودند :آری ،گفتم :اگر حادثه ای برای ش���ما رخ داد کجا سراغ او را بگیرم؟ فرمودند:
در مدینه».
کم ��ال الدی ��ن  407/ 2و  436از یعق ��وب ب ��ن منقوش« :حض���ور ابو محمد حس���ن بن علی؟ع؟
رس���یدم ،ایشان بر سکویی که در خانه بود نشسته بودند .سمت راست ایشان اتاقی بود که بر
آن پرده ای آویخته قرار داش���ت .عرضه داشتم :آقای من ! صاحب این امر کیست؟ فرمودند:
پرده را باال بزن ،من نیز چنین کردم و پس���ری که پنج وجب داش���ت و ده یا هش���ت س���اله و یا
 .1الخرائج و الجرائح  ،1174/ 3اعالم الوری  412/و اثبات الهداة  113/ 1و 479/ 3
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همین س���نین می نمود بیرون آمد ،پیشانی اش آشکار بود و رویش سفید ،چشمانی درخشان
داش���ت ،کف دس���تانش درش���ت و زانوان مایل به جلو بود ،خالی بر گونه ی راست و موهایی
بافته بر س���ر داش���ت ،آمد و بر ران ابو محمد؟ع؟ نشست .ایش���ان به من فرمودند :این صاحب
شماس���ت ،آنگاه از جا جهید و به او فرمود :پس���رم ! تا هنگام معلوم داخل شو ،او هم وارد اتاق
شد و من نظاره می کردم.
سپس به من فرمودند :ای یعقوب ! ببین که داخل اتاق است ،من هم وارد شدم ولی احدی
را ندیدم».
کاف ��ی  329/ 1از ض ��وء بن علی عجل ��ی از مردی از اهل فارس که ن ��ام او را گفت ،روایت می کند:

«به سامرا و کنار در منزل ابو محمد؟ع؟ آمدم ،ایشان مرا فراخواندند ،وارد شدم و سالم کردم،
فرمودند :علت آمدنت چیس���ت؟ عرضه داش���تم :اش���تیاق به خدمت شما ،فرمودند :پس در
خانه باش.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

م���ن در خان���ه همراه خادمان ب���ودم ،بیرون می رفتم و م���ا یحتاج آنها را از ب���ازار می خریدم و
هرگاه مردانی در خانه بودند ،بدون اذن وارد می شدم .روزی وارد شدم و امام در بیرونی بودند،
صدای���ی در خانه ش���نیدم ،ایش���ان یکباره ندا کردن���د :همان جا بمان ،من ه���م جرأت نکردم
داخل ش���وم یا بیرون روم ،آنگاه کنیزی که چیزی پوش���یده با خود داش���ت بیرون آمد .س���پس
حض���رت ندا کردند :وارد ش���و و داخل ش���دم .آن کنی���ز را هم صدا زدند و او نیز بازگش���ت ،بدو
فرمودن���د :از آنچ���ه با خ���ود داری پرده ب���ردار ،او چنین کرد و پس���ری س���فید روی و زیبا نمایان
ش���د ،ش���کم او را نیز نش���ان داد ،مویی سبز و نه سیاه از باالی س���ینه تا ناف او امتداد داشت،
ابو محمد؟ع؟ فرمود :این صاحب شماس���ت ،س���پس کنیز را فرمان دادند و او را برد ،و بعد از
آن دیگر او را ندیدم».
مرحوم کلینی در  514/ 1نیز آن را نقل می کندو در ادامه آمده اس ��ت« :ضوء بن علی به فارس���ی
گفتّ :
سن او را چقدر تخمین زدی؟ او گفت :دو سال.
عب���دی [ک���ه ناقل ای���ن روایت از ضوء اس���ت] به ضوء گفت :ت���و [اآلن] او را در چه س���نینی
می پنداری؟ ضوء گفت :چهارده سالگی.
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ابو علی و ابوعبد اهلل [که در سند این روایت هستند] گفتند :ما ّ
سن او را بیست و یک سال
تخمین می زنیم».

1

غیبت شیخ طوسی  215/از محمد بن اسماعیل حسنی و علی بن عبد اهلل حسنی نقل می کند:

«در س���امرا حضور امام ابو محمد؟ع؟ رس���یدیم ،جماعتی از شیعیان نیز حضور داشتند ،بدر
خادم وارد ش���د و گفت :موالی من ! قومی ژولیده و غبار آلود بر در هس���تند ،حضرت فرمودند:
اینان گروهی از شیعیان ما در یمن هستند...

ام���ام؟ع؟ ب���ه بدر فرمودند :برو و عثمان بن س���عید َعمری را بیاور ،اندک زمانی گذش���ت که

عثم���ان وارد ش���د .ایش���ان فرمودند :ای عثم���ان ! برو _ که ت���و وکیل و مورد اعتم���اد امین بر مال
خدایی _ و مالی را که این یمنیان با خود حمل کرده اند بگیر...
همه گفتیم :سید ما ! به خدا عثمان از بهترین شیعیان شماست ،و بر آ گاهی ما از منزلت
او نزد خود افزودید که او وکیل و ثقه ی شما بر مال خدای متعال است.
فرمودند :آری ،و گواهی دهید که عثمان بن س���عید عمری وکیل من اس���ت و پسر او محمد
مهدی شماست».
وکیل پسرم
ِ

ن�ور ح�ض ت
ت
ر� مهدی؟جع؟ ن
ولاد�
ه�گام
مهدی
کم ��ال الدی ��ن  433/ 2از محم ��د ب ��ن عثم ��ان َعم ��ری ؟حر؟ نق ��ل می کن ��د« :هنگامی ک���ه
ِ
جانشین؟ع؟ به دنیا آمد نوری از باالی سر او تا بلندای آسمان رفت ،سپس به صورت بر زمین
شَ َ ُ أَ نَّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ئ َ ُ
لا�ك ة�
افتاد و برای خدا س���جده کرد ،آنگاه س���ربرآورد و می فرمودِ � :هد اهلل ��ه لا ِإ�له ِإ�لا هو والم ِ
ُ
ْ َ
َّ ّ
ََ ُ ْ َ ُ َْ
َ أ ُ ْ ْ قَ ً ْ ْ
ال�سلام 2،خدا كه همواره
اهلل إ
الد� َن� ِع ن�د ِ
و�ولو ال ِعل ِم � ِئا�ما ِب�ال ِق�س ِط لا ِإ�له ِإ�لا ه َو الع�ز ِ ي��ز الح ِك ي� ُمِ .إ� ن� ِ ي
فرش���تگان [او] و صاحبان دانش
به عدل ،قيام دارد ،گواهى مى دهد كه جز او هيچ معبودى نيس���ت و
ِ
[نيز گواهى مى دهند] ،جز او كه توانا و حكيم است ،هيچ معبودى نيست .در حقيقت ،دين نزد خدا

همان اسالم است .میالد ایشان در روز جمعه بود».
 .1کمال الدین  ،435/ 2تقریب المعارف  ،184/غیبت شیخ طوسی  140/و الخرائج و الجرائح 957/ 2
 .2سوره ی آل عمران 18 - 19/
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هم ��ان  499/ 2از ابوعبد اهلل حس ��ین بن اس ��ماعیل کن ��دی نقل می کند« :ابو طاه���ر باللی به من
گفت :توقیعی که از ابو محمد؟ع؟ درباره ی جانشین پس از ایشان برای من آمد در خانه ی تو
به امانت باشد.
س���عد بن عبد اهلل به حس���ین بن اس���ماعیل گفت :دوست دارم نس���خه ای از آن توقیع برایم
بنویس���ی ،او هم به ابو طاهر گفت ،ابو طاهر گفت :او را بیاور تا بین من و او واس���طه و س���ندی
در کار نباشد.
دو س���ال پیش از آنکه امام عس���کری؟ع؟ از دنیا رود توقیعی از ایشان برایم آمد و از جانشین
بعد از ایشان خبر می داد ،و نیز سه روز پیش از شهادت آن حضرت توقیعی رسید و متضمن
هم���ان ام���ر بود ،خ���دا لعنت کند کس���ی را که حق���وق اولیای خدا را ان���کار کند ،و م���ردم را بر
ً
1
شانه های آنان نشاند ،و الحمد هلل کثیرا».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ت ّ
ر� ق
ع� ی� ق�ه ی ف�ر�ز ن� ش
ک� ت
�نس� ت� ب�ه ث
د� ن
ا�
�عمد امام عسکری؟ع؟ ب
خداوند هنگامی که حضرت زهرا؟اهع؟ را به پیامبر؟ص؟ عطا کرد ،به ایشان فرمان داد به شکرانه ی
این فرزند نماز بگزارد و شتر قربانی کند .بعدها ایشان برای حسنین؟امهع؟ نیز چنین کردند و ائمه؟مهع؟
نیز به ایشان اقتدا نمودند.
زمانی که حضرت مهدی؟ع؟ به دنیا آمد پدرش امام عسکری؟ع؟ عقیقه ی فراوانی داد.

کم ��ال الدین  432/ 2از محمد بن ابراهیم کوفی روایت می کند« :ابو محمد؟ع؟ کس���ی را به نزد
من فرستاد و گوسفندی ذبح شده برایم آورد و فرمود :این عقیقه ی پسرم محمد است».
همان  430/ 2از ابو جعفر َعمری« :هنگامی که س���ید؟ع؟ به دنیا آمد ابو محمد؟ع؟ فرمودند:
به س���راغ ابو عمرو بفرس���تید ،کس���ی را به دنب���ال او فرس���تادند و او آمد ،ام���ام؟ع؟ فرمودند :ده
هزار رطل 2نان و ده هزار رطل گوش���ت بخر و تقس���یم کن _ گمان می کنم فرمود :آن را در میان
بنی هاشم تقسیم کن _ ،و فالن تعداد گوسفند برای او عقیقه کن».
 .1تقریب المعارف  ،183/ارشاد  ،349/اعالم الوری  413/و الفصول المهمة 292/
 .2واحدی در وزن
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کمال الدین  475/ 2از ابو االدیان روایت می کند« :من خادم امام عسکری؟ع؟ بودم و نامه های
ایش���ان را به ش���هرها می بردم .در آن بیماری که از دنیا رفتند نزد ایشان رفتم ،ایشان نامه هایی
نوش���تند و به من س���پرده فرمودند :این ها را به مدائن ببر ،تو پانزده روز در س���فر خواهی بود و در
روز پانزدهم وارد س���امرا خواهی ش���د که فریاد مرگ در خانه ی من می ش���نوی و مرا بر مغتس���ل
می یابی.
عرض کردم :آقای من ! آن هنگام چه کسی امام خواهد بود؟ فرمودند :کسی که پاسخ های
نامه های مرا از تو درخواست کند ،قائم پس از من است.
گفتم :بیشتر بفرمایید ،فرمودند :کسی که بر من نماز گزارد ،قائم بعد از من می باشد.
عرضه داش���تم :بیش���تر ،فرمودند :آنکه از آنچه در کیسه اس���ت خبر دهد ،او قائم بعد از من
است .هیبت ایشان نگذاشت که بپرسم درون کیسه چه خواهد بود.
پ���س من نامه ها را برداش���تم و ب���ه مدائن برده با جواب های آنها بازگش���تم و در روز پانزدهم _
همانسان که امام؟ع؟ فرموده بودند _ وارد سامرا شدم .به یکباره صدای فریاد از خانه ی ایشان
در خانه بود و
ش���نیدم و ایش���ان را روی مغتسل یافتم .جعفر بن علی برادرش���ان را نیز دیدم که ِ
شیعیان پیرامون او بودند و به او تسلیت و تبریک می گفتند !
من با خود گفتم :اگر این امام باش���د امامت نادرس���ت اس���ت ،چرا که وی را می ش���ناختم،
نبیذ می نوش���ید ،قم���ار بازی می کرد و طنب���ور می نواخت .پس جلو رفتم و تس���لیت و تبریک
گفتم اما درباره ی هیچ چیزی از من سؤال نکرد [و پاسخ نامه ها را مطالبه نکرد].
آن���گاه عقی���د آمد و گف���ت :آقای من ! برادرت کفن ش���د ،برخی���ز و بر او نماز بگ���زار ،وی هم
با ش���یعیان پیرامون که ّ
س���مان و حس���ن بن علی قتیل معتصم معروف به س���لمه پیش���اپیش
ِ
آنها بودند وارد ش���د .داخل خانه که ش���دیم با پیکر امام عس���کری؟ع؟ در کفن و بر روی تابوت
مواجه شدیم .جعفر بن علی جلو رفت تا بر برادر نماز گزارد .چون خواست تکبیر گوید کودکی
گندمگون با موهایی مجعد و دندان هایی فاصله دار بیرون آمد ،ردای جعفر را کشید و فرمود:
عمو ! برو عقب که من به نماز بر پدرم شایس���ته ترم ،او هم که رنگ چهره اش کبود و زرد ش���ده
بود عقب رفت ،و آن کودک نماز خواند و امام عسکری؟ع؟ در کنار قبر پدرشان دفن شدند.
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آن کودک س���پس به من فرمود :ای بصری ! پاس���خ های نامه هایی که با خود داری را به من
بده ،من نیز چنین کردم و با خود گفتم :این دو نشانه ،تنها کیسه مانده است.
س���پس نزد جعف���ر بن علی رفت���م ،او نفس های بلندی می کش���ید .حاجز وش���اء بدو گفت:
آق���ای م���ن ! آن کودک که بود تا محاکمه اش کنیم؟ او گفت :به خدا قس���م نه او را دیده ام و نه
می شناسم.
ما نشس���ته بودیم که چند نفر از قم آمدند ،سراغ امام حسن عسکری؟ع؟ را گرفتند و از خبر
وفات ایش���ان ّ
مطلع ش���دند ،آنان گفتند :به چه کس���ی [به عنوان جانشین] تسلیت بگوییم؟
مردم هم به جعفر اشاره کردند .آنان به او سالم ،تسلیت و تبریک گفتند ،و گفتند :ما نامه ها
و اموالی را به همراه داریم ،آیا می گویی نامه ها از جانب چه کس���انی اس���ت و اموال چه مقدار
اس���ت؟ جعفر در حالی که لباس هایش را تکان می داد برخاس���ت و گفت :از ما می خواهند
علم غیب داشته باشیم !
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خادم [امام؟ع؟] از خانه بیرون آمد و گفت :ش���ما با خود نامه هایی از فالن و فالن و فالن و
ّ
نیز کیسه ای که هزار دینار در آن است دارید ،که ده دینار آن تقلبی است .آنها نامه ها و اموال
را به او سپردند و گفتند :کسی که تو را برای دریافت این ها فرستاده امام است.
صقیل کنیز
جعفر بن علی نزد معتمد رفت و جریان را گفت .معتمد خادمانش را فرستاد تا
ِ
ّ
را دس���تگیر کنند .آنان از او س���راغ کودک را گرفتند ولی او انکار کرد و مدعی ش���د باردار است
ت���ا ماجرای کودک را بپوش���اند ،لذا او را نزد ابن ابی ش���وارب قاضی بردن���د که یکباره خبر مرگ
عبی���داهلل بن یحیی بن خاق���ان و خروج صاحب زنج در بصره آمد و بدین وس���یله به این امور
مشغول شدند و آن کنیز از دست آنان رهایی یافت و الحمد هلل رب العالمین».

1

ف
ح�ض ت
ر�مهدی ،ب� ن
ع�سی؟مهع؟ در کودکی حکم خ�دا را در�یا� ت� ن�مود
سا� ی� یح�ی و ی
کاف ��ی  384/ 1از محمد بن اس ��ماعیل بن بزیع نقل می کند« :از ام���ام جواد؟ع؟ درباره ی برخی
امور مربوط به امام س���ؤال کردم و گفتم :آیا می ش���ود امام کمتر از هفت س���ال داش���ته باش���د؟
 .1و نیز الثاقب فی المناقب  ،265/تبصرة الولی  127/و اثبات الهداة  485/ 3و 672
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فرمودند :آری ،و کمتر از پنج سال.
سهل گوید :علی بن مهزیار در سال دویست و بیست و یک این حدیث را برایم نقل کرد».
اثب ��ات الوصی ��ة  223/از علی بن مهزیار م ��ی آورد« :به امام هادی؟ع؟ که ب���ر امامت ابو محمد
عس���کری؟ع؟ تصریح کرده بودند گفتم :آقای من ! آیا امام می تواند هفت سال داشته باشد؟
فرمودند :آری ،و پنج سال».
نگارن ��ده :نب ��وت و امام ��ت امری الهی اس ��ت و ربطی به س ��ن ن ��دارد ،بعد از آنی که عیس ��ی؟ع؟
ْ
َ
ُ ْ َ َ ًّ 2
در گهواره سخن گفت و خود را نبی خواند 1،و خدا هم درباره ی یحیی فرمودَ :وآت ْي َن ُاه الحكم ص ِبيا،
و نبوت را در کودکی به او دادیم.

ّ
همانگونه که خداوند به ّ
توس ��ط فرش ��تگان ،انبیا و اوصیا را از کودکی تحت تکفل قرار می دهد،

امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ درباره  ی رس ��ول خدا؟ص؟ می فرماید« :خداوند از زمانی که آن حضرت از ش���یر
گرفته شد ،باالترین فرشته از فرشتگانش را با ایشان قرین کرد ،او را به راه بزرگواری ها می برد و
محاسن اخالق عالم را شب و روز به ایشان می آموخت».

3

لذا هیچ جای شگفتی نیست که با فرشتگان ،ولی موعود خود را نگهداری کند.
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عـــــراق
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یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
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والدت امام؟جع؟

 .1سوره ی مریم؟اهع؟ 30/
 .2همان 12/
 .3نهج البالغة 157/ 2
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ی و چهارم
فصل س 

احاد ی� ث� ولاد�ت
برخی احادیث صحیح

درباره ی والدت حضرت مهدی ؟جع؟

خ�لاصه ی � ثح� آ�� ت� اهلل م� ن
لا�ی
ی
ی
ب
احادی ��ث ،آث ��ار و گواهی ها در می�ل�اد امام مهدی؟جع؟ نه ده ه ��ا ،بلکه به صدها مورد می رس���د.
بس ��یاری از دانش ��مندان گذش ��ته و معاصر درباره ی اس ��ناد آن بح ��ث و بر صحت عدی���دی از آن ها
تصر ی ��ح کرده ان ��د ،از معاصر ی ��ن آیت اهلل میالنی در اإلم ��ام المهدی؟ع؟ فی الفکر االس�ل�امی ،آقای
مهری در ّرد اباطیل احمد الکاتب و ش ��یخ احمد ماحوزی در کتاب والدة القائم المهدی بالروایات
الصحیحة الصریحة نگارش سید ولید المزیدی.
اما خالصه ی بحث آقای میالنی صفحه ی :106

«تولد انسان با اقرار پدر و گواهی قابله به اثبات می رسد ،اگرچه احدی غیر از آنها او را نبیند،
حال چگونه خواهد بود اگر صدها نفر گواهی دهند که او را مش���اهده کرده اند ،مؤرخان بدان
اعتراف کنند ،نسب شناسان به نسب او تصریح نمایند ،اموری از او به منصه ی ظهور برسد
ک���ه نزدیکان از آن خبر دارند ،س���فارش ها ،تعلیمات ،نصائح ،ارش���ادات ،نامه ها و س���خنان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مش���هور از او صادر ش���ود ،وکالی او معروف ،س���فیرانش معلوم ،و یارانش در هر دوره و نس���لی
میلیونی باشند .قسم به جانم کسی که از چنان ظروف و شرایطی سوء استفاده و والدت امام
مه���دی؟ع؟ را انکار می کند ،دالیلی بی���ش از این برای اثبات به دنیا آمدن ایش���ان نیاز دارد؟
َ
َ ُ َ ُْ َ َ
ّ
یا آنکه به مشرکانی می ماند که به جد ایشان رسول خدا؟ص؟ گفتندَ :و ق�الوا ل نْ� ن��ؤ ِم نَ� لك َح�ّتى
تَ فْ ُ َ َ ن َ َ أ ض َ نْ ُ ً َأ ْ تَ ُ نَ َ َ َّ ٌ نَ
ً َأ ُ
ََ َْ
َ ََُ
أَ ْ َ
و� لك �جَ ن� ة� ِم نْ� � ِ�خ ي� ٍل َو ِع ن� ٍب� ف� ت� ف� ِجّ� َر ال� ن�ه َار ِخ�لالها ت� ف� ِج� ي�راْ � .و ت� ْس ِق� َط
�� ج�ر ل�ا ِم ن� ال�ر� ي�� ب�وعا� .و �ك
َ
َ
ْ
َ
أ َ َ
ْ
َ ْ َ ئ َ ة قَ ً أ ْ َ ُ نَ َ َ ٌ
َ َ َ َ ْ َ ََْ َ
َ ً أْ َأت
َّ َ
و� لك بَ� يْ� ت� ِم نْ� �زُ �خ ُر ف ٍ� � ْو ت� ْر�قى
لا�ك ِ� � بِ� ي�لا� .و ي�ك
اهلل والم ِ
السم َاء كما �ز عم ت� عل ي� ن�ا ِكس ف�ا �و ت�� ِ� ي َ� بِ� ِ
َ ً
ً
َ ً َ ْ أُ ُ
ف َّ
ُ ْ ُ
َ
َ َ َُ ََ َ
َ ُْ
1
الس َم ِاء َول ْن� ن��ؤ ِم َن� ِل ُر ِق� ِيّ�ك َح�ّتى ت� ن� ّ�ز ِ َل عل يْ� ن�ا ِك ت�ا ب�ا ن� ق� َر� ُه ق� ْل ُس بْ� َح َنا� َر ِب�ّ ي� ه ْل ك ن� ت� ِإ�لا ب َ� ش�را َر ُسولا،
ِ� ي�
گفتند :هرگز به تو ايمان نمى آوريم تا براى ما از زمين چش���مهاى روان س���ازى ،يا تو را بستانى باشد
از درخت���ان خرما و انگور ك���ه در خاللش نهرها جارى گردانى ،يا چنان كه گفتهاى آس���مان را پاره پاره
بر سر ما افكنى يا خدا و فرشتگان را پيش ما حاضر آورى ،يا تو را خانهاى از طال باشد ،يا به آسمان
باال روى .و ما به آس���مان رفتنت را باور نكنيم تا براى ما كتابى كه آن بخوانيم بياورى .بگو :پروردگار
من منزه است ،آيا جز اين است كه من انسانى هستم كه به رسالت آمدهام؟»
 .1سوره ی اسراء 90 - 93/
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ولاد� ف�ر�ز ن� ش
ا� خ� ب�ر می ن
ت
امام عسکری؟ع؟ ا�ز
د� ن
ده�د
 .1روای ��ت صحی ��ح از محم ��د ب ��ن یحی ��ی العط ��ار از احم ��د بن اس ��حاق از اب ��و هاش ��م جعفری:

«به امام عس���کری؟ع؟ گفتم :جاللت ش���ما مانع می ش���ود سؤال بپرس���م ،آیا اجازه می دهید؟
فرمودند :بپرس ،عرض کردم :آقای من ! آیا فرزندی دارید؟ فرمودند :آری ،گفتم :اگر حادثه ای
برای شما رخ داد کجا سراغ او را بگیرم؟ فرمودند :در مدینه».
 .2روای ��ت صحی ��ح از عل ��ی ب ��ن محم ��د از محم ��د بن علی ب ��ن بالل« :دو س���ال پی���ش از آنکه
ابو محمد؟ع؟ از دنیا رود از س���وی ایش���ان نامه ای برایم آمد و مرا از جانش���ین ایشان خبر داد ،و
سه روز قبل از آنکه از دنیا رود نیز نامه ای رسید و از جانشین خبر می داد».
علی بن محمد در این روایت ثقه ی ادیب فاضل ابن بندار است ،محمد بن علی بن بالل هم در
وثاقت و جاللت چنان مش ��هور است که ش ��خصیتی چون ابو القاسم حسین بن روح به او مراجعه
می کرده است.

ن �غ
ت
ولاد� امام؟ع؟ ،ا�ز
ن
ن
معاصرا�
معاصرا� و ی�ر
گواها�
 .3بان ��وی پ ��اک و علویه حکیمه دختر امام جواد و خواهر امام هادی و عمه ی امام عس ��کری؟مهع؟
عه ��ده دار ام ��ر قابلگی بود ،هم ��و که در هن ��گام والدت امام؟ع؟ ب ��ه یاری جن ��اب نرجس؟اهع؟ آمد.
ایش ��ان تصریح می کند که امام؟ع؟ را پس از والدت دیده است .برخی بانوان از جمله کنیز ابو علی
خیزرانی _ که وی آن را به امام عسکری؟ع؟ اهدا کرده بود هم چنانکه محمد بن یحیی که از ثقات
اس ��ت بدان تصریح نموده _ و ماریه و نس ��یم خادمه نیز در این امر کمک کرده اند .و معلوم است که
در میان مسلمانان کسی جز زنان قابله از والدت آ گاهی نمی یابد.
امام عسکری؟ع؟ پس از والدت فرزندشان سنت شریف عقیقه را انجام دادند ،عملی که سنت
مداران هنگامی که خداوند از فضل خود فرزندی روزی شان می کند انجام می دهند.
تع ��دادی از اصح ��اب ام ��ام هادی و امام حس ��ن عس ��کری؟امهع؟ نیز گواهی به مش ��اهده ی ایش���ان
داده ان ��د .افرادی هم بعد از ش ��هادت امام عس ��کری؟ع؟ گواهی به این ام ��ر داده اند ،یعنی در غیبت
صغری که از سال  260شروع شد و تا  329ادامه یافت.
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دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
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والدت امام؟جع؟

احادیث والدت
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به جهت کثرت گواهان ،ما به آنچه بزرگان متقدم شیعه نگاشته اند اکتفا می کنیم؛ شیخ کلینی
ً
متوفای س ��ال  329که تقریبا تمام غیبت صغری را درک کرده اس ��ت ،ش ��یخ صدوق م  ،381شیخ
مفید م  413و شیخ طوسی م .460
در ابت ��دا برخ ��ی روایات ایش ��ان درباره ی خصوص کس ��انی ک ��ه آن حضرت را مش���اهده کرده اند
می آور ی ��م ،بع ��د از آن تنها اس ��امی کس���انی ک ��ه در کتب ای ��ن چهار بزرگ ��وار روایت مش���اهده ی آنها
آمده است را خواهیم آورد .از جمله ی آنها:

 .4کافی  329/ 1با سند صحیح از عبد اهلل بن جعفر حمیری روایت می کند« :من و ابو عمرو؟حر؟
[عثمان بن س���عید س���فیر نخس���ت امام عصر؟جع؟] نزد احمد بن اس���حاق بودی���م .احمد بن
اسحاق به من اشاره کرد تا از ایشان درباره ی جانشین سؤال کنم ،من هم گفتم :ای ابا عمرو !
می خواهم از ش���ما در مورد مطلبی پرس���ش کنم ،و البته که هیچ ش���کی در این رابطه ندارم،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اعتق���اد من این اس���ت که زمی���ن از حجت خالی نمی ش���ود ،مگر چهل روز پی���ش از قیامت،
َ ُ َْ
ک يَ� ن� ف� ُع
در توبه بس���ته می ش���ود ،پ���س لم ی�
آن هن���گام اس���ت که حج���ت از میان برداش���ته ،و ِ
َ َ ً
ْ
َ أَ َ
َْ ً َُ َ َ ُ آ َ ْ
ً
ن� ف�سا ِإ� ي� َم نا�ها ل ْم ت�ك نْ� � َم ن� ت� ِم نْ� ق� بْ� ُل � ْو ك َس بَ� ت� ِ�ف ي� ِإ� ي� َم ِنا�ها �خ يْ�را 1،كسى كه قبال ايمان نياورده يا
خيرى در ايمان آوردن خود به دس���ت نياورده ،ايمان آوردنش س���ود نمىبخش���د .آنان ش���رار خلق
خداون���د عزوج���ل هس���تند ،و قیامت ب���ر آنان بر پا می ش���ود .من دوس���ت دارم بر یقین���م افزوده
ش���ود ،و ابراهیم؟ع؟ هم از پروردگارش درخواس���ت کرد به او نشان دهد چسان مردگان را زنده
ْ َ َْ
ق َ َ أَ َ َ ْ تُ �ؤْ ْ ق َ َ َ َ
می گرداند� ،ال �ولم � ِم ن� �
ال بَ�لى َول ِك نْ� ِل يَ�ط َم ِ ئ� نّ� ق�ل ِب� ي� 2،فرمود :مگر ايمان نياوردهاى؟ گفت :چرا،
ولی تا دلم آرامش يابد ،ابو علی احمد بن اس���حاق برایم گفت :به ابو الحسن [امام هادی؟ع؟]
گفتم :با چه کس���ی ارتباط داش���ته باش���م ،از که دینم را اخذ کنم و قول که را بپذیرم؟ ایش���ان
فرمودندَ :عمری [عثمان بن س���عید] مورد اعتماد من اس���ت ،پس هر آنچه از من به تو رس���اند
از م���ن رس���انده اس���ت ،و ه���ر چه از من به ت���و بگوید از من گفته اس���ت ،از او بش���نو و فرمان بر،
زیرا ثقه ی امین است.
 .1سوره ی انعام 158/
 .2سوره ی بقره 260/
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ابو علی دیگر بار برایم گفت :همان س���ؤال را از امام عس���کری؟ع؟ پرسیدم ،ایشان فرمودند:

َعم���ری و پس���رش [محمد بن عثم���ان] دو تن مورد اعتمادن���د ،هر چه از من به تو برس���انند ،از

من رس���انده اند ،و هر آنچه بگویند از من می گویند ،از آن دو بش���نو و فرمانش���ان بر که دو ثقه ی
امینند .و این سخن دو امام درگذشته در مورد توست.
ابو عمرو [به ش���کرانه] به س���جده در آمد ،گریست ،و گفت :س���ؤال خود را بپرس ،گفتم :آیا
جانش���ین ابو محمد؟ع؟ را دیده ای؟ ابو عمرو فرمود :به خدا سوگند آری ،و گردنش چنین بود
_ و با دست [به گردن خود] اشاره کرد _.
گفتم :س���ؤال دیگری نیز دارم ،فرمود :بپرس ،گفتم :نامش چیس���ت؟ فرمود :ش���ما از پرسش
این سؤال ممنوع هستید ،من این را از پیش خود نمی گویم زیرا ّ
حق حالل کردن و حرام کردن
را ندارم ،بلکه از خود ایشان؟ع؟ می گویم .زیرا باور سلطان این است که ابو محمد؟ع؟ از دنیا
رفته و فرزندی به جای نگذاش���ته اس���ت ،میراث ایشان را قس���مت کرده اند ،و کسی که هیچ
نصیبی در آن ندارد آن را تصاحب کرده اس���ت .خانواده اش [برای نیازهایش���ان] این سو و آن
س���و می روند ولی احدی جرأت ندارد خود را به آنان بشناس���اند یا به آنها کمکی برساند ،و اگر
نام ایشان معلوم شود به دنبال ایشان خواهند گشت ،پس تقوای خدا پیشه کنید و از این امر
دست نگهدارید».
 .5همان با س ��ندی صحیح از عل ��ی بن محمد که همان ابن بندار ثقه اس ��ت از [حمدان] مهران
قالنس ��ی ثقه روایت میکند« :به َعمری گفتم :ابو محمد؟ع؟ از دنیا رفت؟ فرمود :ایشان از دنیا

رفت ،ولی کس���ی را در میان ش���ما جانشین گذارد که گردنش چون این است _ و با دست [به
گردن خود] اشاره کرد _».
 .6ش ��یخ ص ��دوق با س ��ند صحیح از مش ��ایخ جلیل القدر نق ��ل می کند« :محمد بن حس���ن از
عب���د اهلل ب���ن جعفر حمیری روایت می کن���د :به محمد بن عثمان َعم���ری؟حر؟ گفتم :من همان
َ ّ أَ ن َ َ ُ
ْ َ
ك يْ� ف� ت� ْح ِي� ي� ال َم ْو�تى
سؤال ابراهیم از پروردگارش را از شما می پرسم ،آن هنگام که گفت :ر ِب� � ِر� ي�
ْ َ َْ
ق َ َ أَ َ َ ْ تُ �ؤْ ْ ق َ َ َ َ
�ال �ولم � ِم ن� �
ال بَ�لى َول ِك نْ� ِل يَ�ط َم ِ ئ� نّ� ق�ل بِ� ي� ،اى پروردگار من ! به من بنماى كه مردگان را چگونه
زن���ده مى س���ازى .گفت :آيا هنوز ايمان ني���اوردهاى؟ گفت  :بلی ،و لكن مى خواهم ك���ه دلم آرام يابد؛

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
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ب���ه م���ن بگویید آیا صاحب این امر را دیده اید؟ فرمود :آری ،و گردنی چنین دارد _ و با دس���ت
به گردن خود اشاره کرد _».

1

 .7کمال الدین« :ابو جعفر محمد بن علی اس���ود برایم گفت :علی بن حس���ین بن موسی بن
بابویه پس از وفات محمد بن عثمان َعمری؟حر؟ از من خواست تا از ابو القاسم حسین بن روح
درخواست کنم که از موالیمان صاحب الزمان؟ع؟ بخواهد به درگاه خدای عزوجل دعا کنند
تا فرزندی پسر به او عطا نماید.
من این پیغام را رس���اندم ،و ایش���ان آن را به حضرت ابالغ نمود ،و بعد از س���ه روز به من خبر
داد که حضرت برای علی بن حسین دعا کرده اند ،و برای او فرزندی مبارک که خدا او را نافع
قرار می دهد زاده خواهد شد ،و پس از او نیز فرزندانی به هم خواهند رسید.
شیخ صدوق بعد از نقل این جریان می نویسد :ابو جعفر محمد بن علی اسود؟حر؟ بارها _ که
مرا می دید به مجلس اس���تادم محمد بن حس���ن بن احمد بن ولید؟حر؟ می روم و به کتب علم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و نگاه���داری آن رغب���ت دارم _ به من گفت :هیچ عجیب نیس���ت تو چنی���ن رغبتی به دانش
داشته باشی ،زیرا به دعای امام؟ع؟ به دنیا آمده ای».
 .8ش ��یخ طوس ��ی در کت ��اب غیب ��ت از جلی�ل�ان و ب ��زرگان ش ��یعه روای ��ت می کند و می نویس���د:

«محم���د بن محمد بن نعمان [ش���یخ مفید] و حس���ین ب���ن عبیداهلل از ابوعب���د اهلل محمد بن
احم���د صفوان���ی برای���م روایت کردند :ش���یخ ابو القاس���م [حس���ین بن روح س���فیر س���وم] ؟حر؟ به
ابو الحسن علی بن محمد سمری؟حر؟ وصیت کرد ،و ایشان عهده دار آن امری شدند که وی بر
عهده داشت.
چون هنگام وفات ایش���ان [علی بن محمد] فرا رس���ید ،ش���یعیان نزد او حضور یافتند و در
مورد جانش���ین و قائم مقام او س���ؤال کردند ولی ایشان در این باره هیچ نگفت ،و سخن از این
گفت که امر نشده به کسی در این باب وصیت کند».
و مخف ��ی نیس ��ت که جایگاه س ��مری هم ��ان جایگاه حس ��ین ب ��ن روح یعنی وکال���ت از امام؟ع؟
اس ��ت ،و مش ��اهده ی ایشان را در اموری که بدان نیاز پیدا کند می طلبد ،و از این روست که وصایا،
 .1کمال الدین 441/ 2
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ارشادات ،اوامر و فرمایشات امام مهدی؟ع؟ که بر دست سفرای چهارگانه رسیده ،متواتر است.
 .9روایات ،صریح در آن اس ��ت که سفیران چهارگانه و دیگران امام؟ع؟ را رؤیت کرده اند ،افرادی
از جمل ��ه :ابراهی ��م بن ادریس ابو احمد ،ابراهیم بن عبده ی نیش ��ابوری ،ابراهیم بن محمد تبریزی،
ابراهیم بن مهزیار ابو اس ��حاق اهوازی ،احمد بن اس ��حاق بن سعد اشعری _ وی یک بار دیگر هم به
همراه س ��عد بن عبد اهلل بن ابی خلف اش ��عری امام؟ع؟ را مش ��اهده کرده است _ ،احمد بن حسین
بن عبد الملک ابو جعفر ازدی ،احمد بن عبد اهلل هاش ��می از فرزندان عباس به همراه س ��ی و نه مرد
دیگ ��ر ،احمد بن محمد ب ��ن مطهر ابو علی از یاران امام هادی و امام عس ��کری؟امهع؟ ،احمد بن هالل
ابو جعفر عبرتائی _ وی پیش از آنکه به زمره ی غالیان بپیوندد به دیدار حضرت مشرف شده است
_ و جماعت ��ی همراه ��ش از جمله :علی بن بالل ،محمد بن معاویة بن حکیم ،حس ��ن بن ایوب بن
نوح ،عثمان بن س ��عید َعمری؟حر؟ تا چهل نفر ،اس ��ماعیل بن علی نوبختی ابو س ��هل ،ابوعبد اهلل بن
صالح ،ابو محمد حس ��ن ب ��ن وجناء نصیبی ،ابو هارون از اس ��اتید محمد بن حس ��ن کرخی ،جعفر
ک ��ذاب عم ��وی آن حضرت _ دو بار _ ،بانوی پ ��اک علویه حکیمه دختر امام ج ��واد؟ع؟ ،زهری _ که
زهرانی هم گفته شده _ به همراه َعمری ،رشیق صاحب مادرای ،ابوالقاسم حسین بن روح؟حر؟ ،عبد
اهلل س ��وری ،عمرو اهوازی ،علی بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی ،علی بن محمد شمشاطی فرستاده ی
جعف ��ر ب ��ن ابراهیم یمانی ،ابو س ��عید غان ��م هندی ،کامل ب ��ن ابراهی ��م مدنی ،ابو عم ��رو عثمان بن
س ��عید عمری؟حر؟ ،محمد بن احمد انصاری ابو نعیم زیدی _ که ابو علی محمودی ،عالن کلینی،
ابو هیثم دیناری ،ابو جعفر احول همدانی و س ��ید محمد بن قاس ��م علوی عقیقی تا حدود س ��ی نفر
با او بودند _ ،س ��ید موس ��وی محمد بن اس ��ماعیل بن امام موس ��ی بن جعفر؟امهع؟ _ وی پیرترین کس
از فرزن ��دان رس ��ول خدا؟ص؟ در عصر خویش بود _ ،محمد بن جعفر اب ��و العباس حمیری با گروهی از
ش ��یعیان قم ،محمد بن حس ��ن بن عبیداهلل تمیمی زیدی معروف به ابو سوره ،محمد بن صالح بن
عل ��ی بن محمد بن قنب ��ر کبیر غالم امام رضا؟ع؟ ،محمد بن عثمان َعم ��ری با چهل تن به اجازه ی
امام عسکری؟ع؟ که در میان آنها افرادی چون معاویة بن حکیم ،محمد بن ایوب بن نوح ،یعقوب
بن منقوش ،یعقوب بن یوسف ّ
ضراب غسانی و یوسف بن احمد جعفری حضور داشتند.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
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گواهی وکلای ح�ض ت
ر� مهدی
ن
ا� و مع�ج�ز تا�ی ا�ز ا ی� ش� ن
کسا�ی که ا ی� ش� ن
و ن� ی��ز
ا� را د ی�ده نا�د
؟جع؟

 .10ش ��یخ صدوق کس ��انی را که از معجزات امام مهدی؟ع؟ آ گاهی یافته و ایش���ان را دیده اند ذکر
ً
می کند ،آنان چنان زیاد هس ��تند که تبانی ش ��ان بر دروغ امکان ندارد ،مخصوصا آنکه اهالی مناطق
مختل ��ف هس ��تند ،وکالی حض ��رت از جمل ��هَ :عمری و پس ��رش ،حاج ��ز ،باللی و عط���ار از بغداد،
عاصمی از کوفه ،محمد بن ابراهیم بن مهزیار از اهواز ،احمد بن اسحاق از قم ،محمد بن صالح از
همدانّ ،بس ��امی و اس ��دی یعنی محمد بن ابوعبد اهلل کوفی از اهل ری ،قاسم بن عالء از آذربایجان
و محمد بن شاذان از نیشابور.

از غی ��ر وکی�ل�ان :ابو القاس ��م بن ابی حلیس ،ابوعب ��د اهلل کندی ،ابوعبد اهلل جنی���دی ،هارون ّقزاز،

نیل ��ی ،ابو القاس ��م بن دبیس ،ابوعب ��د اهلل بن فروخ ،مس ��رور ّ
طباخ غالم امام ه���ادی؟ع؟ ،احمد بن
الحس ��ن ،محمد بن الحسن ،اس ��حاق کاتب از بنی نوبخت و دیگران از بغداد ،محمد بن کشمرد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

جعف ��ر ب ��ن حم ��دان و محمد بن ه ��ارون بن عمران از همدان ،حس ��ن ب ��ن هارون ،احمد ب���ن أخیة و
ابو الحس ��ن از دینور ،ابن باش ��اذاله از اصفهان ،زیدان از صیمره ،حس ��ن بن نضر ،محمد بن محمد،
علی بن محمد بن اسحاق ،پدر او و حسن بن یعقوب از قم ،قاسم بن موسی ،پسرش ،ابو محمد بن
ه ��ارون ،علی بن محمد ،محمد بن محمد کلینی و ابو جعفر رفاء از ری ،مرداس و علی بن احمد از
قزوین ،محمد بن ش ��عیب بن صالح از نیشابور ،فضل بن یزید ،حسن بن فضل بن یزید ،جعفری،
اب ��ن اعجم ��ی و علی بن محمد شمش���اطی از یمن ،اب ��و رجاء و غیر او از مصر و ابو محمد حس���ن بن
وجناء نصیبی از نصیبین.
ایش ��ان کس ��انی را که از اهالی ش ��هرزور ،صیمره ،فارس ،قابس و مرو بوده و امام؟ع؟ را دیده اند نیز
نام می برد.

ک� ی��ز نا� ب�ه ش
ادما� و ن
گواهی خ� ن
م�اهده ی امام؟ع؟
 .11خادم ��ان امام عس ��کری؟ع؟ و برخی کنیزان نیز امام مهدی؟ع؟ را مش ��اهده کرده اند ،کس���انی
چون ابو نصر طریف خادم ،خادمه ی ابراهیم بن عبده نیشابوری که با موالیش آن حضرت را دید،
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ابو االدیان خادم ،ابو غانم خادم که گفت :برای ابو محمد؟ع؟ پسری به دنیا آمد و ایشان او را محمد
نام نهاد ،در روز س ��وم او را به اصحابش نش ��ان داد و فرمود :این پس از من صاحب ش ��ما و خلیفه ی
من بر شماست ،این است قائمی که گردن ها با انتظار به سویش کشیده می شود ،پس هنگامی که
زمین از ستم و بیداد پر شود خروج کرده آن را از عدل و داد می آکند.
عقی ��د خادم ،پیر زن ��ی خدمتکار و کنیز ابو علی خیزرانی که آن را به امام عس ��کری؟ع؟ اهدا کرده
بود نیز در میان گواهانند.

ن
ت
واک� ش� ت
ولاد� امام مهدی؟ع؟
دل�لی ب�ر
دس�گاه حاکم ،ی
 .12امام حس ��ن عسکری؟ع؟ در ربیع الثانی سال  232به دنیا آمدند ،و با سه تن از حاکمان بنی
عباس _ معتز م  ،255مهتدی م  256و معتمد م  _ 279معاصر بودند.
معتمد عناد و دش ��منی ش ��دیدی با اهل بیت؟مهع؟ داش ��ت .کس ��ی که تاریخ طبری و دیگر کتب
را بررس ��ی کند و حوادث س ��ال های  257تا  _ 260که س ��ال های نخست حکومت اوست _ را از نظر
بگذران ��د ،کینه توزی او نس ��بت به اهل بیت؟مهع؟ را نیک درمی یابد .البته خ ��دا در این دنیا نیز او را
عقاب کرد ،او در س ��لطنت خود هیچ نداش ��ت تا جایی که به س ��یصد دینار نیاز پیدار کرد ولی به
دست نیاورد ،و به مرگی بد مرد ،آنگاه ترکان او را در سرب مذاب انداختند !
یکی از کرده های وقیحانه ی او آن اس ��ت که پس از ش ��هادت امام عس ��کری؟ع؟ ،فرمان داد منزل
ایش ��ان را تفتیش کنند ،به دنبال حضرت مهدی؟ع؟ بگردند ،کنیزان امام عسکری؟ع؟ را حبس و
همس ��ران ایشان را دس ��تگیر کنند ،و جعفر کذاب نیز در راستای دس ��تیابی به جایگاه برادر در میان
شیعیان ،مأموران را کمک می کرد !
کار چنان شد که _ آنگونه که شیخ مفید می فرماید _ بازماندگان امام عسکری؟ع؟ با دستگیری،
زندان ،تهدید ،تحقیر و استخفاف مواجه شدند ! و جبهه ای که معتمد در برابر حضرت مهدی؟ع؟
اتخاذ کرده بود بسان موقف فرعون از موسی؟ع؟ بود که مادرش از ترس او ،کودک را به آب انداخت.
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ت
�نس� ش� ن� ن
ولاد� امام؟ع؟
اسا� ب�ه
گواهی ب
 .13عالمان نسب که خبرگان این امرند نیز به این مطلب شهادت داده اند ،از جمله:
الف .نس ��ب ش ��ناس ش ��هیر ابو نصر س ��هل بن عبد اهلل بن داود بن س ��لیمان بخاری از بزرگان قرن
چهارم که به س ��ال  341زنده بوده اس ��ت .وی از مشهورترین نسب شناس ��ان معاصر غیبت صغری
بوده است.
وی در ّ
سر السلسلة العلویة می نویسد« :جعفر فرزند علی بن محمد؟ع؟ است ،و هموست که

شیعیان جعفر کذاب می نامند .علت این امر آن است که وی ادعای میراث برادرش حسن
را به جای پسرش قائم حجت؟ع؟ داشت ،نه آنکه نسب او مشکلی داشته باشد».
ب .س ��ید عمری نس ��ابه ی معروف و از سرشناس ��ان قرن پنجم ،وی می نویس���د« :ابو محمد؟ع؟
از دنی���ا رف���ت و فرزندش از نرج���س نزد خواص یاران و اف���راد مورد وثوق خاندان���ش معلوم بود،
و جریان���ات والدت او و اخب���اری ک���ه در این باره ش���نیده ایم را خواهی���م آورد .مؤمنان و بلکه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تمامی مردم با غیبت او امتحان شدند.
جعفر بن علی به مال و جایگاه برادرش طمع کرد ،از این رو منکر شد ایشان فرزندی داشته
باشد ،برخی از فراعنه نیز او را در دستگیری کنیزان برادر یاری کردند».
ج .فخ ��ر رازی ش ��افعی م  606در الش ��جرة المبارک ��ة ف ��ی أنس ��اب الطالبی���ة تح���ت عن���وان اوالد

عسکری امام ،دو پس���ر و دو دختر داشت :یکی از آن دو
امام عس ��کری؟ع؟ می نویسد« :حس���ن
ِ
پس���ر صاحب الزمان اس���ت و دوم���ی در حیات پدر از دنیا رف���ت ،آن دو دختر یکی فاطمه نام
داشت و دیگری ام موسی و هر دو در حیات پدر از دنیا رفتند».
د .م ��روزی ازورقان ��ی ک ��ه بعد از س ��ال  614در گذش ��ته اس ��ت ،وی در کت ��اب الفخری جعفر پس���ر
ام ��ام هادی؟ع؟ را به خاطر تالش برای انکار برادر زاده اش به کذاب وصف می کند ،و این بر اعتقاد
وی به والدت امام مهدی؟ع؟ داللت دارد.
هـ  .سید جمال الدین احمد بن علی حسینی معروف به ابن عنبه نسابه م  828در عمدة الطالب

فی أنساب آل ابی طالب می نویسد« :علی هادی ،عسکری لقب دارد و این بدان جهت است
که در سامرا که عسکر نام داشته اقامت داشته ،مادر ایشان کنیز بوده است .ایشان در نهایت
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فضل و خرد بوده است .متوکل ایشان را به سامرا آورد و در آنجا ماند تا از دنیا رفت.
ایشان دو پسر از خود به جای گذاردند :امام ابو محمد حسن عسکری؟ع؟ که زهد و دانش
َ
واالیی داش���ت ،و پدر امام محمد مهدی امام دوازدهم ش���یعیان اس���ت ،و همان قائم منتظر
آنهاس���ت و از کنیزی به نام نرجس به دنیا آمده اس���ت .برادر ایش���ان [امام عس���کری؟ع؟] هم
ّ
ابوعبد اهلل جعفر و ملقب به کذاب بود ،زیرا بعد از برادرش حسن امامت او را ادعا نمود».
ابن عنبه در الفصول الفخریة _ که به فارسی چاپ شده _ نیز می نگارد« :ابو محمد حسن که او
را عس���کری گویند _ و عسکر سامراس���ت  :متوکل او و پدرش را از مدینه به سامرا آورد و زندانی
کرد .او یازدهمین امام از امامان دوازده گانه و پدر محمد مهدی؟ع؟ دوازدهمین آنهاس���ت».
و .نس ��ب ش ��ناس زیدی س ��ید ابو الحس ��ن محمد حس ��ینی یمانی صنعانی از سرشناس ��ان قرن
ّ
مشجره ی خود ذیل نام امام علی النقی نام پنج پسر را می نویسد :امام عسکری؟ع؟،
یازدهم ،وی در
حس ��ین ،موسی ،محمد و علی .و در ذیل نام امام عسکری؟ع؟ می نویسد :محمد بن ...و در مقابل
َ
آن منتظر شیعه.

ز .محمد امین س ��ویدی م  1246در س ��بائک الذهب فی معرفة قبائل العرب می نویس ��د« :محمد
مه���دی ب���ه هنگام وفات پدر پنج س���اله ب���ود .او قامت���ی میانه و چه���ره و مویی زیبا داش���ت،
بینی اش برجستگی داشت و پیشانی اش نورانی بود».
ح .نس ��ب ش ��ناس معاصر محمد ویس حیدری س ��وری در الدرر البهیة فی أنس ��اب الحیدریة و

األویس ��یة می نگارد« :امام حس���ن عسکری :در مدینه و به س���ال  231به دنیا آمد و در سال 260
در سامرا از دنیا رفت.
امام محمد مهدی :هیچ فرزند و نسلی برای او ذکر نکرده اند».
در حاشیه ی عبارت اخیر نوشته است« :او در نیمه ی شعبان سال  255به دنیا آمد و مادرش
نرجس نام داش���ت .درباره اش گفته اند :یک رنگ [و بدون ش���ائبه در رنگ] ،پیشانی آشکار،
ابروانی با فاصله ،گونه کش���یده و بینیاش دارای برجس���تگی اس���ت .بلند قامت ،زیبا روی و
بس���ان شاخت ی درخت بان است .پیشانی اش چونان ستاره ای درخشان است ،در گونه ی
راس���ت خالی به مانند دانه ی مش���ک بر س���فیدی نقره دارد ،موهایی دارد که به نرمه ی گوش
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می رسد .دیدگان ،موزونتر ،زیباتر ،آرامتر و با حیاتر از او ندیده اند».

ت ش ن ت ف
عالما� ن
را� می ن
گروهی ا�ز
ن
ک� ن�د
س�ی هم ب�ه ولاد� ا ی��ا� اع�
 .14آقای میالنی در ادامه سخن ابن اثیر در مورد سال  ،260ابن خلکان در وفیات االعیان ،و ذهبی
در سیر االعالم و العبر درباره ی سال  256را ذکر می کند ،اینان از جمله کسانی هستند که میالد امام
مهدی؟ع؟ را ذکر کرده اند.

م�اهده و ت
ق
مح� ق� حلی؟حر؟ ب�ه ش
اس�دلال می ن
مکا� ب�ه ی امام مهدی؟جع؟ ت
ک�د
محق ��ق حل ��ی؟حر؟ در المس ��لک فی اصول الدی ��ن  311/می فرمای ��د« :دلیل بر وج���ود حضرت از
جهت نقل ،اتفاق جماعت بس���یاری از شیعیان بر مشاهده ی ایشان ،و طائفه ای بر نامه ها و
مکاتبات ایشان است ،اتفاقی که از مجموعه ی آن یقین به وجود آن امام حاصل می شود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

برخ���ی زنان���ی که آن حضرت را مش���اهده کرده ان���د :حکیمه دختر امام محم���د بن علی بن
موسی؟مهع؟ ،نسیم ،ماریه و کنیز خیزرانی.
از مردان :ابو هارون ،وی می گوید :من صاحب الزمان؟ع؟ را دیده ام ،میالد ایشان در جمعه
سال دویست و پنجاه وشش واقع شد.
ابو غانم خادم ،او گوید :برای ابو محمد؟ع؟ فرزندی به دنیا آمد که نامش را محمد گذاشت
و در روز سوم او را به یاران خویش نمایاند.
از اب���و حکیم محمد ب���ن معاویه ،محمد بن ایوب و محمد بن عثمان عمری نقل ش���ده که
گفتند :ابو محمد؟ع؟ پسرش را به ما که چهل نفر بودیم نشان داده فرمودند :این امام شما پس
از من است.

از جمله وکال و کس���انی که با ایشان نامه نگاری کردندَ :عمری و پسرش ،محمد بن مهزیار،

احمد بن اس���حاق ،قاس���م بن عالءّ ،بس���امی ،محمد بن ش���اذان و دیگران ک���ه از کثرت قابل
ش���مارش نیس���تند ،و با وقوف بر روایات آنان و آنچه از آنها نقل شده تواتر حاصل می شود و هر
ّ
گونه شکی زائل می گردد.
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چه بسا بسیاری از مخالفین این عمر طوالنی را بعید بشمارند ،و منشأ آن غفلت از قدرت
خداون���د متع���ال ،و ّقلت تأمل و درنگ در اخبار ّ
معمرین 1اس���ت ،کس���انی مانند نوح؟ع؟ که
طبق صریح قرآن بیش از نهصد و پنجاه س���ال زندگی کرد و در روایات عمر وی هزار و پانصد
سال ذکر شده است ،سلیمان؟ع؟ هفتصد و دوازده سال عمر داشت ،در زمان پیامبر ما؟ص؟
سلمان فارسی چهار صد و پنجاه سال عمر نمود ،و اگر این موارد هم نمی بود باز می دانستیم
عم���ر طوالن���ی می تواند تحت ق���درت خداوند در آید ،و ب���ر او ناممکن نیس���ت ،آن هنگام که
مصلحت اقتضا نماید».

آ
ُ
صح�ح ،علاوه ب�ر � ن�چ� ه گ�ذ ش� ت�
ن�ه روا ی� ت�
ی
ع�ل�اوه ب ��ر آنچه ذکر کردیم و نیز روایات صحیحی که آق ��ای میالنی آوردند ،و نیز تواتری که محقق
حل ��ی؟حر؟ ب ��دان اس ��تناد نمودند ،نه روایت صحی ��ح دیگر نیز ب ��رای اتمام حجت بر معان ��دان از نظر
می گذرانیم:

 .1کش ��ف الح ��ق « :33/ابو محمد بن ش���اذان؟حر؟ گوی���د :محمد بن حمزة بن حس���ن بن عبد
اهلل ب���ن عباس بن عل���ی بن ابی طالب؟ع؟ برایم گفت :از ابو محمد؟ع؟ ش���نیدم که فرمودند:
ّ
ول���ی خ���دا و حجت او بر بن���دگان و خلیفه ی من بعد از من ،در حالی که ختنه ش���ده بود ،در
ش���ب نیمه ی شعبان سال دویست و پنجاه و پنج به هنگام طلوع فجر به دنیا آمد .نخستین
کسی که او را شست رضوان خازن بهشت به همراه جمعی از فرشتگان ّ
مقرب و با آب کوثر و
سلسبیل بود ،سپس عمه ام حکیمه دختر محمد بن علی الرضا او را شستشو داد.
محم���د بن حم���زه گفت :مادر او ملیکه اس���ت ،گاه او را سوس���ن و گاه ریحان���ه نیز گویند،
صقیل و نرجس نیز از اسامی اوست».
نگارنده :اینکه امام عسکری؟ع؟ نام کنیزی که او را آزاد کردند و به همسری گرفتند تغییر دادند،
حکایت از مراقبت شدید خلیفه نسبت به خانه و کنیزان امام؟ع؟ است تا بلکه بدین وسیله از به
دنیا آمدن حضرت مهدی؟ع؟ جلوگیری به عمل آورند.
 .1کسانی که عمر درازی داشته اند.
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 .2در فصل آماده س ��ازی امت ّ
توسط رس ��ول خدا؟ص؟ برای دوران غیبت ،از
از ابو علی بن همام گذشت« :از محمد بن عثمان َعمری؟حر؟ شنیدم که گفت :از پدرم شنیدم:
کمال الدین 409/ 2

نزد امام حس���ن عسکری؟ع؟ بودم که از ایش���ان درباره ی روایتی که از پدرانش نقل شده سؤال
کردن���د :زمی���ن ت���ا روز قیامت از حجت خدا بر خلق خالی نخواهد ش���د ،و هرک���ه بمیرد و امام
زمانش را نشناس���د به مرگ جاهلی مرده اس���ت؟ فرمودند :این س���خن حق اس���ت ،همانسان
که روز حق است.
پرس���یدند :ای پسر رس���ول خدا ! امام و حجت پس از شما کیس���ت؟ فرمودند :پسرم محمد
ام���ام و حج���ت بع���د از م���ن اس���ت ،هر آنک���ه بمی���رد و او را نشناس���د به م���رگ جاهل���ی از دنیا
رفته است.
ب���دان ! او غیبت���ی دارد که جاهالن در آن س���رگردان ،و اهل باطل هال ک می ش���وند ،و وقت
گزاران دروغ می گویند ،س���پس خارج می شود ،و گویا بیرق های سفید را می بینم که بر فراز سر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نجف کوفه تکان می خورد».
او در
ِ
 .3اثب ��ات الوصی ��ة  217/از احمد بن اس ��حاق« :نزد ابو محمد؟ع؟ وارد ش���دم ،ایش���ان به من
فرمودند :ای احمد ! در این ش���ک و تردیدی که مردم در آن به س���ر می برند حال ش���ما چگونه
اس���ت؟ عرضه داشتم :آقای من ! هنگامی که نامه ی والدت آقای ما رسید ،مرد ،زن یا پسری
از ما [شیعیان] که قادر به درک و فهم باشد نماند جز آنکه به حق معتقد شد.
فرمودند :آیا ندانستید زمین از حجت خدا خالی نمی گردد؟ آنگاه به مادرشان فرمودند که
در س���ال  259حج به جای آورد ،و به او خبر دادند که در س���ال دویس���ت و ش���صت چه بر سر
خود می آید.
ایشان صاحب؟ع؟ را احضار کردند و به او وصیت نمودند ،اسم اعظم ،مواریث و سالح را
نیز بدو سپردند .و مادر ابو محمد؟ع؟ به همراه صاحب؟ع؟ به مکه رفتند».
 .4اثبات الهداة  569/ 3از اثبات الرجعة فضل بن ش ��اذان از محمد بن عبد الجبار آورده اس���ت:

«به مواليم امام حس���ن بن علی؟ع؟ عرض كردم :يابن رس���ول اهلل ! خدا مرا فداى شما گرداند،
دوس���ت دارم بدانم پس از شما امام و حجت خدا بر بندگانش كيست؟ فرمودند :پس از من،
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پسرم امام و حجت خداست ،همو که همنام و هم كنيه ی رسول خداست ،او آخرين حجت
و خليفه ی خداست.
ع���رض كردم :يابن رس���ول اهلل ! از چه كس���ى ب���ه دنيا مى آي���د؟ فرمودند :از دختر پس���ر قیصر
پادش���اه روم .ب���دان ! او به دني���ا مى آيد و برای مدتی طوالنى ،از مردم غائب مى ش���ود ،س���پس
ظاهر مى گردد».

 .5کمال الدین  440/ 2از عبد اهلل بن جعفر حمیری« :از محمد بن عثمان َعمری؟حر؟ ش���نیدم:

آن حض���رت؟ع؟ را دی���دم که در کنار مس���تجار دس���ت در پرده ه���ای کعبه آویخت���ه و عرضه
می دارد :خدایا ! انتقام مرا از دشمنانم بگیر».
مهدی جانشین؟ع؟
 .6همان  433/ 2از محمد بن عثمان َعمری ؟حر؟ نقل می کند« :هنگامی که
ِ
به دنیا آمد ،نوری از باالی سر او تا بلندای آسمان رفت ،سپس به صورت بر زمین افتاد و برای
شَ َ ُ أَ نَّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ ئ َ ُ أُ ُ ْ ْ
لا�ك ة� َو�ولو ال ِعل ِم
خدا س���جده ک���رد ،آنگاه س���ربرآورد و می فرم���ودِ � :هد اهلل ��ه لا ِإ�له ِإ�لا هو والم ِ
ْ َ
َّ ّ
ََ ُ ْ َ ُ َْ
قَ ً ْ ْ
ال�سلام 1،خدا كه همواره به عدل ،قيام
اهلل إ
الد� نَ� ِع ن�د ِ
� ِئا�ما بِ�ال ِق�س ِط لا ِإ�له ِإ�لا ه َو الع�ز ِ ي��ز الح ِك ي� ُمِ .إ� ن� ِ ي
فرش���تگان [او] و صاحب���ان دانش [نيز گواهى
دارد ،گواه���ى مى دهد كه جز او هيچ معبودى نيس���ت و
ِ
مى دهند] ،جز او كه توانا و حكيم است ،هيچ معبودى نيست .در حقيقت ،دين نزد خدا همان اسالم

است .میالد ایشان در روز جمعه بود».
 .7غیبت شیخ طوسی « :217/از جماعتی از شیعه از جمله علی بن بالل ،احمد بن هالل،
محمد بن معاویة بن حکیم و حس���ن بن ایوب بن نوح روایت ش���ده که گفتند :نزد ابو محمد
حس���ن بن علی؟ع؟ رفتیم تا از حجت بعد از ایش���ان سؤال کنیم و چهل نفر در مجلس ایشان
حضور داش���تند .عثمان بن س���عید عمری برخاس���ت و گفت :ای پس���ر پیامبر ! می خواهم از
شما در مورد مطلبی که خود از من بدان آ گاهترید سؤال کنم ،حضرت فرمودند :ای عثمان !
بنشین ،وی غضبناک برخاست که برود که امام؟ع؟ فرمودند :هیچ کس بیرون نرود.
پس از مدتی عثمان را صدا زدند و او بر دو قدم ایستاد ،حضرت فرمودند :آیا به شما بگویم
ب���رای چه آمده اید؟ گفتند :آری ،ای فرزند پیامبر ! فرمودند :آمده اید تا از من درباره  ی حجت
 .1سوره ی آل عمران 18 - 19/
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پس از من پرس���ش کنید ،آنان هم پاس���خ مثبت دادند .ناگهان پس���ری بس���ان پ���اره ی ماه که
ش���بیه ترین مردم به ابو محمد بود حاضر ش���د ،ام���ام؟ع؟ فرمودند :این امام ش���ما بعد از من و
خلیف���ه ی م���ن بر شماس���ت ،از او فرمان بری���د و پس از من پراکنده نش���وید ک���ه در اعتقادات
خویش هال ک خواهید شد.
بدانی���د ! ش���ما او را بع���د از این روز دیگر نخواهید دید تا آنکه به ّ
س���ن و س���الی برس���د ،پس
آنچه که عثمان می گوید را از او بپذیرید و به فرمانش عمل کنید ،س���خن او را قبول کنید که
خلیفه ی امامتان است و اختیار با اوست».
 .8کمال الدین  381/ 2از ابو هاشم داود بن قاسم از امام هادی؟ع؟« :جانشین پس از من حسن
جانش���ین بعد از جانشین دس���ت یابید؟ عرض کردم :خدا مرا فدایت
اس���ت ،ولی چگونه به
ِ
گرداند ،چطور؟ فرمودند :ش���ما او را نمی بینید و یاد کردن او به نام بر ش���ما حالل نخواهد بود،
گفتم :پس چگونه ایشان را یاد کنیم؟ فرمودند :بگویید :حجت از آل محمد؟مهع؟».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

 .9اثب ��ات اله ��داة  700/ 3از فضل بن ش ��اذان در اثب ��ات الرجعة« :ابراهیم ب���ن محمد بن فارس
عوف والی قصد کش���تن مرا کرد ،هراس���ی عظیم مرا
نیش���ابوری گوی���د :هنگامی ک���ه عمرو بن ِ
ف���را گرفت .با خان���واده ام وداع کردم و به س���مت خان���ه ی ابو محمد؟ع؟ آمدم تا با ایش���ان نیز
وداع کنم ،و قصد فرار داشتم .چون بر ایشان وارد شدم پسری را دیدم که در کنار ایشان نشسته
اس���ت .چهره ی او مانند ماه ش���ب چهارده می درخشید ،از نور و درخشش او مبهوت شدم و
نزدیک بود فراموش کنم برای چه آمده ام ،آن پسر فرمود :ای ابراهیم ! مگریز ،زیرا خداوند ّ
شر او
را از تو کوتاه خواهد نمود ،پس حیرتم فزونی یافت.
به امام عس���کری؟ع؟ گفتم :آقای من ! ای پس���ر رسول خدا ! این کیست که از درون من خبر
داد؟ فرمودند :این پسر من و خلیفه ی من پس از من است.
در آخ���ر روای���ت آمده که وقت���ی ابراهیم از نزد امام؟ع؟ بیرون آمد ،عموی���ش به او خبر داد که
معتمد برادرش را به سراغ عمرو بن عوف فرستاده و به او دستور قتل وی را داده است».
کش ��ف الح ��ق  44/آن را ب ��ه طور کامل نق ��ل می کند و در ادامه ی آن آمده اس���ت« :هموس���ت که
غیبت���ی طوالن���ی خواهد داش���ت ،و بعد از آنکه زمین از س���تم و ظلم آ کنده ش���ود ظاهر ش���ده
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آن را از ع���دل و داد خواه���د آ کن���د .از ایش���ان نام او را پرس���یدم ،فرمودن���د :او همنام و کنیه ی
رسول خدا؟ص؟ است ،ولی بر هیچ کس جایز نیست او را نام برد و یا کنیه ی او را بگوید تا آنکه
خداوند دولت و حکومت او را آشکار نماید ،پس _ ای ابراهیم ! _ آنچه را که امروز از ما دیدی
گاهی از] آن کتمان نما.
و شنیدی جز از شایسته ی [آ
ِ
من بر آن دو و پدرانشان درود فرستادم و با استعانت از فضل خدا بیرون آمدم ،و به آنچه از
صاحب ش���نیده بودم اطمینان داشتم[ .عمویم] علی بن فارس به من بشارت داد که معتمد
ب���رادرش اب���و احم���د را با فرمان قتل عمرو ارس���ال نموده اس���ت ،ابو احمد نیز هم���ان روز وی را
گرفت و تکه تکه کرد ،و الحمد هلل رب العالمین».

ق
حک�مه خ
روا ی� ت
د� ت�ر امام ج�واد؟ع؟ که عهده دار �ا ب�لگی ب�ود
ا� گواهی ی
ّ
عالمه ی محدث س ��ید هاش ��م بحرانی؟حر؟ کتابی در موضوع کس ��انی که به دی ��دار امام؟ع؟ نائل
ش ��ده اند نگاش ��ته و ت ��ا هفتاد و ش ��ش نفر را بر ش ��مرده اس ��ت ،ک ��ه نخس ��تین آنان عمه ی پ ��در امام
عصر؟جع؟ ،بانو حکیمه دختر امام جواد؟امهع؟ است.

1

در مناب ��ع م ��ا با چند س ��ند و طریق که برخ ��ی هم صحیح اس ��ت ،گواهی حکیمه ب ��ه والدت آن
حض ��رت آمده اس ��ت .البته بین نقل ه ��ای آن تفاوت مختص ��ری از حیث اجم ��ال و تفصیل یافت
می ش ��ود ،ک ��ه قس ��متی از آن در اث ��ر جو و فض ��ای خطرناک موج ��ود و محیط به امام عس ��کری؟ع؟،
ً
و مخصوصا نزدیکانی چون مادر و عمه بوده است.
از برخی روایات ظاهر می ش ��ود که حکیمه در برهه ای به مدینه رفته اس ��ت ،و این بدان معناست
که وی مجبور بوده سامرا را ترک گوید ،و بعدها به جهت رخداد اختالف و درگیری میان فرماندهان
ترک بر س ��ر عزل و نصب خلیفه و بهبودی ش ��رایط ،بدان بازگشته و در آن از دنیا می رود و در کنار قبر
امامین عسکریین؟امهع؟ دفن می شود.
در اینجا برخی روایات گواهی حکیمه را نقل و به برخی دیگر هم اشاره می کنیم:

کمال الدین  417/ 2از محمد بن بحر شیبانی نقل می کند« :در سال دویست و هشتاد و شش
 .1الذریعة 326/ 3
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وارد کرب�ل�ا ش���دم و فرزن���د غریب رس���ول خدا؟ص؟ را زیارت ک���ردم ،آنگاه به بغداد و به س���مت
مقابر قریش آمدم ،و این در نیم روز و اوج گرما بود و بادهای گرم نیز می وزید .چون به مش���هد
امام کاظم؟ع؟ رس���یدم و نس���یم آن خاک پوش���یده از رحمت و پیچیده در باغ های غفران را
استش���مام نم���ودم ،با اش���ک هایی ریزان و نفس های بلن���د پیاپی خود را ب���ر آن قبر انداختم و
اشک مانع نگاهم بود .چون اشک و ناله ام قطع شد چشمانم را گشودم و پیرمردی را دیدم که
کمر و ش���انه هایش خمیده بود ،پیش���انی و کف دس���تانش پینه بسته بود و به کس دیگری که
همراه او در کنار قبر بود می گفت :پس���ر برادر ! عمویت در اثر امور غیبی پیچیده و دانش های
واالی���ی که آن دو آقا بدو س���پردند و جز س���لمان کس���ی ت���وان برگرفتن آنها را ندارد ،به ش���رافتی
عظیم دست یافته است ،عمر عموی تو دیگر به پایان رسیده است ،و در پیروان والیت کسی
را نمی یابد که ّ
سر خود را با او بگوید !

ّ
من با خود گفتم :در طلب دانش خود را به هر دری زده ام و به زحمت و مش���قت بس���یاری
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دچار شده ام ،ولی سخنی از این پیرمرد به گوشم خورد که از دانشی عظیم حکایت می کند !
بدو گفتم :ای پیرمرد ! این دو آقا کیانند؟ گفت :دو س���تاره ای که در خاک س���امرا آرمیده اند،
گفتم :تو را به والیت و شرافت مکانت این دو آقا به جهت امامت و وراثت [از رسول خدا؟ص؟]
س���وگند می دهم ،من خواهان دانش آنان و در پی آثارش���ان هستم ،و س���وگندهای استوار یاد
می کنم که اسرار آن دو سرور را حفظ کنم ،او گفت :اگر راست می گویی احادیثی که از راویان
ب���ا خود همراه داری را نش���ان ده ،من هم چنی���ن کردم و او چون کتاب ه���ا و روایات همراه مرا
بررس���ی نمود گفت :راس���ت گفتی ،من بشر بن س���لیمان برده فروش از نسل ابو ایوب انصاری
هستم ،من یکی از موالیان ابو الحسن و ابو محمد؟امهع؟ و همسایه ی آنها در سامرا هستم.
ب���دو گفتم :پس برادرت را با بیان برخی از اموری که خود از آن دو مش���اهده کرده ای گرامی
دار ،صدا زد :موالی ما امام هادی؟ع؟ مرا در امور بردگان خبره گردانده بود ،و من جز با اجازه ی
ایش���ان خرید و فروش نمی کردم ،و با این کار از موارد ش���بهه ناک اجتناب می نمودم ،تا آنکه
آ گاهی من در این باره کامل شد و فرق بین حالل و حرام را خوب می فهمیدم.
ش���بی در خانه ام در س���امرا بودم و پاس���ی از آن گذش���ته بودم که ناگهان کسی در را کوفت.
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ب���ه س���رعت برخاس���تم و با کافور خ���ادم فرس���تاده ی موالیمان ام���ام هادی؟ع؟ مواجه ش���دم،
او گفت که ایشان مرا فرا می خواند .پس لباس هایم را پوشیدم و نزد ایشان رفتم ،دیدم ایشان
با پسرش���ان ابو محمد و خواهرش���ان حکیمه از پش���ت پرده س���خن می گفتند ،چون نشس���تم
فرمودند :ای بش���ر ! تو از فرزندان انصار هس���تی و این والیت پیوسته در میان شما بوده و خلف
از سلف آن را ارث می برد ،و شما ثقات ما اهل بیت هستید.
من تو را به فضیلتی شرافت می دهم که بدان بر شیعیان سبقت گیری ،با ّ
سری که تو را از آن
می آ گاهانم و [آن این است که] تو را برای خرید کنیزی می فرستم ،آنگاه نامه ای با ّ
خط و زبان
رومی نوش���تند و با انگشتر خود آن را مهر کردند ،و کیسه ای زرد که دویست و بیست دینار در
آن بود بیرون آوردند و فرمودند :این را بگیر و به بغداد برو ،در ارتفاع روز بر معبر فرات حاضر شو
و چون کشتی های اسیران کنارت رسید و کنیزان از آن بیرون آمدند ،انواع خریداران از وکالی
فرمانده���ان بن���ی عباس و جماعتی از جوان���ان عراق آنان را احاطه می کنن���د ،تمام روز از دور
کس���ی را که عمر بن یزید برده فروش نام دارد زیر نظر داش���ته باش تا آنکه او کنیزی را که چنین
اوصافی دارد بر خریداران عرضه کند؛ دو جامه ی ضخیم حریر دربردارد ،و نمی گذارد پرده را
کنار زنند یا او را لمس کنند ،و خریدار تنها می تواند از پس پرده ای نازک او را ببیند .برده فروش
او را می زن���د و او ه���م به زبان رومی فری���اد می زند ،بدان که او می گوید :وای از هتک پوش���ش.
در این هنگام یکی از خریداران می گوید :من او را به سیصد دینار می خرم ،زیرا عفاف او بر
رغبتم افزود ،او به عربی می گوید :اگر در ّ
زی س���لیمان و بر سریر او در آیی هیچ رغبتی نسبت
به تو نخواهم داشت ،پس بر مال خویش بترس !
ب���رده ف���روش می گوید :چه چاره کنم ،باید تو را بفروش���م ،آن کنیز گوید :عجله ای نیس���ت و
می بایست خریداری را برگزید که دلم به او و امانتداری و دیانتش آرام شود.
در این هنگام نزد عمر بن یزید برو و بگو :من نامه ای از برخی اشراف که به زبان و ّ
خط رومی
اس���ت با خود دارم و در آن کرم ،وفا ،کمال و س���خاوت او یاد ش���ده اس���ت ،این را به کنیز بده
تا از آن به اخالق فرس���تنده ی آن پی برد ،و اگر بدو مایل ش���د و پس���ندید ،من نسبت به خرید
وکالت دارم.
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بش���ر بن س���لیمان گفت :من هر آنچه را که موالیم مش���خص کرده بود مو به مو انجام دادم،
ّ
پ���س چون او نامه را دید به ش���دت گریس���ت و به عمر بن یزید گفت :م���را به صاحب این نامه
بفروش و قس���م سختی خورد که اگر بدو نفروشد خود را می کشد ،من هم درباره ی قیمت با او
به گفتگو پرداختم تا آنکه س���ر همان مقدار دیناری که موالیم؟ع؟ با من همراه کرده بود توافق
کردیم ،او هم کیس���ه را گرفت و آن کنیز را _ که ش���ادمان و خندان بود _ به من داد.
م���ن او را ب���ه حج���ره ای که در بغداد در آن مأوی داش���تم ب���ردم .آرام و قرار نداش���ت ،نامه ی
موالی���ش؟ع؟ را از جی���ب در آورد ،آن را می بوس���ید ،ب���ر گون���ه و پل���ک می گذاش���ت و ب���ر ب���دن
می کش���ید ،با تعجب گفتم :آیا نامه ای را می بوس���ی که صاحبش را نمی شناسی؟ گفت :ای
ناتوانی که نسبت به جایگاه پسران پیامبران معرفتت اندک است ! گوش بسپار و دل را [برای
فراگیری این خبر] خالی کن؛ من ملیکه دختر یش���وعا پس���ر قیصر پادش���اه روم هس���تم ،مادرم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از نس���ل حواریون و به ش���معون وصی مسیح منتسب اس���ت ،خبری عجیب برایت می گویم،
ّ
جد من قیصر می خواس���ت مرا که س���یزده سال داش���تم به ازدواج پسر برادرش در آورد ،پس در
قصر خود س���یصد تن از نس���ل حواریین و کشیش���ان وراهبان ،هفتصد نفر از افراد بلند پایه و
چهار هزار نفر از فرماندهان و امیران لش���کر ورؤس���ای قبائل گرد آورد ،و از سلطنت عظیم خود
تختی س���اخته ش���ده از انواع جواهر را بر فراز چهل پله در صحن قصر قرار داد .پس چون برادر
زاده اش ب���ر آن ب���اال رفت و صلیب ها را بر گرداگرد او گرفتند ،و اس���قفان نیز برخاس���ته اس���فار
انجیل را باز کردند ،صلیب ها بر زمین فرو افتاد ،ستون ها به زمین نشست ،و برادر زاده از فراز
سریر افتاد و از هوش رفت !
رنگ اسقف ها دگرگون شد و به هراس افتادند ،بزرگ آنها به پدر بزرگم گفت :ای پادشاه ! ما
را از مالقات این امور منحوس که بر زوال دین مسیحی و این پادشاهی داللت می کند معاف
داری���د .پ���در بزرگم این را به فال بد گرفت و صدا زد :این س���تون ها و صلیب ها را به پا دارید و
برادر این بخت برگشته ی بدکار _ که بیچاره پدر بزرگش _ را بیاورید تا این دختر را به همسری
او در آورم ت���ا نحوس���ت این یک را به خوش یمن���ی او دفع کنم .پس چون چنین کردند ،همان
واقعه رخ داد و مردم پراکنده ش���دند .پدر بزرگم با اندوه برخاس���ت و داخل قصر خویش شد و
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پرده ها را بیانداخت.

ّ
در آن ش���ب دیدم که گویا مس���یح ،شمعون و تعدادی از حواریین فرود آمده و در قصر جدم
ّ
حض���ور به ه���م رس���انیده اند ،و در همان موضع���ی که جدم آن س���ریر را قرار داده ب���ود ،منبری

برافراش���ته اند ک���ه در بلندا و رفعت س���ر به آس���مان می زند .آن���گاه محمد به هم���راه گروهی از
پس���رانش وارد شدند ،پس مسیح برخاس���ت و او را به آغوش کشید ،او می فرمود :ای روح اهلل !
ّ
وصی تو شمعون ،دخترش ملیکه را برای این پسرم ابو محمد _ صاحب
من نزد تو آمده ام تا از
این نامه _ خواستگاری کنم.
رحم خود را به رحم
مس���یح به ش���معون نگاهی کرد و فرمود :ش���رافت به س���راغت آمده پس ِ
رس���ول خدا؟ص؟ پیوند زن ،او نیز پذیرفت .پس بر فراز منبر رفتند و محمد خواس���تگاری کرد و
مرا به ازدواج ایشان در آورد ،و مسیح ،فرزندان محمد و حواریون بر این امر گواه شدند.
از خواب که برخاستم ترسیدم این رؤیا را برای پدر و پدر بزرگم بگویم ،شاید مرا بکشند ،لذا
آن را در خود نگاه داشتم و برای آنها بیان ننمودمّ .
محبت ابو محمد چنان در دلم جای گرفته
ّ
بود که دس���ت از خوردن و آش���امیدن کش���یدم ،جسمم ضعیف و الغر ش���د و به شدت بیمار
ش���دم .پدر بزرگم تمامی پزش���کان ش���هرهای مختلف روم را حاضر کرد و دوای مرا جویا ش���د،
اما چون به مرحله ی یأس رس���ید به من گفت :نور دیدگانم ! آیا خواس���ته ای در این دنیا داری
تا برایت برآورم؟ گفتم :ای پدر بزرگ ! درهای امید را بس���ته می بینم ،خوب اس���ت اگر دس���ت
از شکنجه ی اسیران مسلمانی که در زندان داری برداشته ،از غل و بند ِب َرهانی ،و با آزادی بر
آنان منت نهی ،امید آنکه مسیح و مادرش مرا عافیت و شفا بخشند .هنگامی که او این کار
را انج���ام داد ،چنین وانمود کردم که رو به بهبودی ام ،و اندکی غذا تناول کردم ،لذا پدر بزرگم
بسیار شادمان شد و به اکرام و گرامیداشت اسیران پرداخت.
پ���س از چه���ار ش���ب چنین دی���دم که بان���وی بان���وان به هم���راه مریم دخ���ت عم���ران و هزار
خدمتگزار بهشتی به دیدن من آمده است ،مریم به من فرمود :این بانوی بانوان مادر همسرت
ابو محمد؟ع؟ اس���ت ،من دامن ایش���ان را گرفته گریستم و از ابای ابو محمد از دیدار خود گله
ک���ردم ،ایش���ان به م���ن فرمودند :پس���رم ابو محمد در حالی که ت���و به خداوند ش���رک می ورزی و
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ب���ر آیین نصاری هس���تی به دیدارت نمی آید ،این خواهرم مریم اس���ت و از دی���ن تو نزد خدای
تعالی بیزاری می جوید ،پس اگر رضایت خداوند عزوجل ،مس���یح و مریم و دیدار ابو محمد را
ً
خواستاری بگو :أشهد أن ال إله إال اهلل و أشهد ّأن محمدا رسول اهلل.
هنگامی که این جمله را گفتم ،بانوی بانوان مرا به سینه چسبانید و آرام کرد ،او فرمود :هم
اینک منتظر آن باش که ابو محمد به دیدارت آید ،چرا که او را به سوی تو می فرستم.
از خ���واب برخاس���تم و می گفت���م :چق���در مش���تاق دی���دن ابو محم���د هس���تم .ش���ب بع���د
ابو محمد؟ع؟ در خواب نزد من آمد ،گویا به او چنین می گفتم :حبیب من ! آیا بعد از آنی که
دل���م را به ّ
محبت خویش مبتال کردی با من طریق جفا پیش گرفتی؟ فرمود :تأخیر من تنها به
ّ
علت ش���رک تو بود ،حال که اس�ل�ام آوردی هر شب به دیدارت خواهم آمد ،تا آنکه خداوند در
بیداری ما را گرد آورد ،و تا هم اکنون به دیدار من می آید.
بشر گفت :بدو گفتم :چه شد که به اسارت در آمدی؟ پاسخ داد :ابو محمد یکی از شب ها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به من خبر داد که پدر بزرگم فالن روز لش���کرهایی را برای نبرد با مس���لمانان اعزام خواهد کرد،
آنگاه خود نیز به دنبال آنها می رود ،پس به طور ناش���ناس و در ّ
زی خادمان به همراه تنی چند
از خدمت���کاران از ف�ل�ان راه به آنها ملحق ش���و ،من نیز چنین کردم و لش���کریان مس���لمین بر ما
غالب ش���دند و چنان ش���د که مش���اهده نمودی ،و ت���ا امروز احدی غیر از ت���و نمی داند که من
دختر پادشاه رومم ،و این هم بابت آن است که من خود تو را آ گاه کردم .پیرمردی که من سهم
غنیم���ت او بودم نامم را س���ؤال کرد ،من نام خود را فاش نک���ردم و گفتم :نرجس ،و نام کنیزان
را نیز پرسید.
بش���ر گوید :بدو گفتم :تو رومی هس���تی ولی شگفت آنکه به عربی س���خن می گویی ! فرمود:
عالقه ی پدر بزرگم به دانش و فرهنگ ،موجب شد مرا وادار کند تحت تعلیم زن مترجمی که
ب���ه فرمان او بود قرار گیرم ،او صبح و ش���ام نزد من می آم���د و زبان عربی را به من می آموخت تا
آنکه آن را فرا گرفتم.
وقتی او را به سامرا بردم حضور موالیمان امام هادی؟ع؟ رسید ،ایشان بدو فرمودند :خداوند
ّ
چسان ّ
ّ
نصرانیت و شرافت اهل بیت محمد؟ص؟ را به تو نمایاند؟ او پاسخ
عزت اسالم ،ذلت
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داد :ای پسر رسول خدا ! چگونه امری را برای شما وصف کنم که خود به آن داناترید؟ حضرت
فرمودن���د :می خواهم تو را گرامی دارم ،حال کدامیک نزد تو محبوبتر اس���ت ،ده هزار درهم و یا
بش���ارتی برای تو که ش���رف ابدی در آن است؟ عرضه داش���ت :بلکه بشارت ،فرمودند :پس به
فرزن���دی که بر دنیا ش���رق تا به غرب حک���م خواهد راند و زمین را از ع���دل و داد خواهد آ کند،
آنسان که از ستم و ظلم پر شده ،شادمان باش.
او پرس���ید :از چه کس���ی؟ فرمودند :از کسی که رسول خدا؟ص؟ در فالن شب ،از فالن ماه ،از
ّ
وصی او خواستگاری
فالن س���ال در روم ،از تو برای او خواس���تگاری کردند .گفت :از مسیح و
ّ
وصی او تو را به ازدواج که در آوردند؟ گفت :پس���ر ش���ما
کردن���د؟ حض���رت فرمودند :مس���یح و
ابو محمد ،فرمودند :آیا او را می شناس���ی؟ عرضه داشت :از آن شبی که بر دست بانوی بانوان
مادرش اسالم آوردم ،مگر شد شبی با او دیدار نکنم؟
حض���رت فرمودن���د :ای کاف���ور ! خواهرم حکیم���ه را فرا بخ���وان ،چون حکیمه وارد ش���د بدو
فرمودند :این همان است ،حکیمه هم مدتی طوالنی او را در آغوش گرفت و از دیدار او بسیار
ش���ادمان ش���د ،امام؟ع؟ به او فرمودند :ای دختر رس���ول خدا ! او را به خان���ه ات ببر و فرائض و
سنن را بیاموزان ،زیرا همسر ابو محمد و مادر قائم؟ع؟ است».
هم ��ان  426/ 2از محم ��د ب ��ن عب ��د اهلل طه ��وی روای ��ت می کند« :پس از ش���هادت امام حس���ن
عس���کری؟ع؟ ب���ه نزد حکیمه دختر ام���ام جواد؟ع؟ رفتم تا از او درب���اره ی ّ
حجت و حیرتی که
مردم بدان دچار ش���ده اند پرس���ش کنم ،ایشان به من گفتند :بنش���ین ،من هم نشستم ،آنگاه
فرم���ود :ای محمد ! خداوند تبارک و تعالی زمین را از ّ
حجتی گویا و یا س���اکت خالی نخواهد
گ���ذارد ،و پ���س از حس���ن و حس���ین _ و باب���ت تفضی���ل آن دو و بیان ای���ن نکته ک���ه نظیری در
زمی���ن برای ای���ن دو وجود ندارند _ آن را در دو ب���رادر دیگر قرار نداد ،جز آنک���ه خداوند فرزندان
حس���ین؟ع؟ را بر فرزندان حس���ن؟ع؟ برتری داده است ،همانگونه که فرزندان هارون را بر نسل
موس���ی برت���ری داد ،اگرچه موس���ی حجت بر ه���ارون؟امهع؟ بود ،پس ت���ا روز قیامت برت���ری از ِآن
فرزندان او [امام حسین؟ع؟] است.
و ای���ن ام���ت ناگزیر از حیرتی اس���ت که اهل باط���ل در آن به تردید افتن���د و پیروان حق باقی
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مانن���د ت���ا خل���ق ّ
حجت و برهان���ی بر خداوند نداش���ته باش���ند ،و این حیرت پس از ش���هادت
ابو محمد حسن؟ع؟ رخ نمود .گفتم :بانوی من ! آیا حسن فرزندی هم داشت؟ ّ
تبسمی کرد و
گفت :اگر حسن فرزندی نداشته باشد چه کسی پس از او ّ
حجت خواهد بود ،و به تو گفتم که
پس از امام حسن و امام حسین؟امهع؟ امامت دیگر برای دو برادر نخواهد بود [لذا جعفر کذاب
نمی تواند این امر را ادعا کند].
گفت���م :بانوی من ! درباره  ی والدت و غیبت موالیم بفرمایید .فرمود :من کنیزی داش���تم که
نرجس خوانده میش���د 1،پس���ر برادرم به دیدن من آمد که چش���مش بدو افتاد ،خدمت ایشان
عرضه داش���تم :آقای من ! شاید از او خوش���تان آمد ،برایتان [به هدیه] بفرستم؟ فرمود :نه ،ای
عمه ! ولی از او در ش���گفتم ،گفتم :چرا؟ فرمود :فرزندی از او به دنیا خواهد آمد که نزد خدای
عزوجل کرامت دارد ،خدا به او زمین را از عدل و داد می آ کند ،همانسان که از ستم و جور پر
ش���ده است ،گفتم :آقای من ! پس او را نزد شما بفرستم؟ فرمود :در این باره از پدرم؟ع؟ اجازه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بگیر ،من هم لباسم را پوشیدم و به خانه ی ابو الحسن؟ع؟ آمدم ،سالم کردم و نشستم ،ایشان
خود س���خن آغاز ک���رده فرمودند :ای حکیمه ! نرجس را نزد پس���رم ابو محمد بفرس���ت ،عرض
ک���ردم :آق���ای من ! بابت همین نزد ش���ما آمدم تا در این باره از ش���ما رخصت گی���رم ،فرمودند:
ای بان���وی ب���ا برکت ! خ���دای تبارک و تعالی دوس���ت دارد تو را در این پاداش ش���ریک گرداند،
و نصیبی در خیر برایت قرار دهد.
پس به منزل بازگش���تم و او را آراس���ته ب���ه ابو محمد؟ع؟ هدیه نم���ودم ،آن دو را در منزل خود
جای دادم و چند روزی نزد من ماندند ،س���پس ایش���ان نزد پدر رفتند ،و من هم آن دختر را با
ایشان فرستادم.
ابو الحس���ن امام هادی؟ع؟ به ش���هادت رس���ید و ابو محمد؟ع؟ جانش���ین پدر شد ،من هم
بدانسان که به دیدار پدرش می رفتم به دیدار ایشان می رفتم .روزی نرجس خواست تا کفش
از پایم در آورد ،و گفت :بانوی من ! کفش���تان را بدهید تا در آورم ،من گفتم :بلکه ش���ما بانو و
س���رور منی ،به خدا س���وگند نه می گذارم ش���ما کفش���م را در آورید و نه آنکه مرا خدمت کنید،
 .1این جمله به اقتضای فضای شدید تقیه صادر شده است.
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بلکه من شما را بر روی دیدگانم می نهم و خدمت می کنم .ابو محمد؟ع؟ این سخن را شنید
و فرمود :ای عمه ! خدا به تو پاداش نیک عطا کند.
من تا غروب خورش���ید در حضور امام؟ع؟ بودم ،آنگاه کنیزی را صدا زده گفتم :لباس هایم
را بیاور تا بروم ،امام؟ع؟ فرمودند :نه ،ای عمه ! امش���ب را نزد ما س���پری کن ،زیرا در این ش���ب
فرزندی به دنیا می آید که در درگاه خدا گرامی اس���ت و خدای عزوجل به وس���یله ی او زمین را
پس از مرگ آن زنده می گرداند.
عرض کردم :آقای من ! از چه کسی ،و حال آنکه در نرجس اثر حمل نمی بینم؟ فرمودند :از
نرجس و نه دیگری ،از جا پریدم و نرجس را خوب وارس���ی کردم و هیچ اثری در او به چش���مم
نخورد ،نزد امام؟ع؟ برگش���تم و خبر دادم که اثری در او نیست ،ایشان ّ
تبسم کردند و فرمودند:
هنگام فجر اثر حمل او برایت آش���کار می شود ،زیرا َم َثل او مثل مادر موسی است که نشانه ی
حمل در او آش���کار نش���د و تا زمان والدت کس���ی از آن آ گاهی نیافت ،چ���ون فرعون در طلب
موسی شکم زنان باردار را پاره می کرد ،و این هم نظیر موسی؟ع؟ است.
حکیمه گوید :نزد نرجس بازگش���تم و فرمایش امام؟ع؟ را با او گفتم و حالش را پرس���یدم ،او
گفت :بانوی من ! هیچ نشانی از این امر در خود نمی بینم.
من تا طلوع فجر مراقب او بودم ،او مقابل من خوابیده بود و هیچ پهلو به پهلو نشد ،انتهای
ش���ب به هنگام طلوع فجر هراس���ان [از خواب] پرید ،او را به سینه چسباندم و نام خدا را بر او
ب���ردم ،ابو محمد؟ع؟ صدا زد :بر او إ� ن�ا أ� ن��ز نل�اه �فی یل� ةل� ق
ال�در بخوان ،من هم چنین کردم و گفتم:
حالت چطور اس���ت؟ گفت :آن مطلبی که موالیم به تو فرمودند آش���کار ش���د ،من باز س���وره ی
قدر را بر او خواندم و جنینی که درون او بود نیز بسان من قرائت می کرد و بر من نیز سالم کرد.
از آنچ���ه ش���نیدم ترس مرا ف���را گرفت که ابو محمد؟ع؟ ص���دا زد :از امر خ���دای عزیز وجلیل
در ش���گفت نب���اش ،زی���را خداوند تبارک و تعال���ی در کودکی زبان ما را به حکمت می گش���اید
و در بزرگ���ی ّ
حج���ت در زمی���ن قرار می دهد ،کالم ایش���ان تمام نش���ده بود که نرج���س از مقابل
دیدگان���م ناپدی���د ش���د ،او را ندیدم و گویا میان من و او پرده ای زده ش���د ،فریاد کنان به س���وی
ابو محمد؟ع؟ دویدم ،ایشان به من فرمودند :ای عمه ! برگرد که او را در جایش خواهی یافت،
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م���ن هم بازگش���تم و تنها مدتی اندک درنگ ک���ردم که پرده ی میان من و او کن���ار رفت ،و او را
دیدم ،چنان نوری از او ساطع بود که توان دیدن را از من گرفت.
به یکباره کودک را مش���اهده کردم که به صورت و بر دو زانو به س���جده افتاده ،دو س���بابه را
باال گرفته می فرماید :گواهی می دهم که خدایی جز اهلل نیست ،یگانه است و شریکی ندارد،
ّ
جدم محمد رسول خداست ،و پدرم ،امیرالمؤمنین ،آنگاه یک یک امامان را شمردند تا اینکه
به خود رسیدند ،در ادامه به درگاه خدا عرضه داشتند :خدایا ! آنچه را که به من وعده داده ای
عمل���ی س���از ،فرمان مرا به انجام رس���ان ،گام مرا اس���توار گردان و زمین را به م���ن از عدل و داد
بیآ کن.
ابو محم���د؟ع؟ صدا زدند :عمه ! او را بگیر و بیاور ،من نیز چنین کردم .چون بر دس���تان من
حضور پدر رس���ید س�ل�ام کرد ،امام؟ع؟ او را از من گرفتند و زبانش���ان را بدو دادند [و در کام او
نهادند] و او از آن نوشید ،آنگاه فرمودند :او را نزد مادرش ببر تا شیر دهد ،و به من بازگردان.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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م���ن نیز او را به مادرش س���پردم و او ش���یرش داد ،و نزد ابو محم���د؟ع؟ بازگرداندم و پرندگان
ب���ر فراز س���ر او حرکت می کردن���د .امام؟ع؟ یکی از پرن���دگان را صدا زده فرمودن���د :این را برگیر،
محافظ���ت کن و در هر چهل روز به ما بازگردان ،پرنده هم او را گرفت و به آس���مان پرید ،دیگر
پرندگان نیز به دنبال او رفتند .شنیدم امام؟ع؟ فرمودند :تو را به خدایی سپردم که مادر موسی
موسی را بدو سپرد.
پ���س نرجس ش���روع کرد به گری���ه کردن ،ام���ام؟ع؟ به او فرمودن���د :آرام باش که برای او ش���یر
خوردن حرام اس���ت مگر از س���ینه ی تو ،و همانگونه که موس���ی نزد مادرش بازگش���ت ،به تو باز
َ َ ْ َ َ أُ
َ ََ َ َ ُ َ
تَ ْ َ
خواهد گشت ،و این فرموده ی خداست :ف� َردد ن� ُاه ِإ�لى � ِّم ِه ك ي ْ� ت� ق� ّر ع يْ� ن�ها َولا �ح�زَ ن� 1،پس او را به
مادرش بازگردانيديم تا چشمش روشن شود و غم نخورد.

ّ
عرضه داشتم :این پرنده چه بود؟ فرمودند :روح القدس که موکل به امامان؟مهع؟ است ،آنان
ّ
را موفق و ارشاد می کند ،و با دانش می پرورد.
پس از چهل روز آن پس���ر باز گردانده ش���د و پسر برادرم؟ع؟ س���راغ من فرستاد و مرا فراخواند،
 .1سوره ی قصص 13/
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من هم حضور ایشان رسیدم و آن کودک را دیدم که در مقابل ایشان راه می رود ،گفتم :موالی
من ! این پس���ر دو س���ال دارد؟ ّ
تبس���می ک���رد و فرمود :اوالد انبی���اء و اوصیاء اگر امام باش���ند به
خالف دیگران نش���و ونما خواهند داش���ت ،کودکی از ما اگر یک ماه بر او بگذرد بس���ان کس���ی
است که یک سال بر او گذشته است ،کودک ما در شکم مادر سخن می گوید ،قرآن می خواند
و پروردگارش را که عزیز و جلیل اس���ت عبادت می کند ،و به هنگام شیرخوارگی مالئکه از او
فرمان می برند و صبح و شام بر او فرود می آیند.
م���ن هر چهل روز آن پس���ر را می دی���دم تا آنکه تنها چند روز پیش از ش���هادت ابو محمد؟ع؟
او را به صورت مردی دیدم و نشناختم ،به برادر زاده ام گفتم :این کیست که فرمان می دهید
ن���زد او بنش���ینم؟ فرمودند :این پس���ر نرج���س و خلیفه ی من بعد از من اس���ت ،ب���ه زودی مرا از
دست خواهید داد ،پس از او بشنو و فرمان بر.
ام���ام؟ع؟ چند روز بع���د از دنیا رفتند و م���ردم اینگونه که می بینی پراکنده ش���دند ،به خدا
قس���م من صبح و ش���ام او را می بینم ،و از آنچه می پرس���ید مرا آ گاه می س���ازد و من هم به شما
خبر می دهم .به خدا س���وگند قصد آن دارم از او مطلبی را س���ؤال کنم ولی خود س���خن بدان
می آغازد .س���ؤاالتی بر من وارد می ش���ود ،و همان ساعت از جانب ایش���ان پاسخ آن به دست
من می رسد ،بدون آنکه من آنها را از ایشان پرسیده باشم .دیشب به من خبر داد که تو نزد من
می آیی و فرمان داد تو را از حقیقت آ گاه کنم.
محمد بن عبد اهلل گوید :به خدا قسم حکیمه به من از اموری خبر داد که جز خدا کسی از
آن آ گاه نبود ،لذا دانستم این مطلب صدق و حقیقتی از سوی خداست ،چون این خداست
که او را بر اموری که احدی را از آن ّ
مطلع نساخته ،آ گاهی می دهد».
دال ئ ��ل االمامة  268/از اس ��ماعیل حس ��نی از حکیمه دختر امام ج ��واد؟ع؟ روایت می کند« :امام
حسن بن علی عسکری؟ع؟ یک شب و یا یک روز به من فرمودند :دوست دارم امشب نزد ما
افطار کنی ،زیرا در این ش���ب امری رخ خواهد داد ،گفتم :چه؟ فرمودند :قائم از آل محمد در
این ش���ب به دنیا می آید ،عرض کردم :از که؟ فرمودند :از نرجس .من به س���راغ او نزد کنیزان
رفتم ،نخستین کسی که با من روبرو شد نرجس بود ،فرمود :عمه ! فدایت شوم ،حالت چگونه
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اس���ت؟ گفتم :بلکه من فدایت گردم ،ای بانوی بانوان این زمان ! پس کفش���م را در آوردم و او
آب آورد تا بر پایم بریزد ،قس���م دادم که این کار را نکند ،بدو گفتم :خداوند تو را به فرزندی که
امشب به دنیا می آوری گرامی می دارد ،با گفتن این سخن دیدم که حیا و وقار او را گرفت [و
خجالت کشید] ،و من هیچ اثر حملی در او مشاهده نکردم .او گفت :چه زمانی خواهد بود؟
من وقتی را تعیین نکردم مبادا دروغ گفته باشم ،پس ابو محمد؟ع؟ به من فرمود :در فجر اول.
چون افطار کردم و نمازم را خواندم س���ر را بر زمین گذاش���ته خوابیدم ،نرجس نیز همان جا با
من خوابید .به هنگام نماز برخاس���تم و آماده ش���دم ،او نیز چنین کرد .نماز گزاردم و به انتظار
وقت والدت نشس���تم ،و کنیزان و نرجس خفتند .هنگامی که به گمانم زمان آن نزدیک ش���د
بیرون آمدم و به آسمان نظر نمودم ،ستارگان فرو می آمدند و نزدیک فجر اول بود.
به داخل بازگشتم و گویا شیطان دل مرا به تشویش انداخت [و دچار تردید کرد] که یکباره
ابو محمد؟ع؟ فرمودند :ش���تاب نکن ،زیرا نزدیک ش���ده است .ایشان در سجده بود و شنیدم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در دع���ای خویش چیزی می خوان���د که نمی فهمیدم .چرت مرا در رب���ود که با حرکت نرجس
بیدار ش���دم ،به او گفتم :نام خدا بر تو ،و به س���ینه ام چسبید ،من کودک را به بر گرفتم ،نرجس
به س���جده افتاد ،آن کودک نیز به س���جده در آمد و صدا زد :ال إله إال اهلل ،محمد رس���ول خدا و
علی ّ
حجت خداست ،و یک یک امامان را نام برد تا به پدرش رسید .ابو محمد؟ع؟ فرمودند:
پس���رم را ن���زد م���ن بیاور ،من هم رفتم ت���ا او را آماده کنم ولی دیدم پاک و بی آالیش اس���ت ،پس
او را نزد امام؟ع؟ آوردم .ایش���ان صورت ،دس���ت ها و پاهای او را بوسه دادند ،زبان در دهان او
گذاردند و آنسان که جوجه را با نوک غذا می دهند با او رفتار کردند ،آنگاه فرمودند :بخوان ،و
شروع کرد از بسم اهلل الرحمن الرحیم...
س���پس برخی کنیزان را که می دانس���تند این خبر را مخفی نگاه می دارد فراخواندند ،او هم
آم���د و نگریس���ت ،حضرت فرمودند :بر او س�ل�ام کنید و بوس���ه دهید ،و بگویید :ت���و را به خدا
می سپاریم ،و رفتند.
س���پس فرمودن���د :ای عمه ! نرجس را برایم صدا بزن ،من هم چنین ک���ردم و به او گفتم :تو را
فراخوانده تا با کودک وداع کنی ،نرجس وداع کرد و ما او را با ابو محمد؟ع؟ رها کردیم و آمدیم.
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فردا که به نزد ایش���ان رفتم کودک را ندیدم ،و تبریک گفتم ،ایش���ان فرمودند :ای عمه ! او در
ودایع خداس���ت ،اگر خدا خروج او را اذن دهد».
الخرائ ��ج و الجرائ ��ح  455/ 1از حکیم ��ه« :روزی نزد امام حس���ن عس���کری؟ع؟ رفتم ،ایش���ان
فرمودن���د :عم���ه ! امش���ب را نزد ما س���پری کن ،زیرا خدا جانش���ین را در آن آش���کار می س���ازد،
گفتم :از چه کس���ی؟ فرمودند :نرجس ،عرض کردم :در او اثری از بارداری مش���اهده نمی کنم،
فرمودند :عمه ! او بس���ان مادر موس���ی اس���ت که هنگام والدت اثر حمل در او آشکار شد .پس
من و نرجس ش���ب را در اتاقی ماندیم .نیمه ش���ب هر دو نماز شب گزاردیم ،من با خود گفتم:
فجر نزدیک ش���ده ولی آنچه ابو محمد؟ع؟ فرموده رخ ننموده اس���ت ! ایش���ان از اتاقشان صدا
زدند :شتاب نکن ،و من با خجالت به اتاق بازگشتم.
نرجس هراس���ان پیش من آمد ،او را به س���ینه چس���بانیدم و قل هو اهلل أحد ،إن���ا أنزلناه و آیة
الکرسی را بر او خواندم ،و جانشین از درون شکم چون من قرائت می کرد.
نوری در خانه درخشید که یکباره دیدم جانشین زیر مادر و رو به قبله ،سر به سجده گذارده
اس���ت ،پس او را برگرفتم .ابو محمد؟ع؟ از اتاق ندا کردند :ای عمه ! پس���رم را نزد من بیاور .من
هم او را حضور ایشان بردم ،زبان خود را در کام او گذاشت و بر ران خود نشاند ،فرمود :پسرم ! به
ّ
تکلم کن ،او هم گفت :أ� ذ
م� ش
ال� ی� ن
ن
العل�م ن
الرحم�
طا� الر�ج ی�م ب�سم اهلل
عو� ب�اهلل
اذن خدا
السم�ع ی
ی
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
أ
َ
ّ
َ
أ
ُ ّ ُ
َ ً نَ ُ
َ نُ ُ نْ نَ ُ ّنَ َ �ذ َن ْ تُ �ضْ فُ ف أ ض نَ ُ
ر� َو��ج ْ َعله ْم � ِئ� ّم ة� َو��ج ْ َعله ُم ال َو ِار ِث� ي� َن�َ .و ن� َم ِك َن� له ْم
الرح�م ،و� ِر ي�د �� �م� على ال ِ ي�� اس� ِع�وا ِ� ي� ال�
ی
َ
أ
ض َ نُ َ ف ْ َ ْ نَ َ َ َ نَ َ ُ نُ َ ُ َ نْ ُ ْ َ َ
ك نُا�وا يَ� ْح�ذ ُر نَ
و� 1،و خواستيم بر كسانى كه در آن
ِ�ف ي� ال�ر� و� ِر ي� ِ�رعو� وهاما� و�ج �ودهما ِم�هم ما
زمين فرو دست شده بودند ّ
منت نهيم و آنان را پيشوايان گردانيم ،و ايشان را وارثان قرار دهیم .و در

زمين قدرتش���ان دهيم و به فرعون و هامان و لشكريانش���ان آنچه را كه از جان���ب آنان بيمناک بودند،

بنمايانيم .و خداوند ،بر محمد مصطفی ،علی مرتضی ،فاطمه ی زهرا ،حسن و حسین ،علی
بن الحس���ین ،محمد بن علی ،جعفر بن محمد ،موسی بن جعفر ،علی بن موسی ،محمد بن
علی ،علی بن محمد و حسن بن علی پدرم درود فرستد.
پرندگان���ی س���بز ما را احاطه کردن���د ،ابو محمد؟ع؟ به یکی از آنان نگریس���ت ،او را فراخواند
 .1سوره ی قصص 5 - 6/
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و فرم���ود :او را بگی���ر و حفظ کن ،تا آنک���ه خدا درباره اش اذن دهد ،زی���را او امر خود را به انجام
می رساند.
ب���ه ایش���ان گفتم :این پرن���ده و این پرندگان چیس���تند؟ فرمودن���د :این جبرئیل ب���ود و اینان
َ َ
تَ
َ ََ َ َ ُ َ
فرشتگان رحمت ،آنگاه فرمودند :عمه ! او را به مادرش بازگردان ك ي ْ� ت� ق� ّر ع يْ� ن�ها َولا � ْح�زَ نَ� َو ِل ت� ْعل َم
َ قٌّ َ َ ّنَ أَ ْ
أَ َّ َ ْ َ
ك ثَ� َر ُه ْم لا َ� ْع َل ُم نَ
و� 1،تا چشمش روشن شود و غم نخورد و بداند كه وعده ی
اهلل ح� ول ِك� �
ي
� ن� وعد ِ
خدادرس���تاس���ت،ولیبيشترش���اننمى دانند.

من نیز او را به مادر برگرداندم .چون به دنیا آمد پاکیزه و نظیف بود ،و بر ساق دست راستش
َ َ ْ َ قُّ َ �زَ َ قَ ْ َ ُ نَّ ْ َ َ َ نَ َ ُ ً
ا� �ز ه قو�ا 2،حق آمد و باطل نابود شد .آرى،
اطل ك
اطل ِإ�� ال ب� ِ
نوش���ته شده بود :ج�اء الح� و ه� ال ب� ِ
باطل همواره نابودشدنى است».
ً
نگارن ��ده :ظاه ��را در ای ��ن روای ��ت تقدیم و تأخیری رخ داده اس ��ت و این س ��خن جن���اب حکیمه:

طوالنی
پرندگانی س ��بز ما را احاطه کردند ،قس ��مت پایانی روایت بوده است .چنین امری در روایات
ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

متضمن جریانات متعدد طبیعی است.

غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  140/از ابوعبد اهلل مطه ��ری از جناب حکیمه« :نیمه ی ش���عبان س���ال
دویس���ت و پنجاه و پنج امام عسکری؟ع؟ س���راغ من فرستاده فرمودند :ای عمه ! امشب را نزد
م���ن افطار کن ،زیرا خدای عزوجل تو را به ولی و ّ
حجت خود بر خلق ،که خلیفه ی من پس از
من است مسرور خواهد ساخت.
من بس���یار ش���ادمان ش���دم و لباس هایم را پوش���یده همان س���اعت بیرون آمدم و خود را به
ابو محم���د؟ع؟ ک���ه در حیات خانه نشس���ته ب���ود و کنی���زان پیرامونش بودند رس���اندم ،عرضه
داش���تم :آقای من ! فدایت گردم ،جانش���ین از کدامیک خواهد بود؟ فرمودند :از سوس���ن ،من
آنها را نگاه کردم و تنها در سوسن اثر حمل دیدم.
نماز مغرب و عش���ا را به جای آوردم ،بعد از آن برایم س���فره ای آوردند و با سوسن افطار کردم
و در یک اتاق ماندیم .به خواب سبکی فرو رفتم ،بعد بیدار شدم و فکرم به وعده ی امام؟ع؟
 .1همان 13/
 .2سوره ی اسراء 81/
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در مورد [والدت] ّ
ولی خدا مشغول بود .پیش از وقتی که هر شب برای نماز شب برمی خاستم
برخاسته نماز را به جای آوردم تا آنکه به وتر رسیدم .در این هنگام سوسن هراسان از جا پرید
و بیرون رفت و وضو س���اخت ،آمد و نماز ش���ب را خواند و به وتر رس���ید .در دلم خطور کرد که
فجر نزدیک ش���ده اس���ت ،از جا بلند ش���دم تا آس���مان را نگاه کنم ،دیدم فجر اول طلوع کرده
اس���ت ،و نس���بت به وعده ی ابو محمد؟ع؟ دلم به تردید افتاد .ایشان از اتاقش صدا زد :تردید
نکن ،و گویا هم اینک رخ می دهد و آن را می بینی إن شاء اهلل تعالی.
من با شنیدن این سخن ،از امام؟ع؟ ،به خاطر آنچه در دلم قرار گرفت خجالت کشیدم و
با همین حالت خجلت به اتاق بازگش���تم ،به ناگاه دیدم او نماز را قطع کرد و هراس���ان بیرون
آمد ،در کنار در اتاق با او مواجه شده گفتم :پدر و مادرم فدایت ،آیا چیزی احساس می کنی؟
گفت :آری ،ای عمه ! امر سختی را احساس می کنم ،گفتم :اگر خدا بخواهد هیچ ترسی بر تو
نیست ،بالشی را برداشتم و در اتاق انداختم ،او را بر آن نشاندم و خود بسان قابله در مقابل او
نشستم ،دست مرا گرفت و به سختی فشرد ،آنگاه ناله ای کرد و شهادتین را گفت.
من پایین را نگاه کردم و یکباره ولی اهلل؟ع؟ را مشاهده نمودم که بر اعضای سجود به زمین
افتاده اس���ت ،او را از کتف هایش گرفته ،در آغوش نش���انیدم و دیدم پاکیزه و نظیف اس���ت،
ابو محم���د؟ع؟ م���را صدا زدند :عمه ! بیا و پس���رم را بی���اور .او را آوردم و به ایش���ان دادم ،با زبان
چش���مان او را مس���ح کردند و او آن را گشود ،سپس آن را داخل دهان کودک گذاردند و کامش
را برداشتند ،آنگاه در گوش های او گذاشتند ،او را در دست چپ نشاندند و ولی اهلل درست
نشست ،دست بر سر او کشیدند و فرمودند :پسرم ! به قدرت خدا سخن بگو ،ولی خدا؟ع؟ از
ُ ُ أَ َ َ َ َ َّ
ن
الرح�مَ ،و ن� ِر ي�د � نْ� ن� ُم نّ� على ال�ذ ِ ي� نَ�
شیطان رجیم به خدا پناه جست و چنین آغازید :ب�سم اهلل
الرحم� ی
َ
أ
ْ تُ �ضْ فُ ف أ ض َ نَ ْ َ َ ُ ْ أَ ئ َّ ةً َ نَ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ث نَ َ نُ َ ّ نَ ُ
ر� َو نُ�ر َ� ف� ْر َع ْو نَ� َو َه َ
ض
ف
ْ
ام نَا�
ال�
�
�
م
ه
ِ ي ِ
اس� ِع�وا ِ� ي� ال�ر� و��ج علهم � ِ�م� و��ج علهم الو ِار ِ� ي�� .و�م ِك� ل ِ ي
َ ُ نُ َ ُ َ نْ ُ ْ َ َ
ك نُا�وا يَ� ْح�ذَ ُر َن
و� ،و ب���ر رس���ول خدا؟ص؟ ،امیرالمؤمنی���ن و ی���ک ی���ک ائم���ه ت���ا
و�ج �ودهما ِم�هم ما
پدرش؟مهع؟ درود فرستاد.
َ
َ
َ َ َُ
ابو محم���د؟ع؟ او را ب���ه من دادند و فرمودند :عمه ! او را نزد مادرش بازگ���ردان ت�ا ت� ق� ّر ع يْ� ن�ها َولا
ٌ
تَ ْ َ َ َ َ ْ َ أَ َّ َ ْ َ
اهلل َح قّ� ،من نیز او را بازگرداندم ،و هنگامی بود که فجر دوم طلوع کرده بود.
�ح�ز ن� و ِل ت�عل َم � ن� وعد ِ
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نماز صبح را گزاردم و تا طلوع خورش���ید تعقیبات را به جای آوردم .سپس با ابو محمد؟ع؟
خداحافظی کرده به خانه ام رجوع نمودم .س���ه روز بعد مش���تاق دیدن ولی اهلل ش���دم ،لذا نزد
آنان رفتم .از اتاق سوسن آغاز کردم ولی اثری از او ندیدم ،و سخنی هم از آنان به گوشم نرسید
و خوش نداشتم سؤال کنم.
حضور ابو محمد؟ع؟ رسیدم و خجالت کشیدم سراغ بگیرم ،خود ایشان سخن آغاز کرده
فرمودند :ای عمه ! او در سایه ی لطف ،حفظ ،ستر و غیب خداست تا آنکه خداوند بدو اذن
ده���د ،پس چون خداوند مرا از دنیا برد و دیدی ش���یعیانم دچار اختالف ش���ده اند ،افراد مورد
اطمینان آنها را از این مطلب آ گاه کن و نزد تو و ایشان پوشیده باشد ،زیرا خدا ّ
ولی خویش را
از خلق غائب می گرداند و از بندگان می پوش���اند ،و هیچ کس او را نمی بیند تا آنکه جبرئیل
َ قْ �ض َ ُ أَ ْ ً َ َن ْ ُ ً
ا� َم ف�عولا 1،تا خداوند كارى را كه انجام ش���دنى بود
برای او اس���بش را بیاورد ِل ي�� ِ ي� اهلل �مرا ك
به انجام رساند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

هم ��ان  143/در قس ��متی از روایتی دیگر نقل می کند« :خبر فرزندی را ک���ه برایمان به دنیا آمده
کتمان کن ،و احدی را از آن با خبرنس���از تا زمان ّ
مقرر به س���ر آید ،من نیز نزد مادرش آمدم و با
آنها خداحافظی کردم».

2

المجدی فی انساب الطالبیین  131/از عالن کالبی روایت می کند« :من با ابو جعفر محمد بن
علی بن محمد بن علی الرضا؟مهع؟ که ّ
س���ن کمی داش���ت رفاقت داش���تم .شخصی با وقارتر،
پاک ت���ر و جلیل ت���ر از او ندیدم .ام���ام ه���ادی؟ع؟ او را در کودکی در حجاز گذاش���ته بود ،و در
جوانی نزد پدر آمد .او همراه برادرش امام عس���کری؟ع؟ بود و از او جدا نمی ش���د .ایشان هم با
او مأنوس بود ولی با [دیگر] برادرش جعفر گشاده رویی نمی کرد.
عالن گوید :ابوجعفر؟حر؟ برایم گفت :عمه ام حکیمه ،موالیم ابو محمد [امام عس���کری؟ع؟]
ّ
را دوست میداشت ،در حقش دعا می کرد ،و آرزو می نمود فرزند او را ببیند.
ابو محمد کنیزی داش���ت که نرجس و پیش���تر صقیل نام داش���ت .ش���ب نیمه ی ش���عبان،
 .1سوره ی انفال 42/
 .2و نیز دالئل االمامة  ،269/کمال الدین  430 ،424/ 2و  ،426غیبت ش���یخ طوس���ی  142/با دو س���ند 143 ،و ،147
روضة الواعظین  256/ 2و اعالم الوری 394/
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حکیمه نزد ابو محمد رفت و برایش دعا کرد .او فرمود :ای عمه ! امش���ب را نزد ما بمان ،بابت
امری که رخ می نماید.
حکیم���ه گوی���د :من کنیزان ابو محم���د را از نظر گذران���دم لکن اثر حمل در آن���ان نیافتم .در
نرج���س نی���ز نیک دقت نمودم ولی اثری ندیدم .هنگام فجر نرج���س به اضطراب افتاد .من به
کم���ک او رفت���م که خوابی عظیم م���را فرا گرفت .نفهمیدم چه کردم جز آنکه مولود را بر دس���ت
خود دیدم .آن را که مختون و پاکیزه بود نزد ابو محمد آوردم .او را گرفت و بر پشت و چشمش
دس���ت کشید ،زبان در کامش قرار داد ،در گوشی اذان و در دیگری اقامه گفت و به من سپرد
و فرم���ود :ای عم���ه ! نزد مادرش ببر ،من همین کار را انجام دادم .او آن را گرفت و بوس���ید و به
من داد .آنگاه پرده ای میان من و آقایم ابو محمد قرار گرفت و چون کنار رفت ،ایش���ان را تنها
یافتم .عرضه داش���تم :موالی من ! کودک چه ش���د؟ فرمودند :آنکه بدو شایس���ته تر اس���ت او را
گرفت ،چون روز هفتم شد نزد ما بیا.
روز هفتم رفتم و کودک را در مقابل ایش���ان مش���اهده کردم ،جامه هایی زرد در بر داش���ت ،و
عظمت و نوری داشت که مرا مبهوت ساخت .گفتم :آقای من ! آیا درباره ی این مولود مبارک
مرا آ گاه می س���ازید؟ فرمودند :عمه ! این یاری بخش اولیای خدا و انتقام گیرنده از دش���منان
اوس���ت ،خدا بدو انتقام ما را می گیرد و الفت ما را گرد می آورد ...پس من به ش���کرانه به درگاه
خدا به سجده افتادم.
م���ن پس از آن نیز نزد ایش���ان می رفت���م ،ولی ک���ودک را نمی دیدم ،روزی گفت���م :موالی من !
َ
س���ید و منتظر ما چه ش���د؟ فرمودند :او را به کس���ی س���پردیم که مادر موس���ی پس���رش را نزد او
ودیعه گذارد».
کم ��ال الدی ��ن  507/ 2از احمد بن ابراهیم نقل می کند« :در س���ال  262ن���زد حکیمه دختر امام
محم���د بن علی الرض���ا و خواهر صاحب العس���کر امام هادی؟مهع؟ رفتم و از پس پرده س���خن
گفتم و از اعتقاد او پرسیدم ،او هم امامانی را که به آنان اعتقاد دارد نام برد ،و در ادامه گفت:
و حجت بن الحسن بن علی.
گفت���م :خ���دا مرا فدایت گردان���د ،آیا او را دیده اید ،یا خبر او را ش���نیده اید؟ پاس���خ داد :خبر
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از امام عس���کری؟ع؟ دارم که برای مادرشان نوش���تند 1،گفتم :آن فرزند کجاست؟ پاسخ داد:
مس���تور اس���ت ،گفتم :ش���یعیان به که مراجعه کنند؟ در جواب گفت :به م���ادر بزرگ او مادر
امام عسکری؟ع؟.
از او پرس���یدم :آی���ا به کس���ی اقت���دا کنم که ب���ه یک زن وصیت کرده اس���ت؟ گف���ت :آری،
همانگونه که حسین بن علی؟ع؟ در ظاهر به خواهرش زینب دختر امیرالمؤمنین؟ع؟ وصیت
کرد ،و علومی که از امام سجاد؟ع؟ صادر می شد به حضرت زینب؟اهع؟ نسبت داده می شد،
و این برای محافظت از علی بن الحسین؟ع؟ بود.
س���پس گفت :شما مردمانی هستید که روایات به شما رس���یده است ،مگر خودتان روایت
نمی کنید :میراث نهمین ش���خص از فرزندان حسین بن علی را تقسیم می کنند ،و حال آنکه
او خود زنده است؟»
همان  517/ 2از محمد بن علی بن احمد بزرجی روایت می کند« :شخصی از بنی هاشم کنیز
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پی���ری داش���ت ،به او امر کرد جریانی را که برایش پی���ش آمده نقل کند ،آن زن گفت :صاحب
من به من گفت :برو به خانه ی حس���ن بن علی و به حکیمه بگو :چیزی بده که فرزندی را که
برایمان به دنیا آمده است بهبودی دهد.
من هم آمدم و همین مطلب را به حکیمه گفتم ،او صدا زد :آن میله ای را که مولود دیشب
را با آن س���رمه کش���یدیم بیاورید _ و مقصودش پسر حس���ن بن علی؟ع؟ بود _ .آن را آوردند و به
من داد ،من هم آن را نزد صاحبم بردم و با آن بر آن مولود سرمه کشید و عافیت یافت .آن میله
نزد ما بود و با آن استشفا می کردیم ،ولی یکباره ناپدید شد».
ش ��یخ طوس ��ی در غیبت  144/از حنظلة بن زکریا از احمد بن بالل بن داود کاتب که س���نی بود

و دش ��منی خ ��ود با اهل بیت؟مهع؟ را اظهار می ک ��رد نقل می کند« :خانه های ما در س���امرا در مقابل
خان���ه ی اب���ن الرضا _ یعنی امام عس���کری؟ع؟ _ ب���ود .مدتی طوالن���ی از آنجا ب���ه قزوین و دیگر
ّ
مناط���ق رفت���م ،چنین مقدر بود ک���ه بدان بازگردم .وقتی رس���یدم یافتم که همه ی خویش���ان و
خان���واده ام را از دس���ت داده ام ،مگر پیرزنی که مرا پ���رورش داده بود که دخترش هم همراهش
 .1همان گونه که مشاهده می شود بانو حکیمه؟اهع؟ نمی گوید امام مهدی؟جع؟ را ندیده ام .م
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بود ،او از همان نخست زنی پوشیده و پاک بود و دروغ نمی گفت ،کنیزان دیگری نیز در خانه
باقی بودند.
چند روزی نزد آنها ماندم ،چون خواستم بروم آن پیرزن گفت :چرا به این زودی می خواهی
برگردی ،حال آنکه زمانی طوالنی اینجا نبوده ای؟ اینجا بمان که موجب خوشحالی ماست،
من به اس���تهزاء گفتم :می خواه���م به کربال بروم ! _ و مردم برای نیمه ی ش���عبان و عرفه به آنجا
می رفتند _ ،پیرزن گفت :خدا تو را نگاه دارد از اینکه این س���خنت به قصد توهین یا اس���تهزاء
باش���د ! برایت مطلبی را می گویم که دو س���ال بعد از رفتنت مش���اهده کردم؛ در این اتاق و در
نزدیک���ی داالن در بی���ن خواب و بی���داری بودم و دخترم نیز همراهم بود ک���ه مردی نیکو روی با
لباس هایی تمیز و بویی خوش وارد ش���د و گفت :ای فالنه ! این س���اعت کسی از همسایگان
می آی���د و ت���و را فرا می خواند ،با او ب���رو و نهراس .پس ترس مرا فرا گرف���ت و دخترم را صدا زدم،
به او گفتم :آیا فهمیدی کس���ی داخل خانه ش���ود؟ پاس���خش منفی بود ،من خدا را یاد کردم،
قرآن خواندم و خوابیدم.
دوب���اره هم���ان مرد آمد و همان مطل���ب را گفت ،باز ترس���یدم و بر دخترم فری���اد زدم ،او هم
گفت :کسی وارد خانه نشده است ،خدا را یاد کن و نهراس ،من نیز قرآن خواندم و خفتم.
آن مرد برای سومین بار آمد و گفت :ای فالنه ! کسی به سراغت آمده که تو را فرا می خواند،
او در را می کوبد پس با او برو ،در این هنگام صدای کوفته شدن در را شنیدم ،پشت در آمدم
و گفتم :کیس���ت؟ پاس���خ آمد :در را باز کن و نترس ،در را گش���ودم و خادمی که با خود ردایی
داش���ت مش���اهده کردم ،او گفت :برخی همس���ایگان برای امر مهمی به تو نیاز دارد ،پس بیا،
و س���رم را با آن ردا پوش���انید و وارد خانه ای که می ش���ناختم کرد .در وسط خانه چیزی [شبیه
خیمه] درس���ت کرده بودند و مردی در کنار آن نشس���ته بود .خادم کنار آن را باال زد و من وارد
ش���دم .در آنجا زنی بود که درد زایمان او را گرفته بود ،و زنی هم که گویا قابله بود در پش���ت او
نشسته بود.
آن زن ب���ه م���ن گفت :آیا م���ا را در این امر یاری می کنی؟ من نی���ز او را یاری کردم ،تنها مدت
کمی گذش���ت که پس���ری به دنیا آمد ،او را بر دس���ت گرفته صدا زدم :پس���ر است ،پسر است !
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س���رم را بیرون آوردم تا به آن مردی که نشس���ته بود بشارت دهم که به من گفته شد :فریاد نزن،
صورتم را که برگرداندم دیگر آن پسر روی دستم نبود ،آن زنی که نشسته بود گفت :فریاد نزن.
آن خادم دس���تم را گرفت و س���رم را با ردا پوش���انید و به خانه ام بازگرداند و کیس���ه ای به من
داده گفت :آنچه را که دیدی با احدی نگو .من وارد خانه ش���دم و به بس���تر بازگش���تم ،دخترم
خواب بود ،او را بیدار کردم و پرسیدم که آیا از رفت و برگشت من خبر دارد؟ گفت :نه ،کیسه
را گشودم و ده دینار در آن بود.
من این مطلب را جز در این زمان و به جهت بیم بر تو ،بابت سخنی که از سر استهزا گفتی
ب���ا ک���س دیگری نگفته ام ،این ق���وم نزد خدای عزوجل ش���أن و منزلتی دارن���د ،و هر آنچه ادعا
می کنند حق است.
من از سخنان پیرزن شگفت زده شدم و آن را نیز به سخره گرفتم ،در مورد زمان این رخداد
از او نپرس���یدم ولی همین مقدار می دانم که در س���ال دویست و پنجاه و اندی از آنجا رفتم ،و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به س���ال دویس���ت و هشتاد و یک یعنی همان زمانی که این پیرزن این خبر را برایم نقل کرد به
سامرا بازگشتم ،و این در دوران وزارت عبد اهلل بن سلیمان بود.
ّ
حنظل���ه گوید :م���ن ،ابو الفرج مظفر بن احم���د را نیز دعوت کردم و او هم ب���ا من این جریان
را شنید».
این گزارش از رعب و اختناق به وجود آمده ّ
توس ��ط دس ��تگاه حاکم ،و نیز ّ
تجس���س و حساسیت
آنان نسبت به این واقعه حکایت دارد .عالوه بر آنکه می رساند زیارت امام حسین؟ع؟ یک جریان
مردمی بوده که دو بار در سال یعنی شعبان و عرفه به اوج خود می رسیده است ،و نیز آنکه زائران آن
حضرت از سامرا فراوان بوده اند ،و این علی رغم منع و تهدید متوکل و دیگران بوده است.
همانس ��ان که می رساند امام حسن عسکری؟ع؟ بر آن بوده اند تا زنان مورد اعتماد و اهل کتمانی
چون این پیرزن را از والدت امام مهدی؟ع؟ آ گاه سازند.
و بی ��ان می کن ��د که مزدوران دولت _ کس ��انی مانند ابن بالل در این جر ی ��ان _ از نواصب بوده اند،
و او پس از سال ها برای نزدیک شدن به شخصی شیعی این جریان را برایش نقل کرده است.
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ف
ع�د اهلل شا�عری ب�ه د ی�دار امام مهدی
ش�ر� ی� با�ی سعد ب� ن� ب

؟جع؟

کمال الدین  454/ 2از احمد بن مسرور از سعد بن عبد اهلل اشعری روایت می کند« :من شیفته ی
جمع آوری کتبی که دربردارنده ی دانش های پیچیده و دقیق است ،و عاشق دریافت حقائق
آن بودم ،بس���یار دوس���ت می داش���تم مش���تبهات و امور پیچیده ی آن را حفظ کنم ،نسبت به
تشیع ّ
امور مش���کل و دش���واری که بدان دس���ت می یافتم بخیل بودم ،در مذهب خود ّ
تعصب
داش���تم ،به دنبال بحث و گفتگو و نزاع _ گرچه منجر به دش���منی ش���ود _ از ّ
امنیت و سالمت
خود می گذش���تم ،عیوب فرقه های مخالفی���ن را می گرفتم ،از طعن ها و ننگ های پیش���وایان
آنان پرده برمی داشتم و چهره ی آنها را فاش نشان می دادم.
ت���ا آنکه به سرس���خت تری���ن ناصبی���ان برخوردم ،او بس���یار ج���دل می کرد ،وقیحانه س���ؤال
می پرس���ید و بر باطل از همه اس���توارتر بود .روزی در مناظره به من گفت :ای سعد ! تو و یارانت
هال ک ش���وید ،ش���ما رافضیان ب���ر مهاجرین و انص���ار خرده و ای���راد می گیرید ،و ق���رب آنان به
رسول خدا؟ص؟ را انکار می کنید .این صدیق است که با شرف سبقت ،بر تمام صحابه برتری
یاف���ت ،مگر نمی دانید پیامبر؟ص؟ او را به خاطر این با خود به غار برد که می دانس���ت خالفت
پ���س از خ���ود به او می رس���د و امور ّام���ت را بر عهده خواه���د گرفت ،کژی ها را اوس���ت که باید
راس���ت کند و خلل ها را از میان برد ،حدود را اقامه کند ،و برای فتح بالد ش���رک لشکرها اعزام
دارد ،و همانس���ان که بر نبوت خویش هراس���ید بر خالفت او هم .کسی که برای خفا به مکانی
می گریزد شایس���ته نیس���ت دیگری را ب���ا خود همراه کن���د ،و از آنجا که پیامب���ر؟ص؟ او را همراه
خود برد می فهمیم مقصود همین بوده که گفتم .علی را هم برای این نکته به بس���تر خوابانید
که جانش برای او اهمیتی نداش���ت ،بلکه س���نگینی می کرد ،و می دانست اگر او به قتل رسد
می تواند دیگری را در اموری که وی صالحیت دارد جایگزین کند.
سعد گوید :من پاسخ هایی به او دادم ولی همه را رد کرد.
س���پس ادامه داد :ای سعد ! اش���کال دیگر را نیز که بینی شما رافضیان را به خاک می کشد
دریاب؛ آیا پندار ش���ما چنین نیس���ت که صدیق ّ
مبرا از آلودگی ش���ک و فاروق مدافع اس�ل�ام،
ِ
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نفاق خود را پنهان می کردند و به لیلة العقبة 1اس���تناد می کنید ،بگو ببینم آیا آن دو به رغبت
اسالم آوردند یا به هراس؟
م���ن برای دفع این س���ؤال چاره اندیش���یدم ،ت���ا مبادا مرا ب���ه نتیجه ی آن ملزم کن���د ،زیرا اگر
اعت���راف می ک���ردم که ب���ه رغبت اس�ل�ام آوردند ،ادع���ای نفاق [که اعتق���اد من ب���ود] کنار زده
می شد ،و اگر می گفتم که به اجبار و هراس اسالم آوردند می گفت :اسالم در آن زمان نیرویی
نداشت تا بتواند کسی را مجبور کند !
از نزد او بیرون آمدم در حالی که غضب س���راپای وجودم را فرا گرفته بود ،و جگرم از ش���دت
اندوه پاره پاره ش���ده بود .طوماری آماده و چهل و چند س���ؤال دشوار _ که پاسخگویی برایشان
نیافته بودم _ در آن مکتوب نمودم ،و امید آن داش���تم که دانای ش���هرم احمد بن اس���حاق که
با موالیمان امام عس���کری؟ع؟ رفاقت داشت بتواند پاسخ دهد .به سراغ ایشان رفتم و خبردار
شدم به سمت سامرا رهسپار شده است .در برخی از منازل وسط راه به او پیوستم ،وقتی حضور
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

او رس���یدم به من گفت :خیر باش���د ،گفتم :اش���تیاق دیدار ش���ما و عادت همیشگی پرسش.
او گف���ت :ه���ر دو بر ی���ک هدف اتفاق کرده ایم ،ش���وق دی���دار موالیم���ان ابو محمد؟ع؟ و نیز
پرس���ش از معضالت تأویل و ابهامات تنزیل مرا راهی کرده اس���ت ،تو نیز به این دیدار مبارک
بیا که بر س���احل دریایی که عجائبش پایان ندارد و از بین نمی رود _ یعنی اماممان _ دس���ت
خواهی یافت.
پس ما رفتیم تا آنکه وارد س���امرا ش���دیم ،و به در خانه ی موالیمان رس���یدیم و اذن طلبیدیم.
کسی بیرون آمد و برای ما اجازه ی ورود آورد .احمد بن اسحاق کیسه ای بر روی شانه داشت
و آن را با عبایی طبری پوشانده بود .درون آن صد و شصت کیسه دینار و درهم بود ،و بر روی
هریک مهر صاحب آن موجود بود.
هنگامی که نور چهره ی موالیمان ابو محمد؟ع؟ ما را خیره کرد ،چهره ی ایشان را جز به ماه
شب چهارده تشبیه نکردم .بر روی ران راست ایشان پسری بود که در چهره و منظر به مشتری
می ماند ،دو طرف فرق سرش دو دسته مو بود و به الف میان دو واو می نمود .در برابر موالیمان
 .1پس از جنگ تبوک تعدادی از منافقان صحابه با رم دادن شتر پیامبر؟ص؟ در صدد ترور ایشان بر آمدند .م
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ان���اری طالی���ی بود که نقش و نگار روی آن در میان نگین های کمیاب می درخش���ید و برخی
از رؤس���ای اهل بصره آن را به ایش���ان اهدا کرده بود ،و در دس���ت ایش���ان هم قلمی بود .هرگاه
می خواس���ت بر روی کاغذ چیزی بنویسد آن پس���ر انگشتان او را می گرفت ،از این رو امام؟ع؟
آن انار را می غلطاند و او را بدان مشغول می کرد ،تا مانع نوشتن نشود.
ما بر ایش���ان س�ل�ام دادیم و جواب نیکویی دریافت کردیم ،و به ما اشاره کردند تا بنشینیم.
پس چون از نوش���تن فارغ شدند ،احمد بن اسحاق کیس���ه را بیرون آورد و مقابل حضرت قرار
داد .امام؟ع؟ پس���ر را نگریس���ت و بدو فرمود :پس���رم ! مهر هدایای ش���یعیان و دوس���تدارانت را
بش���کن ،او عرضه داش���ت :موالی من ! آیا جایز اس���ت من دس���تی پاک را به هدایایی نجس و
اموالی آلوده که حالل و حرام آن خلط شده بزنم؟ ایشان هم به احمد بن اسحاق فرمودند :ای
پسر اسحاق ! هر آنچه را که در کیسه است بیرون آور تا او حالل و حرام آن را مشخص کند.
نخستین کیسه ای که احمد آن را بیرون آورد آن پسر صدا زد :این از فالن بن فالن است ،از
فالن محله در قم ،مش���تمل بر ش���صت و دو دینار است؛ قسمتی از پول اتاقکی که صاحبش
آن را فروخت���ه و می���راث او از پ���درش بوده و چه���ل و پنج دینار اس���ت ،و از قیمت نه لباس که
چهارده دینار بوده و نیز اجاره  ی مغازه ها به س���ه دینار.
موالیمان به او فرمودند :پس���رم ! درس���ت گفتی ،قس���مت حرام آن را نیز برای او بیان کن ،او
هم فرمود :دینار رازی که تاریخ آن فالن س���ال اس���ت و نقش نصف یک���ی از دو طرف آن محو
ّ
ّ
ش���ده اس���ت ،و تکه دینارهایی آملی که وزن آن ربع دینار اس���ت را پیدا کن .علت حرمت آن
هم این اس���ت که صاحب این کیس���ه ،در فالن ماه از فالن سال ،رش���ته ای برای فالن بافنده
ّ
م���ن و ربع ّ
از همس���ایگانش ب���ه یک ّ
من وزن ک���رده ،پس مدت���ی از آن گذش���ته و در انتهای آن
زمان دزدی آن رش���ته ها را به س���رقت برده اس���ت .بافنده هم او را از دزدیده شدن رشته ها خبر
می دهد ،ولی او تکذیب می کند و به جای آن ،یک ّ
من و نیم رش���ته ی بهتر از او پس می گیرد
و از آن لباسی تهیه می کند که این دینار با تکه دینارها قیمت آن بود.
هنگامی که کیس���ه باز ش���د کاغذی در میان دینارها بود به نام کس���ی که ایشان درباره اش
خبر دادند ،و همان مقداری که فرمودند ،و دینار و تکه دینار را با آن عالمت بیرون آوردند.
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سپس کیسه ی دیگری را بیرون آورد .پسر فرمود :این برای فالنی پسر فالنی از فالن محله ی
قم است ،پنجاه دینار در آن است که بر ما جایز نیست بدان دست زنیم ،احمد گفت :چرا؟
فرمود :زیرا از پول گندمی اس���ت که صاحب آن در تقس���یم به کشاورزش ستم کرده است ،او
سهم خود را با پیمانه ی کامل دریافت کرده ولی سهم کشاورز را به پیمانه ای ناقص حساب
کرده است !
موالیمان؟ع؟ بدو فرمودند :پس���رم ! درس���ت گفتی ،س���پس فرمودند :ای احمد بن اسحاق !
همه را ببر تا پس دهی یا آنکه سفارش کنی آنها را به صاحبانش بازگردانند که ما هیچ نیازی
بدان نداریم ،و لباس آن پیرزن را برای ما بیاور.
احمد گوید :آن لباس در خرجین بود ولی فراموش کرده بودم.
وقتی که وی برای آوردن لباس رفت ،موالیمان امام عسکری؟ع؟ به من نگاه کرده فرمودند:
ای س���عد ! چ���را آمدی؟ عرضه داش���تم :احمد بن اس���حاق مرا ب���ه دیدن موالیم مش���تاق کرد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

حضرت فرمود :و نیز آن س���ؤاالتی که می خواس���تی از او بپرس���ی؟ گفتم :موالی من ! همچنان
باقی است ،فرمودند :از روشنی چشمم بپرس _ و به آن پسر اشاره کردند _.
آن پس���ر ب���ه م���ن فرمود :از ه���ر آنچه برایت پی���ش آمده بپرس ،ع���رض کردم :موالی ما و پس���ر
موالی ما ! از ش���ما اهل بیت برایمان روایت کرده اند که رس���ول خدا؟ص؟ طالق همسرانش را به
امیرالمؤمنین؟ع؟ س���پرده بودند و حضرت امیر؟ع؟ در روز جمل برای عایش���ه پیغام فرس���تاد:
ت���و ب���ا فتن���ه ی خود بر اس�ل�ام و اهل آن گ���رد و غبار به پ���ا کردی ،و ب���ا نادانی ات پس���رانت را به
حوض ه���ای هال کت در آوردی ،پس خ���ودداری کن ،وگرنه تو را ط�ل�اق می دهم .و حال آنکه
طالق زنان پیامبر؟ص؟ به فوت ایشان بود.
ایش���ان فرمودن���د :طالق چیس���ت؟ عرض ک���ردم :باز ک���ردن راه ،فرمودند :اگر ط�ل�اق آنها به
وفات رسول خدا؟ص؟ بوده ،راه آنان باز شده ،پس چرا ازدواج برایشان جایز نیست؟ گفتم :زیرا
خداوند تبارک و تعالی ازدواج را بر آنان حرام کرده اس���ت ،فرمودند :چگونه ،و حال آنکه مرگ
راه آنان را باز کرده است؟ گفتم :پس ای آقای من ! به من خبر دهید این طالقی که پیامبر؟ص؟
حکم آن را به حضرت امیر؟ع؟ واگذار فرمودند به چه معناست؟
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ّ
فرمود :خداوند _ که نامش مقدس اس���ت _ مرتبت زنان پیامبر؟ص؟ را باال برده و به ش���رافت
ّامه���ات [و ام المؤمنی���ن ب���ودن] مخص���وص گردانده اس���ت ،رس���ول خدا؟ص؟ فرمودن���د :یا ابا
الحس���ن ! این ش���رف تا زمانی برای اینان باقی اس���ت که از خدا اطاعت کنند ،پس هریک از
ایش���ان پس از م���ن با خروج بر تو خدا را عصیان کرد ،از میان همس���ران طالق ده و از ش���رافت
ام المؤمنین بودن بیانداز.
ف َ خْ َْ
عرض کردم :ای پسر پیامبر ! برایم از فرمان خداوند به پیامبرش موسی؟ع؟ بفرمایید� :ا�لع
نَ ْ َ ْ َ نَّ َ
ك � ْال َواد ْال ُم قَ� َّدس ُط ً
وى 2،پاىپوش خود را بيرون آور كه در وادى ّ
مقدس ُطوى هستى.
�عل ي�ك ِإ��
ِ
ِب ِ
1

فقهای فریقین گمان می کنند از پوست مردار بوده است.
فرمودند :هر کس���ی چنین بگوید بر موس���ی؟ع؟ افترا بس���ته و او را در ّ
نبوتش به جهل نسبت
داده اس���ت ،زیرا این امر از دو خطا جدا نیس���ت؛ یا آنکه نماز موس���ی در آن کفش جایز بوده و
یا آنکه جایز نبوده اس���ت ،اگر جایز بوده ،پس پوش���یدن آن در آن مکان نیز جایز بوده اس���ت،
ّ
مقدس و ّ
مطهر بوده ،از نماز که اقدس و پاک تر نبوده اس���ت .اگر هم نماز او در
و اگر آن مکان
آن جایز نبوده ،الزم آید که موسی حالل را از حرام نشناخته و ندانسته نماز در چه چیزی جایز
است و در چه جایز نیست ،و این [اعتقاد] کفر می باشد.

ّ
عرضه داش���تم :م���والی من ! پس تأویل آن چیس���ت؟ فرمودن���د :موس���ی در وادی مقدس با

پروردگارش نجوا کرد و عرضه داش���ت :پروردگار من ! دوس���تی خود را برایت خالص گرداندم،
و دل را از غی���ر ت���و شستش���و دادم _ ،و او خانواده اش را بس���یار دوس���ت می داش���ت _ ،خداوند
تعالی فرمود :دو کفش���ت را در آور ،یعنی اگر محبتت نس���بت به من خالص اس���ت ،دوس���تی
خانواده ات را از دل بکن ،و دل را از میل به سوی غیر من بشوی.
عرض کردم :ای پس���ر رسول خدا ! درباره ی تأویل کهیعص 3بفرمایید ،فرمودند :این حروف
از اخبار غیب اس���ت که خداوند بنده اش زکریا را از آن با خبر س���اخت ،آنگاه ماجرای آن را بر
 .1امام رضا؟ع؟ نیز پس از ش���هادت پدرش���ان امام کاظم؟ع؟ یکی از همس���ران پدر به نام ام فروه را طالق دادند ،ر.ک به
کافی  381/ 1و بصائر الدرجات  .467/م
 .2سوره ی طه 12/
 .3سوره ی مریم؟اهع؟ 1/
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حضرت محمد؟ص؟ بازگو کرد؛
زکریا از پروردگارش خواس���ت اسامی پنج تن را بدو بیاموزد ،پس خدا جبرئیل را فرو فرستاد
و او را آموخ���ت ،زکری���ا چ���ون محمد ،عل���ی ،فاطمه و حس���ن را یاد می کرد ،اندوه���ش از میان
می رفت ،ولی هرگاه حسین را یاد می کرد گریه گلویش را می گرفت و نفسش می برید.
روزی عرض���ه داش���ت :خ���دای م���ن ! چ���را هنگام���ی ک���ه چهار ت���ن از آنه���ا را ی���اد می کنم با
ّ
نام هایشان اندوهم تسلی می یابد ،ولی چون حسین را یاد می کنم گریه ام می گیرد و غم هایم به
هیجان می آید؟
خداون���د او را از ماجرای امام حس���ین؟ع؟ آ گاه س���اخت و فرمود :کهیع���ص؛ پس کاف نام
کربالس���ت ،هاء هال کت و از بین رفتن عترت ،یاء یزید و کس���ی است که بر حسین؟ع؟ ظلم
می کند ،عین عطش او و صاد صبر اوست.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

زکریا چون این را ش���نید س���ه روز از مسجد بیرون نیامد و نگذاشت کسی بر او وارد شود و به
َ
گریه و ناله پرداخت ،در گریه می گفت :خدای من ! آیا بهترین خلقت را به مصیبت فرزندش
مبتال می کنی؟ خدای من ! آیا بالی این مصیبت را بر آستانش فرود می آوری؟ خدای من ! آیا
ب���ه علی و فاطمه جامه های این مصیبت را می پوش���انی؟ خدای من ! آیا اندوه این مصیبت
را بر آنان وارد می آوری؟ پس از آن می گفت :خدایا ! مرا فرزندی روزی کن که در پیری دیده ام
بدو روش���ن ش���ود و او را وارث و جانش���ین قرار ده ،و جایگاه او نزد من را همان جایگاه حسین
قرار ده ،پس چون او را به من عطا کردی مرا شیدای ّ
محبتش کن ،آنگاه همانگونه که محمد
حبیبت را به مصیبت فرزندش مبتال می کنی مرا به مصیبت او مبتال نما.
پس خدا یحیی را به او داد و به مصیبتش مبتال س���اخت .دوران حمل یحیی شش ماه بود
و نیز دوران حمل حسین؟ع؟ ،و ماجرایی طوالنی دارد.
عرضه داش���تم :م���والی من ! چرا م���ردم نمی توانند برای خ���ود امام اختیار کنن���د؟ فرمودند:
[امام���ی که] اصالح کند یا به فس���اد بکش���د؟ عرض کردم :اصالح کن���د ،فرمودند :از آنجا که
ّ
کس���ی از صالح و فس���ادی که به خاطر دیگری خطور می کند مطلع نیس���ت ،آیا ممکن است
ّ
مردم مفسد را برگزینند؟ گفتم :آری ،فرمود :علت همین است ،و آن را با برهانی که عقلت در
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برابر آن تسلیم شود بیان می کنم؛ بگو ببینم رسوالنی که خداوند تعالی برگزید ،کتاب برایشان
فرو فرس���تاد و با وحی و عصمت تأییدش���ان کرد و بزرگان امم هس���تند و در انتخاب از آنها به
صواب نزدیکترند _ ،کس���انی مانند موس���ی و عیس���ی؟امهع؟ _ ،آیا با وجود بلندای خرد و کمال
علم آنان ممکن اس���ت هنگام انتخاب منافق را برگزینند ،در حالی که گمان می کنند مؤمن
اس���ت؟ گفت���م :نه ،فرمودند :این موس���ی کلیم خداس���ت که با وجود عقلی بلن���د ،علم کامل
و نزول وحی ،از میان مش���اهیر قوم و سرشناس���ان لش���کر ،هفتاد نفر از کس���انی که در ایمان و
اخالصش���ان تردیدی نداشت برای میقات پروردگارش اختیار کرد ،ولی همه منافق از کار در
َ ُْ
ً َ َ
َ ا�خْ ت َ َ ُ َ َ ُ
وسى ق� ْو َمه َس بْ� ِع ي� نَ� َر جُ�لا ِل ِم ي� ق� ِتا� ن�ا 1...تا آنجا که فرمود :ل نْ� ن��ؤ ِم َن�
آمدند ! خداوند می فرماید :و �ار م
َ
ْ
ُ
َ
ّ َ ُ
َل َك َح ت�َّى نَ� َرى َ َ ْ ً َ أ َ ذَ ْ
اهلل �ج ه َر ة� 2...ف�� خ�� ت� ُه ُم الص ِاع ق� ة� بِ��ظ ل ِم ِه ْم 3،و موسى از ميان قوم خود هفتاد مرد براى
ميعاد ما برگزيد ...تا خدا را آشكارا نبينيم ،هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد ...پس به سزاى ظلمشان
صاعقه آنان را فرو گرفت...

پ���س وقتی دیدیم کس���ی که خدا او را برای ّ
نبوت برگزیده افس���د را ب���ه جای اصلح انتخاب
می کند ،در حالی که گمان دارد او اصلح اس���ت و نه افس���د ،خواهیم دانست که اختیار تنها
از ِآن کس���ی اس���ت که از آنچه سینه ها مخفی می کند و باطن ها پوشیده می دارد آ گاه است،
و اینکه انتخاب مهاجرین و انصار قیمتی ندارد.
سپس فرمودند :ای سعد ! آن هنگام که دشمنت ادعا کرد رسول خدا؟ص؟ انتخاب شده ی
این امت را تنها با خود به غار برد زیرا می دانست خالفت پس از ایشان از ِآن اوست ،و اوست
که امور تأویل و زمام امت بدو سپرده می شود ،کژی ها را اوست که باید راست کند و خلل ها
را از میان برد ،حدود را اقامه کند ،و برای فتح بالد کفر لش���کرها اعزام دارد ،و همانس���ان که بر
ّ
نبوت خویش هراس���ید بر خالفت او هم ،و کس���ی که برای ایمنی از ش���ر به مکانی می گریزد تا
مخفی ش���ود ،شایسته نیس���ت دیگری را با خود همراه کند .علی را هم برای این نکته به بستر
خوابانید که جانش برای او اهمیتی نداش���ت ،بلکه س���نگینی می کرد ،و می دانست اگر او به
 .1سوره ی اعراف 155/
 .2سوره ی بقره 55/
 .3سوره ی نساء 153/
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قتل رسد می تواند دیگری را در اموری که وی صالحیت دارد جایگزین کند !
چرا ادعای او را به این مطلب نقض نکردی که رس���ول خدا ؟ص؟ [به اعتقاد ش���ما] فرمودند:
خالفت پس از من س���ی س���ال است .و این سی س���ال متوقف بر عمر چهار خلیفه در مذهب
آنهاست .او هم چاره ای نداشت جز آنکه بگوید :آری ،آنگاه تو می گفتی :آیا چنین نیست که
پیامبر ؟ص؟ همان طور که می دانس���تند ابوبکر پس از ایش���ان به خالفت می رسد ،می دانستند
پس از او عمر و عثمان و علی خواهند بود؟ باز هم چاره ای جز تأیید نداشت.
در ای���ن هن���گام می گفتی :پس ب���ر رس���ول خدا؟ص؟ الزم بود که هر چه���ار نفر را به غ���ار برند،
و هم���ان ط���وری که بر جان او ترس���یدند ،بر جان آن س���ه دیگر نیز بهراس���ند ،و در حق آن س���ه
استخفاف نورزند !
و هنگامی که او گفت :آیا صدیق و فاروق از س���ر رغبت اس�ل�ام آوردند و یا به جهت بیم و
هراس ،چرا نگفتی :بلکه از س���ر طمع؛ آن دو با یهودیان نشس���ت و برخاست داشتند و از آنها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

درب���اره ی جریاناتی که در تورات و دیگر کتب گذش���ته که از آینده س���خن می گوید یافته اند _
از جمل���ه ماجرای پیامبر؟ص؟ و عاقبت دعوت ایش���ان _ خبر می گرفتن���د .یهودیان می گفتند:
ّ
محمد بر عرب مسلط و پیروز خواهد شد ،همانسان که بختنصر بر بنی اسرائیل سلطه و ظفر
یافت ،اال اینکه او در ادعای ّ
نبوت دروغگوست !
لذا آن دو نزد پیامبر؟ص؟ آمدند و بر توحید گواهی دادند و بیعت کردند ،به طمع اینکه چون
امور ایشان به نتیجه رسد ،هر یک والیت بر منطقه ای را از طرف ایشان به دست آورد ...همان
گونه که طلحه و زبیر نزد حضرت علی؟ع؟ آمدند و بیعت کردند ،و هریک طمع آن داشت تا
از سوی ایشان به حکومت ناحیه ای برسد ،ولی چون مأیوس شدند ،بیعت خود را شکستند
و بر آن حضرت خروج کردند ،پس خدا آن دو را بس���ان پیمان ش���کنان شبیه شان از میان برد.
در ادامه موالیمان امام حس���ن عس���کری؟ع؟ برای نماز به همراه آن پس���ر برخاستند ،من نیز
بی���رون آمدم و به دنبال احمد بن اس���حاق گش���تم .او گریان به من رس���ید ،گفت���م :چرا تأخیر
کردی و می گریی؟ گفت :آن لباسی را که موالیم از من خواست حاضر سازم گم کرده ام ،بدو
گفتم :اش���کالی ندارد به ایش���ان بگو ،او هم به سرعت نزد امام؟ع؟ رفت و با ّ
تبسم بیرون آمد و
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بر محمد و آل محمد درود می فرستاد ،گفتم :چه خبر؟ گفت :آن لباس را زیر پاهای موالیمان
مشاهده کردم و بر آن نماز می خواندند ،پس شکر خدا را به جای آوردیم.
بع���د از آن روز ه���م برای مدت چند روز [که در س���امرا حضور داش���تیم] به خانه ی موالیمان
رفت و آمد می کردیم ولی آن پسر را دیگر ندیدیم».

1

ت ف
� ش� ّر� �ز هری
غیبت ش ��یخ طوسی  164/از محمد بن یعقوب به طور مرفوع از زهری روایت می کند« :به دنبال
صاحب الزمان جس���تجوی بس���یاری کردم و در این راه مال قابل ّ
توجهی را نیز از دست دادم،

از این رو نزد جناب َعمری آمدم و خادم و مالزم او شدم .پس از مدتی از او درباره ی حضرت
س���ؤال کردم ،او گفت :راهی برای دسترس���ی به ایش���ان نیس���ت .اصرار و التم���اس مرا که دید
گفت :صبح بیا.
م���ن هم صبح آم���دم و او به هم���راه جوانی که از زیباترین و خوش���بوترین م���ردم و به هیئت
تاجران بود ،و بسان آنان چیزی در آستین داشت ،به استقبال من آمد .چون او را دیدم نزدیک
عمری آمدم ،او به من اشاره کرد و سراغ او رفتم ،و به هر سؤالی که داشتم پاسخ فرمود .سپس
خواس���ت ت���ا وارد خانه ش���ود ،خانه ای بود که کس���ی بدان اعتن���ا نمی کرد ،عم���ری گفت :اگر
می خواهی سؤالی [دیگر] بپرسی بپرس که بعد از این دیگر ایشان را نخواهی دید،
من هم رفتم تا بپرس���م ولی او نش���نید و داخل ش���د ،و تنها این جمله را به من فرمود :ملعون
اس���ت ،ملعون اس���ت کسی که نماز ش���ام را تا آن زمان تأخیر اندازد که ستارگان در هم آمیزند
وفراوان شوند 2،ملعون است ،ملعون است کسی که نماز صبح را تأخیز اندازد تا آنکه ستارگان
بروند ،و وارد خانه شد».

 .1دالئ���ل االمام���ة  ،274/احتج���اج  ،461/ 2الثاق���ب فی المناق���ب  ،254/الخرائج و الجرائ���ح  ،481/ 1تأویل اآلیات
 299/ 1و ارشاد القلوب 421/ 1
ّ
 .2ممکن اس���ت مقصود از نماز ش���ام در اینجا نماز مغرب باش���د و این عبارت ردی بر فرقه ی خطابیه باش���د که معتقد
بودند نماز مغرب را پیش از وقوع این حالت نمی توان خواند ،ر.ک به بحار االنوار  .60/ 80م
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ب� خ
ر�ی ش� فر� ی�ا ب� ن
ا�
کافی  519/ 1از علی بن الحسین یمانی که به سامرا آمد و شرفیاب دیدار امام؟ع؟ شد.

1

همان  331/ 1از ابوعبد اهلل بن صالح نقل می کند که در کنار حجر االس ��ود امام؟ع؟ را دید و مردم
یکدیگر را می کشند [تا به حجر برسند] ،و حضرت فرمودند :به این کار امر نشده اند.

2

کمال الدین  493/ 2از ابو القاسم بن ابی حلیس که در سامرا معجزه ای از امام؟ع؟ دید.

3

تنبیه الخواطر  303/ 2جریان مشاهده ی امام؟ع؟ ّ
توسط عمر بن حمزه را می نگارد.

ق
ما�رای � ف
ع�ر ب� ن� محمد ب� ن� �ولو�یه؟حر؟
ج
ج
الخرائ ��ج و الجرائح  475/ 1از ابو القاس ��م جعف ��ر بن محمد بن قولویه 4روایت می کند« :در س���ال
[س���یصد و] س���ی و نه برای انجام حج آمدم و به بغداد رسیدم .آن س���ال سالی بود که قرامطه
حجر االس���ود را به کعبه بازگردانیده بودند .مهمترین خواس���ته ام آن بود که ببینم چه کسی آن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را نص���ب می کن���د ،زیرا در کتب ماجرای بردن آن و نیز اینکه حجت زمان آن را در جایش قرار
می دهد آمده بود ،همانگونه که در زمان حجاج امام زینالعابدین؟ع؟ آن را در جایش گذارد
و ثابت ماند .ولی به بیماری سختی مبتال شدم و بر جانم ترسیدم ،و دیگر خود توان دستیابی
به این مقصود را نداش���تم .از این رو ش���خصی که به ابن هش���ام ش���هرت داش���ت را نائب خود
گردانیده و نامه ای ممهور بدو س���پردم .در آن از عمرم پرس���یده بودم و اینکه آیا در این بیماری
خواهم مرد یا نه.
به ابن هش���ام گفتم :این نامه را به کس���ی بده که حجر را در مکان آن قرار می دهد و پاسخ را
دریافت کن که تو را برای همین امر خواستم.
اب���ن هش���ام گوی���د :به مکه که رس���یدم و زمان نص���ب حجر فرا رس���ید ،به پ���رده داران کعبه
 .1و نی���ز کم���ال الدین  ،491/ 2الهدایة الکبری  ،72/ارش���اد  ،352/تقریب المعارف  ،193/کش���ف الغمة  242/ 3و
بحار االنوار  329/ 51و 330
 .2ارشاد  ،350/المستجاد  ،530/کشف الغمة  ،240/ 3الصراط المستقیم  ،240/ 2تبصرة الولی  61/و بحار 60/ 52
 .3عیون المعجزات  ،144/الخرائج و الجرائح  ،1131/ 3اثبات الهداة  674/ 3و  699و بحار 331/ 51
 .4مؤلف کتاب گرانسنگ و نفیس کامل الزیارات
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هدیه ای دادم و لذا توانستم در جایی قرار بگیرم که نصب کننده ی حجر را ببینم ،و کسی از
آنها را در کنار خود قرار دادم تا نگذارد ازدحام مردم مرا از هدف منع کند.
ه���ر کس���ی در صدد نصب بر می آمد ،حجر ق���رار نمی گرفت و لرزان می مان���د ،تا آنکه مردی
گندمگون و خوش سیما آمد ،آن را برگرفت و در جایش گذارد ،و حجر قرار یافت و ثابت ماند.
صداها بلند شد و او از در بیرون رفت.
من هم به دنبال او رفتم ،مردم را چنان کنار می زدم که گمان کردند دیوانه ام ،لذا راه را برایم
باز می کردند و من دیده از او برنمی داش���تم .او از مردم جدا ش���د و من هم با شتاب به دنبالش
روانه بودم .او با تأنی می رفت ولی من نمی رسیدم.
پ���س چون به جایی رس���ید که احدی جز من او را نمی دید ایس���تاد و به م���ن رو کرد و فرمود:
آنچه را با خود داری بده ،من هم نامه را به ایشان دادم ،بدون آنکه در آن نظر کند فرمود :به او
بگ���و :در ای���ن بیماری بر تو بیم نمی رود ،و آن امری که گزیری از آن نیس���ت [یعنی مرگ] بعد از
سی سال واقع خواهد شد.
لرزه بر اندامم افتاد و توان حرکت نداشتم ،ایشان هم رفتند.
ابن قولویه گوید :ابن هشام این خبر را به من رساند.
در س���ال [س���یصد و] ش���صت و نه ابو القاس���م بیمار ش���د ،ل���ذا در صدد آماده س���ازی امور
ّ
مرب���وط به م���رگ و تجهیز خود بر آمد ،و ّ
وصیتش را با جد ّیت تمام نوش���ت .ب���ه او گفتند :چرا
چنین می هراس���ی؟ امید است خداوند تعالی به شما لطف کند وسالمتی دهد ،پس نترس.
او در پاس���خ گفت :این س���الی اس���ت که مرا نس���بت به آن بیم داده اند ،و در همان بیماری از
دنیا رفت».

معو� ف
مل�که مادر امام مهدی و ا�ز
دودما� ش� ن
ن
ص�ا؟مهع؟
ی
این روایت که خداوند مادر امام مهدی؟ع؟ را نوه ی قیصر روم قرار داده اس ��ت صحیح می باشد،
و نیز اینکه مادر ملیکه از نسل شمعون صفا؟ع؟ است.
در روایات ما آمده اس ��ت که جناب ش ��معون بارها به روم سفر کرد ،و همسر قیصر ّ
توسط او ایمان
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آورد ،اما ش ��معون به نزد قوم خویش بازگش ��ت .گزارش ��ی درباره ی پسران و دختران او ،و نیز کسانی از
ایشان که در روم باقی مانده و رومی شده اند در منابع ما نیست.
البته در کتب مسیحیان آمده که همسر وی نیز در روم همراهش بوده و با او به قتل رسیده است،
لذا هیچ بعید نیست نسلی از او در روم مانده باشد.

در قصة الحضارة  3944/ 4می نویس ��د« :لکتانتیوس برای ما از آمدن پطرس [شمعون] به روم
در عه���د نرون خبر داد ،و به گمان قوی او بارها به روم آمده اس���ت ...در عبارات قدیمی آمده
که همسرش نیز به همراه او به قتل رسیده است ،و او را وادار کردند تا این صحنه که همسرش
را برای قتل می برند ببیند».
لذا طبیعی اس ��ت که در روم و غیر روم فرزندانی داش ��ته باش ��د ،و برخی دختران و نوادگانش آنجا
ازدواج کرده ،و در سطح پسران قیصرها باشند.

اثبات الهداة  569/ 3از فضل بن ش ��اذان؟حر؟ از محمد ب ��ن عبد الجبار روایت می کند« :به مواليم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

حسن بن علی عسکری؟ع؟ عرض كردم :يابن رسول اهلل ! خدا مرا فداى شما گرداند ،دوست
دارم بدانم پس از ش���ما امام و حجت خدا بر بندگانش كيس���ت؟ فرمودند :پس از من ،پس���رم
ام���ام و حجت خداس���ت ،همو که همن���ام و هم كنيه ی رسول خداس���ت ،او آخرين حجت و
خليفه ی خداست.
ع���رض كردم :يابن رس���ول اهلل ! از چه كس���ى ب���ه دنيا مى آي���د؟ فرمودند :از دختر پس���ر قیصر
پادش���اه روم ،بدان ! او به دنيا مى آيد و به مدتی طوالنى ،از مردم غائب مى ش���ود ،سپس ظاهر
مى گردد».
نگارنده :سند این حدیث صحیح و ممتاز است ،زیرا فضل بن شاذان ثقه آن را با یک واسطه که
محمد بن عبد الجبار ثقه است ،از امام عسکری؟ع؟ روایت می کند.
و این روایت ،روایت مفصل و صحیح محمد بن بحر شیبانی را تقویت می کند.

آ
ن
ن
مل�که را ب�ه �ن�ز د امام عسکری؟ع؟ �ورد؟
چ�گو�ه خ�داو�د ی
صفحات ��ی پیش روای ��ت ّ
مفصل کمال الدین از محمد بن بحر ش ��یبانی که جریان جناب ملیکه
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و ش ��رفیابی به محضر امام هادی و امام عس ��کری؟امهع؟ را دربرداشت گذشت و در آن بالصراحه مادر
جناب ملیکه از نسل شمعون معرفی می شود.

1

بررسی

 .1راوی ای ��ن روای ��ت عال ��م مؤل ��ف ادیب محم ��د بن بحر ش ��یبانی؟حر؟ اس ��ت که پیش ��تر توثیق او
عقاید مذهب به فقراتی از کتب وی استشهاد می کند .اگرچه استاد ما
گذشت ،شیخ صدوق؟حر؟ در
ِ
آی ��ت اهلل خوئ ��ی؟حر؟ بر اس ��اس روش خو ی ��ش روایت را ضعیف می ش ��مارد ! ایش ��ان در معجم رجال

الحدیث  224/ 4می نویس ��د« :در س���ند روایت تعدادی افراد ناش���ناس هس���تند ،عالوه بر آنکه
نمی توان وثاقت کسی را با روایت خود او به اثبات رساند».
مقصود ایش ��ان از این س ��خن اخیر فرمایش امام هادی؟ع؟ به بشر بن س ��لیمان است :شما ثقات
ما اهل بیت هس ��تید ،یعنی از آنجا که این س ��خن امام هادی؟ع؟ از خود بشر روایت شده نمی تواند
وثاقت او را به اثبات رساند.
لکن روایت صحیحی که چند سطر پیش از محمد بن عبد الجبار گذشت ،این روایت را تقویت
و تأیید می کند .در اثبات وثاقت شیبانی نیز همین کافی است که شیخ صدوق و قمیین علی رغم
س ��ختگیری که داشتند بر او رحمت فرستاده اند .شیخ صدوق بر راویان آن اعتماد نموده و بر برخی
رحمت فرس ��تاده است .آیت اهلل صافی نیز در منتخب االثر  332/ 3آنان را توثیق کرده اند ،به عالوه
آنکه انگیزه ای برای جعل وجود ندارد.
این مبنایی اس ��ت که ش ��یخ انصاری؟حر؟ آن را اختیار نموده و بدین وسیله روایت مشورت گرفتن
عمر از امیرالمؤمنین؟ع؟ در فتوحات و اذن بدان را تصحیح می کند.

ایش ��ان در مکاس ��ب  243/ 2می نگارد« :ظاهر آن اس���ت که عراق با اجازه فتح ش���د ،و دلیل
ملکیت مس���لمین نس���بت به آن کش���ف از این اجازه می کند .اما فتوحات غیر عراق در زمان
عمر که قس���مت غالب فتوحات را تش���کیل می دهد؛ ظاهر برخی روایات آن است که آنها هم
 .1کم���ال الدین  ،417/ 2دالئل االمامة  ،262/روض���ة الواعظین  ،252/ 1مناقب آل ابی طالب؟ع؟  ،440/ 4منتخب
االنوار  ،51/اثبات الهداة  409 ،365 ،363/ 3و  495و بحار  6/ 51و 10
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به اجازه و امر موالیمان امیرالمؤمنین؟ع؟ بوده اس���ت ،در کتاب خصال ،باب های هفتگانه،
در این باب که خدای متعال جانش���ینان پیامبران را در زندگی پیامبران در هفت جا ،و پس
از وفات آنان نیز در هفت جا می آزماید آمده اس���ت ...:کس���ی که پس از رفیقش [به خالفت]
برخاس���ت _ مقصود عمر پس از ابوبکر اس���ت _ در مورد امور با من مش���ورت می کرد و به امر من
رفتار می نمود ،درباره ی مسائل پیچیده ی آن با من سخن می گفت و به رأی من رفتار می کرد،
نه من کس���ی غیر از خود را می شناس���م که او در این باره با وی سخن گفته باشد و نه یارانم...
در ادامه می نویسد :در سند این روایت جماعتی هستند که موجب سلب اعتبار از روایت
می شود ،لکن اعتماد قمی ها بر آن _ با وجود شناختی که شخص ّ
متتبع نسبت به آنان دارد،
که در کتاب هایشان هیچ روایتی را از راوی ضعیف نمی آورند ،مگر بعد از آنکه قرائنی در بین
باش���د که موجب اعتماد بدان ش���ود _ ضعف آن را فی الجملة جبران می کند».
پس این مقدار برای صحیح دانس ��تن روایت بانو ملیکه کافی است ،حال چگونه خواهد بود اگر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

روای ��ت صحیح محمد ب ��ن عبد الجبار _ که خود ب ��ه تنهایی در اثبات مطل ��ب کفایت می کند _ را
بدان ضمیمه کنیم؟
 .2ای ��ن روایت س ��طح بلند علم و عقل بش ��ر انصاری؟حر؟ را می رس ��اند ،زیرا حکای���ت خود را تنها
زمانی با شیبانی در میان گذارد که او را آزمود و اطمینان یافت که وی عالم و دوستدار اهل بیت؟مهع؟
اس ��ت .او به ش ��یبانی گفت :اگر راس ��ت می گویی ،احادیثی که از راویان با خود همراه داری را نشان
ده ،و چون آنها را بررسی نمود گفت :راست گفتی ،من بشر بن سلیمان هستم...
 .3آنچه را که جناب ملیکه در مورد سقوط سریر ،زینت ها ،صلیب ها و داماد اول و نیز دوم بیان
می کند ،نش ��انهای ربانی برای قیصر اس ��ت تا به او بفهماند نباید این کار را انجام دهد ،البته او نیز
این را دریافت و دست نگاه داشت.
برخ ��ی از نواص ��ب ماجرای بانو نرجس؟اهع؟ را به س ��خره می گی ��رد ،ولی همزم���ان کرامات ادعایی
ابن تیمیه را که بزرگتر از این جریان اس ��ت می پذیرد ،و کس ��انی را پیشوا قرار داده است که بهره ای از
ف َ نَّ َ َ تَ ْ َ ْ أَ ْ َ ُ َ َ نْ تَ ْ َ ْ قُ ُ ُ َّ ت ف ُّ ُ
د
ور 1،در حقيقت چشم ها كور
دانش ندارند ! � ِإ��ها لا �عمى ال� ب�صار ول ِك� �عمى ال�ل ب
و� ال ِ� ي� ِ� ي� الص ِ
 .1سوره ی حج 46/
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نيست ،ليكن دل هايى كه در سينههاست كور است !

 .4جناب ملیکه نام هایی چون نرجس ،سوس ��ن ،ریحانه و صقیل داشت 1.علت تعدد اسامی را
باید در این جستجو کرد که خلیفه ،زنانی را برای جاسوسی خانه ی امام؟ع؟ و شناخت زنان باردار
ایشان مأمور کرده بود ،چرا که امامی که به دنیا می آید طومار ظالمان را به هم خواهد پیچید.

خ� نا�واده ی مادری امام مهدی

؟جع؟

بر طبق گزارشاتی که ما صحیح می دانیم ،می بایست میالد بانو ملیکه حوالی سال  235هجری
سالگی بانو خواست تا او را به همسری
یعنی حدود  850میالدی باش ��د .زیرا قیصر ،در س � ّ�ن سیزده
ِ
عم ��و زاده اش درآورد که معجزه ی س ��قوط س ��ریر به هم ��راه زینت ها ،صلیب ها و ه ��ر آنکه بر روی آن
است رخ داد ،و قیصر نکته را فهمید و مراسم را لغو نمود.
بانو دچار تب ش ��دند و چنان باال رفت که پدر بزرگ هراس ��ید و پزشکان را حاضر کرد ...حضرت
زهرا؟اهع؟ را در عالم رؤیا مش ��اهده کردّ ،
توس ��ط ایشان مسلمان ش ��د ،امام عسکری؟ع؟ در خواب به
دی ��دارش می آم ��د ،در خواب به او فرمودند که ب ��ه همراه کنیزانش به دنبال لش ��کری که پدر بزرگش
ً
برای نبرد با مس ��لمین اعزام می کند برود ،لشکر روم هم آن زمان عادتا به سمت دیار بکر در مرز عراق
با روم ،و یا منطقه ی ارض روم در مرز آذربایجان مسلمان با روم می آمدند .بانو ملیکه و سایر زنان هم
به عمد خود را در مس ��یری قرار دادند که آنان را در اختیار لش ��کر اسالم قرار دهد .مسلمین هم آنها را
با سایر اسیران به بغداد آوردند ،و البد عمر ایشان در آن زمان حدود بیست سال بوده است ،لذاست
ً
که گفتیم والدت ایشان حدودا در سال  235واقع شده است.
و در  15ش ��عبان  255هجری هم امام مهدی؟ع؟ از او زاده ش ��د ،یعنی جمعه  8/2آ گوست869/

میالدی.
اما پدر بزرگش قیصر؛ از جهت تطابق زمانی ممکن است تیوفیل یا ثیوفئیل باشد .اما در مورد پسر
او یشوعا هیچ نیافتم .در مورد تیوفیل نوشته اند که پسرش میخائیل سوم وارث او بود.
وف ��ات تیوفی ��ل را به س ��ال  227عنوان می کنند ،یعن ��ی پیش از والدت بانو ملیک ��ه ! تاریخ طبری
 .1کشف الحق 33/
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 318/ 7می نویس ��د« :در روز م���رگ معتصم ،با پس���رش ه���ارون واثق بن محم���د معتصم بیعت
ش���د ،و این در چهارشنبه هش���تم ربیع االول سال  227بود .در این سال توفیل پادشاه روم که
حکومتی دوازده ساله داشت درگذشت».
هم ��ان « :348/ 7در آن س���ال [ ]233میخائی���ل بن توفیل ب���ر مادرش تذوره ش���ورید ،او را در
ّ
آفت���اب ق���رار داد ،و [پس از مدتی] وارد دیر کرد .او لغثیط را _ که مادرش را در رابطه با او متهم
نموده بود _ به قتل رساند .حکومت مادر او شش سال بود».
یعنی وی ترسید مادرش با لغثیط ازدواج کند و حکومت را از پسر به شوهرش انتقال دهد.

همان « :608/ 7در این س���ال [ ]254بس���یل معروف به صقلبی بر میخائیل بن توفیل پادشاه
روم ش���ورید و او را به قتل رس���اند .حکومت میخائیل بیست و چهار سال بود .صقلبی پس از
او حکومت روم را به دست گرفت».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نگارنده :باید گفت امپراطور ثیوفیلوس از سال  842تا  866م حکومت کرده ،و این همان زمانی
ّ
اس ��ت که مادر امام؟ع؟ در آن رش ��د کرد و به سامرا آمد .لذا صحیح است که توفیل را جد او بدانیم،
و لکن هم چنان که گذشت مطلبی در مورد پدرش یشوعا در دست نیست.

قص ��ة الحضارة « :4973/ 5ثیوفیل���س ( )829 -842قانونگذار مصلح ،پادش���اه بانی و مدیر
گذاردن شکنندگان تماثیل را زنده نمود ،و به اسهال از دنیا رفت.
هوشیار که سنت در تنگنا
ِ
بیوه ی او ثیودورا به عنوان حاکمی توانا جانش���ین او شد ( ،)842 -856و دوران تنگنا را پایان
داد .میخائیل س���وم میگس���ار ( )842 -867به عجز خود امپراطوری را ابتدا به مادرش سپرد،
و پس از مرگ مادر به عموی فرهیخته و توانایش قیصر بارداس.
آن���گاه ش���خصیتی یگانه ب���ه طور غی���ر منتظ���ره ای وارد عرصه می ش���ود .او خان���دان مقتدر
مقدونی را تأسیس می کند .باس���ل مقدونی در (862؟) در نزدیکی هدریانوپل در خانواده ای
ارمنی و کشاورز زاده شد .بلغاریان در کودکی او را به اسارت گرفتند ،و جوانی را در میان آنان
در آن س���وی دان���وب در مناطقی که آن روز ب���ه مقدونیه معروف بود گذراند .در بیس���ت و پنج
سالگی از میان آنان گریخت و به سمت قسطنطنیه آمد .یکی از سیاستمداران او را به عنوان
مش���اور امور لش���کری اجیر کرد ،علت این امر هم توان جسمی او بود .او در جریان یک سفر به
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همراه آن سیاستمدار به یونان رفت .در آنجا نظر بیوه زنی به نام دنیلیس را به خود جلب کرد
و قس���متی از ثروت او را به دس���ت آورد .وقتی به پایتخت بازگش���ت ،اس���بی سریع را که ملک
میخائیل س���وم بود پرورش داد ،لذا امپراطور او را به خدمت گرفت .او همچنان ارتقا یافت تا
آنکه به رئیس تش���ریفات تبدیل شد ،اگرچه خواندن و نوشتن نمی دانست .باسل همیشه در
کارهایی که بر عهده اش می گذاشتند توانا و سریع بود.
هنگامی که میخائیل به دنبال ش���وهری برای معش���وقه ی خود بود ،باس���ل همسر روستایی
خود را طالق داد و با ثروتی کالن او را به تراقیه فرس���تاد ،و با یودوس���یا که پیوس���ته در خدمت
امپراط���ور ب���ود ازدواج ک���رد .بدی���ن ترتی���ب میخائی���ل معش���وقه ی خ���ود را به باس���ل بخش���ید.
ول���ی مقدون���ی می پنداش���ت به خاط���ر کردارش مس���تحق پادش���اهی اس���ت .او ب���ه میخائیل
قبوالن���د ک���ه بارداس قصد کن���ار زدن او را دارد ،و پس از مدتی با دس���ت های خ���ود بارداس را
به قتل رساند (.)866
میخائی���ل از دیرب���از ب���ه دنب���ال آن ب���ود ک���ه تنه���ا عنوان پادش���اه را داش���ته باش���د ،ن���ه آنکه
حکومتداری کند ،لذا باسل را به عنوان امپراطور قرار داد و تمامی امور را بدو سپرد .زمانی که
میخائیل او را تهدید به عزل کرد ،باسل تدبیری اندیشید و خود او را ترور نمود ،و به امپراطوری
رسید (.)867
و بدین ترتیب مناصب حکومتی به افراد با کفایت می رسد ،حتی در دوران حکومت های
وراثتی .می بینیم که کش���اورز زاده ای درس ناخوانده با س���طح فرهنگ���ی پایین ،طوالنی ترین
خاندان حاکم بیزانس���ی را تأس���یس می کند .او خود نوزده سال حکومت را بر عهده می گیرد و
با مدیریتی دور اندیش���انه ،قوانینی شایسته ،قضاوتی عادالنه ،خزانه ای مملو ،بنای کلیساها
و قصرهای جدید در محدوده ی حکومتی ،متمایز می گردد».
نگارنده :خالصه ی سخن این دانشمند بزرگ غربی :قیصر ثیوفیلس از سال  829تا  842میالدی
حکومت کرد .بیوه ی او ثیودورا از س ��ال  842تا  856به عنوان نیابت از او ،و پس ��رش میخائیل سوم
از  842تا  867و پس از او هم عمویش قیصر بارداس .در ادامه باسل مقدونی از راه رسید و خاندان
مقدونی را که حدود  200سال حکومت کردند تشکیل داد.
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ً
بدین ترتیب و بر اساس این فرضیه که مادر امام؟ع؟ حدودا سال  850به دنیا آمده باشد ،قیصری
که پدر بزرگ او بوده تیوفیل خواهد بود و شاید هم میخائیل سوم ،زیرا او تا سال  867حکومت کرده
یعنی زمانی که عمر این بانو به هفده سال رسیده است ،یعنی ایشان در عصر میخائیل قسطنطنیه
را ترک گفته است.

مس ��عودی در التنبیه و االش ��راف  145/می نگارد« :میخائیل بن توفیل بیس���ت و هش���ت سال
حکومت کرد ،یعنی بقیه ی دوران واثق ،متوکل ،منتصر و مستعین .مادر او تدوره نیز در کنار
ّ
او تدبی���ر می ک���رد .وی بع���د از مدتی و به خاطر مطلبی که با مادرش ارتباط داش���ت ،در صدد
کش���تن او بر آمد ،ولی مادر گریخت و به دیری در آمده راهب ش���د .مردی از اهالی عموریه از
پسران پادشاهان گذشته و به نام ابن بقراط با او بر سر حکومت نزاع کرد ،میخائیل مسلمانانی
که در زندان داش���ت را برای جنگ با او بیرون آورد و اس���ب و س�ل�اح در اختیارشان گذاشت.
او توانس���ت بر ابن بقراط پیروز ش���ود ،اما او را نکش���ت بلکه ظاهر او را زش���ت کرد ،چرا که ابن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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بقراط لباس شاهانه و کفش سرخ نمی پوشید.
ّ
بس���یل صقلبی جد کنس���تانتین بن الون بن بس���یل _ که در این زمان که س���ال  345است
حکومت روم را بر عهده دارد _ میخائیل را به قتل رساند».

ّ
با این حس ��اب ترجیح با آن اس ��ت که یشوعا پسر میخائیل س ��وم ،جد ملیکه باشد ،و او بوده که

می خواسته نوه ی خود را به همسری برادر زاده اش در آورد و آن اتفاقات رخ می نماید.
کتابخانه ی اینترنتی تاریخ ،کتاب تاریخ الدولة البیزنطیة اثر دکتر محمد حسنین ربیع:
.com/07/2011/theodora-wife-of-emperor-theophilus.htmlمكتبةالتاريخhttp://

«امپراطور ثیوفیلیوس پس از مرگ همس���رش با ثیودورا ازدواج کرد و پنج دختر و یک پسر که
همان میخائیل سوم است برایش به دنیا آمدند .ثیوفیلیوس در سال  842م از دنیا رفت و پسر
و یگان���ه وارثش را که عمرش از ش���ش س���ال تجاوز نکرده بود به جای گ���ذارد .او وصیت کرده
بود ثیودورا [تا زمانی که میخائیل بزرگ ش���ود] عهده دار حکومت ش���ود .مجلس���ی متشکل از
بزرگان دولت _ که معروفترین آنها ثیوکتیس���توس عموی ثیودورا بود _ نیز بدو کمک می کردند.
ثیودورا به مدت  14سال قدرت را در دست داشت.
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برداس عموی میخائیل نیز در پرورش وی نقش آفرین بود .لکن در این امر سستی کرد ولذا
اخالق میخائیل ناپس���ند ش���د ،او هماره مش���روب می خورد و به قم���ار می پرداخت ،از این رو
ً
بیزانس���ی ها به او لقب میگس���ار را دادند .ظاهرا عمویش برداس به عمد سستی می کرد تا او را
ً
فعال نفوذ و قدرت ّ
تصرف بسیاری یافت !
از حکومت دور کند ،و البته خود
در عهد ثیودورا مذاکراتی با مس���لمانان پیرامون پرداخت فدیه برای آزاد س���ازی اس���یران در
گرفت و این امر در س���احل نهر المس به س���ال  845م انجام ش���د.
در س���ال  846ثیودورا لشکری به صقلیه فرس���تاد تا آن را به حکومت خود بازگرداند ،ولی از
اغالبه شکست خوردند.
در ماه می  853وی یک کش���تی را به دمیاط و بالد ش���ام ارس���ال کرد .دمیاط در آن دوران
کسی نداشت تا از آن دفاع کند ،زیرا لشکریان آن برای شرکت در سان به مناسبت عید قربان
ش���هر را ترک گفته بودند .لذا دمیاط در معرض غارت بیزانس���ی ها قرار گرفت ،و آنان  600نفر از
اهالی آن را به اسارت بردند.
فرجام ثیودورا به دست برادرش برداس رقم خورد .بین برداس و ثیوکتیسوس عمو و معشوق
ثیودورا نزاعی درگرفت .برداس نزد امپراطور میخائیل س���وم سعایت کرد و گفت :ثیوکتیسوس
ً
قصد ازدواج با ثیودورا را دارد .از این رو امپراطور فرمان داد او را زندان کنند ،و نهایتا در س���ال
 854م او را کشتند.
هنگامی که یکی از راهبان مدعی ش���د پس���ر ثیودوراست و از میخائیل به حکومت سزاوارتر
می باشد ،به برداس فرمان داد او را دستگیر کرده به قتل برساند .امپراطور میخائیل سوم ،مادر
و برادران خود را مجبور کرد راهب شوند».
عل ��ی رغم آنچه گذش ��ت ،باید اق ��رار کرد معلومات ما در م ��ورد خانواده ی بانو ملیکه؟اهع؟ بس���یار
محدود اس ��ت ،البته منابع متعددی به زبان های یونانی و ایتالیایی موجود اس ��ت که نیاز به ّ
تتبع و
بررسی دارد.
برخ ��ی محققی ��ن به م ��ن گفت که مناب ��ع مهم و ّ
مفص ��ل تاریخ امپرط ��وری روم ش ��رقی _ حاکمان
قسطنطنیه _ به زبان یونانی نوشته شده است.
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در ادام ��ه لیس ��ت اس ��امی امپراط ��وران روم ش ��رقی را می آور ی ��م ت ��ا به محق ��ق کمک کن���د ،چرا که
بحث هایی که در این راستا عنوان شده ضعیف است:

یل� ت
ن
راطورا� روم
ام�
س� اسامی پ
در سایت:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Byzantine_emperors
اسامی امپراطوران دولت بیزانس از کنستانتین اول 337م تا سقوط دولت آنان در سال 1453م به
دست محمد فاتح سلطان عثمانی ،آمده است و بیش از یکصد تن اند.
گویند :مؤس ��س اس ��تانبول دریانوردی مجارس ��تانی اس ��ت که به س ��ال  657قبل از میالد آن را بنا
کرد .نام آنجا بیزانس بود .و اولین کس ��ی که آن را به ش ��هری تبدیل نمود امپراطور کنستانتین در سال
 324میالدی بود .وی آن را به نام خود قسطنطنیه نام نهاد و بابت فتح آن در  11ماه می سال  330م
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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جش ��نی عظی ��م گرفت .در س ��ال  1453م ،س ��لطان محمد فات ��ح عثمانی آن را فتح ک���رد و به دولت
بیزانس شرقی خاتمه داد و آن را استانبول نامید و پایتخت قرار داد.
در خاتمه نکته ای شایان ذکر است؛ انسان ،از وسائل عدیده ای که خداوند متعال برای ولی خود
مهدی موعود؟جع؟ ،و به جهت تغییر عالم و برپا داش ��تن دولت عدل الهی فراهم کرده ،در ش���گفت
می ماند ،یکی از آنها آن اس ��ت که مس���یح؟ع؟ در زمانی مناسب فرود می آید و به اقناع پیروان غربی
خود می پردازد.
خداوند در ش ��خصیت حضرت مه ��دی؟ع؟ عناصر متعددی قرار داده ک ��ه موجب جذب مردم
می ش ��ود ،ایش ��ان از س ��ویی از عترت پیامبر؟ص؟ اس ��ت و آن حضرت بش ��ارت او را داده اند ،و نامه و
عهدی معهود برایش نگاشته اند تا منهاج عملکرد او باشد.
از جان ��ب امام زینالعابدین؟ع؟ نس���بش به کس ��ری منتهی می ش ��ود ،زیرا مادر امام س���جاد؟ع؟
نواده ی کس ��ری بوده اس ��ت .از جان ��ب مادر خود ملیکه ی ��ا نرجس نیز ،هم به قیصران می رس���د که
پدران بانو بوده اند ،و هم به شمعون صفا و هارون از ناحیه ی مادر بانو.
ب ��ا این حس ��اب آن حضرت عربی ،فارس ��ی و رومی اس ��ت ،عالوه ب ��ر آنکه به هر دو نس���لی که از
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ابراهیم خلیل الرحمن؟ع؟ منش ��عب شده می رسد ،از جهت پدر به اسماعیل؟ع؟ و از جهت مادر
به اسحاق؟ع؟.

ن
�ف�ض ی� ت
ع� ن
ا�
ل� ش� ب� ی
م�لاد امام مهدی؟جع؟ ش� ب� � ی�مه ی ش� ب
المصنف عبدالرزاق  316/ 4از کثیر بن مره نقل می کند« :خداوند در ش���ب نیمه ی ش���عبان به
بن���دگان نگاهی میکند و اهل زمین را می آمرزد ،مگر مش���رک و یا کس���ی که کینه ی دیگری را
[به نا حق] به دل دارد».

همان  317/ 4از ابن عمر« :در پنج ش���ب اس���ت که دعا ّرد نمی شود؛ شب جمعه ،شب اول

رجب ،شب نیمه ی شعبان ،شب های عید فطر و قربان».
مس ��ند احمد  176/ 2از عبد اهلل بن عمرو از رس ��ول خدا؟ص؟ نقل می کند« :خدای عزوجل شب
نیمه ی ش���عبان بر آفریدگان نظر می کند و بندگانش را می آمرزد مگر دو نفر را؛ کس���ی که کینه
دارد و کسی که انسانی را کشته است».

1

س ��نن ابن ماجه  444/ 1و ترمذی  116/ 3از عایش ��ه نقل می کنند« :شبی رسول خدا؟ص؟ بیرون
رفتن���د ،و م���ن ه���م در پی ایش���ان رفتم .ایش���ان را در بقیع یافتم که س���ر به آس���مان ب���اال گرفته
بودند ،به من فرمودند :ای عایش���ه ! آیا بیم آن داش���تی که خدا و رسولش بر تو ستم کنند؟ ! من
گفتم :نه ،گمان کردم که نزد برخی زنانتان رفته اید ! ایش���ان فرمودند :خداوند تعالی در ش���ب
گوس���فندان [قبیله ی]
نیم���ه ی ش���عبان به پایین ترین آس���مان فرود می آی���د 2و بیش از موهای
ِ
کلب می آمرزد».
امال ��ی ش ��جری  107/ 2از ابوبک ��ر از آن حض ��رت« :خدای تب���ارک و تعالی در نیمه ی ش���عبان
ب���ه آس���مان دنی���ا فرود می آی���د و تمام افراد بش���ر را می آمرزد ،مگر مش���رک و انس���انی ک���ه در دل
کینه دارد».
همان  101/ 2از امام کاظم از پدرانش از رسول خدا؟ص؟ روایت می کند« :خداوند تبارک و تعالی
 .1و نی���ز ر.ک ب���ه س���نن اب���ن ماجه  ،445/ 1ابن حب���ان  ،470/ 7تاریخ بغ���داد  285/ 14و مجمع الزوائ���د  65/ 8از بزار
و طبرانی و روایت طبرانی را توثیق میکند.
ّ
 .2چند سطر بعد حدیثی از امام رضا؟ع؟ می آید که بر این پندار باطل خط بطالن می کشد.
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ش���ب نیمهی ش���عبان به آس���مان دنیا فرود می آید و می گوید :آیا س���ائلی هست تا حاجتش را
روا س���ازم؟ آیا کس���ی هس���ت غفران طلبد تا او را بیامرزم؟ آیا توبه کننده ای هس���ت تا توبه اش
را بپذیرم؟ آیا بدهکاری هس���ت تا ادای دینش را بر او آس���ان گردانم؟ پس این شب و سرعت
اجابت [دعا] در آن را غنیمت شمارید».
توحی ��د صدوق  176/از ابراهیم بن اب ��ی محمود روایت می کند« :خدمت امام رضا؟ع؟ عرضه
داش���تم :ای پس���ر پیامبر ! در مورد روایتی که مردم از رس���ول خدا؟ص؟ نقل می کنند _ که ایش���ان
فرمودند :خداوند تبارک و تعالی هر شب به پایین ترین آسمان فرود می آید _ چه می فرمایید؟
حضرت فرمودند :خداوند کس���انی را که س���خنان را ازجایگاه ه���ای آن تغییر می دهند لعنت
کند .به خدا س���وگند رس���ول خدا؟ص؟ چنین چیزی نفرمودند ،ایش���ان فرمودند :خداوند تبارک
و تعالی هر ش���ب در یک س���وم پایانی آن ،و شب جمعه ابتدای آن فرش���ته ای را به پایینترین
آسمان فرو می فرستد و بدو فرمان می دهد ندا در دهد :آیا درخواست کننده ای هست تا به او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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عطا کنم؟ آیا توبه کننده ای هس���ت تا توبه اش را بپذیرم؟ آیا کس���ی هست غفران طلبد تا او را
بیامرزم؟ ای آنکه به دنبال خیر هستی بیا ،ای کسی که در پی ّ
شر و بدی هستی دست بردار،
تا زمانی که فجر طالع شود .با طلوع فجر او هم به جایگاه خود در ملکوت آسمان باز می گردد.
ّ
پدرم از جدم از رسول خدا؟ص؟ این را برایم نقل کردند».
ثواب االعمال  101/از کردوس از رس ��ول خدا؟ص؟« :هر کسی شب عید و شب نیمه ی شعبان
را به بیداری بگذراند ،روزی که دل ها می میرد دلش نخواهد مرد».
ش ��یخ طوس ��ی؟حر؟ در امالی  302/ 1از ابو یحیی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :از امام باقر؟ع؟
در مورد فضیلت ش���ب نیمه ی ش���عبان سؤال شد ،ایش���ان فرمودند :بعد از شب قدر آن شب
برترین ش���ب اس���ت ،در آن ش���ب خدای متعال فضل خود را به بندگان می بخشد و به لطف
خ���ود آنه���ا را می آمرزد ،پس در آن ش���ب در نزدیکی به خدا تالش کنید ،زیرا ش���بی اس���ت که
خداوند تعالی بر خویش قس���م یاد کرده کسی را که در آن شب از او درخواستی کند ّرد نکند،
مادامی که خواهان معصیت نباشد.
آن ش���بی اس���ت که خدا برای م���ا اهل بی���ت _ و در ازای لیلة القدر که ب���رای پیامبرمان؟ص؟
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ق���رار داده _ ق���رار داده اس���ت ،پ���س در دع���ا و ثنای خدای عزیز و جلیل بکوش���ید ک���ه هر آنکه
صد بار در آن تس���بیح خدای تعالی گوید ،صد بار حمد او و یکصد بار تکبیر گوید ،گناهان
گذش���ته اش را بیام���رزد و حوائ���ج دنی���ا و آخ���رت او را ب���رآورد _ ح���ال چه آن حاج���ت را از خدا
بخواه���د ،و چه آنک���ه خدا خود بداند او بدان نیاز دارد گرچ���ه وی نخواهد _ ،و این بابت کرم
ّ
خداوند و تفضل او بر بندگان است.
ابو یحیی گوید :به آقایمان امام صادق؟ع؟ گفتم :در آن شب چه دعا کنم؟ فرمودند :نماز
عشا را که خواندی دو رکعت نماز به جای آور ،در رکعت نخست حمد و سوره ی جحد _ که
همان قل یا أیها الکافرون اس���ت _ را بخوان ،و در دومین رکعت حمد و س���وره ی توحید ،چون
س�ل�ام نماز را دادی س���ی و سه بار بگو :سبحان اهلل ،سی و سه بار :الحمد هلل و سی و چهار بار:
اهلل اکبر ،آنگاه بخوان :یا من إلیه ملجأ العباد فی المهمات...
بعد از فراغ س���ر به س���جده گذارده بیس���ت مرتبه بگوید :یا رب ،هفت مرتب���ه :یا محمد ،ده
ب���ار :ال ح���ول و ال قوة إال باهلل ،ده مرتبه :ما ش���اء اهلل و ده بار :ال قوة إال ب���اهلل ،آنگاه بر پیامبر؟ص؟
صلوات فرستاده و حاجتت را از خدا می خواهی ،پس به خدا سوگند اگر با این عمل به فضل
و کرم خدا به تعداد قطرات باران درخواست کنی تو را بدان می رساند».

1

کام ��ل الز ی ��ارات  179/از ام ��ام زینالعابدی ��ن؟ع؟ نق ��ل می کند« :هرکه دوس���ت م���ی دارد صد و
بیست و چهار هزار پیامبر با او دست دهند ،قبر ابوعبد اهلل الحسین بن علی؟ع؟ را در نیمه ی
ش���عبان زی���ارت کند ،زیرا ارواح پیامب���ران؟مهع؟ از خداوند برای زیارت او اج���ازه می گیرند و به
ایشان اذن داده می شود و پنج پیامبر اولوا العزم از جمله ی آنها هستند ،گفتیم :آنها کیانند؟
فرمودند :نوح ،ابراهیم ،موسی ،عیسی و محمد؟مهع؟.
عرضه داش���تیم :اولوا العزم به چه معناس���ت؟ فرمودند :به ش���رق و غرب و جن و انس زمین
مبعوث شدند».

2

ش ��یخ ح ��ر عامل ��ی؟حر؟ در اثب ��ات اله ��داة  581/ 3می ن ��گارد« :به دس���ت ّ
خط ش���هید [اول]؟حر؟
 .1مصباح المتهجد  ،762/اقبال االعمال  718/و وسائل الشیعة 237/ 5
 .2تهذیب  ،48/ 6مصباح المتهجد  ،761/اقبال االعمال  710/و وسائل الشیعة 364/ 10
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یافت شد که امام صادق؟ع؟ فرمودند :شبی که قائم؟ع؟ در آن به دنیا می آید ،هر فرزندی که
زاده شود مؤمن خواهد بود ،و اگر در سرزمین شرک به دنیا آید ،خداوند او را به برکت امام؟ع؟
به ایمان منتقل خواهد نمود».
نگارنده :اگر از علمای مذاهب س ��نی بپرسیم که شب نیمه ی شعبان چنین منزلت و عظمتی را
از کجا به دست آورده است چه می گویند؟ تنها پاسخی که یافت می شود موافق مذهب ماست که
خداوند متعال آن ش ��ب را برای میالد ّ
ولی خود مهدی موعود؟جع؟ برگزیده اس���ت ،همو که به ظلم
پایان می دهد و زمین را از داد و عدل می آکند.
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فصل سی و پنجم

�غ
ص�غ
ت
ی� ب�� ری
پاره ای از سیره ی حضرت مهدی ؟جع؟

در غیبت صغری

جس� ج�وی امام ب�عد ا�ز ش� ت
دس�گاه حاکم و � ت
ت
هاد� پ�در؟امهع؟
کافی  525/ 1از حسین بن حسن علوی نقل می کند« :مردی از ندیمان روزحسنی 1به شخصی
که همراه او بود گفت :او اموالی جمع می کند و وکالیی دارد _ و تمامی وکال در نواحی مختلف
را نام بردند _ .این خبر به عبیداهلل بن س���لیمان وزیر 2رس���ید ،او هم در صدد دس���تگیری آنان
بر آمد .خلیفه گفت :به دنبال خود او بگردید ،چون امر مهمی اس���ت .عبیداهلل بن س���لیمان
گف���ت :خود وکال را دس���تگیر می کنیم ،خلیفه گفت :ن���ه ،بلکه افراد ناشناس���ی را با اموالی به
سراغ آنها بفرستید ،هرکسی چیزی از آنها دریافت کرد دستگیر شود.
توقیعی [از ناحیه ی امام] صادر ش���د و به وکال فرمان می داد از هیچ کس���ی چیزی دریافت
نکنند و وانمود کنند چیزی نمی دانند .مردی ناشناس در خلوت به محمد بن احمد گفت:
با خود مالی دارم و می خواهم آن را برسانم ،محمد هم گفت :اشتباه گرفته ای ،من خبری در
ای���ن باره ندارم ،آن مرد با نرمی و آرام���ی ادامه داد و اصرار کرد ،ولی محمد همچنان خود را به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ناآ گاهی می زد .حکومت جاس���وس هایش را پراکنده کرد ،ولی وکال به خاطر آن فرمان دس���ت
نگه داشته بودند».

3

ن
یار� ق��ر امام حس� ن� و امام موسی � ن� � ف
ع�ر؟مهع؟ می ش�ود
ب ج
ی
سلطه ما�ع �ز � ت ب
کافی  525/ 1از علی بن محمد روایت می کند« :توقیعی از ناحیه ی مقدس���ه صادر ش���د که از
زیارت مقابر قریش [کاظمین] و امام حس���ین؟ع؟ نهی می کرد .پس از چند ماه وزیر [فضل بن
جعف���ر بن فرات] ،باقطائ���ی را فراخواند و به او گفت :بنی فرات [خانواده ی وزیر] و برس���یان را
مالقات کن و بگو :به زیارت مقابر قریش نروند ،زیرا خلیفه فرمان داده در جس���تجوی کس���انی
که به زیارت می روند برآمده ،دستگیرشان کنند».

4

 .1گویا از حاکمان سامرا بوده است ،وافی  .880/ 3م
 .2وزیر معتضد عباسی از سال  278تا سال  ،288ر.ک به ذیل تاریخ بغداد 40/ 2
 .3مشابه آن اعالم الوری  ،421/تقریب المعارف  ،197/اثبات الهداة  665/ 3و بحار 310/ 51
 .4تقریب المعارف  ،179/ارشاد  ،356/غیبت شیخ طوسی  ،172/الخرائج و الجرائح  ،465/ 1اعالم الوری ،421/
اثبات الهداة  665/ 3و کشف الغمة 246/ 3
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عالمه ی مجلسی؟حر؟ در بحار االنوار  312/ 51پس از نقل روایت می نگارد« :بنی فرات خانواده ی
وزیر ابو الفتح فضل بن جعفر بن فرات بودند که از وزرای عباسیان بود ...برس منطقه ای بین
حله و کوفه است ،و مقصود از زیارت مقابر قریش زیارت کاظمین؟امهع؟ است».

آ
سلطه ،پ�س ا�ز ش� ت
هاد� امام عسکری؟ع؟ ب�ر خ� نا�ه ی ا ی� ش� ن
ه�وم می �ورد
ا� ج
کمال الدین  473/ 2از ابو الحس ��ین حس ��ن بن وجناء از پدرش از پدر بزرگش روایت می کند« :در
خانه ی امام عسکری؟ع؟ بودیم که لشکریان بر ما حمله آوردند و در میان آنان جعفر بن علی
ک���ذاب نیز حضور داش���ت .آن���ان به غارت و چپ���اول پرداختند .تمام فکر من مش���غول موالیم
قائم؟ع؟ بود که یکباره دیدم ایش���ان آمدند و از در بیرون رفتند .من به ایش���ان که ش���ش س���ال
داشت نگاه می کردم ،اما هیچ کس دیگر ندید تا آنکه از دیده رفت».

1

همان  498/ 2از س ��عد بن عبد اهلل از ابو علی متیلی نقل می کند« :ابو جعفر [محمد بن عثمان

َعمری] نزد من آمد و مرا به عباسیه [محله ای در بغداد] برد .در ویرانه ای داخل کرد و نامه ای
در آورده برایم خواند .در آن نامه ش���رح همه ی وقایعی که بر س���ر خانه [ی امام عس���کری؟ع؟]
آمده ،ذکر شده بود ،از جمله آنکه؛ موهای ام عبد اهلل را میگیرند ،از خانه بیرون می آورند و به
بغداد نزد س���لطان می برند ،و دیگر وقایع .سپس به من گفت :این مطالب را به خاطر بسپار و
نامه را پاره کرد و این مدتی پیش از آن مطلب 2بود».
نگارنده :مقصود از این روایت آن اس ��ت که جناب عمری خبر می دهد که دس ��تگاه حاکم برای
تفتی ��ش خان ��ه ی امام عس ��کری؟ع؟ در جه ��ت دس ��تیابی به حض ��رت مهدی؟جع؟ ،ب ��دان هجوم
می آورند ،و زنی را که بدو مش ��کوک هس ��تند که ش ��اید مادر آن حضرت باش ��د به دس ��تور خلیفه به
بغداد می برند !
همچنی ��ن امام عس ��کری؟ع؟ ب ��ه م ��ادر امام مه ��دی؟جع؟ خبر می دهند ک ��ه چه به وق ��وع خواهد

پیوست ،همان  431/ 2از ابو علی خیزرانی روایت می کند« :هنگامی که جعفر کذاب به خانه ی
 .1منتخب االنوار  ،159/تبصرة الولی  123/و حلیة االبرار 546/ 2
 .2ممکن اس���ت اش���اره باشد به نیل جناب عمری به سفارت ناحیه ی مقدس���ه ،و یا اشاره ای به فوت ایشان یا پدرش
که سفیر نخست بود باشد .م
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ابو محم���د؟ع؟ هجوم آورد ،کنیزی که به ابو محمد؟ع؟ اهدا کرده بودم به فرار از جعفر نزد من
آمد _ [و بعدها] جعفر او را به همسری خود در آورد _ .آن کنیز برایم گفت که زمان به دنیا آمدن
امام؟ع؟ حضور داش���ته و مادر ایش���ان صقیل نام داشته اس���ت .ابو محمد؟ع؟ به صقیل خبر
دادند که چه بر سر خانواده شان خواهد آمد ،لذا او از ایشان خواست از خدا بخواهند مرگش
را پیش از آن قرار دهد ،و در حیات ابو محمد؟ع؟ از دنیا رفت .بر روی قبر او هم لوحی است
که بر آن نوشته :این قبر مادر محمد است».

� ف
ت
امام�
ع�ر ک�ذ با� و ادعای
ج
کمال الدین  319/ 1از ابو خالد کابلی در ضمن حدیثی از امام سجاد؟ع؟ روایت می کند« :پدرم
از پدرش؟امهع؟ از رس���ول خدا؟ص؟ روایت کرد :هنگامی که پس���رم جعفر ب���ن محمد بن علی بن
الحس���ین بن علی ب���ن ابی طالب؟مهع؟ به دنیا آمد نام او را ص���ادق بگذارید ،زیرا که پنجمین
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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کس از نس���ل او جعفر نام دارد و ادعای امامت می کند و این بابت جرأت داش���تن بر خداوند
و دروغ بستن بر اوست ،او نزد خدا جعفر کذاب است که بر خدای عزوجل افترا می بندد»...
جعفر عموی امام زمان؟ع؟ است .وی مردی فاسق و بی حیا بوده و میگساری نیز می کرده است،
او طنبور مینواخته ،قمار می کرده و ندیم خلیفه بوده است !
در روایت کمال الدین  475/ 2آمده که خلیفه ندیم خود جعفر کذاب را پیش می اندازد تا بر پیکر

امام عس ��کری؟ع؟ نماز بخواند !« :جعفر بن علی جلو رفت تا بر برادر نماز گزارد .چون خواس���ت
تکبی���ر گوید ،کودکی گندمگون با موهایی مجع���د و دندان هایی فاصله دار بیرون آمد ،ردای
جعف���ر را کش���ید و فرمود :عمو ! ب���رو عقب که من به نم���از بر پدرم شایس���ته ترم ،او هم که رنگ
چهره اش کبود و زرد شده بود عقب رفت ،و آن کودک نماز خواند.
س���پس نزد جعف���ر بن علی رفت���م ،او نفس های بلندی می کش���ید .حاجز وش���اء بدو گفت:
آق���ای م���ن ! آن کودک که بود تا محاکمه اش کنیم؟ او گفت :به خدا قس���م نه او را دیده ام و نه
می شناسم.
ما نشس���ته بودیم که چند نفر از قم آمدند ،سراغ امام حسن عسکری؟ع؟ را گرفتند و از خبر
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وفات ایش���ان ّ
مطلع ش���دند ،آنان گفتند :به چه کس���ی [به عنوان جانشین] تسلیت بگوییم؟
مردم هم به جعفر اشاره کردند .آنان به او سالم ،تسلیت و تبریک گفتند ،و گفتند :ما نامه ها
و اموالی را به همراه داریم ،آیا می گویی نامه ها از جانب چه کس���انی اس���ت و اموال چه مقدار
اس���ت؟ جعفر در حالی که لباس هایش را تکان می داد برخاس���ت و گفت :از ما می خواهند
علم غیب داشته باشیم !
خادم [امام؟ع؟] از خانه بیرون آمد و گفت :ش���ما با خود نامه هایی از فالن و فالن و فالن و
ّ
نیز کیسه ای که هزار دینار در آن است دارید ،که ده دینار آن تقلبی است .آنها نامه ها و اموال
را به او سپردند و گفتند :کسی که تو را برای دریافت این ها فرستاده امام است.
صقیل کنیز
جعفر بن علی نزد معتمد رفت و جریان را گفت .معتمد خادمانش را فرستاد تا
ِ
ّ
را دس���تگیر کنند .آنان از او س���راغ کودک را گرفتند ولی او انکار کرد و مدعی ش���د باردار است
ت���ا ماجرای کودک را بپوش���اند ،لذا او را نزد ابن ابی ش���وارب قاضی بردن���د که یکباره خبر مرگ
عبی���داهلل بن یحیی بن خاق���ان و خروج صاحب زنج در بصره آمد و بدین وس���یله به این امور
مشغول شدند و آن کنیز از دست آنان رهایی یافت و الحمد هلل رب العالمین».
در روایتی آمده که خلیفه فرمان می دهد صقیل کنیز را زندانی کنند ،و او دو س ��ال با دیگر زنان در
ّ
زندان بود ،زیرا س ��نیان فتوی می دهند حد اکثر مدت بارداری دو س ��ال اس ��ت ! صقیل عنوانی بوده
مشترک که برخی کنیزان هم داشته اند.
آنها منتظر بودند او پس ��رش را به دنیا آورد تا او را از بین برند .زندان آنها هم تحت اش ��راف شخص
قاضی القضاة ابن ابی شوارب بوده است که از اهمیت موضوع حکایت دارد.
و نیز گذش ��ت که خیزرانی کنیزی به امام عس ��کری؟ع؟ اهدا کرده بود ،و چون مأموران س ��لطه به
خان ��ه ریختند ،او گریخت و به منزل موالی س ��ابقش رفت و جریان میالد امام مهدی؟ع؟ را برای او
تعریف کرد.

روضة الواعظین  266/ 2می نویسد« :میالد او مخفی و امر او پوشیده بود ،و این بابت سختی
زمان و جس���تجوی شدید س���لطان و تالش وی برای یافتن ایش���ان بود ،زیرا در مذهب امامیه
ای���ن امر مش���هور بود و هم���ه انتظار آن را می کش���یدند .پدر در زندگی خوی���ش او را به [همه ی]
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م���ردم نش���ان نداد و عم���وم مردم هم بع���د از وفات ایش���ان او را ندیدن���د .جعفر ب���ن علی برادر
امام عس���کری؟ع؟ می���راث ب���رادر را تصاحب کرد ،و در راس���تای حبس کنیزان و دس���تگیری
همس���ران ایش���ان؟ع؟ تالش کرد .او بر اصحاب ابو محمد؟ع؟ خ���رده می گرفت که چرا انتظار
پس���ر را می کش���ند و او را موجود و امام می دانند.
او حکومت را تحریک کرد تا جایی که آنان [یعنی اصحاب امام عس���کری؟ع؟] را ترس���اند
و پراکنده س���اخت .او بدین ترتیب بازماندگان ابو محمد؟ع؟ را به گرفتاری عظیم مبتال کرد،
از دس���تگیری ،حب���س ،تهدی���د ،تحقیر و ذلت و اس���تخفاف .البته س���لطان از ای���ن کارها به
نتیجه ای نرس���ید .جعفر میراث ابو محمد؟ع؟ را تصاحب نمود و س���عی کرد نزد شیعه خود را
قائم مقام برادر معرفی کند ،لکن احدی نپذیرفت و بدان اعتقاد نیافت .او نزد س���لطان رفت
و از او خواس���ت به مقام برادر برس���د و مال بسیاری بذل نمود ،و به هر چیزی که گمان می کرد
او را به مقصود نزدیک می کند ّ
متوسل شد ،ولی نتیجه ای برایش نداشت».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ظاهر آن اس ��ت که هجوم نخست بر خانه ی امام عسکری؟ع؟ ،بالفاصله بعد از دفن ایشان بوده
اس ��ت ،و س ��بب آن نیز این بوده که امام مهدی؟ع؟ به طور ناگهانی ظاهر می ش���وند و بر پدر نماز به
جای می آورند.
ام ��ا هج ��وم دوم از باب ��ت اجرای فرمان خلیف ��ه به وراثت انحص ��اری جعفر بوده اس���ت ،لذا وی با
مأموران می آید تا میراث برادر را برگیرد و خانه ی ایشان را نیز تصاحب کند !
کم ��ال الدی ��ن  442/ 2از محمد ب ��ن صالح بن علی بن محم ��د بن قنبر کبیر غ�ل�ام امام رضا؟ع؟

روایت می کند« :هنگامی که جعفر پس از فوت امام عس���کری؟ع؟ بر س���ر میراث ایش���ان به نزاع
پرداخ���ت ،صاح���ب الزمان از جای���ی نامعلوم بیرون آم���ده فرمودند :ای جعف���ر ! چرا ّ
متعرض
ّ
متحیر و مبهوت ش���د و ایش���ان از نظر غائب گشت .جعفر هرچه
حقوق من می ش���وی؟ او هم
در میان مردم به دنبال او گشت اثری نیافت.
زمانی که مادر امام حس���ن عس���کری؟ع؟ از دنیا رفت ،طبق فرمان او خواس���تند در خانه به
خ���اک بس���پارند که جعف���ر به نزاع برخاس���ت و گفت :این خان���ه ی من اس���ت و او در آن دفن
نمی ش���ود ! ام���ام؟ع؟ دوباره ظاهر ش���ده فرمودن���د :ای جعفر ! آی���ا این خانه ی توس���ت؟ آنگاه
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غائب شد و بعد از آن او را ندید».
کافی  524/ 1از علی بن محمد روایت می کند« :در میان کس���انی که جعفر فروخت دخترکی
بود از نسل جعفر بن ابی طالب؟ع؟ که در خانه [ی امام عسکری؟ع؟] او را پرورش می دادند.
برخ���ی علوی���ان ماج���رای دخترک [و اینکه آزاده و از بنی هاش���م اس���ت ]1را ب���ه خریدار گفت.
خریدار گفت :قبول کردم که او را بازگردانم به شرط اینکه تمام قیمتی که در قبال آن پرداخت
کردم به من بازگردد.
آن علوی هم رفت و خبر را به اهل ناحیه رساند ،آنان هم چهل و یک دینار برای او فرستادند
و دستور دادند دخترک را به صاحب [و ّ
ولی او از آل جعفر] بازگردانند».
غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی  174/با س ��ند خود از س ��عد ب ��ن عبد اهلل اش ��عری نق ��ل می کند« :اس���تاد
راس���تگویم احمد بن اس���حاق بن سعد اش���عری؟حر؟ برایمان گفت :برخی از شیعیان نزد او آمد
و گف���ت :جعفر ب���ن علی نامه ای به او نوش���ته و در آن خود را معرفی می کن���د ،و عهده دار این
امر پس از برادر می داند ،و مدعی اس���ت علم حالل و حرام و آنچه مورد نیاز اس���ت و نیز دیگر
علوم را داراست !
احمد بن اس���حاق گوید :وقتی که نامه را خواندم ،نامه ای برای صاحب الزمان؟ع؟ نوشتم
و نامه ی جعفر را نیز درون آن گذاشتم ،جواب چنین آمد:
بس���م اهلل الرحمن الرحیم ،نامه ی تو _ که خدای���ت باقی دارد _ ،و نیز آن نامه ای که درون آن
فرس���تادی به من رس���ید و هر آنچه را که در بر داش���ت _ با وجود اختالف الفاظ و تکرار اشتباه
موج���ود در آن _ دانس���تم ،و اگر ت���و در آن ّ
تدبر می کردی بعضی از آنچه من ب���ر آن وقوف یافتم را
ً
می فهمیدی ،و الحمد هلل رب العالمین حمدا ال ش���ریک له بابت احس���ان و فضلی که بر ما

دارد ،خداوند عزیز وجلیل برای حق ابا دارد مگر آنکه آن را به اتمام رس���اند و برای باطل ،مگر
آنکه آن را از میان برد ،و او بر من گواه مطلبی اس���ت که می گویم ،و نیز [گواه] من بر ش���ما ،آن
هنگامی که در روزی که هیچ تردیدی در آن نیس���ت گرد می آییم ،و او از ما درباره ی آنچه در
آن اختالف داریم پرسش می کند.
 .1ر.ک به وافی  880/ 3و مرآة العقول 200/ 6
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صاح���ب نامه هیچ امامت واجب ،اطاعت و هیچ عهدی بر [گردن] آنکه بدو نوش���ته ،تو و
هیچ یک از خلق ندارد ،و سخنی برایتان خواهم گفت که بدان بسنده کنید ،ان شاء اهلل تعالی.
ای ف�ل�ان ! خدایت رحمت کن���د ،همانا خداوند تعالی خلق را بیه���وده نیافریده و به عبث
وانگ���ذارده ،بلک���ه ب���ه قدرت خود خلق ک���رده و برای آنان گوش ،چش���م ،دل و خ���رد قرار داده
اس���ت ،آنگاه پیامبران؟مهع؟ را به بش���ارت و هشدار به س���وی آنها ارسال نموده تا به فرمانبری از
او فرمانش���ان دهند و از س���رپیچی نهی کنند ،و آنان را از امر خالق و دینشان که نمی دانستند
آ گاه گردانند .او کتابی بر آنان فرو فرس���تاد و نیز فرشتگانی که فضیلت خداداد ایشان ،دالئل
آش���کار ،براهین واضح و آیات غالب را میان ایشان و کسانی که به سویشان مبعوث شده اند
بیاورن���د .پس برای برخی از آنها آتش را س���رد و ایمن نم���ود و او را خلیل خود قرار داد ،با برخی
س���خن گف���ت و عصایش را اژدهایی آش���کار قرار داد ،بعضی به اذن خدا م���ردگان را زنده کرد
و ک���ور م���ادر زاد و پیس را ش���فا بخش���ید ،برخی را هم س���خن پرندگان آموخ���ت و از هر چیزی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

داده شد.
سپس محمد؟ص؟ را رحمت بر جهانیان مبعوث کرد ،بدو نعمت خویش را به پایان رسانید
و پیامبرانش؟مهع؟ را خاتمه داد ،او را به س���وی تمامی مردم فرس���تاد ،صدق او را آشکار نمود و
نش���انه ها و عالمات او را واضح گرداند ،آنگاه او را س���توده ،از دس���ت رفته و با سعادت از دنیا
برد ،و امر [جانش���ینی] را پس از او به برادر ،پس���ر عمو ،وصی و وارثش علی بن ابی طالب؟ع؟
س���پرد و پس از ایش���ان نیز به جانش���ینان از فرزندانش یک به یک .به وس���یله ی آنان دینش را
احیا کرد و نور خود را تمام س���اخت .او میان آن���ان با برادران ،عمو زادگان و نزدیکان به ترتیب
رحم _ فرقی روش���ن قرار داد که بدان حجت از محجوج [کس���ی که دیگری
_ یعن���ی صاحب���ان ِ
بر او حجت باش���د] و امام از مأموم ش���ناخته می ش���ود ،آن فرق این است که آنان را از گناهان
مطهر و از ش���بهه ّ
مبرا ،از آلودگی ّ
معصوم ،از عیب ها ّ
منزه داش���ت ،آنها را خزانه داران دانش،
ودیع���ه گاه حکمت و جایگاه ّ
س���ر خویش ق���رار داد ،و با براهین تأیید فرم���ود ،و اگر چنین نبود
مردمان مساوی می بودند و هر کسی مدعی امر خدای عزوجل می شد ،و حق از باطل و عالم
از جاهل شناخته نمی شد.

980

ای���ن باط���ل گرا که ب���ا ادعایش بر خدا افترا بس���ته اس���ت ،نمی دانم امید به چ���ه چیزی دارد
ت���ا ادع���ای خ���ود را کام���ل کند؛ آیا ب���ه فهم���ی در دین خدا؟ ب���ه خدا قس���م حالل���ی را از حرام
نمی شناسد ،و میان خطا و صواب فرق نمی گذارد !
ّ
ّ
ی���ا به دانش؟ حقی را از باطل و محکمی را از متش���ابه تش���خیص نمی دهد و از حد و وقت
نماز آ گاه نیست !
آی���ا ب���ه ورع؟ خداوند گواه اس���ت که او نماز واجب را چهل روز ت���رک گفت و به زعم خود در
طلب ش���عبده بود ،و ش���اید خبرش به ش���ما رس���یده باشد .این ظرف های مس���تی اوست که
مهیاست ،1و آثار معصیت او مر خدای عز وجل را مشهور و پابرجاست !
ی���ا به نش���انه ای؟ پ���س آن را بیاورد ،یا ب���ه برهانی؟ پ���س آن را اقامه کند ،یا ب���ه دلیلی؟ پس
بیان کند !
َْ
ْ
تَ ْ ُ َ
َّ ْ َ َّ
ْ
ا� ِم نَ� ِ �ز �ز
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و�ِ .إَو ذ�ا ُح ِش� َر نال� ُاس ك نا�وا له ْم �عد ًاء َوك نا�وا ِب� ِع ب َ�اد ِ�ت ِه ْم ك ِفا� ِر ي��،
ِ
ِ
ح���اء ،مي���م ،فرو فرس���تادن اين كتاب از جانب خداى ارجمند حكيم اس���ت .آس���مان ها و زمين و آنچه
را كه ميان آن دو اس���ت جز به ّ
حق و [تا] زمانى ّ
معين نيافريديم ،و كس���انى كه كافر ش���دهاند ،از آنچه
هشدار داده شدهاند روی گردانند .بگو :به من خبر دهيد ،آنچه را به جاى خدا فرامى خوانيد به من
نش���ان دهيد كه چه چيزى از زمين [را] آفريده يا [مگر] آنان را در [كار] آس���مان ها مش���اركتى است؟ اگر
راست مى گوييد كتابى پيش از اين [قرآن] يا بازماندهاى از دانش نزد من آوريد .و كيست گمراهتر از
آن كس كه به جاى خدا كسى را مى خواند كه تا روز قيامت او را پاسخ نمى دهد ،و آنها از دعايشان
 .1در نس���خه ی عالمه ی مجلس���ی؟حر؟ از کتاب شریف احتجاج که این جریان در آن هم آمده است ،به جای عبارت و
هاتیک ظروف مس���کره منصوبة که در ترجمه گذش���ت ،عبارت و هاتیک طرق منکرة منصوبة و به معنای نش���انه های
آشکار کردارهای زشت او ،آمده است ،ر.ک به بحار االنوار  .183/ 25م
 .2سوره ی احقاف 1 - 6/
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بى خبرند؟ و چون مردم محشور گردند ،دشمنان آنان باشند و به عبادتشان انكار ورزند.

پ���س _ خدا عهده دار توفی���ق تو گردد _ از این ظالم آنچه را که برایت بیان کردم درخواس���ت
ک���ن ،او را بیازم���ای ،و از آی���ه ای از کت���اب خدا بپرس که برایت تفس���یر کند ،یا نم���از واجبی تا
ح���دود و واجب���ات آن را ب���ر تو بی���ان نماید ،تا از حال و قدر او آ گاه ش���وی و عی���ب و نقصان او
برایت آشکار گردد ،و خداوند حسابرس اوست.
خداوند حق را برای اهل آن حفظ کند و در محل استقرار آن قرار دهد .خدای عزیز و جلیل
ابا کرده که پس از حس���ن و حس���ین؟امهع؟ امامت در دو برادر باش���د .و اگر خدا به ما اذن سخن
دهد ،حق آش���کار شده باطل از میان می رود و پرده [ی خود را] از شما بر می دارد ،من به خدا
امید دارم که کفایت کند ،و احسان و والیت را نیکو دارد و حسبنا اهلل و نعم الوکیل».
کمال الدین  476/ 2از ابو الحس ��ن علی بن س ��نان موصلی از پدرش نقل می کند« :هنگامی که
س���ید ما امام حسن بن علی عس���کری؟امهع؟ از دنیا رفتند ،هیئت هایی از قم و جبال با اموالی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آمدند و خبر از ارتحال امام عس���کری؟ع؟ نداش���تند .به س���امرا که رس���یدند س���راغ حضرت را
گرفتند و با خبر فوت ایش���ان مواجه ش���دند ،پرس���یدند :وارث ایشان کیس���ت؟ گفتند :جعفر
بن علی ،س���راغ او را گرفتند ،پاس���خ دادند :برای تفریح با قایقی به دجله رفته مینوشد و آوازه
خوانان هم همراه او هستند !
آنها در میان خود مش���ورت کرده گفتند :این کار ،کار امام نیس���ت ،بعضی گفتند :برویم تا
این اموال را به صاحبان آن بازگردانیم .ابو العباس محمد بن جعفر حمیری قمی گفت :صبر
کنید تا این مرد بازگردد و او را بیازماییم.
وقتی بازگشت نزد او رفتند سالم کردند و گفتند :آقای ما ! ما اهل قم هستیم و جماعتی از
شیعیان و غیر آنان [اهل قم] همراهمان هستند ،و ما پیشتر اموالی برای موالیمان امام حسن
بن علی؟ع؟ می آوردیم .جعفر گفت :حال کجاس���ت؟ گفتند :با ما ،گفت :بیاورید ،گفتند:
ن���ه ،این اموال جریانی جالب دارد ،جعفر گفت :چه جریان���ی؟ گفتند :این اموال گرد می آید
و در آن از عموم ش���یعیان یک دینار و دو دینار اس���ت ،آنها را درون کیس���ه ای قرار می دهند و
مهر می کنند ،ما چون نزد موالیمان امام عسکری؟ع؟ می رسیدیم می فرمودند :تمام مال فالن
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مقدار دینار اس���ت ،از فالنی فالن قدر ،از فالنی فالن مقدار _ تا آنکه اسامی همه را می بردند _
و می فرمودند که چه نقشی بر روی مهرها وجود دارد.
جعفر صدا زد :دروغ می گویید ،در مورد برادرم مطلبی می گویید که چنین نبوده ،این دانش
غیب است و جز خدا کسی ندارد.
آنان با ش���نیدن این س���خن به یکدیگر نگریس���تند ،جعفر گفت :این مال را نزد من بیاورید،
آنها گفتند :ما اجیر و وکیل صاحبان مال هس���تیم ،و آن را جز با نش���انه هایی که از س���یدمان
حس���ن ب���ن علی؟ع؟ به یاد داریم تس���لیم نخواهیم ک���رد ،حال اگر تو امام هس���تی برهان بیاور،
وگرنه آن را به صاحبانش باز می گردانیم تا خود نظر دهند.
جعف���ر نزد خلیفه که در س���امرا ب���ود رفت و از او ی���اری طلبید .خلیفه آن���ان را احضار کرد و
گف���ت :این اموال را به جعفر بس���پارید ،آنها گفتن���د :خداوند امور امیرالمؤمنین ( !) را س���امان
امانت جماعتی اس���ت که فرمان داده اند
ده���د ،ما اجی���ران و وکالی صاحبان اموالیم ،و این
ِ
تنها به کس���ی بس���پاریم که نش���انه داشته باش���د ،و عادت ما با حس���ن بن علی؟ع؟ نیز همین
بود .خلیفه گفت :آن عالمت که میان خود و او داش���تید چه بود؟ گفتند :دینارها ،صاحبان
آن ،اموال و مقدار آن را برایمان توصیف می کرد ،و بعد از آن تس���لیم او می کردیم .ما بارها نزد
ایشان رفتیم و همین نشانه و عالمت ما بود ،و حال ایشان از دنیا رفتند .اگر این مرد صاحب
امر اس���ت ،همان نش���انه ای که برادرش ارائه می داد ارائه دهد ،وگرنه آنها را به صاحبانشان باز
می گردانیم.
جعف���ر گف���ت :یا امیرالمؤمنین ! این ق���وم کذابند و بر برادرم افترا می زنن���د ،و این علم غیب
اس���ت ! خلیفه در پاس���خ گفت :اینان فرستادگانی هس���تند و کاری جز رساندن پیام ندارند،
جعفر هم مبهوت ماند و هیچ نگفت.
آن���ان گفتن���د :اگر امیرالمؤمنین ( !) لطف کند و کس���ی را برای بدرقه ی ما بفرس���تد تا از این
ش���هر خارج ش���ویم ،او هم کس���ی را فرس���تاد .هنگامی که از ش���هر بیرون رفتند ،پس���ری که در
زیبای���ی گوی س���بقت را از همگان ربوده و گویا خادم بود نزد آنان آم���د و ندا کرد :ای فالن بن
فالن ! ای فالن بن فالن ! موالیتان را اجابت کنید ،آنها گفتند :تو خود موالی مایی ،او گفت:
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پناه بر خدا ،من بنده ی موالیتان هستم ،نزد او بروید.
آنها می گویند :ما همراه او رفتیم تا وارد خانه ی موالیمان حسن بن علی؟ع؟ شدیم .یکباره
دیدیم فرزند ایش���ان س���ید ما قائم؟ع؟ به مانند پاره ی ماه بر س���ریری نشسته و جامه هایی سبز
دربردارد .س�ل�ام کردیم و ایش���ان پاس���خ دادند ،س���پس فرمودن���د :تمام مال فالن مق���دار دینار
اس���ت ،فالنی فالن مقدار و فالنی فالن قدر فرس���تاده و همه را بیان کردند .آنگاه به توصیف
لباس ها ،بارها و جانورانی که با خود به همراه داشتیم پرداختند.
ما به شکرانه ی آنچه دانستیم برای خدای عزوجل به سجده افتادیم ،و زمین مقابل ایشان
را بوسه دادیم ،از آنچه می خواستیم پرسیدیم و پاسخ گرفتیم ،و اموال را برای ایشان آوردیم.
ایش���ان فرم���ان دادند از این پس مالی به س���امرا نیاوریم ،زیرا کس���ی را در بغ���داد می گمارند
ک���ه ام���وال نزد او برده ش���ود و توقیعات از نزد او بیرون آید ،و از حضور ایش���ان مرخص ش���دیم.
حضرت مقداری حنوط و کفن به ابو العباس محمد بن جعفر قمی حمیری دادند و فرمودند:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خداوند پاداش تو را در مورد خودت افزون کند .ما به گردنه ی همدان نرس���یده بودیم که او از
دنیا رفت ،؟حر؟.
ما بعد از آن اموال را نزد وکالیی که در بغداد حضور داش���تند می بردیم و توقیعات نیز از نزد
آنها بیرون می آمد.
مصنف این کتاب [ش���یخ صدوق؟حر؟] می گوید :این جریان بر آ گاهی خلیفه از امر امامت
و کس���ی ک���ه عهده دار آن اس���ت داللت دارد ،از این روس���ت ک���ه با آن قوم و اموال���ی که همراه
داش���تند کاری نداش���ت .جعفر را از آنان بازداشت و دس���تور نداد اموال را تسلیم او کنند ،جز
آنکه دوست داشت این مطلب مخفی بماند و نشر نیابد ،تا مبادا مردم بدان رهنمون شوند !
جعفر کذاب پس از فوت امام حسن بن علی؟ع؟ بیست هزار دینار نزد خلیفه برد و گفت:
یا امیرالمؤمنین ! مرتبت و جایگاه برادرم را برای من قرار دهید ،او پاس���خ داد :منزلت برادرت
از جانب ما نبود بلکه از س���وی خدا بود ،ما س���عی بر آن داش���تیم که جایگاه او را پایین آوریم
ول���ی خداون���د عزوجل ابا کرد مگ���ر آنکه هر روز او را ب���اال برد ،و این بابت نگاه���داری ،برخورد
نیک���و ،دان���ش و عبادت او بود .ح���ال تو اگر نزد ش���یعیان برادرت از آن جای���گاه برخورداری به
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م���ا نی���ازی نخواهی داش���ت ،اگر هم چنین نیس���ت و شایس���تگی های او را ن���داری ،ما برایت
فایده ای نداریم».

1

همان  488/ 2از محمد بن شاذان بن نعیم نقل می کند« :مردی از اهالی بلخ ،مالی را به همراه
نامه ای _ که در آن نوشته ای نبود ،و تنها با انگشت خود بر آن کشیده بود _ فرستاد و به رسول
گفت :این مال را با خود ببر و به کس���ی بده که تو را از ماجرای آن خبر دهد و جواب نامه را نیز
بگوید .آن مرد هم به عسکر [سامرا] آمد و نزد جعفر رفته ماجرا را گفت ،جعفر پرسید :آیا تو به
بداء اعتقاد داری؟ گفت :آری ،جعفر گفت :نظر رفیقت تغییر یافته و از تو خواس���ته این مال
را به من بسپاری ! او گفت :این پاسخ قانع کننده ای نیست و بیرون آمد...
و در ادامه نامه ای از امام؟ع؟ رسید که پاسخ او را داد و به مقصودش رساند».

2

کافی  523/ 1از حسن بن عیسی عریضی روایت می کند« :پس از آنکه امام حسن عسکری؟ع؟
از دنیا رفتند ،مردی مصری مالی را برای امام زمان؟ع؟ به مکه آورد ولی با اختالف میان مردم
مواجه ش���د ،برخی گفتند :امام عس���کری؟ع؟ بدون آنکه کس���ی را جانش���ین قرار دهد از دنیا
رفت ،و جانشین جعفر است ،بعضی هم گفتند :او جانشین تعیین نمود.
م���رد مصری ش���خصی به نام ابو طالب را با نامه ای به عس���کر فرس���تاد .او ب���ه آنجا آمد و نزد
جعفر رفت و از او برهان و دلیل بر امامت خود خواست ،وی گفت :اکنون مجال آن نیست.
ابو طالب هم آمد و نامه را به دست سفراء داد ،پاسخ او چنین آمد :خداوند به تو در مصیبت
رفیقت پاداش دهد که از دنیا رفت ،و درباره ی آن مالی که وی با خود داشت سفارش کرد که
آن را به فردی مطمئن بدهد تا در آن به وظیفه عمل کند ،و نامه اش پاسخ داده شد».
کم ��ال الدی ��ن  483/ 2از اس ��حاق بن یعقوب روای ��ت می کند« :از محمد ب���ن عثمان َعمری؟حر؟
خواس���تم نامه ای را که در آن س���ؤاالت پیچیده ام را مطرح کرده بودم به ناحیه برس���اند .توقیع
ب���ا ّ
خط موالیمان صاح���ب الزمان؟ع؟ چنین آمد :اما آنچه درباره اش س���ؤال ک���ردی _ خدا تو
را راهنمای���ی کند ،و از منکرین من از اهل بیت و پس���ر عموهایم محف���وظ دارد _ ؛ بدان ! میان
 .1الثاقب فی المناقب  ،267/تبصرة الولی  130/و مشابه آن الخرائج و الجرائح 1108/ 3
 .2دالئل االمامة  ،287/الخرائج و الجرائح  1129/ 3و الثاقب فی المناقب 261/
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خدای عزوجل و هیچ کس خویش���اوندی نیس���ت [و لذا هرکه به باطل بگرود نپندارد نس���بش
کارس���از اس���ت] .هرکس مرا انکار کند از من نبوده و راه او راه پس���ر نوح؟ع؟ اس���ت .اما عمویم
جعفر و فرزندانش ،بسان برادران یوسف؟ع؟ هستند.
اما فقاع؛ نوشیدن آن حرام است ،ولی شلماب 1عیبی ندارد.
اما اموالتان؛ ما تنها برای پاک ش���دن ش���ما آن را می پذیریم ،پس هرکه خواس���ت برس���اند و
هرآنکه خواست دریغ کند ،زیرا آنچه خدا به من داده بهتر از آن است که به شما داده است.
اما ظهور فرج؛ موکول به خداوند _ تعالی ذکره _ است ،و وقت گزاران دروغ می گویند.
اما س���خن کس���ی که می پندارد حس���ین؟ع؟ کش���ته نش���ده؛ کفر ،تکذیب [حق] و گمراهی
است.
ام���ا در رخداده���ا؛ به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر ش���ما و من حجت
خدا بر آنان هستم.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ام���ا محم���د بن عثم���ان عمری _ که خدا از او ،و پیش���تر از پدرش راضی باش���د _ ؛ ثقه ی من
است و نامه ی او نامه ی من است.
ام���ا محم���د ب���ن علی بن مهزی���ار اه���وازی؛ خداون���د دل او را اص�ل�اح و تردی���دش را بر طرف
خواهد کرد.
اما آنچه به ما رساندی؛ ما تنها آن را قبول می کنیم که پاک و طاهر باشد.
پول [پرداختی به] زن آوازه خوان حرام است.
محمد بن شاذان بن نعیم هم مردی است از شیعیان ما اهل بیت.
ام���ا ابو الخطاب محمد بن ابو زینب اجدع؛ او ملعون اس���ت ،و یاران���ش نیز ملعونند ،با هم
باوران آنان هم مجلس نشو که من و پدرانم؟مهع؟ از آنان بیزاریم.
اما کس���انی که به اموال ما دس���ت می برند؛ هرکس چیزی از آن را حالل بش���مارد و مصرف
کند ،جز این نیست که آتش می خورد...
اما پش���یمانی گروهی که با آنچه به ما رس���اندند در دین خدای عزوجل دچار تردید ش���دند؛
 .1گویا آب شلغم است.
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ما به کسی که می خواهد آن را پس گیرد پس دادیم ،و نیازی به صله ی کسانی که شک دارند
نداریم.
َ
َ
َ
َ
أ
أ
آ
ّ
أ
َ
ْ
َُ
ُ َ
َ
ُ
ام���ا علت غیبت؛ خدای عزوجل می فرماید :يَ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا لا ت� ْس�لوا ع نْ� � ش� ي َ� َاء ِإ� نْ� ت� ْب�د
َ ُ تَ ْ ُ
لك ْم � ُس�ؤ ك ْم 1،اى كس���انى كه ايمان آوردهايد ،از چيزهايى كه اگر براى ش���ما آش���كار گردد شما را
اندوهناک مى كند نپرس���يد .یک یک پدرانم؟مهع؟ بیعت طاغوت زمان را بر گردن داش���تند ،ولی
من زمانی که خروج می کنم بیعت احدی از طاغوت ها بر گردنم نخواهد بود.
ام���ا چگونگی به���ره مندی از من در دوران غیبت؛ مانند بهره مندی از خورش���ید اس���ت آن
هنگامی که ابر آن را از دیدگان بپوش���اند ،و من امان اهل زمینم ،چنانکه س���تارگان امان اهل
آسمانند.
در سؤال از آنچه ربطی به شما ندارد را ببندید ،و برای آ گاهی از آنچه کفایت شده اید،
پس ِ
خ���ود را به زحم���ت نیاندازید ،و ب���رای تعجیل فرج بس���یار دعا کنید ،زیرا آن فرج شماس���ت،
ّ
2
و السالم علیک یا اسحاق بن یعقوب و علی من اتبع الهدی».
مطالب دیگری نیز پیرامون جعفر خواهد آمد.

برخی توقیعات امام مهدی؟جع؟ ،پاسخ ها و نامه های ایشان
آ
ق
صدو�؟حر؟ ب�ه دعای امام؟ع؟ ب�ه ند� ی�ا می � ی�د
ش� ی� خ�
کمال الدین  502/ 2می نویسد« :ابو جعفر محمد بن علی اسود برایم گفت :علی بن الحسین
بن موس���ی بن بابویه پس از وفات محمد بن عثمان َعمری؟حر؟ از من خواس���ت تا از ابو القاس���م
حس���ین بن روح درخواس���ت کنم که از موالیمان صاحب الزمان؟ع؟ بخواهد به درگاه خدای
عزوجل دعا کنند تا فرزندی پسری به او عطا نماید.
من این پیغام را رس���اندم ،و ایش���ان آن را به حضرت ابالغ نمود ،و بعد از س���ه روز به من خبر
 .1سوره ی مائده 101/
 .2غیبت ش���یخ طوس���ی  ،176/اعالم الوری  ،423/الخرائج و الجرائح  ،1113/ 3احتجاج  469/ 2و کش���ف الغمة
321/ 3
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داد که حضرت برای علی بن الحس���ین دعا کرده اند ،و فرزندی مبارک که خدا او را نافع قرار
می دهد زاده خواهد شد ،و پس از او نیز فرزندانی به هم خواهند رسید.
اب���و جعفر محمد بن علی اس���ود گوید :من نی���ز درباره ی خود همین درخواس���ت را کردم که
دع���ا کنند خدا فرزندی به من عنایت کند ،ولی اجابت نکرد و گفت :راهی بدان [خواس���ته]
نیس���ت .پس علی بن الحس���ین ،صاحب محمد [ش���یخ صدوق] و پس از او فرزندانی دیگر
شد ،ولی من نه.
ش���یخ صدوق بعد از نقل این جریان می نویس���د :ابو جعفر محمد بن علی اس���ود؟حر؟ بارها _
که مرا می دید به مجلس اس���تادم محمد بن حس���ن بن احمد بن ولید می روم و به کتب علم
و نگاه���داری آن رغب���ت دارم _ به من گفت :هیچ عجیب نیس���ت تو چنی���ن رغبتی به دانش
داشته باشی ،زیرا به دعای امام؟ع؟ به دنیا آمده ای».
رجال نجاش ��ی  261/می نویس ��د« :علی بن الحس���ین بن موس���ی بن بابویه قمی ابو الحس���ن،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ب���زرگ قمیی���ن ،پیش���گام ،فقیه و م���ورد اعتماد آنان در عصر خ���ود بود .او به ع���راق آمد و به ابو
القاس���م حس���ین بن روح؟حر؟ نزدیک ش���د و سؤاالتی از او پرس���ید .بعدها هم به دست علی بن
جعفر بن اسود نامه ای به ایشان رساند و درخواست نمود آن را به صاحب؟ع؟ برساند ،و در آن
تقاضای فرزند کرده بود ،پاسخ آمد :برایت در این باره به درگاه خدا دعا کردیم ،و دو پسر نیک
روزی خواهی شد .پس ابو جعفر و ابوعبد اهلل از کنیزی برای او به دنیا آمدند.
ابوعبد اهلل حس���ین بن عبد اهلل می گفت :از ابو جعفر [ش���یخ صدوق] شنیدم که می گفت:
من به دعای صاحب االمر؟ع؟ به دنیا آمدم ،و به این مطلب افتخار می کرد».
دختر عمویش
غیبت شیخ طوسی  187/می نگارد« :علی بن الحسین بن موسی بن بابویه با
ِ
محمد بن موس���ی بن بابویه ازدواج کرده بود ،لکن فرزندی از او برایش به دنیا نیامد .از این رو
برای ش���یخ ابو القاسم حس���ین بن روح؟حر؟ نامه نوش���ت که از حضرت درخواست کند از خدا
بخواهند تا فرزندانی فقیه برای او به دنیا آیند.
جواب چنین آمد :تو از این زن فرزندی نخواهی داش���ت ،ولی مالک کنیزی دیلمی خواهی
شد و دو فرزند فقیه از او برایت زاده می شوند.

988

ابوعبد اهلل بن سوره به من گفت :ابو الحسن بن بابویه؟حر؟ سه فرزند داشت؛ محمد و حسین
فقی���ه بودند و در حفظ مطالب مهارت خوبی داش���تند ،و مطالبی را به خاطر می س���پردند که
دیگر اهل قم توانایی آن را نداشتند .آن دو برادری به نام حسن نیز داشتند که بین آن دو بود،
وی به عبادت و زهد مشغول بود ،با مردم ارتباطی نداشت و از فقاهت نیز برخوردار نبود.
هم���و گوید :ه���ر زمان که ابو جعف���ر و ابوعبد اهلل دو پس���ر علی بن الحس���ین مطلبی را روایت
می کردند ،مردم از حافظه ی آنان شگفت زده شده می گفتند :این امر به شما اختصاص دارد
و به جهت دعای امام است .این مطلب در میان اهل قم مشهور بود».

ا� ف
س� ی�ر خ�ود َعمری؟حر؟ خ� ب�ر می ن
امام مهدی؟جع؟ ا�ز فو� ت
ده�د
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  226/از جعفر بن احمد نوبختی نقل می کند« :پدرم احمد بن ابراهیم و
عموی���م اب���و جعفر عب���د اهلل بن ابراهیم و جماعت���ی از خاندان _ یعنی بنی نوبخ���ت _ برایم نقل
کردن���د :هنگامی که بیماری ابو جعفر عمری ش���دت یافت ،گروهی از بزرگان ش���یعه از جمله
اب���و علی بن همام ،ابوعبد اهلل بن محمد کاتب ،ابوعبد اهلل باقطانی ،ابو س���هل اس���ماعیل بن
عل���ی نوبخت���ی ،ابوعبد اهلل ب���ن وجناء و دیگر از سرشناس���ان نزد ابو جعف���ر؟حر؟ آمدند و گفتند:
اگر حادثه ای رخ دهد ،چه کس���ی به جای ش���ما خواهد بود؟ فرمود :این ابو القاسم حسین بن
روح بن ابی بحر نوبختی قائم مقام من ،س���فیر میان ش���ما و صاحب االمر؟ع؟ ،وکیل و ثقه ی
امین است ،پس در امور خود بدو رجوع کنید و در مسائل ّ
مهم خود بر او اعتماد کنید که من
بدانچه گفتم مأمور بودم و آن را رساندم».

کمال الدین  502/ 2از ابو جعفر محمد بن علی اسود؟حر؟« :ابو جعفر َعمری برای خود قبری کند

و با ساج 1آماده اش کرد ،در این باره از او سؤال کردم ،فرمود :مردم اغراضی دارند.
ً
بعدا نیز در این باره سؤال کردم و گفت :من امر شده ام که کار خود را به پایان برسانم .و بعد
از دو ماه از دنیا رفت».

2

 .1درختی است محکم.
 .2غیبت شیخ طوسی  ،222/الخرائج و الجرائح  1120/ 3و اثبات الهداة 677/ 3
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پ� خ
اس� امام؟جع؟ در ن� ف�ی ت� ف�و�ی ض�
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  178/از علی ب ��ن احمد دالل قم ��ی روایت می کند« :گروهی از ش���یعیان
اخت�ل�اف کردن���د ک���ه آیا خداوند خل���ق و رزق را به امام���ان؟مهع؟ تفویض کرده یا ن���ه ،طائفه ای
گفتن���د :ای���ن امر محال اس���ت زیرا کس���ی جز خ���دا قادر بر خلق اجس���ام نیس���ت ،برخی دیگر
گفتن���د :خداون���د این ق���درت را به ائمه؟مهع؟ داده و این امر را به ایش���ان تفویض نموده اس���ت،
لذا آنان می آفرینند و روزی می دهند .این دو گروه در این باره با یکدیگر در نزاع بودند که کسی
گفت :چرا به ابو جعفر محمد بن عثمان عمری رجوع و از او در این مورد پرس���ش نمی کنید تا
حق را برایتان آش���کار س���ازد؟ او طریق به صاحب االمر؟جع؟ اس���ت .آنها هم نامه ای نوشته و
برای او فرستادند.
ب���ه واس���طه ی او توقیعی بیرون آمد و این نس���خه ای از آن اس���ت؛ خداوند تعالی اس���ت که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اجس���ام را آفرید و ارزاق را تقس���یم کرد ،زیرا او نه جس���م اس���ت و نه در جسمی حلول می کند،
ْ
َ
َ ثْ شَ ئٌْ َ ُ َ َّ
الس ِم ي� ُع ال بَ� ِص ي� ُر 1،هیچ چیزی مانند او نیست و اوست شنوای بینا.
ل يْ� َس ك ِم� ِل ِه �� وهو
ام���ا امامان؟مهع؟؛ آن���ان از خداوند متع���ال می خواهند ،پ���س او می آفریند ،از او درخواس���ت
ّ
می کنند و او روزی میدهد ،تا درخواست آنها را اجابت کند و حقشان را بزرگ دارد».

ّ �غ
ال� ن
ا� و ن�هی ا�ز �غ لو
رد ب�ر ی
احتجاج  473/ 2می نگارد« :از جمله توقیعاتی که از سوی صاحب الزمان؟ع؟ صادر شده و

ّرد بر غالیان است ،پاسخ نامه ی محمد بن علی بن هالل کرخی است :ای محمد بن علی !
خداوند برتر و باالتر از آن اس���ت که وصف می کنند _ س���بحانه و بحمده _ ،ما ش���ریکان او در
دان���ش و قدرتش نیس���تیم ،جز او دیگری غیب را نداند 2همانس���ان که در کتاب اس���توار خود
 .1سوره ی شوری 11/
 .2عالم���ه ی محقق مجلس���ی؟حر؟ پس از نقل ای���ن روایت می فرماید :مقصود از نفی علم غیب در این روایت ،آن اس���ت
که کس���ی بدون وحی و الهام از غیب با خبر ش���ود ،اما آ گاهی از غیب به وس���یله ی وحی و الهام قابل انکار نیست ،زیرا
عم���ده ی معج���زات پیامبران و اوصیا؟مهع؟ ،خبر از امور غیبی بوده اس���ت ،و خداوند خود آنها را اس���تثنا کرده می فرماید:
َ ً لاّ
َ َ َ
َ َ
ُ َ
ُ
���ول ،داناى غیب ،كس���ى را بر غيب خود آ گاه نمى كند مگر
ظه ُر علی غ ِیبه أحدا إ َمن ارتضی ِمن َر ُس ٍ
یب فال ی ِ
عالم الغ ِ
رسولی را که از او خشنود باشد ،بحار االنوار  .268/ 25م
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قُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ف َّ َ َ ت َ أ
ر� ْال�غَ ْ� َ� إ�لا ُ
ال� ض
اهلل 1،بگ���و :هر كه در
ا� و
فرم���وده _ تبارک���ت أس���ماؤه � :ل لا ي�علم م ن� ِ� ي� السماو ِ
ي ب ِ
آس���مان ها و زمين اس���ت _ جز خدا _ غيب را نمىدانند.

من و تمامی پدرانم از اولین؛ آدم ،نوح ،ابراهیم ،موسی و دیگر از پیامبران ،و آخرین؛ محمد
رس���ول خدا ،عل���ی بن ابی طالب و دیگر امامان؟مهع؟ که گذش���تند تا پایان زم���ان و دوران من،
َ ً
أَ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ
بندگان خدای عزوجل هستیم ،خداوند عزوجل می فرمایدَ :و َم نْ� �ع َر ض� ع نْ� ِ ذ�ك ِر ي� ف� ِإ� نّ� له َم ِع ي� ش� ة�
ضَ نْ ً َ نَ ْ شُ ُ ُ َ ْ َ ْ ق َ َ ة أَ ْ َ ق َ َ َ ّ َ َ شَ ْ تَ ن أَ ْ َ َ قَ ْ ُ نْ تُ َ ً ق َ َ َ �ذَ َ أَ تَ تْ َ
��كا و�ح�ره ي�وم ال ِ� ي�ام ِ� �عمى � .ال ر ِب� ِلم ح�ر� ِ� ي� �عمى و�د ك�� ب� ِص ي�را � .ال ك ِلك ���ك
َ �ذَ َ ْ
آ َُ ََ َ َ
ُْ
زندگى تنگ [و
� يَ� تا� ن�ا ف� ن� ِس ي� ت�ها َوك ِلك ال يَ� ْو َم ت� ن� َسى 2،و هر كس از ياد من دل بگرداند ،در حقيقت
ِ
س���ختى] خواهد داش���ت ،و روز رس���تاخيز او را نابينا محش���ور مى کنيم .مى گويد :پروردگارا ! چرا مرا
نابينا محش���ور كردى با آنكه بينا بودم؟ مى فرمايد :همان طور كه نش���انههاى ما بر تو آمد و آن را به

فراموشى سپردى ،امروز همان گونه فراموش مى شوى.
ای محمد بن علی ! جاهالن و نادانان شیعه و کسانی که بال پشه بر باورشان رجحان دارد،
ما را آزار داده اند .من خدایی را که الهی جز او نیس���ت و به عنوان گواه کافی اس���ت ،رس���ولش
محم���د؟ص؟ ،فرش���تگانش ،انبیا و اولیای���ش و تو و هر آنکه نامه ی من را بش���نود گ���واه می گیرم
که نزد خدا و رس���ولش از کس���ی که می گوید ما عالم به غیب هس���تیم و با خدا در حکومتش
ش���راکت داری���م ،یا آنکه م���ا را در جایگاهی غیر از آن جایگاه که خدا برای ما پس���ندیده و ما را
برای آن آفریده قرار دهد ،و یا از آنچه برایت در صدر این نامه تفس���یر و بیان کردم درباره ی ما
تج���اوز کند بیزاری می جویم ،و ش���ما را گواه می گیرم که هرکس���ی که م���ا از او بیزاری جوییم،
خدا ،فرشتگان ،رسل و اولیای او از او بیزاری جویند.
من این توقیع را که در این نامه است در گردن تو و هرکه آن را بشنود امانت قرار دادم که آن را
از احدی از موالی و شیعیانم کتمان نکند ،تا جایی که همه ی موالیانم از آن آ گاه شوند .امید
است خداوند عزیز و جلیل آنان را دریابد ،پس به اعتقاد حق بازگردند ،و از آنچه از فرجامش
آ گاه نیستند ،دست نگاه دارند.
 .1سوره ی نمل 65/
 .2سوره ی طه 124 - 126/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
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احادیث والدت
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پ���س هرآنک���ه نامه ی مرا بفهمد ول���ی به آنچه امر و نهی کردم رج���وع نکند ،لعنت خداوند و
بندگان صالح او که ذکر کردم بر او وارد آمده است».
تفسیر عیاشی  16/ 1از یوسف بن سخت بصری« :توقیعی به ّ
خط محمد بن محمد بن علی

1

دیدم که در آن آمده بود :بر شما واجب است که اعتقاد داشته باشید ما پیشوایان [از جانب]
خدا هستیم ،امامان و خلفای خداوند در زمین ،امینان او بر خلق و حجج او در بالد هستیم،
حالل و حرام را می شناسیم و تأویل کتاب و فصل الخطاب را می دانیم».

ف
هد� ت� ق�و� تی� ا� ن ض
ع� ف� ن
ا� ش� ی�عه
ن�امه ای ب�ا
ما� � ی
ی
غیبت شیخ طوسی  172/از علی بن ابراهیم رازی روایت می کند« :شیخ مورد اعتماد 2در بغداد
برای���م گفت :اب���ن ابی غانم قزوین���ی و جماعتی از ش���یعیان در مورد جانش���ین دچار اختالف
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ش���دند ،اب���ن ابی غانم می گفت :ابو محمد؟ع؟ بدون جانش���ین از دنیا رف���ت .آنها در این باره
نامه ای نوش���تند و به ناحیه فرس���تادند .پاس���خ به ّ
خط امام؟ع؟ چنین آمد :بس���م اهلل الرحمن
الرحی���م ،خداون���د ما و ش���ما را از ضاللت و فتنه ها نگاه دارد ،روح یقین ببخش���د و از عاقبت
بد پناه دهد.
به من خبر رس���یده که جماعتی از ش���ما در اعتقادش���ان به تردید افتاده اند و در والیان امور
دچار ش���ک و س���رگردانی ش���ده اند ،این مطلب ما را به خاطر ش���ما _ و نه به خاطر خودمان _
اندوهگی���ن س���اخت ،چرا که خدا با ماس���ت و هیچ نی���ازی به غیر او نداریم ،حق با ماس���ت
لذا کس���ی که خود را از ما باز دارد ،موجب ه���راس ما نخواهد بود ،و ما پرورش یافتگان ّربمان
هستیم و پس از آن خلق پرورش یافتگان ما هستند.
ای جماع���ت ! چ���را در تردید آمد و ش���د می کنید و در حیرت واژگونید ،مگر س���خن خدای
ً
 .1ظاهرا تصحیفی به هنگام نس���خه برداری منبع صورت گرفته اس���ت و محمد بن الحس���ن بن علی که امام عصر؟ع؟
است ،به محمد بن محمد بن علی تبدیل شده است ،هم چنان که محقق تفسیر عیاشی نیز اشاره می کند .م
 .2مقصود ،جناب عثمان بن سعید َعمری؟حر؟ سفیر نخست امام مهدی؟جع؟ می باشد ،هم چنان که مرحوم طبرسی
در احتجاج بدان تصریح می کند ،احتجاج  .466/ 2م
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أُ
آ ُ أَ
أَ ُ َ َّ
أ ْ ُ
َ َ أَ ُ َّ
الر ُس َ
ول َو�و ِل ي� ال�مر ِم ن�ك ْم 1،اى
عزیز و جلیل را نشنیدهاید :يَ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا � ِط ي� ُعوا اهلل و� ِط ي�عوا
كسانى كه ايمان آوردهايد ،خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد؟

آی���ا از وقایع���ی که ب���رای امامانتان _ که درود بر درگذش���ته و باقی آنان ب���اد _ رخ می دهد و در
روایات آمده ،آ گاه نبودید؟
آیا ندیدید که چسان خداوند برایتان پناهگاه هایی قرار داد تا بدان پناه برید؟ و نشان هایی
گذارد تا بدان رهنمون شوید؟ از زمان آدم؟ع؟ تا زمانی که آنکه از دنیا رفته [امام عسکری؟ع؟]
ظاهر ش���د [و امامت به ایش���ان رسید] ،هرگاه نشانه ای غائب ش���ود دیگری آشکار می گردد ،و
چون س���تاره ای ناپدید گردد س���تاره ای دیگر طلوع می کند .پس چون خدا او را به س���وی خود
ب���رد ،گم���ان کردید که خدای تعالی دین خود را از میان برده و س���بب می���ان خود و خلقش را
بریده اس���ت؟ هرگز ،این نبوده و نخواهد بود تا آنکه قیامت ش���ود و امر خدای س���بحان ظاهر
گردد ،در حالی که اینان خوش ندارند.
آن [امام���ی] که گذش���ت با س���عادت از دنیا رف���ت و ما را ب���ه فقدانش دچار نم���ود بر همان
ش���یوه ی پدرانش؟مهع؟ ،بس���ان دو کفش���ی که در برابر یکدیگرند .وصیت و دانش او در ماست
و نیز جانش���ین و قائم مقام او ،تنها ظالم گناهکار اس���ت که با ما بر سر جایگاه او نزاع می کند،
و تنه���ا منکر کافر اس���ت که آن را به جای م���ا ادعا می کند ،و اگر نه آن بود که امر خدای متعال
س���رش آش���کار و علن نمی گردد ،چیزی _ از ّ
مغلوب و ّ
حق ما _ برای ش���ما ظاهر می گش���ت که
َ
عقل هایت���ان از آن در ش���گفت ماند و ش���ک هایتان را بر طرف گرداند ،لک���ن هر آنچه خداوند
بخواهد همان ش���ود ،و برای هر پایانی نوشته ای است .پس تقوای خدا پیشه کنید ،تسلیم ما
باشید و این امر را به ما بازگردانید ،...تالش نکنید از آنچه بر شما پوشیده شده پرده بردارید،
از [راه] راس���ت منحرف نش���وید و به چپ [و کجراهه] نروید ،و بر مس���یر روشن ،و به وسیله ی
ّ
مودت ،به سوی ما بیایید که برایتان خیرخواهی کردم و خداوند بر من و شما گواه است.
اگ���ر محبت ما نس���بت به صالح ،رحمت و دلس���وزی بر ش���ما نبود ،به جای س���خن گفتن
با ش���ما مش���غول به ام���ری بودیم که ب���دان امتحان ش���ده ایم ،یعنی منازع���ه ی ظالم گردنکش
 .1سوره ی نساء 59/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
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گمراه���ی که در گمراهی خود غوطه می خورد ،با پروردگارش مخالفت می کند ،ادعای چیزی
را می کند که برای او نیس���ت ،و ّ
حق کس���ی که خداوند اطاعت از او را واجب گردانیده انکار
می کند .و در دختر رسول خدا؟ص؟ برای من الگویی نیکوست ،و جاهل جامه ی عمل خود را
خواهد پوشید ،و کافر خواهد دانست عاقبت [نیک] دنیا از ِآن کیست.
خداوند ما و شما را به رحمت خود از تمامی مهالک ،بدی ها ،آفات و بالیا مصون دارد که
او بر این امر والیت دارد و بر هر آنچه بخواهد قادر است ،و ولی و حافظ ما و شما باشد ،و درود
و رحمت و برکات خداوند بر تمام اوصیاء و اولیاء و مؤمنین باد».

�غ
ن�هی ا�ز ب� ن
رد� ن�ام امام؟جع؟ در ی� ب� ت� ص�غ ری
کافی  333/ 1از ابوعبد اهلل صالحی روایت می کند« :پس از شهادت امام عسکری؟ع؟ شیعیان
از من خواستند نام و مکان حضرت را سؤال کنم ،جواب اینچنین آمد :اگر آنان را به سوی نام
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

راهنمایی کنی آن را فاش کنند ،و اگر از مکان آ گاه شوند بدان سو راه نمایند...
در حدیثی دیگر ابن رئاب از امام صادق؟ع؟ نقل می کند :کسی جز کافر ،نام صاحب این
امر را نمی برد».
کم ��ال الدی ��ن  509/ 2روایت می کند« :احمد بن خضر بن ابو صالح خجندی در جس���تجو بر
آمد و ترک وطن کرد تا برایش معلوم شود که چه کند ،که توقیعی چنین از صاحب الزمان؟ع؟
برایش صادر شد :هرکه جستجو کند ،در طلب بر آمده ،هر که در طلب برآید ،راه نماید ،آنکه
راه نماید[ ،او را] در معرض قتل قرار داده است ،و هر آنکه چنین کند ،شرک ورزیده.
او هم دست نگاه داشت و بازگشت».

1

کمال الدین  482/ 2و  383از علی بن عاصم کوفی می آورد« :در توقیعات صاحب الزمان؟ع؟
چنین آمد :ملعون است ،ملعون است کسی که در محفل مردم مرا نام برد».
نگارنده :اکثر فقهای ما روایات نهی از نام بردن را مخصوص دوران غیبت صغری دانسته اند ،آن
هنگام که دشمنان به دنبال ایشان بودند ،و به هر مکانی که گمان می کردند ایشان در آنجا حضور
 .1و نیز غیبت شیخ طوسی 196/
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دارد هجوم می آوردند ،حتی کسی را که گمان می کردند به ایشان باردار است زندانی می نمودند !
از این رو گویند بعد از گذش ��ت عصر غیبت صغری ،این حرمت _ با رفع علت _ برداش ��ته ش���ده
است.

1

البته بعید نیس ��ت نهی از بردن نام ،س ��ال پیش از ظهور را نیز ش ��امل ش ��ود ،چرا که دش ��منان به
جس ��تجوی ایش ��ان خواهند پرداخت ،بلکه در روایت آمده که س ��فیانی در مدینه هرکه را که همنام
ایشان باشد ،به قتل خواهد رساند.

ف
� ن�د ن� ن
مو�ه ا�ز پ� خ
ت
کراما� امام مهدی
اس� های � ق�هی و
چ

؟جع؟

احتج ��اج  487/ 2س ��ؤاالت محم ��د ب ��ن عب ��د اهلل ب ��ن جعف ��ر حمیری و پاس ��خ های حض ��رت را
نقل می کند:

«حمیری نوش���ت :بس���م اهلل الرحمن الرحیم ،خداون���د عمرتان را طوالنی ق���رار دهدّ ،
عزت،
کرام���ت ،س���عادت و س�ل�امتتان را دوام بخش���د ،نعمتش را تمام گرداند ،در احس���ان بر ش���ما
و موهبت ه���ای واال و فض���ل خوی���ش نزدت���ان بیفزای���د ،و م���را در رخداده���ای ناگ���وار ف���دای
شما گرداند...
درباره ی اهل بهشت پرسید که چون وارد آن شوند آیا زاد و ولد خواهند داشت؟ پاسخ آمد:
در بهشت زنان باردار نمی شوند و والدتی نخواهد بود ،و نه حیض ،نفاس و...
 .1ش���ایان ذکر اس���ت که برخی فقیهان قائل به جواز بردن نام خاص امام؟ع؟ در این اعصار شده اند ،برخی هم قائل به
حرمتند.
محدث نوری؟حر؟ پس از نقل بر خی روایات می نگارد :این احادیث صریح در آن است که عدم جواز بردن نام موالیمان
حضرت مهدی؟ع؟ با نام معهود ،یکی از ویژگی ها و خصائص ایشان است مانند غیبت و طول عمر .و پایان این منع،
ظهور ،استیالء و حکومت ایشان است ،و کسی غیر از خدای متعال از ّ
سر و حکمت آن آ گاه نیست ،نه بابت هراس و
تقیه _ که پدران گرامی او؟مهع؟ و بلکه خواص شیعیان نیز بدان مبتالیند ،و نیز بسیاری از القاب شایع ایشان ،با این نام
[م ح م د] فرقی ندارد [و اگر این حکم بابت هراس و تقیه می بود ،می بایس���ت دیگر اس���امی ایشان نیز مشمول این حکم
می شد] _ که با نبود آن منتفی گردد ...مستدرک الوسائل 286/ 12
در روایات بس���یاری پایان منع تس���میه ،ظهور و قیام امام؟ع؟ عنوان شده اس���ت ،ر.ک به مصدر پیشین و نیز واجبنا فی
عصر الغیبة  .54/م
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چ���ون مؤمن فرزن���دی خواه���د ،خداوند آن را ب���دون ب���ارداری و والدت خواهد آفری���د ،بر آن
صورتی که بخواهد...
پرسید :آیا خاک قبر [امام حسین؟ع؟] با مرده در قبر قرار داده می شود؟
پاسخ آمد :با مرده در قبر قرار داده می شود ،و با حنوط او نیز مخلوط می گردد ،ان شاء اهلل...
پرس���ید :نقل شده که امام صادق؟ع؟ بر کفن پسرش نوش���ت :اسماعیل شهادت می دهد
ب���ه ال ال���ه اال اهلل ،آیا گواهی به ال ال���ه اال اهلل را می توانیم با خاک قبر امام حس���ین؟ع؟ یا غیر آن
بنویسیم؟
پاسخ آمد :این کار جایز است.
پرس���ید :آی���ا ش���خص می تواند با تس���بیحی از تربت امام حس���ین؟ع؟ تس���بیح گوی���د ،و آیا
فضیلتی در آن است؟
پاس���خ آمد :ش���خص با آن تس���بیح می گوید ،هیچ یک از تس���بیح ها برتر از آن نیست .یکی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از فضائل آن این اس���ت که شخص تس���بیح را می گرداند ،اما فراموش می کند تسبیح بگوید،
و برای او تسبیح می نویسند.
پرسید :آیا می توان بر مهری از تربت امام حسین؟ع؟ سجده نمود ،و آیا فضلی در آن است؟
جواب آمد :جایز است ،و فضیلت در آن است»...
کم ��ال الدی ��ن « :500/ 2جعف���ر بن حمدان س���ؤاالتی در م���ورد احکام اوالد و وقف پرس���ید و
جواب آن آمد»...
کافی  524/ 1از ابو عقیل عیسی بن نصر روایت می کند« :علی بن زیاد صیمری نامه ای نوشت
و تقاضای کفن کرد ،پاسخ آمد :تو در سال هشتاد 1بدان نیاز خواهی داشت ،وی نیز به سال
هشتاد مرد و چند روز پیش از مرگ برایش کفنی ارسال شد».
کمال الدین  510/ 2از اسحاق بن حامد کاتب ،کرامتی از امام؟ع؟ در مورد مردی که لباسی برای
حضرت فرستاده بود نقل می کند.

2

 .1هشتاد سالگی و یا سال  80سده ی سوم هجری
 .2الخرائج و الجرائح  ،1132/ 3الثاقب فی المناقب  262/و اثبات الهداة 680/ 3
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کافی  520/ 1از حسن بن فضل بن زید یمانی کرامتی از کرامات امام؟ع؟ را نقل می کند.

1

همان  523/ 1از محمد بن علی بن ش ��اذان نیشابوری روایت می کند که کرامتی در رابطه با مالی
که برای حضرت فرستاده بود ،برایش پیش آمد.

2

توقیع ��ات صادره از امام عصر؟جع؟ متعدد اس ��ت ،و در معجم احادی ��ث االمام المهدی؟ع؟ آنها
را گرد آورده ایم.
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 .1کمال الدین  ،490/ 2ارشاد  ،353/اعالم الوری  419/و الخرائج و الجرائح 704/ 2
 .2کمال الدین  485/ 2و  509و دالئل االمامة 286/
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فصل سی و ششم

ن
�ظ
ن
ش
��ا�ه های هور
مروری بر برخی از نشانه های ظهور

در فص ��ول گذش ��ته بیش ��تر نش ��انه ها ذک ��ر ش ��د ،و یک ��ی از اس ��توارترین آنه���ا روای���ت جاب���ر از
امام باقر؟ع؟ بود.

1

برخی در ش ��مارش عالمات ظهور و تطبیق آن ،و برخی هم در ّرد آنها و ّرد تطبیقاتش���ان _ هرچند
واضح باش ��د _ جانب افراط را گرفته اند ،و صحیح آن اس ��ت که نش ��انه ها بررس���ی و تحقیق ش���ود،
و تطبیق آن اگر واضح باشد پذیرفته شود.

ئ
وم�دی و نا��ت�ظ ار ف� جر� پ� ش
رور� می ن
ا� را ب�ر اساس آ�ر�ز ن
ع� ن
ده�د
ا�مه؟مهع؟ ،ش� ی� ی
االمامة و التبصرة  93/از علی بن مهزیار نقل می کند« :به امام هادی؟ع؟ نامه نوشتم و درباره ی
فرج س���ؤال کردم ،پاس���خ آمد :هنگامی که صاحبتان از س���لطه ی ظالمین غائب شد ،منتظر
فرج باشید».
ارش ��اد  360/از حس ��ن بن جهم روایت می کند« :مردی از امام کاظم؟ع؟ درباره ی فرج س���ؤال
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
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کرد ،ایش���ان فرمودند :می خواهی برایت مفصل بگوی���م یا مجمل؟ او گفت :مجمل ،حضرت
فرمودن���د :هنگام���ی ک���ه بیرق ه���ای قی���س در مص���ر ،و بیرق های کن���ده در خراس���ان به زمین
فرود آید».

2

سؤال موجود در این روایت از فرجی خاص در زمان امام کاظم؟ع؟ است ،یعنی ایامی که هارون بر
شیعیان بسیار سخت می گرفت ،و نشانه ی وارد در آن از ظهور بعید است ،گرچه برخی پنداشته اند
مقصود از این فرج ظهور امام مهدی؟ع؟ است.

ت
وص� ف� اعصار �ظ لم و ب�ه خ�صوص عصر �ظ هور
� ی
مجله ی تراثنا  _ 217/ 15مختصر اثبات الرجعة _ از محمد بن مسلم نقل می کند« :مردی از امام
صادق؟ع؟ پرسید :قائمتان چه زمان ظهور می کند؟ حضرت فرمودند :آنگاه که گمراهی فزون
و هدایت کم شود ،جور و فساد فراوان و صالح و راستی کم گردد ،مردان به مردان و زنان به زنان
 .1تفسیر عیاشی 64/ 1
 .2غیب���ت ش���یخ طوس���ی  ،272/الخرائج و الجرائح  ،1165/ 3اعالم الوری  ،429/کش���ف الغم���ة  ،251/ 3منتخب
االنوار  ،36/اثبات الهداة  728/ 3و بحار 214/ 52
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بس���نده کنند ،فقیهان به دنیا ،و اکثر مردم به اش���عار و شعرا روی آورند ،گروهی از اهل بدعت
مس���خ و به صورت بوزینه و خوک در آیند ،سفیانی بیاید ،سپس دجال خروج کند و بسیار به
گمراهی بکشاند ،آن هنگام در شب بیست و سوم ماه رمضان است که نام قائم؟ع؟ ندا شود و
در روز عاشورا قیام کند ،گویا او را می بینم که میان رکن و مقام ایستاده و جبرئیل در حضورش
ن���دا در می دهد[ :بیعت با ایش���ان] بیعت با خداس���ت ،پس ش���یعیان به س���وی او می آیند».

1

کشف الحق  187/آن را نقل می کند و در ادامه آمده است« :پس شیعیان ایشان از اطراف زمین
به س���وی ایش���ان می آیند _ و زمین برایشان درنوردیده می ش���ود _ تا بیعت کنند .آنگاه رهسپار
کوف���ه ش���ده و در نج���ف آن فرود میآی���د .از آنجا لش���کرها را برای دفع ّ
عمال دجال به ش���هرها
می فرستد .پس او زمین را از داد و عدل میآ کند ،آنسان که از بیداد و ستم پر شده است.
عرض کردم :ای پسر پیامبر ! پدر و مادرم فدایتان ،آیا کسی از اهل مکه می داند که قائمتان
از کجا بدان می آید؟ فرمودند :نه ،او به طور ناگهانی بین رکن و مقام ظاهر خواهد شد».
نگارنده :مقصود از دجال در این حدیث ،دجال موعود نیست ،بلکه حاکم یا عالم سوئی است
که سفیانی را همراهی می کند.

غیب ��ت نعمان ��ی  278/از اصب ��غ ب ��ن نباته روای ��ت می کن ��د« :از امیرالمؤمنین؟ع؟ ش���نیدم که
فرمودند :پیش از قائم سال هایی پر فریب خواهد بود ،در آن صادق تکذیب و کاذب تصدیق
می شود ،ماحل نیز نزدیک میگردد.
در حدیث���ی آم���ده :و رویبض���ه در آن س���خن می گوی���د ،م���ن گفت���م :رویبض���ه و ماح���ل
َ ُ
الم َحال 2،و او س���خت كيفر اس���ت؟ و مقصود
چیس���ت؟ فرمودند :آیا قرآن نمیخوانید :وهو ش� ِد ي�د ِ
مکر است.
گفتم :ماحل چه؟ فرمودند :مقصود مکار است».

3

 .1و نیز ر.ک به اثبات الهداة 570/ 3
 .2سوره ی رعد 13/
 .3هم چنان که عالمه ی مجلسی فرموده گویا در این روایت افتادگی وجود دارد ،چرا که اصبغ هم از رویبضه می پرسد
و هم از ماحل ،لکن تنها معنای ماحل ذکر می ش���ود .ایش���ان خود در ادامه کالم ابن اثیر را در معنای رویبضه می آورد که
وی آن را به معنای انسان پست حقیر گرفته ،بحار االنوار  .245/ 52م
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کفای ��ة االث ��ر  213/از علقمة بن قیس روایت می کند« :امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ بر فراز منبر کوفه برای
م���ا خطب���ه ی لؤلؤه را ایراد کردند ،در آخر آن فرمودند :بدانید ! من نزدیک اس���ت کوچ کنم و به
غیبگاه [قبر] روان ش���وم ،پس منتظر فتنه ی اموی و حکومت کسرایی ،میراندن آنچه خداوند
احیاء کرده و احیاء آنچه او میرانده ،باش���ید ،عبادتگاهتان را در خانه هایتان قرار دهید ،و بر
مانن���د آتش افروخته بر درخت غضا 1دندان گیرید ،پس خدا را فراوان یاد کنید که یاد او باالتر
است ،اگر می دانستید.
در ادامه فرمودند :ش���هری که زوراء نام دارد ،بین دجله و دجیله و فرات بنا می ش���ود .اگر آن
را می دیدید ،با گچ و آجر محکم ش���ده ،با طال ،نقره ،الجورد خالص ،مرمر ،درب های عاج و
ّ
آبنوس ،خیمه  ،گنبد و اس���باب مجلل آراسته اند .با ساج ،عرعر ،صنوبر و چوب افراشته اند.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

با کاخ ها باال برده اند .پادش���اهان بنی ش���یصبان _2بیست و چهار پادشاه به تعداد سال های
ّ
کدید _ یکی پس از دیگری بر آن مس���تولی خواهند شد .در میان آنها سفاح ،مقالص ،جموع،
ّ
ّ
خ���دوع ،مظف���ر ،مؤن���ث ،نظار ،کبش ،مهتور ،عش���ار ،مصطلم ،مس���تصعب ،ع�ل�ام ،رهبانی،
خلیع ،س���یار ،مسرف ،کدید ،اکتب ،مترف ،اکلب ،وش���یم ،ظالم و عیوق هستند .گنبدی
کبود و با رشته ای سرخ [در آن] تعبیه می شود.
به دنبال آن ،برپادارنده ی حق در اقالیم پرده از چهره بر می کشد ،چونان ماه تابان در میان
ستارگان درخشان.
آ گاه باش���ید ! خروج او ده نش���انه دارد؛ اول طلوع ستاره ای دنباله دار ...در آن فتنه و آشوب
و ش���ر افروزی خواهد بود و اینها عالئم برکت و فزونی اس���ت .از هر نش���انه ای به نش���انه ی دیگر
شگفتی است .پس چون نشانه های ده گانه پایان یابد ،آن هنگام است که ماه درخشان از ما
آشکار می گردد ،و کلمه ی اخالص خداوند بر توحید کامل میشود...
 .1درختی که چوب بسیار سختی دارد و زمان درازی طول می کشد تا خاموش شود.
ّ
 .2شیصبان نام شیطان است و کنایه از حاکمان بنی ّ
عباس می باشد .آنها سی و هفت تن بودند و علت اینکه در این
ّ
روایت سخن از بیست و چهار تن به میان آمده ،می تواند آن باشد که حضرت آن حکامی را که حکومت مستقر داشتند
قصد کرده اند ،نه همه ی آنها را .کدید هم ممکن است کنایه از معتز عباسی باشد که بیست و چهار سال عمر کرد ،و
یا مقتدر که بیست و چهار سال خالفت داشت ،ر.ک به بحار االنوار  .356/ 36م
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رسول خدا؟ص؟ با من عهد کردند که دوازده امام که نه تن از صلب حسین هستند این امر را
بر عهده خواهند گرفت ،ایشان فرموده اند :هنگامی که مرا به آسمان باال بردند به ساق عرش
نگریس���تم ،بر آن نوش���ته بود :ال إله إال اهلل ،محمد رسول اهلل ،او را به علی تأیید و نصرت کردم.
دوازده نور نیز مش���اهده کردم ،عرضه داش���تم :پروردگار من ! این انوار چه کس���انی اس���ت؟ ندا
آمد :ای محمد ! این انوار امامان از نسل توست.
من عرض کردم :یا رسول اهلل ! آیا آنان را برایم نام نمی برید؟ ...ایشان هم اسامی امامان؟مهع؟
را بیان کردند و فرمودند :و قائم از نسل حسین ،همنام و شبیه ترین مردم به من است ،او زمین
را پر از عدل و داد می کند ،همانگونه که پر از ظلم و جور شده است».
المالح ��م و الفت ��ن  136/آن را نقل می کند و می نویس���د« :امام؟ع؟ پان���زده روز پیش از خروج از
بصره این سخن را ایراد فرمودند».

1

کاف ��ی  37/ 8از حم ��ران روای ��ت می کند« :در حض���ور امام صادق؟ع؟ س���خن از بنی عباس و
روزگار س���خت ش���یعیان به میان آمد که فرمودند :من با ابو جعفر منصور _ در حالی که سوار بر
اس���ب و در میان گروهی س���واره بود ،سوارانی در مقابل و س���وارانی از پشت سر _ سوار بر االغی
کنار او می رفتم ،او به من گفت :ای ابا عبد اهلل ! بر تو شایسته است به توانی که خدا به ما عطا
کرده و ّ
عزتی که برای ما فراهم آورده ش���ادمان باش���ی ،به کسی خبر نده که خود و اهل بیتت از
ما به این امر شایس���ته ترید که ما را نس���بت به خودت و آنان تحریک می کنی [و ممکن اس���ت
در ص���دد آزارت���ان برآییم] ،من گفت���م :هرکه چنین خبری از من نزد تو آورده دروغ گفته اس���ت،
او گف���ت :آیا بر آنچه می گویی قس���م یاد می کنی؟ گفتم :مردم س���احرند [وفتن���ه انگیز] ،یعنی
دوس���ت دارند دل تو را نس���بت به من خراب کنند ،پس گوش خود را به آنان مس���پار ،زیرا ما به
تو محتاج تریم تا تو نسبت به ما.
او گفت :آیا روزی را به یاد داری که از تو پرس���یدم آیا برای ما هم حکومتی هس���ت؟ گفتم:
آری ،طویل ،عریض و شدید ،و شما هماره مهلت داشته و در فراخی دنیایتان به سر خواهید
 .1و نیز مناقب آل ابی طالب؟ع؟  ،273/ 2مشارق انوار الیقین  _ 164/وی آن را خطبة االفتخار نامیده است _ ،اثبات
الهداة  598/ 1و  442/ 2و بحار  318/ 41 ،354/ 36و  329و 267/ 52
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برد تا آنکه خونی از ما را به حرام ،در ماه حرام و در شهر حرام بریزید _ ،و دانستم او این سخن را
به خاطر سپرده است لذا _ گفتم :امید است خدای عزوجل تو را کفایت کند ،من این مطلب
را خاص تو نگفتم ،تنها یک حدیث بود که آن را نقل کردم ،شاید کسی غیر از تو از خاندانت
این کار را انجام دهد ،و نسبت به من آرام شد.
هنگام���ی که به خانه ام بازگش���تم برخ���ی از موالیان ما آم���د و گفت :فدایت گ���ردم ،به خدا
ش���ما را در گروه س���واره ی منصور دیدم که بر االغی س���وار بودید و او بر اسب ،و او چنان بر شما
مش���رف بود و س���خن می گفت که گویا پایین بودی���د ،با خود گفتم :این حج���ت خدا بر خلق
و صاحب این امر [امامت] اس���ت و بدو اقتدا می ش���ود ،و آن دیگری به س���تم رفتار می کند،
فرزندان پیامبران؟مهع؟ را می کشد و خون ها را [به حرام] بر زمین می ریزد که خدا دوست ندارد،
و در میان س���واران خویش اس���ت ولی ش���ما بر روی االغ ،لذا تردیدی به جانم افتاد که از آن بر
دین و جان هراس���یدم ! اما گفتم :اگر فرش���تگانی را که اطراف من ،مقابل ،پشت سر ،راست و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چپم هستند می دیدم ،او و آنچه در آن است را حقیر می شمردم و دلم آرام شد.
سپس گفت :اینان تا چه زمانی حکومت دارند؟ یا چه زمانی از آنها راحت می شویم؟
گفت���م :آی���ا نمی دانی که هر چیزی مدتی دارد؟ گفت :آری ،گفت���م :آیا دانش تو برایت نفعی
دارد؟ هنگامی که این امر [انقضای دولت عباس���یان یا ظهور دولت حق] فرا رس���د[ ،نابودی
این���ان] از دیده بر هم نهادنی س���ریع تر خواهد بود .اگر تو از ح���ال اینان نزد خدای عزوجل آ گاه
بودی و اینکه چس���ان اس���ت ،بغض بیش���تری داشتی ،و اگر تو بکوش���ی یا اهل زمین بکوشند
ت���ا آنان را به گناهی س���خت تر از آنچه دارند مرتکب کنند[ ،نتوانس���ته و] نخواهند توانس���ت،
پس ش���یطان تو را منحرف نکند زیرا عزت برای خدا ،رس���ولش و مؤمنان است ،لکن منافقان
نمیدانند.
آیا نمی دانی کس���ی که منتظر امر ما باش���د و بر آزار و بیمی که بدو می رس���د شکیبایی کند،
ف���ردا در زم���ره ی ما خواهد بود؟ پس چ���ون دیدی که حق و پیروان آن از بین رفتند ،س���تم بالد
را ف���را گرف���ت ،ق���رآن کهنه ش���د و آنچ���ه در آن نیس���ت را بدان نس���بت دادند و مطاب���ق میل ها
گردانیده شد ،دین آنسان که آب واژگون می شود واژگون شد ،اهل باطل امور پیروان حق را در
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دس���ت گرفتندّ ،
شر آش���کار است و از آن نهی نمی ش���ود و پیروان آن را معذور می دارند ،فسق
ظاهر ش���د و مردان به مردان و زنان به زنان بس���نده می کنند ،مؤمن س���اکت اس���ت و گفتارش
پذیرفته نیس���ت ،فاس���ق دروغ می گوید ولی دروغ و افترای وی بر او رد نمی شود ،صغیر کبیر را
رحم ها قطع می گردد»...
تحقیر می کندِ ،
دالئل االمامة  253/از س ��لمان فارس ��ی؟حر؟ روایت می کند« :امیرالمؤمنین؟ع؟ در مدینه برایمان
س���خنرانی کردند ،فتنه و نزدیکی آن را یاد کردند ،و در ادامه س���خن از قیام قائم از فرزندانشان
و اینکه زمین را از عدل می آ کند ،آنس���ان که از جور مملو ش���ده به میان آوردند .من در خلوت
حضور رس���یدم و عرضه داش���تم :یا امیرالمؤمنین ! قائم از نسل شما چه زمانی ظهور می کند؟
ایشان آهی کشیده فرمودند :قائم ظاهر نمی شود مگر پس از آنکه امور به دست کودکان افتد،
حقوق رحمان ضایع شود ،قرآن را به طرب و آواز بخوانند»...
و دیگ ��ر اوصاف ��ی ک ��ه برای اعصار ظل ��م و منتهی به ظه ��ور آمده و از نش ��انه های ع ��ام و با فاصله

می باش ��د ،مانن ��د العدد القوی ��ة  75/که در آن آمده اس ��ت« :قرآن را به غن���ا می خوانند ،پس چون
شاهان بنی عباس آن نابینایان دچار التباس کشته شدند ...و بصره ویران شد ،قائم از نسل
حسین قیام می کند».

ف
ف
کسو� و خ�سو� پ� ی� ش� ا�ز �ظ هور
کمال الدین  655/ 2از امام صادق؟ع؟ می آورد« :پنج روز گذشته از ماه رمضان ،پیش از قیام
قائم؟ع؟ خورشید دچار کسوف می شود».
غیبت نعمانی  272/از ابو بصیر از آن حضرت روایت می کند« :نشانه ی خروج مهدی ،کسوف
خورشید در ماه رمضان در سیزده و چهارده آن است».
دال ئ ��ل االمام ��ة  259/از ام س ��عید احمس ��یه نقل می کند« :ب���ه امام صادق؟ع؟ گفتم :ای پس���ر
رس���ول خدا ! فدایت ش���وم ،نش���انه ای برای خروج قائم برایم بفرمایید ،فرمودند :ای ام سعید !
چون ماه ش���ب چهارده در رجب دچار خس���وف ش���د و مردی از زیر آن بیرون آمد ،آن هنگام
خروج قائم خواهد بود».
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کافی  212/ 8از بدر بن خلیل ازدی روایت می آورد« :نزد امام باقر؟ع؟ نشسته بودم که فرمودند:
دو نش���انه پیش از قیام قائم خواهد بود که از زمان فرود آدم بر زمین رخ نداده اس���ت؛ خورشید
در نیمه ی ماه رمضان دچار کس���وف می ش���ود و ماه در آخر آن .مردی پرس���ید :ای پسر پیامبر !
خورش���ید در آخر ماه و ماه در نیمه کس���وف میکنند ! حضرت فرمودند :من بهتر می دانم چه
می گویی [و منظورت این اس���ت که س���خن من بر خالف رس���م امور فلکی است] ،ولی آن دو
نشانه هایی هستند که از زمان فرود آدم؟ع؟ رخ نداده اند».
غیب ��ت نعمان ��ی  271/از ورد برادر کمیت« :ام���ام باقر؟ع؟ فرمودند :پیش از ای���ن امر ،ماه پنج
[ش���ب] باقی مانده [از ماه] ،و خورش���ید در پانزدهم دچار کس���وف می شوند ،و در ماه رمضان
خواهد بود .آن هنگام است که برنامه ی منجمین به هم می ریزد».
س ��نن دارقطنی  65/ 2از جابر از محمد بن علی [امام باقر؟ع؟]« :مهدی ما دو نش���انه دارد که از
زمان خلقت آسمان ها و زمین رخ نداده است؛ ماه در شب اول رمضان و خورشید در نیمه ی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن دچار کسوف می شوند»...

1

ن
ی�کی ا�ز � ش� نا�ه ها:
م� ف
ارا� را می ن
کو�ک ،ب�ه خ�ود ج�ر�أ ت� خ
ال� ت� ب�ا ج� ب� ن
ده�د
دول�ت های
چ
غیب ��ت نعمان ��ی  269/از ابو بصی ��ر روایت می کند« :از ام���ام باقر؟ع؟ در مورد تفس���یر فرموده ی
أَ ْ ُ
َ نُ ْ آ َ ت ن َ ف آ ف َ ق
ا� َو ِ�ف ي� � ن� ف� ِس ِه ْم 2،به زودى نش���انههاى خود را در افقها
خداون���د س���ؤال ش���د :س� ِر ي� ِهم � ي� ِا��ا ِ� ي� ال�� ِ
[ى گوناگون] و در جان هايش���ان به آنان خواهيم نمود ،ایش���ان فرمودند :در جان هایشان ،مسخ،
و در آفاق ،ش���ورش آفاق بر آنان را به آنها می نمایاند ،پس قدرت خدا را در جان هایش���ان و در
آفاق خواهند دید.
َ
َح�تَّى َ� تَ� َ� َّ� نَ� َل ُه ْم أ� نَّ� ُه ْال َح قُّ� ،تا برايشان روشن گردد كه او خود ّ
حق است؛ مقصود خروج قائم است
ي بي
که از سوی خدای عزوجل حق [و قطعی] است ،و به طور حتم این خلق آن را می بینند».
 .1التذک���رة قرطب���ی  ،703/ 2الح���اوی  66/ 2و مرقاة المفاتیح  ،186/ 5الس���یرة الحلبیة  193/ 1نی���ز ابتدای آن را آورده
است که البته از احادیث اهل بیت؟مهع؟ برگرفته ولی اشاره ای نکرده است !
 .2سوره ی فصلت 53/
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ن
طاعو� پ� ی� ش� ا�ز �ظ هور
ن� ب�رد و
کم ��ال الدین  655/ 2از س ��لیمان ب ��ن خالد نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟ ش���نیدم :دو مرگ
پیش از قائم خواهد بود؛ مرگ س���رخ و مرگ س���فید ،تا جایی که از هر هفت نفر پنج نفر از بین
روند ،مرگ سرخ شمشیر است و مرگ سفید طاعون».
همان از ابو بصیر و محمد بن مسلم از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :این امر واقع نخواهد شد
تا آنکه دو س���وم مردم از میان روند ،گفته ش���د :هنگامی که دو سوم مردم از بین روند چه باقی
می ماند؟ فرمودند :آیا خوش ندارید که یک سوم باقی باشید؟»
غیب ��ت نعمان ��ی  277/از امیرالمؤمنی ��ن؟ع؟ روای ��ت می کند« :پی���ش از قائم مرگ س���رخ ،مرگ
سفید ،ملخ به هنگام ،و ملخ سرخ بسان خون و نا به هنگام خواهد بود .مرگ سرخ با شمشیر
است و مرگ سفید طاعون».

1

ق ��رب االس ��ناد  170/از احمد بن محمد بن اب ��ی نصر روایت می کند« :ام���ام رضا؟ع؟ فرمودند:
پی���ش از ای���ن امر قتلی بیوح اس���ت ،گفتم :بیوح چیس���ت؟ فرمودند :کش���تاری دائ���م و پایان
ناپذیر».
غیب ��ت نعمان ��ی  271/از وی روای ��ت می کند« :در حج از عربی بیابانی ش���نیدم که می گفت:
امروز روزی بیوح است ،به او گفتم :بیوح چیست؟ گفت :به شدت گرم».
همان  283/از زراره نقل می کند« :خدمت امام صادق؟ع؟ عرضه داشتم :آیا ندا حق است؟
فرمودند :آری به خدا ،چنانکه هر قومی به زبان خود آن را بشنوند.
و نیز فرمودند :این امر واقع نخواهد شد ،تا آنکه نه دهم مردم از میان روند».
الفتن ابن حماد « :91/ 1کیسان رواشی قصار که مردی ثقه است از موالی خود نقل می کند:
حض���رت علی؟ع؟ فرمود :مهدی خروج نمی کند تا آنکه یک س���وم کش���ته ش���وند ،یک س���وم
بمیرند و یک سوم باقی مانند».

2

الصراط المستقیم  258/ 2از کتاب عبد اهلل بن بشار برادر شیری امام حسین؟ع؟ روایت می کند:
 .1ارشاد  ،359/غیبت شیخ طوسی  267/و الخرائج و الجرائح 1152/ 3
 .2سنن الدانی  ،94/عقد الدرر  ،63/الحاوی  68/ 2و جمع الجوامع 103/ 2

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری

نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1007

«چ���ون خداون���د اراده نمای���د آل محمد را آش���کار کند ،نب���ردی از صفر تا صفر آغاز می ش���ود،
و این اوان خروج مهدی خواهد بود.
ابن عباس گفت :یا امیرالمؤمنین ! نزدیکترین رخداد حاکی از ظهور او کدام است؟ ایشان
ّ
گریستند و فرمودند :هنگامی که در سد فرات شکافی به هم رسد و [آب] در کوچه های کوفه
جاری شود ،شیعیان ما برای دیدار قائم آماده شوند».
حس ��ن بن س ��لیمان حلی در مختصر بصائر الدرج ��ات  195/از حضرت امی���ر؟ع؟ نقل می کند:
«سپاس خداوندی را که یگانه و ستوده است ،همو که در ُملک خویش یکتاست و به قدرت

خ���ود عل���و دارد ،او را ب���رای راه���ی که شناس���اند ،اطاعتی که اله���ام نمود و حکم���ت مکنونی
ک���ه آموخت می س���تایم ک���ه او به هر آنچ���ه عهده دار کند س���توده و به هر بالیی ک���ه مبتال کند
مشکور است...
همانا امر ما س���خت و دشوار اس���ت ،فرشته ی ّ
مقرب ،پیامبر مرس���ل و بنده ای که خداوند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قل���ب او را ب���رای ایمان آزموده اس���ت [هم] توان حم���ل آن را ندارند .حدیث م���ا را تنها دژهای
اس���توار یا سینه های امین یا خرد های گران اس���ت که حفظ می کند .شگفتی ،تمام شگفتی
بین جمادی و رجب است.
مردی از شرطة الخمیس 1صدا زد :یا امیرالمؤمنین ! از چه در شگفتید؟ فرمودند :چرا چنین
نباش���م و حال آنکه قضا [ی الهی] در مورد شما گذشته است ...شگفتی ،تمام شگفتی بین
جمادی و رجب است.
مردی دیگر صدا زد :یا امیرالمؤمنین ! این چیس���ت که مدام از آن ابراز ش���گفتی می کنید؟
فرمودند :مادر دیگری [از دشمنان] به عزایش بنشیند ،چه چیزی شگفت انگیزتر از مردگانی
است که سرهای زندگان را می زنند !
او گفت :یا امیرالمؤمنین ! این امر چسان خواهد بود؟ فرمودند :قسم به آنکه دانه را شکافت
 .1عالم���ه مول���ی محم���د تق���ی مجلس���ی؟حر؟ می فرماید :خمی���س به معنای لش���کر اس���ت و از این جه���ت آن را خمیس
نامیده اند که از پنج قس���مت تش���کیل می ش���ود :پیش قراوالن ،دنباله ،میمنه ،میسره و قلب ،و شرطه افرادی توانا و کار
آزموده هستند که در زمره ی پیش قراوالن قرار دارند ،و چنان است که گویا بر خود شرط کرده اند به عقب بازنگردند مگر
آنکه کشته یا پیروز گردند ،ر.ک به روضة المتقین  .75/ 6م
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و انس���ان را آفرید ،گویا آنها را می نگرم که در کوچه های کوفه حضور دارند ،شمشیرها را آخته
بر شانه هایش���ان گذارده اند ،و تمامی دش���منان خدا ،رس���ول؟ص؟ و مؤمن���ان را می زنند ،و این
تَ تَ َ َّ ْ قَ ْ ً �غَ �ض َ ُ َ َ
َْ
أَ ُ َ َّ آ ُ
اهلل عل ْ ي� ِه ْم ق�د يَ� ئِ� ُسوا ِم نَ�
سخن خدای عزیز و جلیل است :يَ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا لا ��ولوا �وما ِ ب�
َ
آ�خ َ ة َ
ك َما َ� ئ� َس ْال ُك فّ َ� ُار م نْ� أ� ْص َحا� ْال قُ� ُ
�
ال� ِ ر ِ�
ور 1،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،مردمى را كه خدا بر
ِ
يِ
بِ ب ِ
ً
آنان خش���م رانده ،به دوس���تى نگيريد .آنها واقعا از آخرت س���لب اميد كردهاند ،همان گونه كه كافران

از اهل گور قطع اميد نمودهاند.

عالم به
ای مردم ! از من بپرس���ید پیش از آنکه مرا از دس���ت دهید ،من به راه های آسمان از ِ
راه های زمین آ گاه ترم .من پیش���وای مؤمنین ،نهایت س���ابقین ،زب���ان متقین ،خاتم وصیین،
وارث پیامب���ران و خلیف���ه ی پ���روردگار جهانیان هس���تم .من قس���مت کنن���ده ی آتش ،خازن
بهش���ت ،صاحب ح���وض و صاحب اعرافم ،امامی از ما اهل بیت نیس���ت مگ���ر آنکه تمامی
ُ
َّ أَ ْ َ ْ
اهل والیت خود را می شناسد و این فرمایش خدای تبارک و تعالی استِ :إ� ن� َما ��ن ت� ُم ن��ذِ ٌر َو ِلك ِ ّل
َ َ
ق� ْو ٍم ه ٍاد[ 2،اى پيامبر !] تو فقط هشداردهندهاى ،و براى هر قومى رهبرى است.
ای مردم ! از من سؤال کنید قبل از آنکه فتنه ای شرقی [بسان شتری چموش] پایش را بلند
کن���د و در مه���ارش گذارد _ و این [فتنه] پس از مرگ و زندگانی اس���ت _ ،یا آنکه آتش���ی با هیزم
درشت در مغرب زمین شعله ور شود و فریاد به خونخواهی یا مانند آن کند .پس آن هنگام که
فلک بگردد خواهید گفت :او ُمرد ،یا هال ک ش���د ،در کدام وادی س���یر می کند .پس در آن روز
أَ َ ْ ُ َ
َُ َْ َ ُ ْ َ ََ ََ
ْ ُ
اك ْم � أ� ْ
وال َو بَ� ن� ي� نَ� َو �جَ َعل ن�اك ْم
م
تأویل این آیه خواهد آمد :ث� ّم َردد ن�ا لك ُم الك ّر ة� عل ْ ي� ِه ْم َو � ْمدد ن�
بِ ٍ
أَ ْ َ َ ً
�ك ث� َر ن� ف� ي�را3،پس [از چندى] دوباره ش���ما را بر آنان چيره مىكنيم و ش���ما را با اموال و پس���ران يارى
مىدهيم و [تعداد] نفرات شما را بيشتر مىگردانيم.

برای آن نش���انه ها و عالماتی اس���ت؛ نخست آن که کوفه با لش���کر و خندق محاصره شود،
در س���ر کوچه های کوفه آتش روش���ن شود ،چهل شب مس���اجد تعطیل شود ،سه پرچم _ که با
[پرچم] هدایت مش���تبه می ش���وند _ پیرامون مس���جد اکبر آمد و شد کنند که قاتل و مقتول در
 .1سوره ی ممتحنه 13/
 .2سوره ی رعد 7/
 .3سوره ی اسراء 6/
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آتش اند .کش���تار بس���یار ،مرگ وسیع ،قتل نفس زکیه در پش���ت کوفه در میان هفتاد نفر ،آنکه
ّ
می���ان رک���ن و مقام ذبح می ش���ود ،قتل صبر اس���بغ مظفر در بیعت بتان و به همراه بس���یاری از
ش���یاطین انس ،خروج سفیانی با پرچمی س���بز و صلیبی از طال که فرمانده ی آن پرچم مردی
است از کلب و با دوازده هزار اسب آهنگ مکه و مدینه می کنند ،امیر آن از بنی ّ
امیه است و
ّ
خزیمه نام دارد ،چشم چپ ندارد ،در چشمش لکه ای خون است ،دنیا به کامش خواهد بود
و بیرق او شکس���ت نخواهد خورد تا آنکه در مدینه فرود آید .پس مردان و زنانی از آل محمد را
جمع می کند و در خانه ای که خانه ی ابو الحس���ن اموی گویند زندانی می کند.
لش���کری را در طلب م���ردی از آل محمد که مردانی از مس���تضعفان در مکه بر گردش جمع
ش���ده اند اعزام می کند ،و امیر آنها مردی از غطفان اس���ت .آنان به میان سنگ های سفید در
بیداء که می رس���ند به زمین فرو می روند و تنها یک مرد که خدا صورتش را به پش���ت برگردانده
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نجات می یابد ،تا آنان [س���فیانی و لش���کریانش] را هش���دار دهد و نش���انه ای برای کسانی که
َ َ
ْ َ ُ َ َ َ
پش���ت سر او [در راه] هستند باش���د ،آن روز این آیه تأویل خواهد شدَ :ول ْو ت� َرى ِإ� ذ� ف��ز ِ عوا ف�لا ف� ْو ت�
ُ
ْ َ َ ن َ
َو أ� خ� ُذ
ن
ك
م
�
م
وا
�
ا� ق� ِر ي� ب� 1،و ای کاش می دی���دی هنگامى را كه آنان وحش���ت زدهان���د ،پس گريزى
ِ
ِ
ٍ
نمانده است و از جايى نزديک گرفتار آمدهاند.

س���فیانی صد و س���ی هزار نفر را به عراق اعزام می کند .آنان در روحاء ،فاروق و موضع مریم
و عیس���ی؟ع؟ در قادس���یه فرود می آیند ،هشتاد هزار نفرش���ان هم در کوفه موضع قبر هود؟ع؟
در نخیله.
در روز زینت بر آن هجوم می برند .حاکم مردم جباری متجاوز اس���ت که او را کاهن س���احر
گویند .از ش���هری ک���ه زوراء نام دارد در می���ان پنج هزار کاهن خروج می کن���د ،و بر روی پل آن
هفتاد هزار نفر را به قتل می رساند .چنان می شود که مردم به جهت خون ها و بوی بد اجساد،
سه روز از فرات استفاده نمی کنند .او دوشیزگانی را در کوفه به اسارت می گیرد...
آنگاه صد هزار نفر که یا مش���رکند و یا منافق از عراق خروج می کنند تا آنکه به دمش���ق _ که
همان ارم ذات العماد است _ برسند و هیچ کس مانعشان نشود.
 .1سوره ی سبأ 51/
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پرچم ه���ای ش���رق زمی���ن که ن���ه از پنبه اس���ت ،نه کت���ان و نه ابریش���م ،می آید .س���ر چوبه ی
آنها با مهر س���ید اکبر مهر ش���ده اس���ت .م���ردی از آل محمد؟مهع؟ آنها را س���وق می دهد .روزی
که در مش���رق باز ش���ود ،بوی آن در مغرب بسان مش���ک می پیچد .هراس یک ماه جلوتر از آن
سیر می کند.
پس���ران س���عد س���قاء _ که پس���ران فاس���قانند _ در کوفه می مانن���د و خون خواهی پدرانش���ان
می کنند تا آنکه لش���کر حسین بر آنان هجوم آورند و بسان دو اسب مسابقه سبقت می گیرند.
آنان ژولیده و غبار آلودند ،اهل اشک و شادی...

نَّ َّ َ ُ ُّ تَّ
ال� َو ِبا� ي� نَ�
آن���ان ابدال���ی هس���تند که خدای عزی���ز و جلیل توصیفش���ان فرمودهِ :إ�� الله ي� ِح ب�
ُ ُ ْ َ َ
َو ي� ِح ّب� ال ُم ت� َطه ِر ي� نَ� 1،خداون���د توبهكاران و پاكيزگان را دوس���ت مىدارد .و مطه���ران ،نظیران آنها از

آل محمد؟مهع؟ اند.
م���ردی راهب از اهالی نجران به عنوان نخس���تین مس���یحی که ام���ام؟ع؟ را اجابت می کند
خ���روج می کن���د .صومع���هاش را ویران س���اخته ،صلیبش را خ���رد می کند .او موال���ی ،مردمان
ضعیف و اسبانی را با خود می آورد .آنها با بیرق های هدایت به سوی نخیله می روند و محل
اجتم���اع م���ردم از تمامی زمین ،ف���اروق خواهد بود ک���ه راه امیرالمؤمنین؟ع؟ و م���ا بین برس و
فرات است.
آن روز از مشرق تا به مغرب سه هزار تن از یهود و نصاری به دست یکدیگر کشته می شوند
َ
ً َ
َْ ُ
َ َ ْ ْ َ َْ ُ
نَ 2
و آن روز تأوی���ل این آیه ظاهر می گردد :ف� َما �زَ ال ت� ِت�لك دع َواه ْم َح�تّى �جَ َعل ن�اه ْم َح ِص ي�دا خ� ِام ِ يد��،
سخنش���ان پيوسته همين بود ،تا آنان را درو ش���ده ی بى جان گردانيديم ،به وسیله ی شمشیر و زیر
سایه ی آن.

تیز نگر از بنی اشهب با کمک مردمانی که برادرانش نیستند به قدرت می رسد و می گریزند
َ َ َ أَ ُ
تا آنکه به سبطری آمده و به درخت پناه آورند ،و آن روز تأویل این آیه ظاهر می شود :ف�ل ّما � َح ّسوا
تَ ْ ُ �ضُ َ ْ ُ َ َ أُ تْ فْ تُ ْ ف َ َ َ ن ُ ْ َ َ َّ ُ ْ تُ ْ أَ ُ
َ أْ َ ن َ ذَ ُ ْ نْ َ َ ْ ُ �ضُ
َ
َ
3
ن
ن
ى
ل
ب��س�ا ِإ��ا هم ِم�ها ي�رك و�  .لا �رك وا وار�جِ عوا ِإ� ما �� ِر��م ِ� ي� ِه ومس ِاݡك ِ�ݡكم لعلݡكم �س�لو�،
 .1سوره ی بقره 222/
 .2سوره ی انبیاء؟مهع؟ 15/
 .3همان 12 - 13/
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پس چون عذاب ما را احس���اس كردند ،بناگاه از آن مى گريختند[ .هان] نگريزيد ،و به سوى آنچه در
آن ّ
متنعم بوديد و [به سوى] مسکن هایتان بازگرديد ،باشد كه شما مورد پرسش قرار گيريد.

[مقصود از] مساکن آنها ،همان گنج ها _ از اموال مسلمین _ است که غنیمت گرفته بودند.
آن روز خس���ف و قذف و مس���خ نیز دامنگیر آنها می ش���ود و تأویل این آیه نیز آش���کار می گردد:
َّ
َو َما ِه ي َ� ِم َن� ال�ظ ِال ِم ي� َن� ِب� َب� ِع ي� ٍد 1 ،و آن ،از ستمگران چندان دور نيست.
منادی���ی در ماه رمضان از س���مت مش���رق و به هنگام طلوع خورش���ید ن���دا در می دهد :ای
پیروان هدایت ! گرد آیید .و دیگری از س���وی مغرب و پس از غیبت خورش���ید ندا می کند :ای
پیروان گمراهی ! گرد آیید .فردای آن روز به هنگام ظهر ،خورشید نورش را از دست داده سیاه
و تاریک می گردد .و در روز سوم و با خروج دابة االرض ،حق و باطل از یکدیگر جدا می شوند.
رومیان به س���مت منطقه ای در س���احل دریا کنار غار آن جوانان می آیند .خداوند آنان را از
غارش���ان به سوی آنها می فرس���تد .مردی از آنان ملیخا نام دارد و یکی هم کمسلمینا ،این دو
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گواهان و کس���انی هس���تند که تسلیم قائم می باشند .یکی از آن جوانان به سمت روم فرستاده
می ش���ود ولی دس���ت خالی باز می گ���ردد .دیگری را می فرس���تد که با فتح رج���وع می کند ،آن
َ َ ُ أَ ْ َ َ َ ْ ف َّ َ َ ت َ أ ض َ ْ ً َ َ ْ ً
2
ا� وال�ر� طوعا وكرها ،هر كه در
روز تأویل این آیه واقع خواهد ش���د :وله �سلم م ن� �ِ ي� السماو ِ
آسمان ها و زمين است خواه و ناخواه در برابر او تسلیم هستند.

آن���گاه خداون���د از هر امتی ،گروه���ی را مبعوث می کند ت���ا آنچه را وعده داده می ش���دند ،به
ُ أُ َ َ
نَ ُ
آن���ان بنمایاند و آن روز اس���ت ک���ه تأویل این آیه ظاهر می ش���ودَ :و يَ� ْو َم � ْح ش� ُر ِم نْ� ك ِ ّل � ّم ٍ ة� ف� ْو ج ً�ا
آ
ِم َّم ْن� يُ� َك�ذِّ بُ� ِب�� يَ� ِتا� ن َ�ا فَ� ُه ْم يُ�و �زَ ُع َن
و� 3،و آن روز كه از هر ّامتى ،گروهى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب
كردهاند محشور مى گردانيم...

صدی���ق اکبر ب���ا پرچم هدایت و شمش���یر ذو الفقار و چوب دس���تی می آید و ب���رای بار دوم

4

در سرزمین هجرت [خود] _ یعنی کوفه _ فرود می آید .مسجد آن را منهدم ساخته ،طبق بنای
 .1سوره ی هود 83/
 .2سوره ی آل عمران 83/
 .3سوره ی نمل 83/
 .4بار نخست پس از جنگ جمل بود که ایشان به کوفه آمدند و آن را پایتخت قرار دادند .م
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نخست بنا می کند و خانه های جبارانی را که اطراف آن است ویران می سازد .رهسپار بصره
می ش���ود و بر دریای آن مش���رف می گردد .تابوت و عصای موسی را به همراه دارد .دریا را قسم
ّ
می ده���د و آن ،صدایی می کن���د و بصره به دریایی عظیم مبدل می گردد و تنها مس���جد آن و
بسان جلو کشتی بر روی آب باقی می ماند.
سپس به سوی حروراء [خاستگاه خوارج] می رود و آن را به آتش می کشد...
آنگاه رهس���پار مصر می ش���ود ،بر فراز منبر آن می رود و برای مردم سخنرانی می کند .زمین به
عدالت خرم میش���ود ،آس���مان باران خود و درخت میوه اش را عطا می کند ،زمین گیاهش را
می بخش���د و برای اهلش زینت می کند ،حیوانات وحشی آرام می شوند تا جایی که در زمین
مانن���د چارپایان می چرند ،دانش در قلب های مؤمنان فرو می افتد ،پس هیچ مؤمنی نیازمند
ُ �غْ ن ُ ُ ً
َ
دانش برادرش نخواهد بود و آن روز است تأویل این آیه :ي� ِ�
اهلل كلا ِم نْ� َسع ِت� ِه 1،خداوند هر
يک را از گشايش خود بى نياز گرداند.
ً
ُ
ْ
َ
ُ
زمی���ن گنج های���ش را ب���رای آنها بی���رون می ده���د و قائ���م می فرمای���د :كلوا َو شا� َر بُ�وا ه ِن� ي� ئ�ا بِ� َما
أَ َ ْ َ
أَ َ ْ ُ
� ْسل ف� ت� ْم ِ�ف ي� ال� ّي� ِام ال�خ ِال يَ� ِ ة� 2،بخوري���د و بنوش���يد ،گوارات���ان باد ،به [پاداش] آنچه در روزهاى گذش���ته

انجام داديد .مس���لمانان آن روز برای دین ،راستکارانند ،به آنان اجازه ی سخن داده می شود.
ُ َ ًّ
َ ُ َ
پس آن روز تأویل این آیه خواهد بودَ :و ج� َاء َر ّب�ك َوالملك ص ف�ا 3،و [فرمان] پروردگارت و فرشته[ها]
أَ َ
َْ
ّ
ُ 4
الد� نُ� ال�خ ِالص،
صفدرص���ف آيند .پس خداون���د آن روز تنها دین حق خود را میپذیرد� ،لا ِلله ِ ي
أَ َ
أَ ّ َ َ ُ
آگاه باش���يد ! آیی���ن خالص از ِآن خداس���ت .تأویل این آی���ه آن روز خواه���د ب���ودَ � :و ل ْم يَ� َر ْوا � ن�ا ن� ُس قو�
أَ
أَ
َ
ُ
ْ َ َلى ْ أَ ْ ض ْ ُ ُ �ز فَ نُ خْ ُ �زَ ْ ً ت َ أْ ُ
ك ُل م نْ� ُه أ� نْ� ُ
و� َ .و يَ� قُ�ول َن
عام ُه ْم َو � نْ� فُ� ُس ُه ْم � فَ�لا يُ� ْب� ِص ُر َن
و� َم�تى
الماء ِإ� ال�ر ِ� ال�ج ر ِ ��� ِر�ج ِب� ِه رعا ��
ِ
َ
ّ
ْ
ُ
َ نْ فَ ُ �ذ نَ َ
َْ
ُ ُْ
�ذَ ْ َ ْ
ك فَ� ُر وا إ� ي�ما�نُ ُه ْم َو لا ُه ْم يُ� نْ��ظَ ُر نَ
و� .
صاد ق� ي� نَ�  .ق� ْل يَ� ْو َم ال ف� ت� ِح لا ي���ع ال ي��
ه ا ال ف� ت� ُح ِإ� نْ� ك ن� ت� ْم ِ
َ
ف َ� أ� ْعر ضْ� َع نْ� ُه ْم َو نْا� تَ��ظ ِ ْر إ��نَّ ُه ْم ُم نْ� تَ��ظ ِ ُر نَ
5
زمين باير مىرانيم،
س���وى
به
را
باران
ما
كه
اند
ه
���ت
س
ننگري
آيا
،
و�
ِ
ِ
ِ
 .1سوره ی نساء 130/
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 .3سوره ی فجر 22/
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و به وسيله ی آن ِكشتهاى را برمىآوريم كه دام هايشان و خودشان از آن مىخورند؟ مگر نمىبينند؟
و مىپرس���ند :اگر راس���ت مىگويي���د ،اين پيروزى [ش���ما] چه وقت اس���ت؟ بگو :روز پي���روزى ،ايمان
كسانى كه كافر شدهاند سود نمىبخشد و آنان مهلت نمىيابند .پس ،از ايشان روى برتاب و منتظر
باش كه آنها نيز در انتظارند.

او میان خروج تا روز مرگ س���یصد و اندی س���ال درنگ می کند ،و تعداد یارانش س���یصد و
س���یزده نفر اس���ت؛ نه تن از بنی اسرائیل ،هفتاد نفر از جن و دویست و سی و چهار تن _ که در
میان آنها هفتاد نفری هس���تند که چون مش���رکان قریش رس���ول خدا؟ص؟ را هجو کردند ،خشم
گرفتند و از آن حضرت خواستند اجازه دهد پاسخ مشرکان را بدهند ،ایشان هم با فرود آمدن
َ َ ً َْ
َّ �ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ
اهلل ك ِث� ي�را َو نا� ت� َص ُر وا ِم نْ� بَ� ْع ِد َما
ا� َو ذ�ك ُر وا
این آیه رخصت دادندِ :إ�لا ال ِ ي�� �م�وا وع ِملوا الصا ِلح ِ
َ
ََ
ظُ� ِل ُموا َو َس يَ� ْع َل ُم أ� ّل�ذ ِ ي� نَ� ظَ� َل ُموا أ� َّى ُم نْ� قَ� َل ب� يَ� نْ� قَ� ِل بُ� نَ
و� 1،مگر كس���انى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته
ٍ
كرده و خدا را بس���يار به ياد آورده و پس از آنكه مورد س���تم قرار گرفتهاند يارى خواستهاند .و كسانى
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

كه ستم كردهاند به زودى خواهند دانست به كدام بازگشتگاه برخواهند گشت _.

بیست تن از اهل یمن از جمله مقداد بن اسود ،دویست و چهارده نفری که در ساحل بحر
در جهت عدن بودند و پیامبری با رس���الت به س���وی آنها مبعوث ش���د و آنها بدو گرویدند .از
س���ایر مردم دو هزار و هش���تصد و هفده تن ،و از فرشتگان چهل هزار تن _ از جمله سه هزار تن
از ّ
مسومین و پنج هزار تن از مردفین _ »...
بررسی

 .1روایات ��ی که پیش ��تر گذش ��ت بر ای ��ن مطلب اتف ��اق دارند که اندک ��ی پیش از ظه���ور ،نبردی رخ
می دهد که خسارات فراوانی به دنبال دارد .خساراتی که در برخی روایات یک سوم عالم و یا بیش
از آن را نش ��ان رفته اس ��ت ،در برخی سخن از مرگ سرخ و س ��فید است ،ولی حرفی از یک سوم یا دو
سوم نیست ،در بعضی سخن از یک سوم مردم است ،اما مشخص نشده که این کشتگان در نبرد
شرکت داشته اند ،یا از اهالی منطقه ی درگیری بوده اند و یا اینکه از سرتاسر عالم.
 .1سوره ی شعراء 227/
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در روایت الصراط المس ��تقیم س ��خن از امتداد جنگ از صفر تا صفر اس ��ت ،لکن تعداد کشتگان
نیامده است.
دیگر آنکه زمان این نبرد مش ��خص نشده اس ��ت ،جز آنکه پیش از امام؟ع؟ عنوان شده ،و روایتی
که قوی ترین س ��ند را دارد روایت محمد بن مس ��لم ثقفی؟حر؟ است که در آن سخن از نابودی دو سوم
مردم پیش از ظهور رفته اس ��ت ،بدون آنکه زمان یا مکان آن ذکر ش ��ده باش ��د ،و روایت س ��لیمان بن
خالد س ��بب این نابودی را جنگ عنوان کرده بود .روایت احمد بن محمد بن ابی نصر هم سخن از
کشتار شدید پیش از ظهور می راند ،بدون ذکر خسارات ناشی از آن.
ممکن است که این جنگ هم زمان و یا اندک مدتی پس از ظهور باشد ،چرا که در روایات ،گاه از
رخدادهای پس از ظهور _ مثل لشکری که به زمین فرو می رود _ تعبیر به عالمت شده است و شاید
این واقعه نیز مثل آن باشد.
روایت کمال الدین  655/ 2هم می رساند که این نبرد و یا طاعون با مسلمین کاری ندارد ،زیرا در

آن آمده اس ��ت« :گفته شد :هنگامی که دو س���وم مردم از بین روند چه باقی می ماند؟ فرمودند:
آیا خوش ندارید که یک سوم باقی باشید؟» لذا برخی آن را به جنگی بین هند و چین و یا روسیه
و چین و غرب تفسیر کرده است.

مؤید این مطلب هم عبارتی است که در خطبه ی منسوب به امیرالمؤمنین؟ع؟ آمده است« :آن
روز از مش���رق تا به مغرب س���ه میلیون تن از یهود و نصاری به دس���ت یکدیگر کشته می شوند
َ
ً َ
َْ ُ
َ َ ْ ْ َ َْ ُ
نَ 1
و آن روز تأوی���ل این آیه ظاهر می گردد :ف� َما �زَ ال ت� ِت�لك دع َواه ْم َح�تّى �جَ َعل ن�اه ْم َح ِص ي�دا خ� ِام ِ يد��،
سخنشان پيوسته همين بود ،تا آنان را دروشده ی بىجان گردانيديم .به وسیله ی شمشیر».

2

 .2این خطبه که هم اینک از نظر گذش ��ت عالوه بر آنکه از حیث س ��ند ضعیف اس ��ت ،برخی
فقرات آن هم ناموزون و متهافت اس ��ت و می رس ��اند که این خطبه به طور کلی از معصوم نیس���ت،
ولی در ضمن آن تعدادی از احادیث آمده اس ��ت ،افزون بر تصورات گوینده ی آن نس ��بت به آینده،
ً
و نهایتا می تواند مؤید باشد.
 .1سوره ی انبیاء؟مهع؟ 15/
 .2بحار االنوار 274/ 52

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری

نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1015

در وصف نبرد به طور منحصر به فردی می گوید :فتنه ای ش ��رقی اس ��ت که با هیزمی درش���ت در
مغرب زمین افروخته می گردد...
 .3نتیج ��ه آن اس ��ت ک ��ه در س ��ال ظه ��ور نب ��ردی رخ می ده ��د ،و از مؤمنی���ن و بلک���ه مس���لمین
به دور است.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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فصل سی و هفتم

ر�ع�ت
ج
بازگشت پیامبر اکرم ؟لص؟ ،

امامان و برخی پیامبران ؟مهع؟ به دنیا

ر� ت
ع� در ب�اور ش� ی�عه
�ج یا�گاه ج
رجعت که به اهل بیت؟مهع؟ و برخی دیگر اقوام مربوط می شود ،در احادیث به معنای بازگشت از
آخرت به دنیاست ،و البته ممکن است گاه بر خود ظهور نیز اطالق شود.

من ال یحضره الفقیه  458/ 3از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :کسی که به بازگشت ما ایمان
ندارد و متعه را حالل نمی شمارد از ما نیست».

1

ش ��یخ مفید؟حر؟ در المسائل السرویة  207/پس از نقل مشابه همین روایت می نگارد« :مقصود از
این حدیث اعتقادی است که به آل محمد؟مهع؟ اختصاص دارد ،و آن عبارت است از اینکه
خداون���د گروه���ی از امت محمد؟ص؟ را بعد از مرگش���ان و پیش از قیام���ت زنده می کند ،و این
اعتقاد مختص به خاندان پیامبر؟مهع؟ است».
مرحوم حس ��ن بن س ��لیمان حلی در المحتضر  12/می نگارد« :ش���یعیان بر این مطلب اجماع
دارند ،شیخ مفید و سید مرتضی اجماع شیعه را بر رجعت جماعتی از مؤمنین از قبرها و پس
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از مرگ ،به همراه امام مهدی؟ع؟ به هنگام ظهور نقل کرده اند».

ف
ال�� ن� ش��عه و �ه خ
خ ف
گر� ت� ن� یا� ن� ت
اع� ق�اد !
س�ره
ب
ی
م� ی
اعتقاد به رجعت در میان اهل بیت؟مهع؟ و ش ��یعیان معروف بوده است ،و جریاناتی پیرامون خرده
گرفتن مخالفین بر شیعه به جهت این اعتقاد را نقل کرده اند.

2

الفصول المختارة  93/جریانی بین سید حمیری و ّ
سوار قاضی را از قول حرث بن عبیداهلل ربعی

نقل می کند ،وی گوید« :در مجلس منصور نشس���ته بودم و ّ
س���وار و س���ید نیز حضور داش���تند،
سید این ابیات را می خواند:
إن اإل له الذي ال ئش يشـهبه

آ تــا ك ـ ـ ــم امللک للدنيـ ـ ــا وللديـ ــن

آتا كم اهلل ملكـ ـ ــا ال زوال له

حىت يقاد إليك ــم صاحب الصـ ــني

وصاحب اهلند مأخوذ برمته

وصاحب الترک حمبوس عیل هون

 .1و نیز الهدایة 60/
ً
 .2و صرفا به جهت اعتقاد به رجعت ،بزرگان اهل س���نت روایات ش���خصیت جلیل القدری چون جابر بن یزید جعفی
را کنار گذاردند ،ر.ک به صحیح مسلم  .15/ 1م
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مهانا خدایی که هیچ چیز شبیه او نیست ،حکومت را برای دنیا و دین به مشا داده است
خداوند حکومیت به مشا عطا کرده که پایان نپذیرد تا آنکه حا کم چنی را نیز تسلمی مشا گردانند
حا کم هند حتت اختیار مشا در آید ،و حا کم ترک نیز با خواری حبس شود

و تمام قصیده را خواند ،منصور هم می شنید و مسرور بود.
سوار گفت :یا امیرالمؤمنین ! به خدا قسم این سخنی می گوید که بدان اعتقادی ندارد ،به
خدا کسانی که او به دوستی آنها اعتقاد دارد دیگرانند ،و دشمنی با شما را مخفی می دارد.
س���ید گفت :به خدا دروغ می گوید و من در س���تایش شما راستینم ،این حسادت است که
او را بر این س���خن واداشته اس���ت ،زیرا شما را چنین مسرور می بیند ،و بریدن من از دیگران و
ارادتم به شما خاندان ،از پدر و مادرم در من ریشه دوانیده است .او و قومش هم در جاهلیت
و هم در اسالم دشمنان شما بوده و هستند و خداوند در مورد خاندان او این آیه را فرو فرستاده
نَّ َّ �ذ نَ ُ ن َ ُ نَ َ نْ َ َ ْ ُ ُ َ ت أَ ْ
ك ثَ� ُر ُه ْم لا َ� ْع ق� ُل نَ
و� ،1كسانى كه تو را از پشت اتاق ها به
ا� �
ي ِ
استِ :إ�� ال ِ ي�� ي��ادو�ك ِم� و ر ِاء الح ج�ر ِ
فرياد مى خوانند ،بيشترش���ان نمى فهمند .منصور گفت :راس���ت می گویی.
س���وار صدا زد :یا امیرالمؤمنین ! او به رجعت اعتقاد دارد ،و به ش���یخین ناس���زا می گوید.
نَ ُ
سید در پاسخ گفت :اما اینکه من رجعت را باور دارم بر اساس فرمایش خداستَ :و يَ� ْو َم � ْح ش� ُر
ُ ُ
ك ّل أ� َّم ة� فَ� ْو� ًا م َّم نْ� ُ� َك�ذّ ُ� � آ�� تا� ن َ�ا فَ� ُه ْم ُ�و �زَ ُع نَ
و� 2،و آن روز كه از هر ّامتى ،گروهى از كسانى را كه
ي
ِم نْ� ِ ٍ ج ِ ي ِ ب ِب ي ِ
آيات ما را تكذيب كردهاند محش���ور مى گردانيم ،پس آنان نگاه داش���ته مى ش���وند ،و نیز می فرماید:
أَ ً
َ َ ُ ََ َُ
َو َح ش� ْر ن�اه ْم ف�ل ْم ن��غ ِاد ْر ِم نْ� ُه ْم � َحدا 3،و م���ا آن���ان را گ���رد می آوری���م و هی���چ یک را فرو گذار نمی کنیم .لذا
دانستیم که دو حشر [و زنده شدن] داریم؛ یکی عام است [و همه را شامل می شود] و دیگری
َ
َ
ق َ ُ َ َّ ن َ أ َ تَّ ن َ ثْ نَ تَ ْ َ أ ْ َ ْ تَ ن َ ثْ نَ تَ ْ ف َ ْ تَ َ فْ ن َ �ذُ نُ ن َ فَ َ ْ َ �خُ ُ
خاص ،همو فرموده است� :الوا ر ب��ا �م��ا ا��� ي� ِن� و�ح ي� ي���ا ا��� ي� ِن� �اع�ر��ا ِب� � ِبو��ا �هل ِإ�لى ر و�جٍ
ِم نْ� َس بِ� ي�ل 4،مى گويند :پ���روردگارا ! دو بار ما را میراندى و دو بار ما را زن���ده گرداندى .به گناهانمان
ف َ أَ َ تَ ُ ُ َ َ َ ُ َ
اهلل ِم ئا� ة� ع ٍام ث� ّم
اعت���راف كرديم پس آيا راه بيرون رفتنى [از آتش] هس���ت؟ هم���و می فرمای���د�� :ما�ه
 .1سوره ی حجرات 4/
 .2سوره ی نمل 83/
 .3سوره ی کهف 47/
 .4سوره ی غافر 11/
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أَ َ َ َ َّ
َُ
بَ� َع ث�ه 1،پ���س خداون���د او را [به مدت] صد س���ال ميراند ،آنگاه او را برانگيخت ،و نیز� :ل ْم ت� َر ِإ�لى ال�ذ ِ ي� نَ�
َ
ْن َ ْ َ ُ ْ أُ ُ فٌ َ ذَ َ ْ َ ْ ت فَ ق َ َ َ ُ ُ ُ ُ ُ َ أَ ْ ُ
اهلل ُم تو�وا ث� ّم �ح ي َ�اه ْم 2،آيا از [حال] كسانى كه
�خ َر�جُ وا ِم� ِد ي� ِار ِهم وهم �لو� ح�ر المو ِ� ��ال لهم
از بيم مرگ از خانههاى خود خارج شدند ،و هزاران تن بودند ،خبر نيافتى؟ پس خدا به آنان گفت:
بمیريد ،آنگاه آنان را زنده ساخت.

ای���ن کتاب خ���دای عزیز و جلیل بود ،رس���ول خدا؟ص؟ نیز فرمودن���د :روز قیامت ّ
متکبران به
صورت مور محش���ور می ش���وند ،و نیز :هرچه در بنی اسرائیل رخ داد ،مثل آن در امت من نیز به
وقوع خواهد پیوس���ت حتی مس���خ ،فرو رفتن در زمین و پرتاب .حذیفه نیز گوید :به خدا دور
نیست که خداوند بسیاری از این امت را به صورت بوزینه و خوک مسخ کند.
پس رجعت که عقیده ی من است در قرآن و سنت وارد شده ،و من اعتقاد دارم که خداوند
تعالی این س���وار را به صورت س���گ یا بوزینه یا خوک و یا موری به دنیا باز خواهد گرداند ،زیرا
به خدا قسم گردنکشّ ،
متکبر و کافر است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

منصور خندید و سید سرود:
جاثي���ت س ّ���وارا أب���ا

شمَ

ل���ة

عن���د اإلم���ام احلا ك���م الع���ادل

فقـ ـ ـ ـ���ال ق���وال خط���أ كلـ ـ ـ���ه

عن���د ال���ور ى احل���ایف والناعل

ما ذب عما قل���ت من وصمة

یف أهل���ه ب���ل ل���ج يف الباط���ل

وب���ان للمنص���ور ص���دیق كما

قد بان ك���ذب األ نوک اجلاهل

يبغض ذا العرش ومن يصطیف

م���ن رس���له بالني���ر الفاض���ل

ويش���نأ احلب���ر اجل���واد ال���ذی

فضل بالفضل ع�ل�ی الفاضل

ويعت���دى باحلك���م یف معش���ر

أدوا حق���وق الرس���ل للراس���ل

فبي ـ ـ ـ ّـ���ن اهلل ت ـ ـ ــز اويقـ ـ ـ ـ ـ���ه

فص���ار مث���ل اهل���امئ اهلائ���ل

ّ ُ
سو ِار لنگ پوش نزد امام حا کم عادل نشسته بودم
در مقابل
او سخین گفت که مهه می دانستند اشتباه حمض بود
 .1سوره ی بقره 259/
 .2همان 243/
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در برابر عییب که به خاندانش گرفمت هیچ دفاعی نداشت ،بلکه نسبت به باطل اصرار می ورز ید
صدق من برای منصور مشخص شد ،مهانگونه که دروغ امحق نادان
او با خداوند صاحب عرش و رسوال نش که آهنا را با حجت واضح بر می گز یند ،دمشین می کند
نس���بت به دانش���مند س���خاوت پیش���ه ای که با فضیلت خ���ود بر دیگ���ر صاحبان فضل برت���ری دارد،
کینه می ورزد
و در قضاوت ،به گروهی که حقوق رسوالن را ادا کرده اند ،سمت می کند
پس خدا تزویر او را آشکار ساخت ،و او هم بسان شخیص سرگردان و هراسان شد

منصور گفت :دست از او بردار ،سید هم پاسخ داد :آنکه شروع کرده ظالمتر است ،دست
از من بردارد تا دست از او بردارم.
منصور به سوار گفت :منصفانه سخن گفت ،از او دست بردار تا او نیز از تو دست بردارد».

خ ّ
ع� ب�ه ب� خ
ر� ت
ر�ی ف�ج� ار
ر�ی با�رار و ب�
خا� ت�صاص ج
تصحی ��ح االعتق ��اد  215/از ام ��ام صادق؟ع؟ روای ��ت می کن ��د« :در زمان قیام قائم تنها کس���ی
ب���ه دنیا رج���وع می کند که ایمان���ش خالص و یا کفرش خالص باش���د ،و دیگ���ران تا روز مآب
[و قیامت] بازگشتی نخواهند داشت».
مختص ��ر البصائ ��ر  25/از ابو بصیر روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ به م���ن فرمودند :آیا اهل عراق
نَ ُ
رجعت را انکار می کنند؟ عرضه داش���تم :آری ،فرمودند :مگر قرآن نمی خوانندَ :و يَ� ْو َم � ْح ش� ُر ِم نْ�
ُ أُ َ َ ً
ك ِ ّل � ّم ٍ ة� ف� ْو ج�ا تا آخر آیه».
تفس ��یر قمی  24/ 1و  36/ 2از حماد از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :مردم در مورد این آیه چه
ُ أُ َ َ ً
نَ ْ ُ
می گویندَ :و يَ� ْو َم �ح ش� ُر ِم نْ� ك ِ ّل � ّم ٍ ة� ف� ْو ج�ا ،و آن روز كه از هر ّامتى ،گروهى را محش���ور مى گردانيم؟
گفت���م :می گوین���د در قیامت اس���ت ،فرمودند :اینگونه ک���ه می گویند نیس���ت ،این در رجعت
اس���ت ،آیا خ���دا در قیام���ت از هر امتی گروهی را محش���ور می کن���د و دیگ���ران را وا می گذارد؟
ْ أَ َ ً
َ َ َ ُ ََ َُ
آیه ی قیامت این استَ :وح ش� ْر ن�اه ْم ف�ل ْم ن��غ ِاد ْر ِم ن� ُه ْم �حدا ،و ما آنان را گرد می آوریم و هیچ یک را
فرو گذار نمی کنیم».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
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نَ ُ
ُ
همان  131/ 2از مفضل روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیهَ :و يَ� ْو َم � ْح ش� ُر ِم نْ� ك ِ ّل
أُ َ َ ً
� ّم ٍ ة� ف� ْو ج�ا ،فرمودند :هیچ یک از مؤمنین نیست که کشته شده باشد مگر آنکه رجوع می کند تا

بمیرد ،و تنها کسی باز خواهد گشت که ایمانش خالص و یا کفرش محض باشد».

1

ش ��یخ حر عامل ��ی؟حر؟ در االیقاظ من الهجعة بالبره ��ان علی الرجعة  343/پ���س از نقل این روایت

می نگارد« :و مانند این حدیث بس���یار زیاد اس���ت که برخی هم گذشت ،و مخفی نیست که
این روایت _ به طریق اولی _ داللت بر رجعت ایشان [اهل بیت؟مهع؟] دارد ،عالوه بر تصریحات
بسیاری که موجود است».
َ
أ
ُ
َ
َ َ َّ َ
مختص ��ر البصائر  194/از محمد بن س�ل�ام« :ام���ام باقر؟ع؟ درباره ی ای���ن آی���ه :ق�الوا َر بّ� ن�ا � َم ت� ن�ا
ْ َ َ أَ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ �ذُ ُ َ َ َ َ ُ
ثا� ن� ت� ي ْ� ِن� َو�ح يَ� يْ� ت� ن�ا ثا� ن� ت� ي ْ� ِن� ف�اع ت� َر ف� ن�ا بِ� ن� بِو� ن�ا ف�ه ْل ِإ�لى �خ ُر و�جٍ ِم نْ� َس بِ� ي�ل ،مى گويند :پروردگارا ! دو بار ما را
میران���دى و دو ب���ار ما را زنده گرداندى .به گناهانمان اعتراف كرديم پس آيا راه بيرون رفتنى [از آتش]

هس���ت؟ فرمودند :این مخصوص اقوامی اس���ت و به رجعت بعد از مرگ مربوط می ش���ود و در
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قیامت نیز جریان خواهد یافت ،پس گروه ظالم [از رحمت خدا به] دور باشند».
بحار االنوار  116/ 53و  59بعد از نقل این روایت می فرماید« :یکی از دو احیاء در رجعت است
و دیگری در قیامت ،و یکی از دو میراندن در دنیاست و دیگری در رجعت».

تق
ع� در �ز � ت
ر� ت
یارا�
اع��اد ب�ه ج
ای ��ن ب ��اور در مهم تر ی ��ن زیارت که ز ی ��ارت جامعه ی کبیره اس ��ت آمده« :مؤم���ن بإيابكمّ ،
مصدق
برجعتكم ،منتظر ألمركم ،مرتقب لدولتكم ،آخذ بقولكم ،عامل بأمركم ،مس���تجير بكم ،مؤمن بس ّ���ركم
َ ٌ
وعالنيتكم ،وش���اهدكم وغائبكم ،وأولكم وآخرك���م ،ونصر یت لكم ُم َع ّدة ،حىت حيیي اهلل تعایل دينه بكم،

ّ
ّ
ميكنكم یف أرضه ،وجعلین ممن ّ
يقتص آثاركم ،ويس���لک س���بيلكم،
ويردكم یف أيامه ،ويظهركم لعدله ،و
َّ
و هيت���دی هبدا كم ،وحيش���ر یف زمرتك���مّ ،
ويكر یف رجعتك���م ،و مُ َيلک یف دولتكمُ ،وي َش َّ���رف یف عافيتكم:
م���ن به بازگش���ت مشا امی���ان دارم ،رجعتتان را تصدیق می ک�ن�م ،در انتظار امر مشا به س���ر می برم ،دیده به
دول���ت مشا دوخته ام ،س���خن مشا را اخذ و ب���ه فرمان مشا عمل می کمن ،به مشا پناه می جومی ،به آش���کار و
 .1مختصر البصائر  25/و  ،43تأویل اآلیات  409/ 1و االیقاظ من الهجعة  258/و 278
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هنان ،ش���اهد و غائب و اول و آخرتان امیان دارم ،یاری من برای مشا آماده اس���ت ،تا آنکه خداوند متعال
دینش را به مشا زنده و در ایام خود 1مشا را باز گرداند ،برای [به اجرا گذاشنت] عدل خود آشکارتان مناید ،و
زمنی خود مشا را قدرت دهد ،و مرا از کساین قرار دهد که دنباله رو مشا هستند ،در راه مشا سیر می کنند،
در ِ
به هدایت مشا رهنمون و در گروه مشا حمشور می شوند ،در رجعت مشا باز می گردند ،در دولتتان به قدرت
می رسند و در [دوران] عافیت مشا شرافت می گیرند».

2

مصباح المتهجد  253/از امام صادق؟ع؟ _ در زیارت قبور پیغمبر اکرم ،امیرالمؤمنین ،حضرت
زهرا ،حسنین و دیگر امامان؟مهع؟ _ روایت می کند ...« :رو به قبله ایستاده می گوید :السالم عليک
أهي���ا الن�ب�ی ورمح���ة اهلل وبركاته ،الس�ل�ام عليک أهيا النیب املرس���ل ،وال���ویص املرتیض ،والس���يدة الكبر ى،
ً
والس���يدة الزهراء ،والسبطان املنتجبان ،واألوالد واألعالم ،واألمناء املنتجبون املستخزنون ،جئت انقطاعا
َ
ّ
إليكم و إیل آبائكم ،وولدكم اخللف عیل بركة احلق ،فقلیب لكم ُم َس ِلم ،ونصر یت لكم ُم َع ّدة حىت حيكم اهلل
بدين���ه ،مفعك���م معكم المع عدوكم ،إین ملن القائلني بفضلكمُ ،م ِق ٌّ���ر برجعتكم ،ال أنكر هلل قدرة ،وال أزعم
إال ماش���اء اهلل :ای پیامبر ! س�ل�ام بر تو و نیز رمحت و برکات خدا ،س�ل�ام بر تو ای پیامبر مرسل ،ای ّ
ویص
برگز یده ،ای س���یده ی کبری و س���یده ی زهرا ،ای دو ن���واده ی برگز یده و فرزندان و نش���انه ها [ی حق] و
امین���ان برگز ی���ده و خزانه داران [دانش خدا] .به برکت حق ،بر یده [از دیگران] به س���وی مشا و پدرانتان و
فرزند جانش���ینتان آمده ام ،پس دمل تسلمی مشاس���ت ،یاری ام برای مشا آماده است تا آنکه خداوند دینش
را حا کم گرداند ،من با مشا هس�ت�م نه با دمشنتان ،از کس���این هسمت که به فضل و برتری مشا اعتقاد دارند و
رجعت مشا را باور دارم ،قدرت خدا را انکار منی کمن و جز آچنه خدا خبواهد منی پندارم».

ن �غ
ر� ت
اع� ق�اد ب�ه ح�ض ت
ت
ما� ب�ه ی� ب�
ع� ،ا�ز یا�
ر� مهدی؟جع؟ و ج

َ ُ ْ �غَ ْ فَ ُ ْ�ظ ُ َ َ �غَ ْ أَ َ ً
دا إ�لا َم ن� ْار تَ��ضَ ى م نْ� َر ُ
ول
س
ِ
ٍ
تفسیر علی بن ابراهیم؟حر؟ « :391/ 2ع ِالم ال ي� بِ� �لا ي� ِهر على ي� بِ� ِه �ح ِ
ِ
َ ً
َْ
َ
َ َّ ُ َ ُ ُ
ف� ِإ� ن�ه ي� ْسلك ِم نْ� بَ� ي ْ� ِن� َي�د ْي� ِه َو ِم نْ� خ�ل ِف� ِه َرصدا 3،داناى نهان ،و كسى را بر غيب خود آ گاه نمى كند.
 .1ممکن است اشاره به حدیث امام باقر؟ع؟ باشد که فرمودند :روزهای خداوند عزوجل سه روز است؛ روزی که قائم
قیام کند ،روز رجعت و روز قیامت ،خصال  .108/ 1م
 .2عیون اخبار الرضا؟ع؟  ،272/ 2من ال یحضره الفقیه  609/ 2و تهذیب 95/ 6
 .3سوره ی جن 26 - 27/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
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ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
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ج���ز پيامب���رى را كه از او خش���نود باش���د ،ك���ه [در اين ص���ورت] براى او از پيش رو و از پش���ت س���رش

نگاهبانان���ى خواه���د گماش���ت؛ خداوند رس���ول برگزیده ی خ���ود را از آنچه پیش از او ب���وده ،و نیز
جریانات قائم ،رجعت و قیامت که بعد از او خواهند بود آ گاه می کند».
ف َ ّ �ذَ
همان  383/ 1از ابو حمزه روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد فرموده ی خداوند� :ال ِ ي� نَ� لا
آ
يُ��ؤْ ِم نُ� َن
و� ِب�ال� ِ�خ َر ة� 1،پس كسانى كه به آخرت ايمان ندارند ،فرمودند :مقصود آن است که اینان به
ّ
حقانیت رجعت اعتقاد ندارند».

ن ن ق
ن
ب� خ
ر� ت
ع�ی در کار ن� ی�س�ت !
ر�ی ا�ز مسلما�
ا� �سم می خ�ور�د که ج

أَ ْ
تفس ��یر عیاش ��ی  259/ 2از ابو بصیر روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیهَ :و� ق� َس ُموا
َ ْ َ أَ ْ َ ن ْ َ ْ َ ثُ ُ َ ْن َ ُ تُ
و� 2،و با سخت ترين سوگندهايشان بخدا سوگند ياد كردند
اهلل �ج هد � ي�م ِا� ِهم لا ي� ب�ع� اهلل م� ي�م
ِب� ِ

كه خدا كسى را كه مىميرد بر نخواهد انگيخت ،فرمودند :درباره ی این آیه چه می گویند؟ گفتم:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ب���ر ای���ن باورند که مش���رکان برای رس���ول خدا؟ص؟ س���وگند می خوردند که خدا م���ردگان را زنده
نخواهد نمود ،حضرت فرمودند :گوینده ی این س���خن هال ک ش���ود ،وای بر آنها ،آیا مش���رکان
به خدا قس���م می خوردند ،یا به الت و ّ
عزی؟ گفتم :فدایت ش���وم ،شما بفرمایید تا آ گاه شوم،
فرمودند :چون قائم ما قیام کند ،خداوند گروهی از شیعیان ما را به سوی او بر خواهد انگیخت
که دسته ی شمشیرشان بر شانه هایشان قرار دارد.
این خبر به گروهی از ش���یعیان ما که هنوز نمرده اند می رس���د ،آنها می گویند :فالنی و فالنی
از قبرهایشان برانگیخته شده اند و در کنار قائم حضور دارند .این خبر به قومی از دشمنان ما
می رسد و آنان می گویند :ای شیعیان ! چقدر شما دروغ پردازید ،شما در دولت خودتان دروغ
می گویید ،نه به خدا سوگند ،اینان نه زیسته اند و نه تا روز قیامت خواهند زیست.
َ
َ
و خداون���د س���خن آنان را حکایت ک���رد و فرم���ودَ :و أ� قْ� َس ُموا �اهلل َ ْه َد أ� ْ� َما�نه ْم لا َ� ْ� َع ثُ� ُ
اهلل َم نْ�
ي ِِ يب
ِب ِ �ج
َ ُ تُ
3
و�».
ي�م
 .1سوره ی نحل 22/
 .2همان 38/
 .3و نیز کافی 50/ 8
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همان از س ��یرین نق ��ل می کند« :نزد امام ص���ادق؟ع؟ بودم که فرمودند :م���ردم در مورد این آیه
َ
َ ْ َ أَ ْ َ ن ْ َ ْ َ ثُ ُ َ نْ َ ُ تُ
أ قْ َ ُ
و�؟ گفتم :می گویند[ :مش���رکان
اهلل �ج هد � ي�م ِا� ِهم لا ي� ب�ع� اهلل م� ي�م
چ���ه می گویندَ :و��سموا ِب� ِ
می گویند ]:نه قیامتی در کار اس���ت و نه بر انگیختن و زنده ش���دنی ،فرمودند :به خدا س���وگند
دروغ گفته اند ،این مربوط به زمانی اس���ت که قائم قیام کند و رجعت کنندگان با او برگردند،
پ���س مخالفان ش���ما گویند :ای ش���یعیان ! دولتتان آش���کار ش���د ،و اینکه می گویی���د فالنی و
فالنی و فالنی بازگش���ته اند از دروغ های شماس���ت ،نه به خدا قسم ،خداوند کسی را که مرده
برنمیانگیزد.
ْ َ َ
أ َْ
أ
ق َ ُ
اهلل �جَ هد � يْ� َم ِا�نه ْم؟ مش���رکان الت و ّ
ع���زی را بزرگت���ر از آن
آی���ا نمی بین���ی می فرمای���دَ :و��سموا ِب� ِ
ِ
َ ًْ ََ
ًّ
می دانس���تند که به چیز دیگری قسم بخورند ،پس خداوند فرمود :بَ�لى َوعدا عل يْ� ِه َح ق�اِ ...ل يُ� َب� ِي ّ� نَ�
َ َّ
َ
َّ َ ُ َ َ
َ َ أَ َ
َ أَ ْ َ
َ ُ َ
َل ُه ُم ّال�ذ ِ � يَ��خْ تَ� ِل فُ� نَ
و� ِف� ي� ِه َو ِل يَ� ْعل َم ال�ذ ِ ي� نَ� ك ف� ُر وا ��ّن ُه ْم ك نا�وا ك ِذا� ِب� ي� نَ� ِ .إ� ن� َما ق� ْول ن�ا ِل ش� ي ْ� ٍء ِإ� ذ�ا � َرد ن� ُاه
ي
أَ نْ نَ قُ َ َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ف
ُ
ول له ك ْن� � ي�ك ن
و� 1،آرى[ ،انجام] اين وعده بر او حق است ...تا [خدا] آنچه را در [مورد]
�� ��
آن اختالف دارند ،براى آنان توضيح دهد ،و تا كس���انى كه كافر ش���دهاند ،بدانند كه آنها خود دروغ
مى گفتهاند .ما وقتى چيزى را اراده كنيم ،همين قدر به آن مى گوييم :باش ،پس موجود مى شود».

ب�ا�ز ش
ط� ق� وعده ی الهی
ام�ر؟ص؟ ب
گ� ت� پ� ی� ب
تفس ��یر قمی  25/ 1و  147/ 2از عمرو بن ش ��مر نقل می کند« :در حضور امام باقر؟ع؟ س���خن از
ّ
جابر به میان آمد ،ایش���ان فرمودند :خدا جابر را رحمت کند ،دانش او به حدی رسیده بود که
َّ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ آ َ َ ُّ َ َ َ
از تأویل این آیه آ گاه بودِ :إ� ن� ال�ذ ِ ي� ف� َر ض� عل يْ�ك ال ق� ْر� ن� ل َرادك ِإ�لى َمع ٍاد 2،در حقيقت همان كسى كه
ً

اين قرآن را بر تو فرض كرد ،يقينا تو را به سوى وعدهگاه بازمى گرداند؛ مقصود رجعت است».
تأو ی ��ل اآلی ��ات  424/ 1و مختصر البصائر  210/از ابو مروان روایت می کنند« :از امام صادق؟ع؟
َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ آ َ ُّ َ َ
در مورد این آیه پرسیدمِ :إ� نّ� ال�ذ ِ ي� ف� َر ض� عل يْ�ك ال ق� ْر� نَ� ل َرادك ِإ�لى َم َع ٍاد ،فرمودند :نه ،به خدا دنیا به
پایان نخواهد رس���ید تا آنکه رس���ول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ در ثویه گرد آیند ،با هم دیدار
 .1سوره ی نحل 38 - 40/
 .2سوره ی قصص 85/
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کنند و در آن مسجدی با دوازده هزار در بنا کنند .ثویه موضعی است در کوفه».
ّ
مختصر البصائر  24/از بکیر بن اعین روایت می کند« :کسی که هیچ شکی در او ندارم _ یعنی
امام باقر؟ع؟ _ به من فرمود :رسول خدا؟ص؟ و امیرالمؤمنین؟ع؟ رجعت خواهند نمود».
َ ّ �ذَ
ّ
�
تفسیر قمی  147/ 2از ابو خالد کابلی نقل می کند« :امام سجاد؟ع؟ در مورد آیه یِ :إ� ن� ال ِ ي
َ َ َ َ َ ْ ُ آ َ ُّ َ َ
ف� َر ض� عل يْ�ك ال ق� ْر� نَ� ل َرادك ِإ�لى َم َع ٍاد ،فرمودند :پیامبرتان؟ص؟ ،امیرالمؤمنین و ائمه؟مهع؟ به س���وی
شما باز خواهند گشت».
َ
أ
َ تَّ ذَ َ ْ َ ُ َ
وع ُد نَ
و� 1،تا آنچه را وعده داده مى ش���وند ببينند؛ فرمود[ :آنچه
همان « :391/ 2ح�ى ِإ��ا ر�وا ما ي�
وعده داده میشوند] قائم و امیرالمؤمنین؟امهع؟ در رجعت هستند.
فَ َ َ ْ َ ُ نَ َ ْ أَ ضْ َ فُ ن َ ً أَ َ ُ َ َ ً
اصرا َو� ق� ّل عددا 2،آنگاه دريابند كه ياور چه كس���ى ضعيف تر و كدام يک
�س ي�علمو� م ن� ��ع� � ِ
ش���مارهاش كمتر اس���ت؛ فرمود:این همان فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟ است :به خدا سوگند ،ای
پس���ر صهاک ! اگر عهدی از رسول خدا؟ص؟ و نوشته ای که از خداوند گذشته نمی بود ،هر آینه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

درمی یافتی کدامیک از ما یاورش ضعیف تر و کم ش���ماره تر اس���ت.
هنگامی که پیامبر خدا؟ص؟ از رجعت به مردم خبر دادند ،آنان گفتند :این چه زمان خواهد
نْ أَ ْ أَ قَ ٌ َ تُ َ ُ َ أَ ْ َ ْ َ ُ َ ُ َ ّ أَ َ ً
3
بود؟ خداوند فرمود :ای محمد ! بگوِ :إ�� �د ِر ي� �� ِر ي� ب� ما �وعد ن
و� �م ي��ج عل له ر ِب� ي� �مدا ،نمى دانم
آنچه را كه وعده داده شدهايد نزديک است يا پروردگارم براى آن زمانى قرار داده است؟»

کافی  247/ 8از حسن بن شاذان واسطی نقل می کند« :به امام رضا؟ع؟ نامه نوشتم و از جفای
اهل واسط و شوریدن آنان بر خود گله کردم ،گروهی از عثمانیان مرا می آزردند .ایشان با خط
خود نوش���تند :خدای تبارک و تعالی از اولیای ما بر صبر در دولت باطل میثاق گرفته اس���ت،
ََ
پس بر حکم پروردگارت شکیبا باش ،پس چون سید خلق قیام کند ،آنان گویند :يَ�ا َو ْي�ل ن�ا َم نْ�
َ َ ثَ ن َ نْ َ ْ قَ ن َ َ �ذَ َ َ َ َ َّ
الر ْح َم نُ� َو َص َد قَ� ْال ُم ْر َس ُل نَ
و� 4،اى واى بر ما ،چه كسى ما را از آرامگاهمان
ب�ع��ا ِم� مر� ِد�ا ه ا ما وعد
برانگيخت؟ اين است همان وعده ی خداى رحمان ،و پيامبران راست مى گفتند».
 .1سوره ی جن 24/
 .2همان
 .3همان 25/
 .4سوره ی یس 52/
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أَ ُ َ ْ َّ ّ
مختصر البصائر  26/از جابر بن یزید روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد آیه ی :يَ�ا � يّ�ها ال ُمد ِث� ُر.
ُ َ أَ ْ
ق� ْم ف�� ن��ذِ ْر 1،اى جام���ه ب���ر س���ر کش���یده ،برخی���ز و بترس���ان ،فرمودند :مقص���ود حضرت محمد؟ص؟

و قیام ایشان در رجعت است که بیم می دهند.
َ ْ ُ َ ً ْ َ
َّ َ
ِإ� ن�ها ِإل� ْحدى الك بَ� ِر .ن��ذِ ي�را ِلل بَ� ش�ر 2،آن از پدیده های بزرگ است .هشدار دهنده ی بشر است؛ یعنی
محمد؟ص؟ در رجعت ،هشدار دهنده ی بشر است.
َ فَّ ةً نّ َ
َ َ أَ ْ َ ْ ن َ َ
3
وما �رسل�اك ِإ�لا كا�� ِلل� ِاس ،و ما تو را جز براى تمام مردم ،نفرستاديم؛ در رجعت».
هم ��ان از هم ��و از ام ��ام باقر؟ع؟ نق ��ل می کن ��د« :امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ می فرمودند :آنک���ه جامه بر
س���ر کش���ید [پیامب���ر؟ص؟] ،به هن���گام رجعت حضور خواهد داش���ت .ش���خصی ص���دا زد :یا
امیرالمؤمنین ! آیا پیش از قیامت زندگی [دوباره] و پس از آن مرگ خواهد بود؟ ایشان فرمودند:
آری ،به خدا قسم یک کفر پس از رجعت ،از کفرهایی پیش از آن سخت تر است».

امام حس� ن�؟ع؟ ت
ع�مراحلیدارد،و خ�ن� ت
ر� ت
اس�
س� ی� ن�کسیکه ب�ا�ز میگردد
ی
ج
مختص ��ر البصائر  18/از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :نخس���تین کس���ی ک���ه در رجعت باز
می گردد ،حسین بن علی؟ع؟ است .ایشان چهل سال در زمین درنگ می کنند تا آنکه ابروها
بر دیدگانشان بیفتد».

4

همان  24/از حمران بن اعین و ابو الخطاب از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :نخستین کسی که
از زمین بیرون میآید و به دنیا باز می گردد حسین بن علی؟ع؟ است .رجعت فراگیر نیست،
بلکه خاص است و تنها کسی که ایمان یا شرکش خالص باشد رجعت خواهد کرد».
همان  27/و  22از حمران بن اعین از امام باقر؟ع؟ می آورد« :همس���ایه تان حس���ین بن علی؟ع؟
رجوع خواهد نمود ،پس آن مقدار حکومت خواهد کرد که ابروهایش از پیری بر دیدگان افتد».
همان  48/از امام صادق؟ع؟« :امام حس���ین؟ع؟ در میان یارانی که با او به ش���هادت رسیدند
 .1سوره ی مدثر 1 - 2/
 .2همان 35 - 36/
 .3سوره ی سبأ 28/
 .4حلیة االبرار  ،650/ 2البرهان  ،408/ 2مختصر البصائر  28/و بحار 63/ 53
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و با همراهی هفتاد پیامبر _ هم چنان که با موس���ی بن عمران؟ع؟ برانگیخته ش���دند _ می آید و
قائم انگشتر را به ایشان می دهد.
امام حس���ین؟ع؟ اس���ت که غس���ل ،کفن و حنوط او را بر عهده خواهد داشت ،و در قبر قرار
خواهد داد».
هم ��ان از عقب ��ه روایت می کن ��د« :از امام صادق؟ع؟ درباره ی رجعت س���ؤال ش���د که آیا حق
اس���ت؟ ایش���ان فرمودند :آری ،پرس���یدند :اول کس���ی که خارج می ش���ود کیس���ت؟ فرمودند:
امام حسین؟ع؟ که به دنبال قائم؟ع؟ خارج میشود.
م���ن ع���رض کردم :آیا همه ی م���ردم در کنار او حض���ور دارند؟ فرمودند :نه ،بلک���ه آنگونه که
َ ْ َ ُ نْ فَ �خُ ف ُّ فَ ت َ أْ تُ نَ أَ فْ َ ً
ا�ا 1،روزى كه در صور دميده
ور ����و� ��و ج
خدای متعال در کتاب خود یاد کرده :ي�وم ي��� ِ� ي� الص ِ
شود ،و گروه گروه بياييد؛ گروهی بعد از گروهی دیگر».

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تفسیر فرات  203/با سند خود روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد فرمایش خداوند :يَ� ْو َم
تَ ْ ُ فُ َّ فَ ةُ تَ تْ َ ُ َ َّ َ
الر ِاد ف� ة� 2،آن روز كه لرزنده بلرزد ،و از پى آن لرزهاى افتد ،فرمودند :الراجفة
�ر�ج � الرا�جِ �� �� .ب�عها

حس���ین بن علی؟ع؟ اس���ت و الرادفة علی بن ابی طالب؟ع؟ ،او نخس���تین کس���ی اس���ت که
همراه حس���ین بن علی در میان نود و پنج هزار نفر خاک را از س���ر خود می تکاند ،و این همان
نّ َ َ نَ نْ ُ ُ ُ ُ َ ن َ َ َّ �ذ نَ آ َ نُ ف ْ َ َ ة ُّ نْ َ َ َ ْ َ َ قُ ُ أَ شْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ
لا� ن� ف� ُع
فرموده ی خداستِ :إ��ا ل��صر رسل�ا وال ِ ي�� �م�وا ِ� ي� الح ي� ِا� الد� ي�ا و ي�وم ي��وم ال��هاد  .ي�وم ي
َّ
َّ
ْ �ذ ُ َ ُ َّ ْ َ ُ َ ُ
ال�ظ ِال ِم ي� َن� َمع ِ َر�ت ُه ْم َوله ُم اللع ن� ة� َوله ْم ُس ُوء الد ِار 3،در حقيق���ت م���ا فرس���تادگان خ���ود و كس���انى را كه
ً
ایم���ان آورده ان���د ،در زندگى دنيا و روزى كه گواهان برپاى می ايس���تند قطعا ي���ارى مى كنيم[ .همان]

بدفرجامى
روزى كه ستمگران را پوزش طلبىشان سود نمى دهد ،و براى آنان لعنت است ،و برايشان
ِ
آن سراست».

مختص ��ر البصائ ��ر  27/از یونس بن ظبی ��ان از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :کس���ی که قبل از
روز قیامت حسابرس���ی مردم را به عهده خواهد داش���ت ،حسین بن علی؟ع؟ است ،و اما روز
قیامت فرستادنی به بهشت است و فرستادنی به دوزخ».
 .1سوره ی نبأ 18/
 .2سوره ی نازعات 6 - 7/
 .3سوره ی غافر 51 - 52/
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الخرائ ��ج و الجرائ ��ح  848/ 2از جابر از ام ��ام باقر؟ع؟ روایت می کند« :امام حس���ین؟ع؟ پیش از
آنکه به ش���هادت برسند به یاران فرمودند :رسول خدا؟ص؟ فرمودند :پسرم ! تو به عراق کشانیده
خواهی شد ،آن زمینی است که پیامبران و جانشینان آنان در آن با یکدیگر مالقات کرده اند،
زمینی است که عمورا نامیده می شود .تو و جماعتی از یارانت _ که درد تماس آهن را احساس
ً
َُْ َ ُ
نمی کنند _ در آن به ش���هادت خواهید رس���ید ،و این آیه را تالوت کردند :ق�ل ن�ا يَ�ا ن� ُار كو ِ�ن ي� بَ� ْردا
َ ً ََ
َو َسلاما على ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم 1،گفتيم :اى آتش ! براى ابراهيم س���رد و بى آس���يب باش ،نبرد بر تو و آنان سرد و
سالمت خواهد بود.
پس ش���ادمان باش���ید که به خ���دا اگر ما را بکش���ند ن���زد پیامبرمان؟ص؟ می رویم ،س���پس آن
مق���دار که خدا بخواهد درنگ می کنم ،آنگاه نخس���تین کس���ی خواهم بود ک���ه از زمین بیرون
می آی���د ،و همزمان با خروج امیرالمؤمنین؟ع؟ ،قیام قائممان و حیات رس���ول خدا؟ص؟ خارج
خواهم شد.
در ادام���ه گروه���ی از آس���مان و از نزد خدا _ که هیچ���گاه به زمین نیامده بودن���د _ بر من فرود
می آیند ،و نیز جبرئیل ،میکائیل ،اسرافیل و لشکریانی از فرشتگان.
محم���د ،عل���ی ،من ،برادرم و تمامی کس���انی که خداوند ب���ر آنان ّمنت نهاده ،بر اس���بانی از
اس���بان پروردگار ،اس���بانی س���یاه و س���فید از نور که هیچ مخلوقی بر آن ننشس���ته است .آنگاه
محمد؟ص؟ بیرق خود را به اهتزاز در آورده و با شمشیرشان آن را به قائم می سپارند.
پ���س از آن ،م���ا آن مقداری ک���ه خدا بخواه���د درنگ می کنیم .س���پس خداوند چش���مه ای
از روغ���ن ،چش���مه ای از ش���یر و چش���مه ی آب���ی را از مس���جد کوفه بی���رون می آورد .بع���د از آن
امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ شمش���یر پیامب���ر؟ص؟ را به من س���پرده و به ش���رق و غرب می فرس���تد .به هر
دشمنی برسم خونش را خواهم ریخت ،صنمی را وانمی گذارم جز آنکه به آتش خواهم کشید
تا به هند برسم و آن را بگشایم.
دانی���ال و یونس ب���ه س���وی امیرالمؤمنین؟ع؟ خارج می ش���وند و می گویند :خدا و رس���ولش
راست گفتند .خداوند هفتاد نفر را به همراه آن دو به بصره می فرستد و کسانی را که به جنگ
 .1سوره ی انبیاء؟مهع؟ 69/
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منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
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ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
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ایش���ان آمده اند می کشند .لشکری نیز به سمت روم ارس���ال می کند و خداوند فتح را نصیب
آنها خواهد نمود.
س���پس من ه���ر جنبنده ای را که خدا گوش���ت آن را حرام کرده خواهم کش���ت ت���ا آنکه تنها
پاکیزه بر زمین باشد .یهود و نصاری و دیگر ادیان را خواهم آورد و آنان را بین اسالم و شمشیر
ّ
مخیر خواهم س���اخت ،پس بر هر که اس�ل�ام بیاورد ّمنت خواهم گ���ذارد و هرکه را خوش نیاید
خدا خونش را خواهد ریخت.
هیچ کس از ش���یعیان ما نخواهد ماند مگر آنکه خداوند فرشته ای به سوی او می فرستد ،تا
خاک از چهره اش بروبد ،و همسران و جایگاهش در بهشت را به او معرفی کند.
هیچ نابینا ،زمینگیر و مبتالیی بر زمین نباش���د ،ج���ز آنکه خداوند به ما اهل بیت بال را از او
بر طرف خواهد نمود.
برک���ت آس���مان به زمی���ن نازل خواهد ش���د ت���ا جایی ک���ه [ش���اخه های] درخ���ت به جهت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

[س���نگینی] میوه هایی ک���ه خداوند در آن اراده می کند خواهد شکس���ت ،و میوه ی زمس���تان
در تابس���تان و میوه ی تابستان در زمستان تناول می شود ،و این فرمایش خدای متعال است:
َ �ذَّ
َ َ ْ أَ نَّ أَ ْ َ ْ قُ َ آ َ نُ َ تَّ قَ ْ َ فَ تَ ْ ن َ َ َ ْ ْ َ َ َ ت َ َّ َ َ أَ ْ ض َ َ
ُ
1
ْ
ن
ا� ِم ن� السم ِاء وال�ر ِ� ول ِك� ك ب�وا ،و اگر مردم
ولو �� �هل ال�رى �م�وا وا��وا ل��ح�ا عل ي� ِهم ب�رك ٍ
ً
ش���هرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند ،قطعا بركاتى از آس���مان و زمين برايش���ان مىگشوديم،

ولی تكذيب كردند.

آنگاه خداوند به شیعیان ما کرامتی خواهد کرد؛ هیچ چیزی در زمین و آنچه در آن است از
آنان پوشیده نخواهد ماند ،تا آنجا که مردی از آنها که می خواهد از خانواده اش ّ
مطلع باشد،
به آنها از کارهایشان خبر می دهد».
تفس ��یر عیاش ��ی  282/ 2از ام ��ام ص���ادق؟ع؟ روایت می کند« :نخس���تین کس���ی که ب���ه دنیا باز
می گردد حس���ین بن علی؟ع؟ و یاران ایش���ان ،و یزید بن معاویه و یاران او هس���تند ،و به مانند
َُ ََْ َ ُ
یکس���ان تیر ،آنها را خواهد کشت .آنگاه امام؟ع؟ این آیه را تالوت کردند :ث� ّم َردد ن�ا لك ُم
دو پر
ِ

 .1سوره ی اعراف 96/
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أَ َ ْ َ ُ أَ
َ َ ْ َ ُ أَ ْ َ َ ً
ْ َ ََ ََ
الك ّر ة� عل ْ ي� ِه ْم َو� ْمدد ن�اك ْم بِ�� ْم َو ٍال َو بَ� نِ� ي� نَ� َو�ج عل ن�اك ْم �ك ث� َر ن� ِف� ي�را 1،پس [از چندى] دوباره ش���ما را
باز گردانده بر آنان چيره مى كنيم ،و ش���ما را با اموال و پس���ران يارى مى دهيم و [تعداد] نفرات شما را

بيشتر مى گردانيم».
مختص ��ر البصائ ��ر  29/از جاب ��ر بن یزید از ام ��ام صادق؟ع؟ نقل می کن ��د« :حضرت علی؟ع؟ با
پس���رش امام حس���ین؟ع؟ رجعتی به زمین خواهند داش���ت .ایش���ان با بیرق خود می آیند تا از
بنی امیه ،معاویه ،خاندان وی و کس���انی که در نبرد با ایش���ان حضور داش���تند انتقام بگیرند.
آن���گاه خداوند یاران خویش را به س���وی آنان میفرس���تد ،س���ی ه���زار نفر از اهل کوف���ه و هفتاد
هزار تن از س���ایر مردم ،و بس���ان بار نخس���ت در صفین با آنان روبرو می ش���ود تا آنک���ه آنها را به
قت���ل رس���انده و خبر رس���انی هم از آنه���ا باقی نخواهد گذارد .س���پس خدای عزوج���ل آنها را به
شدیدترین عذاب خود در کنار فرعون و آل فرعون داخل می کند.
ایشان بازگشت دیگری هم به همراه رسول خدا؟ص؟ خواهند داشت تا خلیفه در زمین باشد
و امامان؟مهع؟ کارگزاران او باش���ند ،و خدا به طور آش���کار در زمین پرس���تش شود ،آنسان که به
طور ّ
سری در آن عبادت می شد.
س���پس فرمودن���د :آری ب���ه خ���دا و چند براب���ر آن و با دس���ت خود نش���ان دادن���د .خداوند به
پیامب���رش؟ص؟ ُمل���ک تمامی اهل دنی���ا _ از روزی که دنیا را آفرید تا روزی ک���ه آن را از بین برد _
ُْ ُ ََ ّ
الد� ِن�
را عطا می کند ،تا وعده ای را که در کتابش به ایش���ان داده به انجام رس���اندِ :ل ي��ظ ِه َره على ِ ي
ُ ّ َ َ ْ َ َ ْ ُ شْ ُ
ك نَ
و� 2،ت���ا آن را بر ه���ر چه دين اس���ت پيروز گردان���د ،هر چند مش���ركان خوش
ك ِل ِه ولو ك ِره الم� ِر
نداشته باشند».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور

رجعـ ـ ــت

 .1سوره ی اسراء 6/
 .2سوره ی توبه 33/
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اماما� و ب� خ
ر� ت
ام� ن
ن
را�؟مهع؟
ع�
ر�ی پ� ی� ب
ج

1

تفسیر قمی  147/ 2از ابو خالد کابلی نقل می کند« :امام سجاد؟ع؟ در مورد آیه ی � :نَّ� َّال�ذ
�
ِ
ِإ
ي
َ َ َ َ َ ْ ُ آ َ ُّ َ َ
ف� َر ض� عل يْ�ك ال ق� ْر� نَ� ل َرادك ِإ�لى َم َع ٍاد ،فرمودند :پیامبرتان؟ص؟ ،امیرالمؤمنین و ائمه؟مهع؟ به س���وی

شما باز خواهند گشت».
تفسیر عیاشی  181/ 1از فیض بن ابی شیبه روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ این آیه را تالوت
ذْ أَ خَ ذَ ُ ث َ قَ نَّ ّ َ َ َ آ تَ ْ تُ ُ
ت َ َ ْ َ ة ثُ َّ َ َ ُ
ول ُم َص ّد قٌ� لماَ
ك ْم َر ُس ٌ
ْ
ْ
ن
ا� و ِحكم ٍ� �م ج�اء
ِ ِ
کردندِ :إَو� ��� اهلل ِم ي��ا� ال� بِ� ِي� ي� ن� لما �� ي��كم ِم� ِك� ٍب
َ ُ أَ ْ َ َ َ ْ َ ُ أ ََ
ُ َُْ ُ
َ َ َت ْن ُ ُ نَّ ُ ق َ َ أَ أَ قْ َ ْ تُ ْ َ أَ َخ ذْ تُ ْ َ َ ذَ ُ
ك ْم إ� ْصر� ق�الوا � ق� َر ْر ن�ا ق� َ
ال ف� ش
ا�هدوا َو� ن�ا
َم َعك ْم ل ت��ؤ ِم ن� نَّ� ِب� ِه ول��صر�ه �ال ���ر ر�م و����م على � ِل
ِ ِ ي
َ َ ُ ْ َ شّ َ
د� نَ� 2،و [ياد كن] هنگامى را كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت كه هرگاه به شما
معكم ِم ن�
ال� ِاه ِ ي
كتاب و حكمتى دادم ،س���پس ش���ما را فرس���تادهاى آم���د كه آنچه را با شماس���ت تصديق ك���رد ،البته
ً
ب���ه او ايم���ان بياوري���د و حتما ي���اری اش كنيد[ .آن���گاه] فرمود :آيا اق���رار كرديد و در اين ب���اره پيمانم را

پذيرفتيد؟ گفتند :آرى ،اقرار كرديم .فرمود :پس گواه باش���يد و من با ش���ما از گواهانم ،و فرمودند :به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رسول خدا؟ص؟ ایمان بیاورید و امیرالمؤمنین؟ع؟ را یاری نمایید.
عرض���ه داش���تم :و امیرالمؤمنین؟ع؟ را ی���اری نمایید؟ فرمودن���د :آری ،از آدم بگیر و [تا آخر]
بی���ا ،خداون���د هیچ پیامبر و رس���ولی را مبعوث نمی کند ،مگر آنکه به دنیا بازگش���ته در حضور
امیرالمؤمنین؟ع؟ خواهد جنگید».
تفس ��یر قمی  106/ 1از ابن مس ��کان از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :خداوند هیچ پیامبری
را _ از آدم بگی���ر و بی���ا _ مبعوث نکرد ،جز آنکه به دنیا ب���از می گردد و امیرالمؤمنین؟ع؟ را یاری
َُْ ُ
َ َ ْ َّ ُ
می کند ،و این همان فرموده ی خداست :ل ت��ؤ ِم ن� نَّ� ِب� ِه؛ یعنی رس���ول خدا؟ص؟َ ،ول ت� ن� ُص ُر ن�ه؛ یعنی
امیرالمؤمنین؟ع؟».
َ
آ
ُ
ُ
َ
ََ
َ
همان َ « :132/2س يُ� ِر ي�ك ْم � يَ� ِتا� ِه ف� ت� ْع ِر ف� نو�ها 3،آياتش را به شما نشان خواهد داد و آن را خواهيد شناخت؛
 .1یکی از کسانی که رجعت می کنند ،صدیقه ی طاهره؟اهع؟ است .پیشتر در فصل دوازدهم ذیل عنوان :سلمان فارسی
از یاران حضرت مهدی؟جع؟ ،روایت مفصل جناب س���لمان از دالئل االمامة [ 237/چاپ جدید  ]448 /گذش���ت
که در این مطلب صراحت داشت .م
 .2سوره ی آل عمران 81/
 .3سوره ی نمل 93/
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آیات امیرالمؤمنین و ائمه؟مهع؟ هس���تند ،هنگامی که رجعت کنند دشمنانش���ان با دیدنشان
آنها را می شناسند .دلیل بر اینکه آیات ائمه؟مهع؟ هستند فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟ است :به
خدا قس���م خدا نش���انه ای بزرگتر از من ندارد .پس چون به دنیا بازگردند ،دشمنانش���ان در دنیا
آنها را خواهند شناخت».
مختص ��ر البصائر  28/از س ��لیمان دیلم ��ی روایت می کند« :از امام ص���ادق؟ع؟ در مورد این آیه
ذْ َ َ َ ف ُ ْ أَ نْ َ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ُ ً
1
سؤال کردمِ :إ�� �ج عل ِ� ي�كم �� بِ� ي�اء و�ج علكم ملوكا ،آنگاه كه در ميان شما پيامبرانى قرار داد ،و شما
را پادش���اهانى س���اخت ،فرمودند[ :مقصود از] پیامبران ،رس���ول خدا؟ص؟ ،ابراهیم ،اسماعیل و
نسل او؟مهع؟ هستند ،و پادشاهان ائمه؟مهع؟.
عرضه داشتم :چه ُملکی به شما عطا شده؟ فرمودندُ :ملک بهشت و ملک رجعت».

ر� ت
امام حس� ن�؟امهع؟
اسماع�ل ن� ب�ی ب�ا
ع�
ی
ی
ج
کام ��ل الز ی ��ارات  65/از بر ی ��د بن معاو ی ��ه ی عجلی روای ��ت می کند« :خدم���ت امام صادق؟ع؟
عرض کردم :ای پس���ر رس���ول خدا ! برای من درباره ی اس���ماعیلی که خدا در کتابش اینچنین
ً ً
َ نَّ ُ َ
َ ذْ ُ ْ ف ْ َ
ك نَا� َص ِاد قَ� ْال َو ْع ِد َو َك نَ
نَ ّ 2
ا� َر ُسولا � بِ� ي�ا،
ا� ِإ� ْس َم ِاع ي�ل ِإ��ه
از او یاد می کند بفرمایید :وا�كر ِ� ي� ال ِك ت� ِب
و در اين كتاب از اس���ماعيل ياد كن ،زيرا او درس���ت وعده و فرستادهاى پيامبر بود؛ آیا اسماعیل بن
ابراهیم؟ع؟ است ،چون مردم می پندارند وی همان پسر ابراهیم؟ع؟ است؟
فرمودند :اس���ماعیل [پس���ر ابراهیم؟ع؟] پیش از ابراهیم از دنیا رفت ،و ابراهیم حجت قائم
خدا و صاحب ش���ریعت بود ،با این حساب اسماعیل [اگر پسر وی باشد] به سوی چه کسی
فرستاده شده است؟
عرض کردم :فدایت گردم ،پس مقصود کیست؟ فرمودند :او اسماعیل بن حزقیل نبی؟ع؟
اس���ت ،خداون���د او را به س���وی قومش مبع���وث کرد ،ولی آنه���ا او را تکذیب کردند ،کش���تند و
پوس���ت صورتش را کندند .خداوند بر آنان غضب کرد و اسطاطائیل فرشته ی عذاب را نزد او
 .1سوره ی مائده 20/
 .2سوره ی مریم 54/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
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فرس���تاد ،او گفت :ای اس���ماعیل ! من اسطاطائیل فرشته ی عذاب هستم ،پروردگار ّ
عزت مرا
ّ
نزد تو فرستاده تا قومت را _ اگر خواستی _ به انواع عذاب معذب گردانم.
اسماعیل گفت :نیازی بدان ندارم ،خدا وحی کرد :ای اسماعیل ! پس حاجتت چیست؟
عرضه داشت :پروردگار من ! تو برای خود به ربوبیت ،برای محمد به نبوت و برای جانشینانش
ب���ه والی���ت میثاق گرفتی ،و به بهترین خلق خود خبر دادی که امتش با حس���ین بن علی؟ع؟
پ���س از پیامبرش���ان چه خواهند کرد ،و به حس���ین؟ع؟ وعده دادی که او را ب���ه دنیا بازگردانی
ت���ا خود از کس���انی که با وی چنین کردند انتقام گیرد ،درخواس���ت من از ت���و _ پروردگارم ! _ آن
اس���ت که مرا به دنیا بازگردانی تا از کس���انی که با من چنین کردند انتقام گیرم ،همانس���ان که
حسین؟ع؟ را بازمی گردانی.
پ���س خداون���د اس���ماعیل ب���ن حزقیل را ب���دان وع���ده داد ،و او ب���ا امام حس���ین؟ع؟ رجعت
می کند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ت�أ
ن
دا� ش� آ� ن� احاطه ن� ن
ر� ت
دار�د
ع� ،پ�اره ای ا�ز � و�ی لی که مردم ب�ه
ج
تفس ��یر عیاش ��ی  122/ 2از حم ��ران نق ��ل می کن ��د« :از امام باق���ر؟ع؟ در مورد ام���ور مهمی چون
رجعت و دیگر مس���ائل س���ؤال کردم ،فرمودند :این امری که درباره اش از من س���ؤال می کنید،
َ َّ
ْ َ َ أْ َ أْ ُ
َ ُ
ُ 1
زمانش نرس���یده اس���ت ،خداون���د می فرمای���د :بَ� ْل ك�ذ بُ�وا ِب� َما ل ْم ي� ِح ي� ُطوا ِب� ِعل ِم ِه َول ّما يَ�� ِ�ت ِه ْم ت�� ِو ي�له،
بلكه چيزى را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأويل آن برايشان نيامده است».

مردم در ر� ت ق ق
ع� ن
ا� می ب� ی� ن� ن�د
ع� ،ح� ی�� ت� را ب�ه ی
ج
التنزیل و التحریف سیاری  70/از ابوعبد اهلل بن نجیح یمانی نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟
َ ُ أَ ُ
نَّ
َ
درباره ی این آیه سؤال کردم :ل ت� ْس�ل نَّ� يَ� ْو َم ِئ��ذٍ ع نِ�
ال� ِع ي� ِم 2،در همان روز است كه از نعمت پرسش
خواهيد شد ،فرمودند :نعمتی که خدا بر شما عطا کرد ،محمد و آل محمد؟ص؟ هستند.
 .1سوره ی یونس 39/
 .2سوره ی تکاثر 8/
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ْ
در مورد این آیهِ :ع ی ْ� نَ� ال يَ� ِق� ي� ِن�؛ 1فرمودند :به چشم دیدن.
َ َّ َ ْ فَ تَ ْ َ ُ نَ ثُ َّ َ
كلَّا َس ْو فَ� تَ� ْع َل ُم َن
و� 2،نه چنين است ،خواهید دانست ،باز
و در مورد این :كلا سو� �علمو� � .م

هم نه چنین است ،خواهید دانست؛ فرمودند :یک بار در رجعت و یک بار در قیامت».

آ
ر� ت
ع�
اح�ای � ن� ب�ا ج
م� ن� ،و ی
�ز ی

َ
َ
أ� َو َل ْم َ� َر ْوا أ� نّ َ�ا نَ� ُس قُو� ْال َم َاء � َلى ْال أَ� ْر ض� ْال رُ
ُ
�ز
ِ �ج ِ  ،آي���ا ننگريس���تهاند كه ما باران را
ِإ
تفس ��یر قم ��ی  « :171/ 2ي
3

زمين باير میرانيم؟؛ مقصود زمین خراب اس���ت ،و این مثالی اس���ت که خدا در مورد
به س���وى ِ
رجعت و قائم زده اس���ت ،و چون رس���ول خدا؟ص؟ ب���رای آنان از رجعت فرمودن���د ،آنها گفتند:
َ َ �ذَ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ
َم�تى ه ا ال ف� ت� ُح ِإ� ن� ك ن� ت� ْم ص ِاد ِق� ي� نَ� 4،اگر راست مىگوييد ،اين پيروزى چه وقت است؟»

خ آ ت آ
خ
ر� ت
ت
ع�
در
ر�
�
�
ب�ر�ی � ی�ا�
ج
َ
تفسیر عیاشی  306/ 2از ابو بصیر از امام باقر یا امام صادق؟امهع؟ روایت می کندَ « :و َم نْ� ك َنا� ِ�ف ي�
ً
أَ َ ُ
َ �ذ أَ ْ َ ُ
ْ آَ أَ ْ
ه ِ ِه �ع َمى ف�ه َو ِ�ف ي� ال� ِ�خ َر ِة� �ع َمى َو� ض� ّل َس ِب� ي�لا 5،و ه���ر ك���ه در اين [دنيا] كور [دل] باش���د ،در آخرت [هم]

كور و گمراه تر خواهد بود؛ فرمودند :رجعت».

آ
ت ف
ع�� ،ر� ِیاد در � ی�ه
ر�
ج
تفسیر قمی  327/ 2از جمیل روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه :يَ� ْو َم ي َ� ْس َم ُع نَ
و�
َّ ْ َ ةَ ْ َ ّق ذَ َ
ك َ� ْو ُم ْال�خُ ُر و  6،روزى كه فرياد به ّ
الص ي�ح� ِب�الح ِ� � ِل
حق را مى شنوند ،آن [روز] روز بيرون آمدن [از
ِ�ج
ي

زمين] است ،فرمودند :این رجعت است».
 .1همان 7/
 .2همان 3 - 4/
 .3سوره ی سجده 27/
 .4همان 28/
 .5سوره ی اسراء 72/
 .6سوره ی ق 42/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
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ف
� خ ن
ع� می ن
ر� ت
ک� ن�د و ا�ز آ� ن� ن
اص� ی� ن
ا� نا� ت� ق�ام گر� ت�ه می ش�ود
ا� ج
ر�ی � ب
ب
دال ئ ��ل االمام ��ة  247/از مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ روایت می کن ��د« :هنگامی که قائم ما
قی���ام کن���د ،خداوند تمامی آزار دهندگان مؤمنین در زمان خودش���ان را _ ب���ا همان صورتی که
داش���تند _ به میان آنها برمی گرداند ،تا مؤمنان از آنها انتقام گیرند».
تفس ��یر قم ��ی  65/ 2از معاویة ب ��ن عمار روایت می کن ��د« :از امام صادق؟ع؟ درب���اره ی این آیه
َ َ ْ أَ ْ َ ضَ َ ْ ذ ْ ف َ َّ َ ُ َ شَ ةً ضَ نْ ً
1
پرسیدم :وم ن� �عر� ع ن� ِ�ك ِر ي� � ِإ� ن� له م ِع ي��� ��كا ،و هر كس از ياد من دل بگرداند ،در حقيقت
زندگ���ى تنگ���ی خواهد داش���ت ،ایش���ان فرمودند :به خدا این���ان ناصبیان هس���تند ،عرض کردم:
ِ
فدایت ش���وم ،ما اینان را می بینیم که در عمر طوالنی خود در رفاه و راحتی زندگی می کنند تا
بمیرند ،فرمودند :به خدا که این امر در رجعت است»...
َ
أَ ْ نَ ُ نَ ْ َ �ذَ
َ َ نُ �ذ قَ نَّ ُ ْ نَ ْ َ �ذَ
ً
أ ْ
ا� ال�ك بَ� ِر 2،و قطعا غير از آن عذاب بزرگتر،
ا� ال�د�ى دو� الع بِ
همان « :170/ 2ول� ِ ي���هم ِم� الع بِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از عذاب نزدیکتر [نيز] به آنان مى چش���انيم؛ عذاب نزدیکتر ،عذاب رجعت و با شمشیر اس���ت.
َ
َل َع ّل ُه ْم يَ� ْر�ج ُع َن
و� ،اميد كه آنها بازگردند؛ در رجعت بازمی گردند تا عذاب شوند».
ِ
َ تَّ ذَ فَ تَ ْ ن َ َ َ ْ ْ َ ً
مختص ��ر البصائ ��ر  17/از امام باقر؟ع؟ نقل می کن ��د« :در م���ورد آی���ه ی :ح�ى ِإ��ا ��ح�ا عل ي� ِهم ب�ا ب�ا
َ ََ
َ
ذ�ا ع ذ� ٍبا� ش� ِد ي� ٍد 3،ت���ا وقت���ى ك���ه درى از ع���ذاب دردن���اک ب���ر آنان گش���وديم ،فرمودن���د :آن علی بن
ابی طالب؟ع؟ است ،آن هنگام که در رجعت بازگردد».
هم ��ان  21/از ابو بصیر روایت می کند« :حضور امام صادق؟ع؟ رس���یدم و عرضه داش���تم :ما
میگویی���مک���هعم���روب���نذرنمیمی���ردت���اآنک���هب���اقائ���مآلمحم���د؟مهع؟بجنگ���د.
فرمودندَ :م َثل ابن ذر مثل مردی اس���ت در بنی اس���رائیل که او را عبد ربه می گفتند و یارانش
را ب���ه گمراهی میخواند ،و م���رد .یارانش به قبر او پناه می آوردند و در کنار آن گفتگو می کردند
که یکباره از قبر بیرون آمد و خاک از سر می رفت و به آنها چنین و چنان گفت».
نگارنده :عمرو بن ذر همدانی داس ��تان س ��رایی اس ��ت که به ریش بلند شهرت داشته است .وی
به بنی عباس ّ
تقرب می جس ��ت و برای لش ��کریان آنان داس ��تان ها می گفت و آنان را بر قیام تحریک
 .1سوره ی طه 124/
 .2سوره ی سجده 21/
 .3سوره ی مؤمنون 77/
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می کرد 1.او به منصب قضاوت نیز نائل ش ��د .ابن حجر در رواة اآلثار  144/او را ثقه ( !) می ش ��مارد،
می نویسد« :عمرو بن ذر همدانی ...صحیح ُعمر است که فردی ثقه و مشهور بوده».
ولیکن نزد ما مذموم اس ��ت ،رجال کش ��ی  483/ 2از ثویر روایت می کند که عمرو بن ذر ،ابن قیس
ّ
ماصر و صلت بن بهرام برای تحدی نزد امام باقر؟ع؟ رفتند ،و به گمان خود چهار هزار س ��ؤال جمع
آوری کرده اند تا امام؟ع؟ را به چالش بکشند ،اما چون حضور رسیدند هیچ نپرسیدند !

«امام باقر؟ع؟ فرمودند :ای پس���ر ذر ! آیا برای ما بعضی از احادیث ما را که به ش���ما رس���یده
نمی گویی؟ وی گفت :آری ،ای پسر رسول خدا ! پیامبر فرمودند :من در میان شما دو امر گران
را باقی می گذارم که یکی از دیگری بزرگتر است؛ کتاب خدا و اهل بیتم ،اگر بدین دو تمسک
کنید هرگز به گمراهی نیفتید.
امام باقر؟ع؟ فرمودند :پس���ر ذر ! هنگامی که با رس���ول خدا؟ص؟ دیدار کنی و ایشان بفرمایند
پس از من با ثقلین چه کردی ،چه خواهی گفت؟ ابن ذر چنان گریست که می دیدم اشک ها
بر ریشش جریان یافته است ،و گفت :بزرگتر را که پاره کردیم و اصغر را کشتیم.
حض���رت فرمودن���د :پس���ر ذر ! با این حس���اب به ایش���ان راس���ت می گویی ،نه به خدا قس���م
روزقیام���ت گام���ی برداش���ته نمی ش���ود تا آنکه خدا او را از س���ه امر بپرس���د؛ عمر خ���ود را در چه
ب���ه پایان رس���انده ،مالش را از کجا به دس���ت آورده و در چه راهی صرف نم���وده ،و محبت ما
اهل بیت .در این هنگام آنها برخاستند و خارج شدند.
امام؟ع؟ به غالمی فرمودند :دنبال آنها برو و ببین چه می گویند ،او هم چنین کرد و بازگشت
و گفت :فدایت ش���وم ،ش���نیدم که به ابن ذر می گفتند :ما برای این با تو آمدیم؟ ! و او گفت:
وای بر شما ! مردی است که می پندارد خدا از من از والیت او خواهد پرسید ،چگونه از کسی
که از احکام خردی چون سفره و کوزه نیز آ گاه است ،پرسش کنم؟»
نتیجه آن اس ��ت که عمرو بن ذر نه تنها داستان سرا ،بلکه ناصبی کبیری بوده است و در رجعت
بازمی گردد.

 .1تاریخ االسالم ذهبی 405/ 8
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آ
ق
ت ت
م� ق� ت
ا�
ر�
اح�ای �وم موسی؟ع؟ در ی
ع� و � ش� ب� ی�ه � ن� ب�ه ی
ج
المحکم و المتشابه  112/از تفسیر نعمانی از اسماعیل بن جابر روایت می کند« :امام صادق؟ع؟
حدیثی طوالنی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل کردند که در آن سؤاالتی از آیات و احکام قرآن آمده
بود ،امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده بودند:
ُ
ُ أَ َ ً
نَ ُ
اما ّرد بر منکر رجعت این س���خن خدای عزیز و جلیل استَ :و يَ� ْو َم � ْح ش� ُر ِم نْ� ك ِ ّل � ّم ٍ ة� ف� ْو ج�ا
َّ نْ ُ َ
ك�ذِّ ُ� ب� آ� ي� ِتا� ن َ�ا فَ� ُه ْم يُ�و �زَ ُع نَ
و� 1،و آن روز كه از هر ّامتى ،گروهى از كسانى را كه آيات ما را تكذيب
ِمم� ي�
ب ِ
كردهاند محشور مى گردانيم ،پس آنان نگاه داشته مى شوند؛ یعنی به دنیا ،ولی حشر آخرت این
ْ أَ َ ً
َ َ َ ُ ََ َُ
فرم���وده ی خ���دای عزوج���ل اس���تَ :وح ش� ْر ن�اه ْم ف�ل ْم ن��غ ِاد ْر ِم ن� ُه ْم �حدا 2،و م���ا آنان را گرد می آوریم و
هیچ یک را فرو گذار نمی کنیم.
َ َ َ أَ ْ َ ْ َ َ أ ََ
و سخن خدای سبحانَ :و َح َر ٌام على ق� ْر َ� ة� �هلك ن�اها ��نّ ُه ْم لا َ� ْر ُع نَ
و� 3،و بر [مردم] شهرى كه آن
يٍ
ي ِ�ج

را هالک كردهايم ،بازگشتشان حرام است؛ در رجعت [بازگشت آنان حرام] است ،اما در قیامت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

باز می گردند.
َ
ّ ٌ
ت َ َ ْ َ ة ثُ َّ َ َ ُ
ك ْم َر ُس ٌ
و نیز :إَو ذْ� أ� خَ� ذَ� ُ
اهلل ِم ي� ث َ� قَا� نَّ ّ َ َ َ آ تَ ْ ُ ُ ْ
ول ُم َص ِد ق� ِل َما
ا� و ِحكم ٍ� �م ج�اء
ال� ِب� ِي� ي� ن� لما �� ي� ت�كم ِم نْ� ِك� ٍب
ِ
َ
َ
ّ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
َ ُ َُْ
ُ
َ
ن
ُ
ّ
ن
َمعك ْم ل ت��ؤ ِم� ن� بِ� ِه ول ت� ن�صر�ه 4،و [ياد كن] هنگامى را كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت كه هرگاه به
ش���ما كتاب و حكمتى دادم ،س���پس شما را فرستادهاى آمد كه آنچه را با شماست تصديق كرد ،البته
ً
به او ايمان بياوريد و حتما ياريش كنيد؛ این امر تنها در رجعت به وقوع خواهد پیوست.

همچنین است خطاب خدا به امامان و وعده ی نصرت به ایشان ،و انتقام از دشمنانشان،
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ ّنَ ُ ْ ف أ
ال� ض
ر�
ا� ل ي�س� ِل��هم ِ� ي�
خدای سبحان میفرماید :وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الصا ِلح ِ
َ
َ َ َُ َ ّ َ
َ
َ َ ْ تَ �خْ َ َف َّ �ذ َ ْ قَ ْ ْ َ َ ُ َ ّ َن َّ َ ُ ْ نَ ُ ُ َّ �ذ
� ْار ت��ض ى له ْم َول يُ� َب� ِدل نّ� ُه ْم ِم نْ� بَ� ْع ِد �خ ْو ِف� ِه ْم
كما اس� ل� ال ِ ي� ن� ِم ن� � ب� ِل ِهم ول ي�م ِك� ن� لهم ِد ي��هم ال ِ ي
َ ً
أَ ْ ن ً َ ْ ُ ُ نَ ن ُ شْ ُ
ك نَ
و� ِب� ي� ش� يْ� ئ�ا 5،خدا به كس���انى از ش���ما كه ايمان آورده و كارهاى شايس���ته
�م�ا ي�ع ب�دو� ِ� ي� لا ي�� ِر
 .1سوره ی نمل 83/
 .2سوره ی کهف 47/
 .3سوره ی انبیاء؟مهع؟ 95/
 .4سوره ی آل عمران 81/
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ً
كردهان���د ،وعده داده اس���ت كه حتم���ا آنان را در اين زمين جانش���ين [خود] قرار ده���د همان گونه كه
كس���انى را كه پيش از آنان بودند جانش���ين [خود] قرار داد ،و آن دينى را كه برايشان پسنديده است
به سودش���ان مستقر كند ،و بيمش���ان را به ايمنى ّ
مبدل گرداند[ ،تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من

شريک نگردانند؛ و این تنها زمانی واقع می شود که به دنیا بازگردند.
َ نُ ُ أَ نْ نَ ُ َّ َ َ َّ �ذ َ ْ تُ �ضْ فُ ف أ ض نَ ْ َ َ ُ أَ َ ً نَ ْ َ َ ُ ْ
ر� َو��ج عله ْم � ِئ� ّم ة� َو��ج عله ُم ال َو ِار ِث� ي� نَ� 1،و خواستيم
و نیز :و� ِر ي�د �� �م ن� على ال ِ ي� ن� اس� ِع�وا ِ� ي� ال�

بر كسانى كه در زمين فرو دست شده بودند ّ
منت نهيم و آنان را پيشوايان گردانيم ،و ايشان را وارثان
قرار دهیم.
َ
َ
آ
ْ
َ
ّ
َّ
َ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ َ
همچنینِ :إ� ن� ال�ذ ِ ي� ف� َر ض� عل يْ�ك ال ق� ْر� ن� ل َرادك ِإ�لى َمع ٍاد 2،در حقيقت همان كسى كه اين قرآن را بر
ً
تو فرض كرد ،يقينا تو را به سوى وعدهگاه بازمى گرداند؛ یعنی رجعت دنیا.
ُ ُ َ أَ
ُ
َ
ال َل ُه ُم ُ
و نیز :أ� َل ْم تَ� َر إ� َلى َّال�ذ � نَ� �خَ َر ُ وا م نْ� د َ�اره ْم َو ُه ْم أ� ُل فٌو� َح ذَ� َر ْال َم ْو ت� فَ� ق َ� َ
ْ َ ُ ْ 3
اهلل ُم تو�وا ث� ّم �ح ي�اهم،
ِ
ي
ِ
ِ
�ج
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
آيا از [حال] كس���انى كه از بيم مرگ از خانههاى خود خارج شدند ،و هزاران تن بودند ،خبر نيافتى؟
پس خداوند به آنان گفت :بمیريد ،آنگاه آنان را زنده ساخت.
ُ ً َ َ
َ َ ُ
ْ َ
و سخن خدای عزوجلَ :وا�خ ت� َار ُموسى ق� ْو َمه َس بْ� ِع ي� نَ� َر ج�لا ِل ِم ي� ق� ِتا� ن�ا 4،و موسى از ميان قوم خود

هفتاد مرد براى ميعاد ما برگزيد؛ خداوند تعالی آنها را پس از مردن به دنیا بازگرداند».
تفسیر قمی  75/ 2از امام باقر و امام صادق؟امهع؟ روایت می کند که فرمودند« :هر شهری که خدا
اهل آن را به عذاب از میان برد ،در رجعت باز نخواهند گشت.
َ َ َ أَ ْ َ ْ َ َ أَ
َ
عل���ی ب���ن ابراهیم قم���ى؟حر؟ در ادامه می ن���گارد :اي���ن آي���ه [ َو َح َر ٌام على ق� ْر َي� ٍ ة� �هلك ن�اها � ن�ّ ُه ْم لا
يَ� ْر ِ�ج ُع َن
و�] از بزرگ ترين داليل رجعت است ،چرا كه هيچ مس���لمانى منكر نيست كه همه ی
مردم _ چه آنان که [به عذاب] هال ک ش���ده اند و چه س���ایرین _ در قيامت رجوع می کنند.
مقصود از عدم رجوع آنها هم در رجعت است ،و گرنه در قیامت بازمی گردند و داخل آتش
می شوند».
 .1سوره ی قصص 5/
 .2همان 85/
 .3سوره ی بقره 243/
 .4سوره ی اعراف 155/
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ارا� می ن
ا� او را ن
م� ن
ا ب� یل�س �ظ اهر می ش�ود و ؤ
گ� ن
م� ن
ک� ن�د
س� ب
معانی االخبار  139/از عبد العظیم بن عبد اهلل حسنی از امام هادی؟ع؟ روایت می کند« :معنای
رجیم آن اس���ت که او با لعنت رجم می ش���ود ،از مواضع خیر رانده ش���ده ،و هر مؤمنی او را یاد
کند لعنت می فرستد.
در علم سابق خداست که چون قائم خارج شود ،در زمانش مؤمنی نخواهد ماند مگر آنکه
ابلیس را با سنگ رجم کند ،همانسان که پیشتر با لعنت رجم می شده است».
س ��عد الس ��عود  32/می نویس ��د« :فصلی در آنچه از صحیفه های ادری���س؟ع؟ می آوریم؛ این
صحف را در نس���خه ای قدیمی که ش���اید به دویست س���ال پیش برگردد یافتم ،و در خزانه ی
کت���ب ح���رم موالن���ا امیرالمؤمنین علی بن اب���ی طالب؟ع؟ یافت���م .اول و آخ���ر آن از بین رفته و
حدود هفت جزء آن باقی مانده اس���ت ...در وصف مؤمنان میفرماید ... :آنان اولیای منند،
پیامب���ری مصطف���ی و امینی مرتضی برایش���ان اختیار کردم ،او را پیامبر و رس���ول آنان ،و آنها را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اولی���اء و انصار او ق���رار دادم .آنان امامانی هس���تند که برای پیامبر مصطف���ی و امین مرتضایم
برگزیدهام ،آن زمانی است که در علم غیب خویش پوشیده ام ،و ناگزیر واقع خواهد شد تا در
َ
ْ َ
ف َ نَّ َ
ك ِم نَ� ال ُم نْ��ظ ِر ي� نَ�ِ .إ�لى
آن روز تو ،سواران ،پیادگان و تمامی سپاهیانت را نابود کند ،پس برو � ِإ��
َ ْ قْ ْ َ ْ ُ
وم 1،تو از مهلت يافتگانى ،تا روز وقت معلوم».
ي� ْو ِم ال َو� تِ� المعل ِ

ر� ت
روا ی� تِ� :ق� ت�ل ا ب� یل�س و ح�ز ب� وی ب�ه ت
ع�
ام�ر؟ص؟ در ج
دس� پ� ی� ب
مختصر البصائر  26/از عبد الکریم بن عمرو خثعمی روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ فرمودند:
َ
ابلیس گفت :أ� نْ��ظ ِ ْر�ن� إ� َلى يَ� ْو ِم يُ� ْب� َع ثُ� نَ
و� 2،مرا تا روزى كه [مردم] برانگيخته خواهند ش���د مهلت ده،
ِي ِ
َ َ ْ قْ ْ َ ْ ُ
َُْْ
َ َّ َ
وم ،تو از مهلت يافتگانى ،تا
اما خداوند ابا کرد و فرمود :ف� ِإ� ن�ك ِم نَ� الم ن��ظ ِر ي� نَ�ِ .إ�لى ي� ْو ِم ال َو� تِ� المعل ِ
روز وقت معلوم.

پ���س چ���ون روز وقت معلوم فرا رس���د ،ابلی���س _ که خدای���ش لعنت کند _ در می���ان تمامی
 .1سوره ی ص 80 - 81/
 .2سوره ی اعراف 14/
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پیروانش از زمانی که خدا آدم را آفرید تا [همان] روز وقت معلوم ظاهر می شود ،و این [همزمان
با] آخرین رجعت امیرالمؤمنین؟ع؟ میباشد.
عرضه داش���تم :چندی���ن رجعت خواهد بود؟ فرمودن���د :آری ،رجعت ها و رجعت ها ،هیچ
امام���ی در قرنی [از قرون] نیس���ت جز آنکه نیکوکار و ب���دکار روزگارش با او باز می گردد ،تا خدا
مؤمن را بر کافر چیره گرداند.
هنگام���ی که روز وق���ت معلوم فرا رس���د ،امیرالمؤمنین؟ع؟ در میان ی���اران رجعت می کنند
و ابلی���س ب���ه همراه اصحاب���ش می آید .دی���دار آن���ان در زمین���ی از زمین های فرات اس���ت که
ب���دان روح���اء گویند و به کوفه تان نزدیک اس���ت .نبرد س���ختی _ که از زمانی ک���ه خدای عزیز
و جلی���ل جهانی���ان را آفرید مانند آن رخ نداده اس���ت _ میان آنان درخواه���د گرفت .گویا یاران
امیرالمؤمنین؟ع؟ را می بینم که یکصد گام به عقب رفته اند ،و قسمتی از پاهایشان در فرات
ُ َ
قرار گرفته است .آن هنگام است که [عذاب خداوند] جبار عزوجل فرود می آید �ِف ي� ظ�ل ٍل ِم نَ�
ْ َأ
ْ �غَ َ َ ْ َ َ ئ َ ُ ُ
ا�ك ة� َو ق� ِ�ض ي َ� ال� ْم ُر 1،در س���ايبان هايى از ابر سپيد و فرش���تگان به سوى آنان بيايند و كار
ال م ِام والمل ِ
يكسره شود.

رس���ول خدا؟ص؟ پیش���اپیش ایش���ان اس���ت و دش���نه ای از نور در دس���ت دارد .ابلیس چون
نگاه���ش بر ایش���ان افتد ب���ه عق���ب بازمی گردد ،یاران���ش می گویند :ح���ال که پیروز ش���ده ای،
ّ أَ
ّ أَ َ ُ َّ َ ْ َ َ
َ َ َ
آهنگ کجا داری؟ او می گویدِ :إ� ِ�ن ي� � َرى َما لا ت� َر ْو ن�ِ ...2إ� ِ�ن ي� � خ� فا� الل َه َر بّ� العال ِم ي� َن� 3،من چيزى را
مى بينم كه شما نمى بينيد ...من از خدا ،پروردگار جهانيان ،مى هراسم .پیامبر؟ص؟ بدو می رسد و
ضرب���ه ای بین دو کتف او می زند که موجب نابودی او و تمام پیروانش خواهد بود .آن هنگام
خدای عزوجل عبادت شود و هیچ چیزی را شریک او قرار ندهند.
امیرالمؤمنی���ن؟ع؟ چه���ل و چه���ار هزار س���ال حکومت کنند ،ت���ا جایی که ب���رای مردی از
شیعیان ایشان هزار فرزند پسر از صلبش به دنیا آید ،هر سال یک پسر .آن هنگام است که به
صورتی که خدا بخواهد ،دو بهش���تی که از شدت س���بزی به سیاهی می زند ،در کنار مسجد
 .1سوره ی بقره 210/
 .2سوره ی انفال 48/
 .3سوره ی حشر 16/
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عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
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حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور

رجعـ ـ ــت

امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1041

کوفه و پیرامون آن آشکار شود».

َ
ْ َْ
َ َّ َ
تفسیر قمی  245/ 2روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد :ف� ِإ� ن�ك ِم نَ� ال ُم ن��ظ ِر ي� نَ�ِ .إ�لى يَ� ْو ِم
ْ ْ ْ ُ
ال َو ق� تِ� ال َم ْعل ِوم ،فرمودند :روز وقت معلوم ،روزی است که رسول خدا؟ص؟ او را بر صخره ای که

در بیت المقدس است ذبح می کنند».

روا ی� تِ� :ق� ت�ل ا ب� یل�س ب�ه ت
دس� امام مهدی

؟جع؟

تفس ��یر عیاش ��ی  242/ 2از وه ��ب ب ��ن جمیع غالم اس ��حاق ب ��ن عمار روای���ت می کن���د« :از امام
ق َ َ َ ّ ف َ أَ نْ �ظ ْ �ن� َلى َ ْ ُ ْ َ ثُ َن ق َ َ َ َّ َ
ال ف� ِإ� ن�ك ِم نَ�
صادق؟ع؟ درباره ی این آیات سؤال کردم� :ال ر ِب� ��� ِ ر ِ ي ِإ� ي�و ِم ي� ب�ع�و�� .
ْ ْ ْ ُ
َ
ْ َْ
ال ُم ن��ظ ِر ي� نَ�ِ .إ�لى يَ� ْو ِم ال َو ق� تِ� ال َم ْعلوم ،عرضه داش���تم :فدایت گردم ،این کدام روز است؟ فرمودند:
ای وه���ب ! آی���ا پندار تو این اس���ت که آن ،روزی اس���ت که خ���دا مردم را مبع���وث می فرماید؟
خداون���د ب���ه او ت���ا روزی که قائم م���ا را در آن برانگیزد مهلت داده اس���ت ،پس چ���ون قائم ما را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

برانگیخت ،در مسجد کوفه حضور دارد که ابلیس می آید و مقابل ایشان بر دو زانو می نشیند
و می گوید :ای وای بر من از این روز.
آنگاه ایشان موهای پیشانی او را گرفته گردنش را می زنند ،و آن ،روز وقت معلوم است».
ینابیع المودة « :424/آن ،روزی اس���ت که رس���ول خدا؟ص؟ او را می کشند ،پس از قیام قائم ما
مهدی؟ع؟».
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فصل سی و هشتم

ق نآ
امام؟جع؟ در �ر��
برخی آیاتی که به حضرت مهدی ؟جع؟

تفسیر شده است

ن
ن
آ� ی� ت
م� ن�
ص� �ج ا� ش� ی� ن� در �ز ی
ا� وعده ی الهی ب�ه � ب
فص ��ول عدیده ای از کت ��اب دربردارنده ی آیاتی ب ��ود که در احادیث پیامب ��ر و ائمه؟مهع؟ و علمای
تفس ��یر در مورد امام؟ع؟ تفس ��یر ش ��ده اس ��ت .در این فصل دیگر آیات مربوطه از نظر می گذرد که از
اهمیت و عمق این اعتقاد در اسالم و قرآن حکایت می کند.

کافی  193/ 1از عبد اهلل بن سنان روایت می کند« :از امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه پرسیدم:
َ ْ َ َ َّ
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ
ر� ك َما ْاس ت��خ ل ف� ال�ذ ِ ي� َن� ِم نْ�
ا� ل ي�س� ِل��هم �ِ ي� ال�
وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الص ِالح ِ
َ
ق� بْ� ِل ِه ْم 1،خدا به كس���انى از ش���ما كه ايمان آورده و كارهاى شايس���ته كردهاند ،وعده داده اس���ت كه
ً
حتما آنان را در اين زمين جانش���ين [خود] قرار دهد همان گونه كه كس���انى را كه پيش از آنان بودند

جانشين [خود] قرار داد ،فرمودند :آنان امامان؟مهع؟ هستند».

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تأو ی ��ل اآلی ��ات  368/ 1همی ��ن روای ��ت را اینگونه نقل می کن ��د« :در مورد علی ب���ن ابی طالب و
َ َ ُ َ ّ نَ َّ َ ُ ْ نَ ُ ُ َّ �ذ
�
امامان از فرزندانش؟مهع؟ نازل شده است ،و در مورد این قسمت :ول ي�م ِك� ن� لهم ِد ي��هم ال ِ ي
أَ ً
َ َ َ ُ َ ّ َ َّ
ْ َ
ْار ت��ض ى له ْم َول يُ� َب� ِدل ن� ُه ْم ِم نْ� بَ�ع ِد �خ ْو ِف� ِه ْم � ْم ن�ا ،و آن دينى را كه برايش���ان پس���نديده است به سودشان

مس���تقر كند ،و بيمش���ان را به ايمنى ّ
مبدل گرداند ،فرمودند :مقصود از آن ظهور قائم؟ع؟ اس���ت».
َ َ َ ُ َّ
آ ُ
اهلل ال�ذ ِ ي� َن� � َم ن�وا
غیب ��ت نعمانی  240/روایت می کن ��د« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه :وعد
َ ْ َ َ َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ
ر� ك َما ْاس ت��خ ل ف� ال�ذ ِ ي� نَ� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِه ْم َول يُ� َم ِك ن� نَّ� له ْم
ا� ل ي�س� ِل��هم ِ� ي� ال�
ِم�كم وع ِملوا الص ِالح ِ
َ
شَ ْ ئ ً
ً
أ
َ
َ
ْ تَ �ضَ َ ُ ْ َ ُ َ ّ نَّ ُ ْ نْ َ ْ �خَ ْ ف ْ ْ ن َ ْ ُ ُ نَ ن ُ شْ ُ
د� نَ� ُه ُم َّال�ذ
ك نَ
و� بِ� ي� � ي��ا ،خ���دا به
� ار� ى لهم ول ي� ب� ِدل�هم ِم� ب�ع ِد و ِ� ِهم �م�ا ي�ع ب�دو� ِ� ي� لا ي�� ِر
ِ
ِي
ي
ً
كس���انى از ش���ما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كردهاند ،وعده داده است كه حتما آنان را در اين
زمين جانش���ين [خود] قرار دهد همان گونه كه كس���انى را كه پيش از آنان بودند جانشين [خود] قرار
داد ،و آن دينى را كه برايش���ان پس���نديده است به سودشان مستقر كند ،و بيمشان را به ايمنى مبدل

گردان���د[ ،تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من ش���ريک نگردانند ،فرمودن���د :درباره ی قائم و یارانش
نازل شده است».
هم ��ان  276/از یون ��س ب ��ن ظبی ��ان از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کن ��د« :چون ش���ب جمعه فرا
رس���د پروردگار تعالی فرش���ته ای را به پایین ترین آس���مان فرو می فرس���تد .پس چون فجر طالع
 .1سوره ی نور 55/
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ش���ود ،آن فرش���ته بر عرش بر فراز بیت معمور می نش���یند ،منبرهایی از نور برای محمد ،علی ،
حس���ن و حسین؟مهع؟ قرار داده می ش���ود و آنان بر فراز آنها قرار میگیرند .فرشتگان ،پیامبران و
مؤمنین در حضور ایشان گرد می آیند و درهای آسمان گشوده می شود .هنگام زوال خورشید
رس���ول خدا؟ص؟ عرض���ه م���ی دارد :پروردگار م���ن ! میعادت ک���ه در کتابت بدان وع���ده دادی،
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ
ر� ك َما
ا� ل ي�س� ِل��هم ِ� ي� ال�
ک���ه ای���ن آی���ه اس���ت :وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الص ِالح ِ
َّ
َ ْ َ َ َّ
ْ تَ �ضَ َ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ نَّ ُ ْ ْ َ ْ �خَ ْ ف ْ أَ ْ ن ً
َ
َ َّ َُ
ْاس ت��خ ل ف� ال�ذ ِ ي� نَ� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِه ْم َول يُ� َم ِك ن� ّنَ� له ْم ِد ي� نَ� ُه ُم ال�ذ ِ ي� ار� ى لهم ول ي� ب� ِدل�هم ِم ن� ب�ع ِد و ِ� ِهم �م�ا.
فرش���تگان و پیامبران نیز همین س���خن را گویند .س���پس محمد ،علی ،حس���ن و حس���ین به
سجده می افتند و می گویند :پروردگارا ! به خشم در آی که حریم تو هتک ،برگزیدگانت کشته
و بندگان صالحت ذلیل شدند.
پس خدا هرچه خواهد انجام دهد ،و این روزی معلوم است».
َ
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ
ال� ض
ر�؛
ا� ل ي�س� ِل��هم ِ� ي�
تفس ��یر قم ��ی  « :14/ 1وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الص ِالح ِ
درباره ی قائم آل محمد؟مهع؟ نازل شده است».
أ ََ
َ
ّ �ذ نَ نْ َ َّ نّ َ ُ ْ ف أ
ال� ض
ر� � ق� ُاموا
همان  87/ 2روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد این آیه :ال ِ ي�� ِإ�� مك�اهم ِ� ي�
َّ ةَ آ َ َ َ َ
لا� َو� ت� ُوا ال�زّ ك ةا� 1،هم���ان كس���انى ك���ه چ���ون در زمين به آنان توانايى دهيم ،نم���از برپا مى دارند
الص
و زكات مى دهن���د ،فرمودن���د :این آیه _ تا آخر آن _ برای آل محمد؟مهع؟ اس���ت ،و خدا مش���ارق و
مغارب زمین را تحت س���لطه ی مهدی و یارانش در می آورد ،و دین را آش���کار می کند .خدا به
وسیله ی او و یارانش بدعت ها و باطل را می میراند _ همانسان که سفیهان حق را میراندند _
تا جایی که اثری از ظلم به چشم نخورد».
احتج ��اج  256/ 1در حدیث ��ی طوالن ��ی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کن ��د ...« :این ها همه برای
آن اس���ت که مهلتی که خداوند تعالی به ابلیس فرموده تمام ش���ود تا آن نوشته   به پایان مدت
َ َ َْ ََ ْ َ
ّ
خود رسدَ ،و ي� ِح قّ� ال ق� ْو ُل على الك ِفا� ِر ي� نَ� 2،و گفتار [و عذاب خدا] درباره ی كافران محقق گردد ،و وعد
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ
ّ
الص ِال َح ِت
ا�
حقی که در کتابش چنین بیان کرده نزدیک گردد :وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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َ ْ َ َ َّ
َ
َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ
ر� ك َما ْاس ت��خ ل ف� ال�ذ ِ ي� نَ� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِه ْم.
ل ي�س� ِل��هم ِ� ي� ال�

این ،هنگامی اس���ت که از اس�ل�ام تنها نام ،و از قرآن تنها خطوط آن باقی ماند ،و صاحب
االم���ر ب���ا تحقق دلیل بر غیبت ،غائب گ���ردد ،زیرا فتنه دل ها را در برگرفته اس���ت تا جایی که
نزدیک ترین مردم به او دشمن ترین آنها نسبت به او باشد .آن هنگام است که خداوند او را با
لش���کرهایی که نمی بینید یاری می رساند ،و دین پیامبرش؟ص؟ را بر دست او بر تمامی ادیان

ِ

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چیره می گرداند ،گرچه مشرکان خوش نداشته باشند».
َ
ْ
أ
َ
َ
غیبت ش ��یخ طوسی  110/از اس ��حاق بن عبد اهلل بن علی بن الحس ��ین « :ف� َو َر ّ� ّ
الس َم ِاء َوال� ْر ِ ض�
ِب
َ َ
أَ َ
ً
ّ
إ� نّ� ُه ل َح قٌّ� ِم ثْ� َل َما � نّ� ُك ْم تَ� نْ� ِط قُ� َن
و� 1،پس سوگند به پروردگار آسمان و زمين ،كه واقعا او حق است همان
گونه كه خود شما سخن مىگوييد؛ قیام قائم آل محمد؟مهع؟ [حق است] ،و این آیه نیز در مورد
َ ََْ
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ
ر� ك َما ْاس ت��خ ل ف�
ا� ل ي�س� ِل��هم ِ� ي� ال�
او نازل شده :وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الصا ِلح ِ
َ
َ
ً
أ
َ
َ
ّ َ
ُ َ
َ
َ َ َُ
ّ �ذ َ ْ قَ ْ ْ َ َ ُ َ ّ نَ َّ َ ُ ْ نَ ُ ُ َّ �ذ
� ْار ت��ض ى له ْم َول يُ� َب� ِدل نّ� ُه ْم ِم ْن� بَ� ْع ِد �خ ْو ِف� ِه ْم � ْم ن�ا يَ� ْع بُ�د نو� ِ�ن ي�
ال ِ ي� ن� ِم ن� � ب� ِل ِهم ول ي�م ِك� ن� لهم ِد ي��هم ال ِ ي
ُ شْ ُ نَ َ ً
و� ِب� ي� ش� يْ� ئ�ا؛ در شأن مهدی نازل شده است».
لا ي�� ِرك
بحار االنوار  64/ 51می نگارد« :به ّ
خط ش���یخ محمد بن علی جباعی چنین یافتم :به دست
ّ
خط ش���یخ ش���هید؟حر؟ دیدم :صفوانی در کتاب خود از صفوان از ام���ام صادق؟ع؟ حدیثی را

نقل می کند که در قسمتی از آن چنین آمده است :خدایا ! آنچه را به ما وعده دادی به انجام
ُ
رسان که تو خلف وعده نمی کنی.
م���ن عرض کردم :آقای من ! وعده ی الهی در کجا آمده؟ فرمودند :فرمایش خدای عزوجل:
َ َ َ ُ َّ �ذ َن آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ ّنَ ُ ْ ف أ
ال� ض
ر�».
ا� ل ي�س� ِل��هم ِ� ي�
وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الصا ِلح ِ
کفای ��ة االثر  56/از جابر بن عبد اهلل روایت می کند« :جندب بن جناده ی یهودی از خیبر آمد و
به رس���ول خدا؟ص؟ گفت :ای محمد ! بگو خدا چه چیزی ندارد؟ چه چیزی نزد او نیس���ت؟ و
چه چیزی را نمی داند؟ ایشان فرمودند  :آنچه که خدا ندارد شریک است ،آنچه نزد او نیست
ظل���م بر بندگان اس���ت ،و آنچه او نمی داند اعتقاد ش���ما یهودیان اس���ت که عزیر را پس���ر خدا
می دانید و حال آنکه او برای خود فرزندی نمی داند.
 .1سوره ی ذاریات 23/
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در ای���ن هن���گام جندب گفت  :ش���هادت می دهم که خدایی غیر از اهلل نیس���ت و ش���ما به
حق رس���ول او هس���تید .دیش���ب در خواب موس���ی بن عم���ران؟ع؟ را دی���دم که به م���ن فرمود:
ای جن���دب ! بر دس���ت محمد اس�ل�ام آر و به جانش���ینان پس از او متمس���ک باش .اس�ل�ام را
خداوند روزی من کرد ،حال درباره ی جانشینان خود برایم بگویید تا بدان ها تمسک جویم.
پیامب���ر؟ص؟ فرمودند :ای جندب ! جانش���ینان من پس از من به تعداد نقیبان بنی اس���رائیل
هستند .جندب گفت :یا رسول اهلل ! در تورات آمده که آنان دوازده تن بودند .ایشان فرمودند :
آری ،امام���ان بع���د از من نی���ز دوازده نفرند .او گفت :ای رس���ول خدا ! آیا هم���ه در یک زمانند؟
فرمودن���د  :نه ،بلکه یکی پس از دیگری ،و تو تنها س���ه تن از آنان را درک خواهی نمود ،جندب
گفت :آنان را برایم نام برید ،حضرت فرمودند :تو سید اوصیاء ،وارث پیامبران و پدر امامان علی
بن ابی طالب ،بعد از او پسرش حسن و پس از او هم حسین را درک خواهی کرد ،پس بعد از من به
آنها متمسک باش و نادانی جاهالن تو را فریب ندهد .هنگامی که والدت پسر حسین ،علی بن
الحسین فرا رسد خداوند تو را از دنیا خواهد برد ،و آخرین توشه ی تو از دنیا مقداری شیر است.
او گفت  :ای پیامبر خدا ! در تورات چنین یافتم :الیا یقطو ش���برا و ش���بیرا ،لیکن اسامی آنها
را نمی دانم ،جانش���ینان پس از حس���ین چند نفرند و نامشان چیست؟ فرمودند :نه تن از نسل
حس���ین که مهدی از آنهاس���ت .هنگامی که مدت [امامت] حس���ین به پایان رس���د ،پس���رش
علی که زینالعابدین لقب او س���ت عهده دار آن خواهد شد ،با سپری شدن مدت او پسرش
محم���د که باقر خوانده می ش���ود آن را ب���ر عهده خواهد گرفت ،با اتمام دوران او پس���رش جعفر
که صادق خوانده می ش���ود ،بعد از او پس���رش موس���ی که کاظم گویند ،چون مدت او به پایان
رس���د پس���رش علی که رضا خوانده می شود ،سپس پسرش محمد که زکی خوانده شود ،آنگاه
پس���ر اوکه علی نام دارد و نقی گفته می شود ،بعد پس���ر او حسن که امین خوانده می شود آن را
عهده دار خواهند شد ،سپس امام آنها غائب میگردد.
جندب گفت  :یا رسول اهلل ! حسن است که غیبت می کند؟ ایشان فرمودند :نه ،بلکه پسر
او حجت .گفت :نام او چیست؟ فرمودند :نامش برده نشود تا آنکه خدا او را آشکار سازد.
جندب عرضه داشت :سخن از ایشان در تورات آمده است و موسی بن عمران ما را به شما

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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و جانش���ینانی که پس از شما و از نسل شما هستند بشارت داده است ،آنگاه رسول خدا؟ص؟
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ َ ت َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ
ر� ك َما
ا� ل ي�س� ِل��هم ِ� ي� ال�
این آیه را تالوت فرمودند :وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا الصا ِلح ِ
َّ
َ ْ َ َ َّ
ْ تَ �ضَ َ ُ ْ َ َ ُ َ ّ َ نَّ ُ ْ ْ َ ْ �خَ ْ ف ْ أَ ْ ن ً
َ
َ َّ َُ
ْاس ت��خ ل ف� ال�ذ ِ ي� نَ� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِه ْم َول يُ� َم ِك ن� ّنَ� له ْم ِد ي� نَ� ُه ُم ال�ذ ِ ي� ار� ى لهم ول ي� ب� ِدل�هم ِم ن� ب�ع ِد و ِ� ِهم �م�ا.
جندب گفت :ای رسول خدا ! بیم ایشان از چیست؟ فرمودند :ای جندب ! در زمان هریک
از ایشان سلطانی است که بر آنان غالب می شود و آنها را می آزارد ،هنگامی که خداوند خروج
قائم ما را س���رعت بخش���د ،او زمین را همانسان که از ظلم و ستم پر شده از داد و عدل خواهد
ش���کیبایان در غیبت او ،خوشا به حال پرهیزکارانی
آ کند ،و در ادامه فرمودند :خوش���ا به حال
ِ
َ
ْ
ّ
�ذ نَ ُ �ؤْ نُ نَ َ
1
که در راه آنان هستند ،خدا آنان را در کتابش چنین وصف کرده است :ال ِ ي�� ي� ِم�
و� ِب�ال�غ يْ� ِب�،
َ
ُ
ْ
ُ
کسانی که به غیب ایمان می آورند ،و نیز فرموده :أ� َول ئ� َك ح�زْ ُ� اهلل أ�لا إ� نَّ� ح�زْ
َ
ُ فْ ُ ن 2
اهلل ه ُم الم� ِلحو�،
�
ِ ِ ب ِ ِ ِ ب ِ
اينانند حزب خدا ،آری ،حزب خداست كه رستگارانند».

خص ��ال  474/ 2از عم ��رو بکائی از کعب االحبار می آورد« :خلفا دوازده تن هس���تند .هنگامی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

که دوران آنان به پایان نزدیک شود و گروهی صالح بیایند ،خداوند عمر آنها را طوالنی خواهد
َ َ َ ُ َّ �ذ نَ آ َ نُ نْ ُ ْ َ َ ُ ّ َ
الص ِال َح ِت
ا�
گردان���د ،و خداون���د امت را اینگون���ه وع���ده داده :وعد اهلل ال ِ ي�� �م�وا ِم�كم وع ِملوا
َ ْ َ َ َّ
َ
َ َ ْ تَ �خْ فَ نَّ ُ ْ ف أ ض َ
ر� ك َما ْاس ت��خ ل ف� ال�ذ ِ ي� نَ� ِم نْ� ق� بْ� ِل ِه ْم.
ل ي�س� ِل��هم ِ� ي� ال�
با بنی اس���رائیل نیز چنین کرده اس���ت ،و دور نیس���ت که این امت را در یک روز و یا نیم روز
َ
َّ َ ْ ً ْ َ َ ّ َ َ أ ْ ف
� َس نَ� ٍ ة� ِم ّ َما تَ� ُع ُّد َن
و� 3،و در حقيقت يک روز نزد پروردگارت مانند
گرد آوردِ :إَو ن� ي�وما ِع ن�د ر ِب�ك ك�ل ِ
هزار سال است از آنچه مىشمريد».

پیشتر نیز روایاتی در تفسیر این آیه در فصل یاران امام؟ع؟ و نیز رجعت گذشت.
شایان ذکر است که جانشینی الهی در قرآن ،مختص به پیامبر ،امامان و برخی انبیاء؟مهع؟ است،
گرچه پیروان دس ��تگاه خالفت آن را ش���امل تمام ��ی حاکمان گرفته اند ! صوفیان نیز پ���ا را فراتر نهاده
تمامی مردم را مشمول آن دانسته اند !
و بحث پیرامون آن در کتاب الف سؤال و اشکال آمده است.
 .1سوره ی بقره 3/
 .2سوره ی مجادله 22/
 .3سوره ی حج 47/
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آ
�ل محمد؟مهع؟،
ض�ع� ف� ش�مرده ش� ن
دگا�ی که خ�دا �ه آ� ن�ها وعده ی ت� ن
وا�ا�ی داده ت
اس�
ب
ی
ی

ُ ُ أَ َ َ َ َ
غیبت شیخ طوسی  113/روایت می کند« :امیرالمؤمنین؟ع؟ در مورد آیه یَ :و ن� ِر ي�د � نْ� ن� ُم نّ� على
َّ �ذ نَ ْ ُت �ضْ فُ ف أ ض َ نَ ْ َ َ ُ ْ أَ ئ َّ ةً َ نَ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ث نَ َ نُ َ ّ نَ َ ُ ْ ف أ ض َ نُ َ َ
� ِف� ْرع ْو نَ�
ال ِ ي�� اس� ِع�وا ِ� ي� ال�ر� و��ج علهم � ِ�م� و��ج علهم الو ِار ِ� ي��  .و�م ِك� لهم ِ� ي� ال�ر� و� ِر ي
َ َ َ نَ َ ُ نُ َ ُ َ نْ ُ ْ َ َ
ك نُا�وا َ� ْح�ذَ ُر نَ
و� 1،و خواستيم بر كسانى كه در زمين فرو دست شده بودند
وهاما� و�ج �ودهما ِم�هم ما
ي
ّ
منت نهيم و آنان را پيش���وايان گردانيم ،و ايش���ان را وارثان قرار دهیم .و در زمين قدرتش���ان دهيم و به

فرع���ون و هامان و لشكريانش���ان آنچه را كه از جانب آنان بيمن���اک بودند ،بنمايانيم ،فرمودند :اینان
ّ
مهدی آنان را پس از مش���قت و رنج ایش���ان بر می انگیزد ،پس او
آل محمد هس���تند ،خداوند
ِ
ّ
ّ
عزت ایشان را فراهم می آورد و دشمنشان را به ذلت می کشاند».
نهج البالغ ��ة  506/ 1از آن حض ��رت نق ��ل می کن ��د« :دنی���ا بع���د از رمیدن _ بس���ان ش���تری که
[دوش���نده ی خ���ود را] به خاطر ش���فقت بر فرزن���دش گاز می گیرد _ با ما عطوف���ت خواهد کرد،
َ نُ ُ أَ نْ نَ ُ َّ َ َ َّ �ذ نَ ْ تُ �ضْ فُ ف أ ض نَ َ ُ أَ َ ً
ر� َو��ج ْ َعله ْم � ِئ� ّم ة�
س���پس این آیه را تالوت فرمودند :و� ِر ي�د �� �م ن� على ال ِ ي�� اس� ِع�وا ِ� ي� ال�
َ ُ َ َ
َ َن ْ َ َ ُ ُ ْ َ ث َن َ نُ َ ّ َن َ ُ ْ ف أ ض ُ
ُ َ ُ
َ
َ
ر� َو ن� ِر يَ� ِف� ْرع ْو نَ� َوه َام نَا� َو�جُ ن�وده َما ِم نْ� ُه ْم َما ك نا�وا ي� ْح�ذ ُر نَو�».
و��ج علهم الو ِار ِ� ي��  .و�م ِك� لهم ِ� ي� ال�
دالئل االمامة  237/از س ��لمان روایت می کند« :رسول خدا؟ص؟ به من فرمودند :خداوند متعال
پیامب���ر ی���ا رس���ولی را مبعوث نکرد مگ���ر دوازده نقیب برای او ق���رار داد ...آن���گاه نقیبان دوازده
گانه ی خویش را نام بردند و فرمودند :س���پس پس���ر او محمد بن الحسن المهدی که امر خدا را
برپا می دارد.
َ
َ
َ
َ نُ ُ أ نْ نَ ُ نَّ َ َ ّ �ذ نَ ْ تُ �ضْ فُ ف أ ض نَ َ ُ أ َ ً
ر� َو��ج ْ َعله ْم � ِئ� ّم ة�
ای سلمان ! این ،تأویل این آیه است :و� ِر ي�د �� �م� على ال ِ ي�� اس� ِع�وا ِ� ي� ال�
َ نَ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ث نَ َ نُ َ ّ نَ َ ُ ْ ف أ ض َ نُ َ ف ْ َ ْ نَ َ َ َ نَ َ ُ نُ َ ُ َ نْ ُ ْ َ َ
ك نُا�وا يَ� ْح�ذَ ُر نَ
و�.
و��ج علهم الو ِار ِ� ي��  .و�م ِك� لهم ِ� ي� ال�ر� و� ِر ي� ِ�رعو� وهاما� و�ج �ودهما ِم�هم ما
در این هنگام برخاس���تم و باکی نداش���تم مرگ به دیدار من آید و یا من به دیدار او روم».
معان ��ی االخب ��ار  79/از مفضل بن عمر نق ��ل می کند« :از امام صادق؟ع؟ ش���نیدم که فرمودند:
رس���ول خدا؟ص؟ به علی ،حسن و حسین؟مهع؟ نگریسته گریستند و فرمودند :شما را پس از من
ضعیف می شمارند.
 .1سوره ی قصص 5 - 6/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1049

عرضه داشتم :ای پسر پیامبر ! معنای این فرموده چیست؟ فرمودند :یعنی شما امامان پس
َ نُ ُ أَ نْ نَ ُ َّ َ َ َّ �ذ نَ ْ تُ �ضْ فُ ف أ
ال� ض
ر�
از من هستید ،خدای عزیز و جلیل می فرماید :و� ِر ي�د �� �م ن� على ال ِ ي�� اس� ِع�وا ِ� ي�
نَ َ ُ أَ َ ً نَ َ ُ ْ
َو��ج ْ َعله ْم � ِئ� ّم ة� َو��ج ْ َعله ُم ال َو ِار ِث� ي� نَ� .این آیه تا روز قیامت در مورد ما جریان دارد».
البره ��ان  220/ 3از امام باقر و امام ص ��ادق؟امهع؟ نقل می کند« :فرعون و هامان در اینجا دو تن از
جباران قریش هستند که خدای تعالی به هنگام قیام قائم از آل محمد؟ع؟ در آخرالزمان آنان
را زنده می گرداند و به خاطر کرده هایشان از آنان انتقام خواهد گرفت».
پیش از این نیز در فصل یاران ،تفس ��یر آیات پیرامون به ارث گذاردن زمین برای صالحان ،و نیز در
فصل والدت و رجعت روایاتی مربوط با همین موضوع گذشت.

آ� ی� ت
ا� وعده ی الهی ب�ه �غ بل�ه ی ید� ن� و تا�مام ن�ور
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

کاف ��ی  432/ 1از محم ��د ب ��ن فضیل روایت می کن ��د« :از امام کاظم؟ع؟ در مورد این آیه س���ؤال
أَ ْ
کردم�ُ :ر ي� ُد َن ُ ْ ُ ُ َ
اهلل بِ�� ف� َو ِاه ِه ْم 1،مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند ،ایشان
و� ِل ي�ط ِف� ئ�وا ن�ور ِ
ي ِ
فرمودند :می خواهند والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ را با دهان خود خاموش کنند.
َ ُ ُ ت ُّ نُ
ور ِه ،و ح���ال آنك���ه خ���دا نور خ���ود را كام���ل خواهد گرداني���د ،فرمودند:
ع���رض ک���ردم :واهلل م ِ�م � ِ
و خداوند امامت را به نهایت خواهد رسانید ،دلیل این مطلب فرموده ی خدای عزیز و جلیل
َ َ ُ َ نُّ َّ أَ ْ ْ َ
ف َ آَ نُ
ر
ور ال�ذ ِ ي� � ن��زَ ل ن�ا 2،پس به خدا و پيامبر او و آن نورى كه ما فروفرستاديم
ال�
و
ه
ل
و
س
و
اهلل
�
وا
�
ِ
ِ
ب
استِ �� :م ِ
ِ
ايمان آوريد؛ پس نور امام است.
ُ َّ أَ
َُ ُْ َ
َْ ّ
عرضه داشتم :ه َو ال�ذ ِ ي� � ْر َس َل َر ُسوله ِب�الهدى َو ِد ي� نِ� الح ق ِ� 3،اوست كسى كه فرستاده ی خود را با
هدايت و آيين درس���ت روانه كرد ،فرمودند :اوس���ت که رسولش را به والیت ّ
وصیش فرمان داد ،و
والیت آیین درست است.
ُ ّ
ُْ ُ ََ ّ
الد� ِن� ك ِل ِه ،تا آن را بر هر چه دين است فائق گرداند ،فرمودند :آن را هنگام
گفتمِ :ل ي��ظ ِه َره على ِ ي
ُ ت ُّ نُ
ور ِه ،نور خود را كامل
قی���ام قائم بر تمامی ادیان فائق خواه���د گرداند .خداوند می فرمای���د :م ِ�م � ِ
 .1سوره ی صف 8/
 .2سوره ی تغابن 8/
 .3سوره ی توبه 33/
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ََْ َ
كر َه ْالكَ ِفا� ُر نَ
و� ،گر چ���ه كافران را ناخ���وش افتد؛
خواه���د گرداني���د؛ [ن���ور] والیت قائم اس���ت ،ولو ِ

کافران] به والیت علی؟ع؟»...
[یعنی
ِ
َ
أ
فْ َ ْ َ ُ ُ ت ُّ نُ
تفس ��یر قم ��ی �ُ « :365/ 2ر ي� ُد نَ ُ ْ ُ ُ َ
ور ِه ؛ ب���ه وس���یله ی قائم از
و� ِل ي�ط ِف� ئ�وا ن�ور ِ
اهلل ِب���و ِاه ِهم واهلل م ِ�م � ِ
يِ
آل محمد؟مهع؟ [نور خود را کامل خواهد گرداند] .آن هنگام که خروج کند خداوند او را بر تمام
ادیان فائق می گرداند تا آنکه جز خدا پرس���تش نش���ود ،و این همان فرمایش اس���ت :زمین را از
عدل و داد می آ کند ،آنسان که از ستم و جور پر شده است».
َ
ُ ّ
َ
َْ ّ ُ ْ ُ َ ّ
ُ َّ �ذ أ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ
الد� ِن� ك ِل ِه؛ او امامی است
همان « :317/ 2ه َو ال ِ ي� �رسل رسوله ِب�الهدى و ِد ي� ِن� الح ق ِ� ِل ي��ظ ِه َره على ِ ي
ک���ه خدا بر تمام ادیان او را غالب می گرداند ،پ���س زمین را از داد و عدل پر می کند ،همانگونه
که از بیداد و ظلم آ کنده ش���ده اس���ت ،و این از همان قسمی است که گفتیم تأویل آن بعد از
نزول آن است».
َأ ْ َ َ َ ُ َُ
ُ َ َ �ذّ
� �رسل رسوله
کم ��ال الدی ��ن  670/ 2روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه :هو ال ِ ي
ُ ّ ََْ َ
َْ ّ ُ ْ ُ ََ ّ
ُْ َ َ
كر َه ْال ُم ش�ر نَ
کو� ،فرمودند :به خدا قسم تأویل آن
بِ�الهدى و ِد ي� ِن� الح ق ِ� ِل ي��ظ ِه َره على ِ ي
ِ
الد� ِن� ك ِل ِه ولو ِ
هنوز نازل نش���ده اس���ت ،و نازل نمی ش���ود تا آنکه قائم؟ع؟ خارج گردد .پس چون خروج کند
هیچ کس���ی که به خدای عظیم کافر باش���د یا برای امام ش���ریک قرار دهد نمی ماند ،مگر آنکه
خروج او را ناخوش می دارد .حتی اگر کافر یا مشرکی درون صخره ای باشد آن صخره ندا کند:
ای مؤمن ! درون من کافری است ،مرا بشکن و او را به قتل رسان».
مجمع البیان  464/ 9می نگارد« :عیاشی با سند خود از عمران بن میثم از عبایه نقل می کند:
أَ
ََ
ْ
ْ
َُ ُْ َ
امیرالمؤمنین؟ع؟ این آیه را تالوت کردندُ :ه َو َّال�ذ
� � ْر َس َل َر ُسوله ِب�الهدى َو ِد ي� نِ� ال َح قّ ِ� ِل يُ��ظ ِه َر ُه على
ِ
ي
ّ ن ُ ّ ََْ َ
كر َه ْال ُم ش�ر نَ
کو� ،و فرمودند :آیا آن [دین حق] غالب شده است؟ مردم جواب
ِي
ِ
الد� ِ� ك ِل ِه ولو ِ
دادند :آری ،ایش���ان فرمودند :نه ،قس���م به آنکه جانم به دس���ت اوست [واقع نمی شود] تا آنکه
هیچ منطقه ای باقی نماند ،مگر آنکه در آن صبح و شام گواهی به ال إله إال اهلل ندا شود».
البته این روایت در تفسیر عیاشی؟حر؟ که به طور ناقص به دست ما رسیده موجود نمی باشد.

تهذیب االحکام  154/ 6از محمد بن مس ��لم روایت می کند« :از امام باقر؟ع؟ س���ؤال کردم که
چون قائم قیام کند بر اس���اس کدامین س���یره و روش رفتار خواهد نمود؟ فرمودند :به س���یره ی
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رسول خدا؟ص؟ تا آنکه اسالم فائق آید.
جاهلیت بود ّ
ّ
خط بطالن
عرض کردم :سیره ی پیامبر؟ص؟ چگونه بود؟ فرمودند :بر آنچه در
کش���ید و با عدل به س���وی م���ردم آمد ،قائ���م؟ع؟ نیز چنین اس���ت ،چون قیام کن���د آنچه را که
م���ردم در زمان آتش ب���س [میان مؤمنان و دشمنانش���ان] دارند ابطال می کند و با عدل س���وی
آنان می آید».
اما در منابع سنیان:

صحیح مس ��لم  2230/ 4از عایش ��ه از رس ��ول خدا؟ص؟« :ش���ب و روز به پایان نمی رسد تا آنکه
الت و ّ
عزی پرس���تش ش���وند ! گفتم :ای رس���ول خدا ! گم���ان می کردم که چون خ���دا این آیه را
َ
ُ ّ َ َ ْ
َْ ّ ُ ْ ُ ََ ّ
نَ
ُ َّ �ذ أ ْ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ
کو�،
الد� ِن� ك ِل ِه َول ْو ك ِر َه ال ُم ش� ِر
فرستاد :ه َو ال ِ ي� �رسل رسوله بِ�الهدى و ِد ي� نِ� الح ق ِ� ِل ي��ظ ِه َره على ِ ي
اسالم غالب شد !
ایشان فرمودند :آنچه خدا از این [غلبه] بخواهد در آینده واقع خواهد شد ،سپس باد پاکی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را می فرس���تد و هرک���ه را در دل به ان���دازه ی ذره ای دانه ی خردلی ایم���ان دارد از دنیا می برد ،و
کسانی که هیچ خیری در آنها نیست باقی می مانند و به دین پدرانشان باز می گردند».
ُ ّ
ُْ ُ ََ ّ
الدي� ِن� ك ِل ِه؛ هنگام���ی که عیس���ی بن مریم
تفس ��یر طب ��ری  82/ 10از ابو هر ی ��رهِ « :ل ي��ظ ِه َره على ِ
1

خروج کند».
ْ
َ
ّ
َ
َ
ُ
ُْ ُ َ ّ
نَ
کو�؛ هنگامی که
الد� ِن� ك ِل ِه َول ْو ك ِر َه ال ُم ش� ِر
سنن بیهقی  180/ 9از مجاهدِ « :ل ي��ظ ِه َره على ِ ي
2

عیسی بن مریم فرود آید ،تنها اسالم است که در زمین خواهد بود».
ُ ّ ََْ َ
ُْ ُ ََ ّ
كر َه ْال ُم ش�ر نَ
کو�؛ او مهدی
البیان گنجی  528/از سعید بن جبیرِ « :ل ي��ظ ِه َره على ِ
ِ
الدي� ِن� ك ِل ِه ولو ِ
از عترت فاطمه است.
البته منافاتی با قول کس���ی که آن را به عیس���ی مربوط می داند ندارد ،زیرا او یاور امام اس���ت
همانگونه که گذشت».
تفسیر رازی « :40/ 16از ابو هریره نقل شده :این وعده ای الهی است به اینکه خدای متعال
 .1المس���تدرک  _ 446/ 4وی آن را بنابر ش���رط مس���لم صحیح می ش���مارد _ ،بغوی  _ 519/ 3صحیح می داند _ ،جامع
االصول  84/ 11و المصنف عبدالرزاق 381/ 11
 .2سنن بیهقی  180/ 9از جابر بن عبد اهلل و الدرالمنثور 241/ 3
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اسالم را بر تمامی ادیان برتری می دهد.
راوی در ادام���ه گوید :این امر زمانی کامل می ش���ود که عیس���ی بن مریم خروج کند .س���دی
گوید :آن ،هنگامی است که مهدی خروج کند ،و احدی باقی نماند جز آنکه به اسالم بگرود
یا آنکه مالیات دهد».
نگارن ��ده :این آی ��ه وعده ی خدا به فائق گردانی ��دن دینش بر تمامی ادیان اس ��ت ،و این امر تنها بر
دستان حضرت مهدی؟جع؟ است که محقق می شود ،اما مسیح؟ع؟ وزیر است نه امیر.
عالم ��ان دس ��تگاه حاکم ،از تفس ��یر آن ب ��ه امام مهدی؟ع؟ می هراس ��یدند ،لذا به س ��راغ حضرت
عیسی؟ع؟ رفتند !

آ
ف
آ� ی� ت
ا� امر ب�ه ن� ب�رد ت�ا � ن�که � ت� ن�ه ای ن� ب� شا�د
کافی  201/ 8از محمد بن مس ��لم نقل می کند« :از امام باقر؟ع؟ در مورد این آیه پرس���ش کردم:
ُ ُّ ُ
َ ق َ ت ُ ُ ْ َ ّتَ َ تَ ُ َن ف تْ نَ ةٌ َ َ ُ َن ّ
الد� نُ� كله هلل 1،با آنان بجنگيد تا ديگر فتنهاى نباشد ،و دين
و� ِا�لوهم ح�ى لا �كو� ِ���� و ي�ك
و� ِ ي
مخصوص خدا ش���ود ،فرمودند :تأویل این آیه هنوز فرا نرس���یده است ،رسول خدا؟ص؟ به خاطر
نی���از خ���ود و یارانش ،به آنان [اه���ل کتاب با قبول جزیه ،مش���رکین با قبول فدی���ه و منافقین با
پذیرش اسالم ظاهری با وجود علم به نفاق ] 2اجازه [ی زندگی] داد ،و اگر تأویل آن واقع شده
بود ایشان قبول نمی کرد .لکن آنان کشته می شوند تا آنکه خدای عزوجل توحید شود وشرکی
نباشد».
تفس ��یر عیاش ��ی  56/ 2از زراره از امام صادق؟ع؟ می آورد« :از پدرم درباره ی این آیه س���ؤال شد:
َ ُ ْ ْ
ُ ُّ ُ
َن َ فَّ ةً َ َ ُ ق َ ت ُ نَ ُ ْ َ فَّ ةً  َ 3تَّ َ تَ ُ نَ ف تْ نَ ةٌ َ َ ُ نَ ّ
الد� ُن� كله هلل،
ق� ِتا�لوا ال ُم ش� ِر ِك ي�� كا�� كما ي�� ِا�لو�كم كا��  ،ح�ى لا �كو� ِ���� و ي�ك
و� ِ ي
همگى با مش���ركان بجنگيد ،چنان كه آنان همگى با ش���ما مى جنگند ،تا ديگر فتنهاى نباش���د ،و دين

مخصوص خدا شود ،فرمودند :تأویل این آیه هنوز نیامده است ،چون قائم ما قیام کند کسانی
که او را درمی یابند تأویل این آیه را خواهند دید ،و دین حضرت محمد؟ص؟ تا بدانجا که شب
 .1سوره ی انفال 39/
 .2ر.ک به مرآة العقول  .111/ 26م
 .3سوره ی توبه 36/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
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می رسد خواهد رسید ،تا شرکی بر زمین نباشد همانسان که خدا فرموده است».

ْ
الهدای ��ة الکبری  74/از مفضل بن عمر نقل می کند« :ب���ه موالیم امام صادق؟ع؟ گفتمِ :ل يُ��ظ ِه َر ُه
ُ ّ
ََ ّ
الد� ِن� ك ِل ِه ،ولی رسول خدا؟ص؟ بر تمام ادیان غلبه نیافت ،فرمودند :ای مفضل ! اگر چنین
على ِ ي
ّ
ّ
ّ
یهودیت ،صابئه و هیچ فرقه ای نمی بود ،و هیچ گونه مخالفت،
نصرانیت،
مجوسیت،
بود،

شک ،شرک ،پرستش���گران بت ها ،التّ ،
عزی ،پرستشگران خورشید ،ماه ،ستارگان ،آتش و
ُ ّ
ُْ ُ ََ ّ
الدي� ِن� ك ِل ِه ،در این روز خواهد بود ،و این مهدی و این
سنگ وجود نداشتند ،این آیهِ :ل ي��ظ ِه َره على ِ
ُ ُّ ُ
َ ق َ ت ُ ُ ْ َ تَّ َ تَ ُ نَ ف تْ نَ ةٌ َ َ ُ نَ ّ
الد� نُ� كله ِلله».
رجعت است ،و همان فرمایش خداست :و� ِا�لوهم ح�ى لا �كو� ِ���� و ي�ك
و� ِ ي

دس� ح�ض ت
ا� ی� فا� ت� ن� ج� ن�گ ها ت� ن�ها ب�ر ت
پ�ا ی� ن
ر� مهدی

؟جع؟

خص ��ال  572/ 2از مکح ��ول از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :به خاطر س���پارندگان از یاران
پیامبر محمد؟ص؟ می دانند که در میان آنان کس���ی نیس���ت که منقبتی داش���ته باشد جز آنکه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

من نیز با او ش���ریک هس���تم و بر او برتری دارم ،و من هفتاد منقبت دارم که احدی از آنها با من
در آن شراکت ندارد.
م���ن گفت���م :ی���ا امیرالمؤمنین ! آنه���ا را برایم بی���ان بفرمایید ،فرمودن���د ... :اما پنجاه و س���وم؛
خداوند تبارک و تعالی دنیا را به پایان نمی رس���اند تا آنکه قائم از ما قیام کند ،دش���منان ما را
می کش���د ،جزیه نمی پذیرد ،صلیب و صنم را در هم می شکند ،جنگ پایان می پذیرد ،برای
دریافت مال فراخوان می دهد ،و آن را به تساوی قسمت می کند ،و در میان رعیت به عدالت
رفتار می نماید».

َ َ َ
نگارنده :در فصل ( :ثابت قدمان تا ظهور امام مهدی؟جع؟) ،احادیثی در تفسیر آیه یَ :ح�تّى ت��ض َع
ْ
أَ َ
ال َح ْر بُ� � ْو َ�ز َارها ،1تا در جنگ ،اسلحه بر زمين گذاشته شود [و به پایان رسد] ،گذشت ،که در روایات

سنی به نزول مسیح؟ع؟ و خروج دجال تفسیر شده است.

کافی  10/ 5از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :شخصی از دوستداران ما از پدرم؟ع؟ در مورد
جنگ های امیرالمؤمنین؟ع؟ س���ؤال کرد ،ایش���ان فرمودند :خدا محمد؟ص؟ را با پنج شمش���یر
 .1سوره ی محمد؟ص؟ 4/
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فرس���تاد ،سه شمشیر آخته اس���ت و تا زمانی که جنگ [ها] پایان یابد در غالف نخواهد شد،
جن���گ [ها] ه���م پایان نمی گیرد تا آنکه خورش���ید از مغرب طلوع کند ،پس چون خورش���ید از
َ َْ َْ ً َُ َ
مغرب س���ر بر آورد هم���ه ی مردم آن روز ایمان می آورن���د ،ول���ی در آن روز لا يَ� ن� ف� ُع ن� ف�سا ِإ� ي� َم نا�ها ل ْم
َ َ ً
ْ
َ أَ َ
َ ُ آَ َ ْ
ً
ت�ك نْ� � َم ن� ت� ِم نْ� ق� بْ� ُل � ْو ك َس بَ� ت� ِ�ف ي� ِإ� ي� َم ِنا�ها �خ يْ�را 1،كسى كه قبال ايمان نياورده يا خيرى در ايمان
آوردن خود به دست نياورده ،ايمان آوردنش سود نمى بخشد.

یک شمش���یر پیچیده اس���ت و یکی هم در غالف قرار دارد ،بیرون کش���یدن آن ّ
توس���ط غیر
ماست و حکم آن به ما رجوع دارد [و مربوط می شود]»...

�أ
ف
ت� ن�ها در عصر ح�ض ت
کا� ن
مسلم� ن� م ی�وس می ش� نو�د
را� ا�ز ید� ن�
ر� مهدی؟جع؟
ی
ْ
تفس ��یر عیاش ��ی  292/ 1از جاب ��ر روای ��ت می کند« :ام���ام باقر؟ع؟ در مورد ای���ن آی���ه :ال يَ� ْو َم يَ� ئِ� َس
َّ
ْ َ
َ َ
ُ َ َ تَ ْ َ ُ
ال�ذ ِ ي� نَ� ك ف� ُر وا ِم نْ� ِد ي� نِ�ك ْم ف�لا ��خ ش� ْوه ْم َوا�خ ش� ْو ِن� 2،امروز كسانى كه كافر شدهاند ،از [كارشكنى در]

دين ش���ما نوميد گرديدهاند ،پس ،از ايش���ان نترسيد و از من بترس���يد ،فرمودند :روزی که قائم؟ع؟
قیام کند بنی امیه نومید ش���وند ،پس آنان کس���انی هستند که کافر شده اند ،از آل محمد؟مهع؟
نومید شده اند».

�غ
ح�ض ت
ر� مهدی؟جع؟ ا�ز ی� ب� موعود

َّ
کمال الدین  340/ 2از داود بن کثیر رقی نقل می کند« :امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه :ال�ذ ِ ي� نَ�
ُ �ؤْ نُ َن ْ َ
ي� ِم�
و� ِب�ال�غ يْ� ِب� 3،آنان كه به غيب ايمان مى آورند ،فرمودند[ :یعنی] کسی که اقرار می کند قیام

قائم حق است».
تأویل اآلیات  31/ 1از امام باقر؟ع؟ روایت می کند« :ألم ،و هر حرف بریده در قرآن ،از حروف اسم
اعظم خداست ،و رسول و امام آنها را به هم می پیوندند و بدان دعا می کنند و اجابت می شوند.
 .1سوره ی انعام 158/
 .2سوره ی مائده 3/
 .3سوره ی بقره 3/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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ذَ َ ْ ت َ ُ َ
ا� لا َر ي�ْ َب� ِف� ي� ِه 1،آن كتابى است كه در آن هيچ ترديدى نيست [ ،به چه
عرضه داشتمِ � :لك ال ِك� ب
ّ
ُ ً
امام هدى
ایشان
نیست
ی
شک
معناست]؟ فرمودند :کتاب امیرالمؤمنین؟ع؟ است که هیچ
ِ
ِل ْل ُم تَّ� ِق� ي� نَ
[امام] هدایت برای پرهیزکاران است.
،
�
ِ

پ���س ای���ن دو آیه برای ش���یعیان ماس���ت ،آنهایند ک���ه پرهیزکارند و به غیب ایم���ان دارند ،و
غیب ،برانگیختن ،زنده شدن ،قیام قائم و رجعت استَ .وم ّ َما َر �زَ قْ� ن َ� ُاه ْم ُ� نْ� ف� قُ� نَ
و� 2،و از آنچه به
ِ
ي ِ
ايشان روزى دادهايم انفاق مى كنند؛ از قرآنی که به ایشان آموخته ایم تالوت می کنند».
کم ��ال الدی ��ن  340/ 2از یحیی بن ابو القاس ��م نق ��ل می کند« :از امام ص���ادق؟ع؟ درباره ی این
أ ذَ َ ْ ت َ ُ َ َ ْ َ ف ُ ً ْ ُ تَّ ق َن َّ �ذ َن ُ �ؤْ نُ نَ ْ َ
ا� لا ر ي� ب� ِ� ي� ِه هدى ِللم� ِ� ي�� .ال ِ ي�� ي� ِم�
و� ِب�ال�غ يْ� ِب� ،ایشان
آیات س���ؤال کردم� :لمِ � .لك ال ِك� ب
فرمودند :پرهیزکاران شیعیان علی؟ع؟ هستند و غیب حجت غائب.
َ
َ ُ َّ
َ َ قُ ُ نَ َ َ أُ ْ َ َ آ ٌ
و� ل ْولا � ن��ز ِ َل عل يْ� ِه � َي� ة� ِم نْ� َر ِّب� ِه ف� ق� ْل ِإ� ن� َما
گواه این مطلب فرموده ی خدای عزوجل است :و ي��ول
ّ َ ُ
َْ
ْ َْ
َ َْ
ال�غ يْ� ُب� ِلله ف� نا� ت��ظ ِ ُر وا ِإ� ِ�ن ي� َمعك ْم ِم نَ� ال ُم ن� ت��ظ ِ ِر ي� نَ� 3،و مى گويند :چرا نشانهاى از جانب پروردگارش بر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

او نازل نمى ش���ود؟ بگو :غيب فقط به خدا اختصاص دارد ،پس منتظر باش���يد كه من هم با ش���ما از

منتظرانم».4

اع� ق�ادی ت� ش�و�ی ق� می ن
اس�واری و مر�ز � نبا�ی ت
آ� ی� تا�ی که ب�ر ت
ک�د
غیب ��ت نعمانی  27/و  199از برید بن معاویه عجلی روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد این
َ
ُ
َ
أ ُ َ َّ آ ُ ْ
آیه :ي َ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا اص بِ� ُر وا َوص بِا� ُر وا َو َر بِا�طوا 5،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،صبر كنيد و ايستادگى
ورزيد و مرزها را نگهبانى كنيد ،فرمودند :بر انجام فرائض شکیبایی نمایید ،در مقابل دشمنتان
 .1همان 2/
 .2همان 3/
 .3سوره ی یونس 20/
 .4بعید نیست عبارت گواه این مطلب به بعد ،کالم شیخ صدوق؟حر؟ در توضیح روایت باشد .ایشان همین حدیث
را در کمال الدین  17/ 1می آورند و پس از عبارت ذیل می نگارند :خداوند عزوجل در این آیه ،نشانه را غیب عنوان کرده
ْ
َُ َ ً
و غیب هم حجت است و شاهد صدق این مطلب سخن خداستَ :و َج َعل َنا ْاب َن َم ْر َي َم َوأ ّم ُه آ َية ،و پسر مريم و مادرش را
نشانهاى گردانيديم (سوره ی مؤمنون  )50/یعنی حجت قرار دادیم.م
 .5سوره ی آل عمران 200/
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َ
ایستادگی کنید ،و بر [والیت] امام منتظرتان استوار مانید».
تفسیر عیاشی  212/ 1از یعقوب سراج نقل می کند« :خدمت امام صادق؟ع؟ عرض کردم :آیا
زمین یک روز بدون دانشمندی از شما که مردم به سراغ او آیند ،باقی خواهد ماند؟ فرمودند:
ای ابو یوس���ف ! اگر چنین ش���ود خدا پرس���تش نخواهد ش���د ،زمین از دانش���مندی از ما خالی
نخواهد بود[ ،دانش���مندی که] ظاهر اس���ت و مردم در حالل و حرام خود به سراغش می آیند،
َ أَ ُّ َ َّ �ذ َن آ َ نُ
َ
ْ
ُ
َ
ُ
و
و این امر در کتاب خدا آشکار است :ي�ا � ي�ها ال ِ ي�� �م�وا اص بِ�ر وا؛ بر دینتان ،وص بِا�ر ا :در مقابل
دشمن و مخالفتانَ ،و َرا� ُطوا :بر امامتانَ ،و تَّا� قُ�وا َ
اهلل :نسبت به آنچه به شما فرمان داده و بر شما
ِب
واجب گردانیده است».
ّ
نگارنده :وجود امام به طور مس ��لم ضروری اس ��ت ،حال یا ظاهر و مش ��هور اس ��ت و یا هراس���ان و
پنه ��ان ،امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج البالغة  37/ 4می فرماید« :زمین از کس���ی که حجت خدا را به
پا دارد خالی نخواهد بود _ که یا ظاهر و مش���هور اس���ت و یا هراس���ان و پنهان _ ،تا حجت ها و
براهین خداوند از میان نرود».
از این رو یا قسمتی از این روایت افتاده و یا آنکه راوی تنها قسمتی از آن را روایت کرده است.

کاف ��ی  420/ 1از محم ��د بن مس ��لم نقل می کن ��د« :از امام ص���ادق؟ع؟ در مورد این آیه س���ؤال
َّ
َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ
کردم :ال�ذ ِ ي� نَ� ق�الوا َر بّ� ن�ا الل ُه ث� ّم ْاس ت� ق� ُاموا 1،كسانى كه گفتند :پروردگار ما خداست ،سپس ايستادگى
تَ تَ نَ �زَّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ئ َ ُ أَ َّ تَ َ ُ
ا�ك ة� �لا ��خ فا�وا
كردند ،فرمودند :بر امامان یکی پس از دیگری ایستادگی کردند ��� ،ل عل ي� ِهم المل ِ
َ َ تَ ْ �زَ نُ َ أَ ْ ش ُ ْ َ نَّ ة َّ ت ُ نْ تُ ْ تُ َ
وع ُد نَ
و� ،فرش���تگان بر آن���ان فرود مى آيند [و مى گويند ]:هان !
ولا �ح �وا و� ب� ِ�ر وا بِ�ال�ج � ِ� ال ِ� ي� ك��م �
نهراسيد و غمگين نباشيد ،و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد».

امام مهدی؟جع؟ ی�کی ا�ز
صاح� ن
ا� امر
ب

أَ ُ َ َّ
آ ُ
کمال الدین  222/ 1از ابو بصیر روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد آیه ی :يَ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا
أَ
َ َ أَ ُ َّ ُ َ َ أُ ل� أ نْ
ُ
ُ ْ 2
� ِط ي�عوا اهلل و� ِط ي�عوا الرسول و�و ِ ي ال�مر ِم�كم ،اى كسانى كه ايمان آوردهايد ،خدا را اطاعت كنيد و
 .1سوره ی فصلت 30/
 .2سوره ی نساء 59/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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پيامب���ر و اولي���اى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد ،فرمودن���د :امامان از فرزندان علی و فاطمه؟امهع؟ ،تا
آنکه قیامت برپا شود».
َ َأ ُّ َ �ذَ
ّ
تفسیر عیاشی  251/ 1از ابان می آورد« :نزد امام رضا؟ع؟ رفتم و از این آیه پرسیدم :ي�ا � ي�ها ال ِ ي� نَ�
أُ
آ ُ أَ
أ ْ ُ
َ َ أَ ُ َّ
الر ُس َ
ول َو�و ِل ي� ال�مر ِم ن�ك ْم ،ایش���ان فرمودن���د :آن علی بن ابی طالب؟ع؟
� َم ن�وا � ِط ي� ُعوا اهلل و� ِط ي�عوا
اس���ت و س���کوت اختیار کردند ،چون سکوت ایشان طوالنی شد عرضه داشتم :بعد از ایشان
چه کس���ی؟ فرمودند :حس���ن و ساکت ش���دند ،با طوالنی شدن س���کوت دوباره عرض کردم:
پس از ایش���ان؟ فرمودند :حسین ،گفتم :سپس؟ فرمودند :علی بن الحسین و ساکت شدند،
ایش���ان پس از هر امامی س���کوت می کردند تا آنکه من سؤالم را تکرار کنم و پاسخ می دادند ،و
تا آخر آنها را نام بردند».
کاف ��ی  426/ 1از حس ��ین ب ��ن نعیم صح ��اف« :از امام ص���ادق؟ع؟ در مورد این آیه پرس���یدم:
أَ
َ ْ َ �غُ ْ
َ َ أَ ُ َّ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َّ َ َ
ول ف� ِإ� ن� ت� َول يْ� ت� ْم ف� ِإ� ن� َما على َر ُس ِول ن�ا ال بَ�لا ال ُم ِب� ي� نُ� 1،و خدا را فرمان بريد و پيامبر
َو� ِط ي� ُعوا اهلل و� ِط ي�عوا الرس
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پيامرس���انى آش���كار اس���ت ،ایشان فرمودند:
را اطاعت نماييد ،و اگر روى بگردانيد ،بر پيامبر ما فقط
ِ
به خدا کس���انی که پیش از ش���ما بودند هال ک نش���دند ،و تا قیام قائم ما هال ک نمی شوند مگر
حق ما ،رسول خدا؟ص؟ از دنیا نرفتند مگر پس از آنکه ّ
به خاطر ترک والیت ما و انکار ّ
حق ما را
بر گردن این امت الزم داشتند ،و خداوند هرکه را بخواهد به راه مستقیم هدایت می نماید».
تفس ��یر عیاش ��ی  246/ 1از برید بن معاویه« :خدمت امام باقر؟ع؟ بودم و در مورد این آیه سؤال
أُ
أَ ُ َ َّ آ ُ أَ
أَ َ
أ ْ ُ
َ َ أَ ُ َّ
الر ُس َ
ول َو�و ِل ي� ال�مر ِم ن�ك ْم ،ایشان در پاسخ فرمودند� :ل ْم
کردم :يَ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا � ِط ي� ُعوا اهلل و� ِط ي�عوا
ً َن ْ ت َ ُ �ؤْ نُ َن ْ ْ ت َ ّ َ
تَ َ َ َّ �ذ َن أُ تُ نَ
الطا�غُ ِت
كتاب [آسمانى]
از
كه
را
كسانى
آيا
،
و�
و
�
�
ال
�
و�
�
م
�
ا�
�
ك
ال
�
م
ا
�
�
ص
�
�ر ِإ�لى ال ِ ي�� �و�وا
ِ
ِ
ب
�ج
ب
ي
ِ
ِ
ب
ي
ِ
ِ
ِ ِ
بِ
َ
ّ
ُ
َ َ
نصيبى يافتهاند نديدهاى؟ كه به جبت و طاغوت ايمان دارند؛ فالن و فالنَ ،و َ� قُ�ول نَ
و� ِلل�ذِ ي� نَ� ك ف� ُر وا
ي
ً
َّ آَ ُ
َ �ؤُ َ أَ ْ َ
اء �هدى ِم نَ� ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا َس بِ� ي�لا 2،و درباره ی كسانى كه كفر ورزيدهاند مى گويند :اينان از كسانى
هل ِ
كه ايمان آوردهاند راهيافتهترند؛ پیش���وایان گمراه و دعوتگران به س���وی آتش می گویند :اینان از
أُ َ ئ َ َّ �ذ نَ َ َ نَ ُ ُ ُ َ َ نْ َ ْ َ ن ُ فَ َ نْ تَ َ َ ُ
خاندان محمد و اولیای آنان رهیافته ترند� .ول ِ�ك ال ِ ي�� لع�هم اهلل وم� ي�لع ِ� اهلل �ل� ��جِ د له
 .1سوره ی تغابن 12/
 .2سوره ی نساء 51/
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ْ ْ
َ ً أَ َ ُ َ
ن� ِص ي�راْ � .م له ْم ن� ِص ي� ٌب� ِم نَ� ال ُمل ِك ،اينانند كه خدا لعنتشان كرده ،و هر كه را خدا لعنت كند هرگز براى
َ ً
او ياورى نخواهى يافت .آيا آنان نصيبى از حكومت دارند؟؛ مقصود امامت و خالفت است ،ف� ِإ� ذ�ا
َ ُ �ؤْ تُ َ نّ َ َ َ ً
لا ي� � ن
اس ن� ِق� ي�را [ 1،اگر نصیبی هم داشتند ]،به قدر نقطه ی پشت هسته ی خرمايى [چيزى]
و� ال�

ب���ه م���ردم نمى دادند؛ ما مردمی هس���تیم که خدا قصد کرده اس���ت ،و نقیر نقطه ایس���ت که در
وسط هسته می بینی.
َ
آ
َ
أَ ْ َ ْ ُ ُ نَ نّ َ َ َ َ ت َ ُ ُ ُ نْ فَ ْ
�ض
�م ي�حسدو� ال�اس على ما ��اهم اهلل ِم� � ِل ِه ،بلكه به مردم ،براى آنچه خدا از فضل خويش
به آنان عطا كرده رش���ک مى ورزند؛ ماییم کس���انی که به خاطر امامتی که خدا به ما داده _ و نه
ً
فَ قَ ْ آ تَ ْ ن َ آ َ ْ َ َ ْ ت َ َ ْ ْ َ آ َ َ ُ ْ ً َ
2
ا� َوال ِحك َم ة� َو� ت� يْ� ن�اه ْم ُملكا ع�ظ ِ ي�ما،
تمام خلق _ بر ما رشک می ورزند�� ،د �� ي��ا �ل ِإ� ب�ر ِاه ي�م ال ِك� ب
در حقيقت ما به خاندان ابراهيم كتاب و حكمت داديم ،و به آنان ملكى بزرگ بخشيديم؛ می فرماید:
پ���س ما از آنان رس���والن ،انبی���اء و امامان ق���رار دادیم ،حال چ���را اینان این ام���ور را درباره ی آل
ابراهیم می پذیرند ولی در مورد آل محمد؟مهع؟ نمی پذیرند؟ !
ً َ َّ
آ
آ
َّ َ ْ ُ َ َ َ َّ
َ
َ َ ُ
َ َ
ف� ِم نْ� ُه ْم َم نْ� � َم نَ� بِ� ِه َو ِم نْ� ُه ْم َم نْ� َصد ع ن�ه َوك ف�ى ِب��ج َ ه ن� َم َس ِع ي�راِ .إ� نّ� ال�ذ ِ ي� نَ� ك ف� ُر وا بِ�� يَ� ِتا� ن�ا َس ْو ف� ن� ْص ِل ي� ِه ْم
ً
ن َ ً ُ َّ َ نَ �ض َ تْ ُ ُ ُ ُ ْ َ َّ ْ ن َ ُ ْ ُ ُ ً �غَ ْ َ َ َ �ذُ قُ ْ َ �ذَ َ َّ َ َ َ ً
اهلل ك نَا� ع�ز ِ ي��زا َح ِك ي�ما.
ا� ِإ� ن�
�ارا كلما � ِ ج�� ج�لودهم ب�دل�اهم ج�لودا ي�رها ِل ي� و�وا الع ب
َ
َ
َ
ً
أ
َ َّ �ذ َ آ َ نُ َ َ ُ ّ َ َ ت َ نُ ْ خ ُ ُ ْ َ نّ َ ت تَ
َ
ُ
َ
تَ َ أ ْ َ َ
ا� ��ج ْ ِر ي� ِم ْن� � ْح ِت�ها ال� ن�ه ُار خ�ا ِل ِ يد� َن� ِف� ي�ها � َب�دا له ْم ِف� ي�ها
ا� س�د ِ�لهم �ج � ٍ
وال ِ ي� ن� �م�وا وع ِملوا الص ِالح ِ
َ
ًّ َ ً
َ َّ ٌ ُ ْ ُ ُ
أْ
��ز َوا�ج ٌ ُمطه َر ة� َو ن�د ِخ�له ْم ظ ِ�لا ظ� ِل ي�لا 3،پ���س برخ���ى از آن���ان ب���ه وى ايم���ان آوردند ،و برخى از ايش���ان از
او روى برتافتن���د ،و [ب���راى آنان] دوزخ پرش���راره بس اس���ت .به زودى كس���انى را كه ب���ه آيات ما كفر
پوستهاى ديگرى بر جايش
ورزيدهاند ،در آتشى [سوزان] درآوريم كه هر چه پوستشان بريان گردد،
ِ
نهيم تا عذاب را بچش���ند .آرى ،خداوند تواناى حكيم اس���ت .و به زودى كسانى را كه ايمان آورده و
[درختان] آن نهرها روان است درآوريم .براى هميشه
كارهاى شايسته كردهاند ،در باغهايى كه از زير
ِ
در آن جاودانند ،و در آنجا همسرانى پاكيزه دارند ،و آنان را در سايهاى پايدار درآوريم.
ً
آَ َ َ ُ ْ ً َ
ع���رض کردم :اینکه خدا درباره ی آل ابراهیم فرم���ودَ :و� ت� يْ� ن�اه ْم ُملكا ع�ظ ِ ي�ما ،این ملک عظیم

چیست؟ فرمودند :آن است که از آنها امامانی قرار داد که هرکه از ایشان اطاعت کند ،از خدا
 .1همان 52 - 53/
 .2همان 54/
 .3همان 55 - 57/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1059

اطاعت کرده اس���ت ،و هرآنکه عصیانش���ان کند خدا را نافرمانی کرده اس���ت ،پس این ملک
عظیم است.
َ
َ
َ
ْ
َ
أ
أ
أ
أ
َ
َ
ْ
ْ َ ذَ َ َ ْ تُ ْ َ ْ نَ نّ َ
ت ُ
سپس فرمودند � :نَّ� َ
اهلل يَ�� ُم ُر ُك ْم � نْ� تُ��ؤَ ُّدوا ال أ� َم ن َا� ِت
ال� ِاس � نْ� � ْحك ُموا
ا� ِإ�لى �ه ِلها ِإَو�ا حكم�م ب� ي��
ِإ
ً
ً
ُ
َ
ْ َ ْ نَّ َ َ ُ
نّ َ َ
ك َن
ا� َس ِم ي�عا بَ� ِص ي�را 1،خدا به شما فرمان مى دهد كه امانت ها
اهلل ِن� ِع ّما يَ� ِع�ظ ك ْم بِ� ِه ِإ�� اهلل
بِ�العد ِل ِإ��
را به صاحبان آنها بازگردانید ،و چون ميان مردم داورى مى كنيد ،به عدالت داورى كنيد .در حقيقت

نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى دهد ،خدا شنواى بيناست؛ ما را قصد کرده است که
پیشین] از ما به امام بعد از خود ،کتب ،دانش و سالح را بسپارد.
نخستین [و امام
ِ
َ
ْ
أ
ذَ َ َ ْ تُ ْ َ ْ َن نّ َ
ْ
تَ ُ
ال� ِاس � ْن� � ْحك ُموا ِب�ال َعد ِل؛ [به عدلی] که در اختیار دارید ،سپس به مردم
ِإَو�ا حكم�م ب� ي��
أَ ُ َ َّ
آ
ُ
فرمود :ي َ�ا � يّ�ها ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا ،ای کسانی که ایمان آورده اید؛ پس تمامی مؤمنان را تا روز قیامت گرد
أَ
َ َ أَ ُ َّ ُ َ أُ ْ أَ ْ ُ
ول َو�و ِل ي� ال� ْم ِر ِم ن�ك ْم ،خدا را اطاعت
آورد [و مخاط���ب ق���رار داد و فرمودِ � ]:ط ي� ُعوا اهلل و� ِط ي�عوا الرس
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [ نيز ] اطاعت كنيد؛ تنها ما را قصد کرده است.
ْ آَ َ َ َ أَ
نْ ُ نْ تُ ْ تُ �ؤْ نُ نَ َّ ْ
ف َ�� نْ� تَ� ن َ�ا�زَ ْع تُ� ْم �ف� شَ� ْ� ٍء فَ� ُر ُّد ُوه إ� َلى َ َّ ُ
و� بِ�الل ِه َوال يَ� ْو ِم ال� ِ�خ ِر ذ� ِلك �خ يْ� ٌر َو� ْح َس نُ�
ول ِإ�� ك��م � ِم�
ِ
ِإ
اهلل والرس ِ
ِ
ِي ي
ت َ أْ ً
�� ِو ي�لا ،پس هرگاه در امرى اختالف نظر داشتید ،اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد ،آن را به خدا
و پيامبر [او] عرضه بداريد ،اين بهتر و نيک فرجامتر است.

پس اگر هراسیدید در امر به اختالف در آیید ،به خدا ،رسول و اولیای امر خود رجوع کنید...
چگون���ه ممکن اس���ت خدا به آنان فرم���ان دهد از اولی االمر اطاعت کنن���د ،ولی اجازه دهد با
آنان نزاع نمایند؟ این س���خن خطاب به کس���انی اس���ت که امر [به اطاعت از خدا و رس���ول و
أَ
َ َ أَ ُ َّ ُ َ أُ ْ أَ ْ ُ
ول َو�و ِل ي� ال� ْم ِر ِم ن�ك ْم».
اولیای امر] شدند و به آنان گفته شدِ � :ط ي� ُعوا اهلل و� ِط ي�عوا الرس

ّ
عم� داده ت
ا� ن� ت
صد ی� ق� نا�ی که خ�دا ب�ه آ� ن� ن
اس�
اهل ب� ی� ت�؟مهع؟
تفسیر فرات  30/از اصبغ بن نباته در حدیثی طوالنی از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :برترین
ش���هیدان حمزه پس���ر عبد المطلب ،جعفر بن ابی طالب _ همو که دو بال دارد و با فرش���تگان
پرواز می کند ،و احدی از آدمیان در بهش���ت به چنین زینتی نیآراس���ته ،و امری است که خدا
 .1همان 58/
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او را بدان ش���رف بخش���یده _ دو س���بط [یعنی] حسن و حس���ین دو آقای جوانان اهل بهشت،
همانان که از من به دنیا آمده اند ،و مهدی که خدا کسی از ما اهل بیت را که بخواهد قرارش
َّ
َ َ َّ ُ َ َ أُ َ َ
ول ف��ول ِئ�ك َم َع ال�ذ ِ ي� نَ�
می دهد ،هستند ،سپس سه بار فرمودند :مسرور باشیدَ ،و َم نْ� يُ� ِط ِع اهلل والرس
أَ نْ َ َ ُ َ َ ْ ْ نَ نَّ ّ نَ َ ّ ّ ق نَ َ شُّ َ َ َ ّ َ
ً َ َ َْ ْ
أُ َ َ
الصا ِل ِح ي� نَ� َو َح ُس نَ� �ول ِئ�ك َر ِف� ي� ق�ا .ذ� ِلك ال ف��ض ُل ِم نَ�
الص ِد ي� ِ� ي�� وال�هد ِاء و
��عم اهلل عل ي� ِهم ِم� ال� بِ� ِي� ي�� و ِ
َ ً
َ َ َ
اهلل ع ِل ي�ما 1،و كسانى كه از خدا و پيامبر اطاعت كنند ،در زمره ی كسانى خواهند بود كه
اهلل وك ف�ى ِب� ِ
ِ
خدا ايش���ان را گرامى داش���ته [يعنى] با پيامبران و راس���تان و شهيدان و شايس���تگانند و آنان چه نيكو
همدمانی هستند .اين ّ
تفضل از جانب خداست ،و خدا بس داناست».

همان  35/مشابه این مضمون را از اصبغ روایت می کند ...« :هنگامی که خدا اولین و آخرین
را گ���رد آورد ،برترین ه���ای آنها هفت تن از ما بنی عبد المطلب هس���تند؛ پیامبران گرامی ترین
برتری���ن امم پس از
ترین پیامبران ،س���پس اوصیاء
ِ
مخلوق���ات ن���زد خدایند و پیامبر م���ا گرامی ِ

ّ
برترین اوصیاس���ت ،پس از آنان ش���هیدان افضل امم پس از انبیاء و
وصی او
انبیاء هس���تند و
ِ
اوصیاء هس���تند ،و حمزه سید شهیدان اس���ت و جعفر صاحب دو بال است که با فرشتگان
پرواز می کند»...
کاف ��ی  450/ 1از همو روایتی مش ��ابه از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل می کن ��د« :امیرالمؤمنین؟ع؟ را در
روزی ک���ه بصره را فتح کرد دیدم که بر اس���تر رس���ول خدا؟ص؟ نشس���ته و می فرمای���د :ای مردم !
آیا شما را از بهترین خلق روزی که خدا آنان را گرد آورد آ گاه نسازم»...

�أَ ْ َ نْ ُ
� � ُ� ْال ُم�ضْ َط َّر ��ذَ ا َد َعاهُ
ِإ
م م� ي ِ�ج ي ب
تأو ی ��ل اآلی ��ات  403/ 1از محمد بن مس ��لم روایت می کن ��د« :امام باقر؟ع؟ درب���اره ی فرموده ی
أَ
ْ ْ َ َ َ ََ
ُ
خ���داْ � :م َم نْ� ي��جِ ي� ُب� ال ُم�ض ط ّر ِإ� ذ�ا دع ُاه 2،ي���ا [كيس���ت] آن ك���س كه درمانده را _ چ���ون وى را بخواند _
اجاب���ت مى كن���د؟ فرمودند :این آی���ه در مورد قائم؟ع؟ فرود آمد ،هنگام���ی که خروج کند عمامه
بر س���ر گ���ذارده ،در کن���ار مقام نماز ب���ه جای م���ی آورد و به ّ
تضرع ن���زد پ���روردگارش می پردازد،

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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ّ
پس بیرقی که به او تعلق دارد شکست نخواهد خورد».
تفسیر قمی  129/ 2از صالح بن عقبه از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :این آیه در شأن قائم از
ّ
مضطر است ،هنگامی که در مقام دو رکعت نماز بگزارد و
آل محمد؟مهع؟ نازل شد ،به خدا او
خدا را بخواند اجابتش کند ،گرفتاری را برطرف می کند و او را به خالفت در زمین می گمارد».
تأو ی ��ل اآلی ��ات  402/ 1از ابراهی ��م ب���ن عبد الحمی ��د از آن حض ��رت روایت می کن���د« :قائم چون
خروج کند وارد مس���جد الحرام می شود ،رو به کعبه و پشت به مقام می دهد و دو رکعت نماز
می گزارد .آنگاه می ایستد و میفرماید :ای مردم ! من نزدیکترین مردم به آدم هستم ،ای مردم !
م���ن نزدیکترین م���ردم به ابراهیمم ،ای مردم ! من نزدیکترین مردمان به اس���ماعیلم ،ای مردم !
من نزدیکترین مردم به محمد؟ص؟ هس���تم ،س���پس دو دس���ت را به سمت آسمان باال می برد،
أَ َ ُ
ّ
تض���رع می کند تا آنکه به رو می افتد ،و این س���خن خدای عزوجل اس���تّ � :م نْ� ي� ِ�ج ي� ُب�
دع���ا و
َ
َ
أ
َ
ُ
ْ
قَ ً َ تَ �ذَ َّ
أ
ُّ َ ُ ُ َ
ْ ُ
ٌ
ْ ْ َ َ ََ
ك ُر نَ
و� ،يا [كيست]
الس َوء َو ي��ج ْ َعلك ْم خ�ل ف� َاء ال� ْر ِ ض� ِ�إ�له َم َع اهلل � ِل ي�لا ما �
ال ُم�ض َط ّر ِإ� ذ�ا دع ُاه َو يَ�ك ِش� ف�
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن كس كه درمانده را _ چون وى را بخواند _ اجابت مى كند ،و گرفتارى را برطرف مى گرداند ،و شما
را جانشينان زمين قرار مى دهد؟ آيا معبودى با خداست؟ چه كم پند مى پذيريد».

ق
ف
رو�ز ��تح موعود و � ئا�م

؟جع؟

ُ
َْْ
تأویل اآلیات  445/ 2از ابن دراج نقل می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه :ق� ْل يَ� ْو َم ال ف� ت� ِح
َ نْ فَ ُ َّ �ذ نَ َ
ك فَ� ُر وا إ� ي� َما�نُ ُه ْم َولا ُه ْم يُ� نْ��ظَ ُر نَ
و� 1،بگو :روز پيروزى ،ايمان كس���انى كه كافر ش���دهاند
لا ي���ع ال ِ ي��
ِ

س���ود نمى بخش���د و آنان مهلت نمى يابند ،فرمودند :روز پیروزی ،روزی است که دنیا برای قائم
فتح ش���ود ،و [دیگر] ّ
تقرب با ایمان به هیچ کس���ی که پیش از آن ایمان و به این پیروزی یقین
نداشته سودی نمی بخشد.
چنی���ن کس���ی [که ایمان و یقین داش���ته] ایمانش برایش س���ودمند اس���ت و ق���در و منزلتش
ن���زد خدا باال می رود ،در روز بعث بهش���تهایش برای او آراس���ته می گ���ردد ،و آتش هایش از او
پوشیده می شود ،و این پاداش موالیان امیرالمؤمنین و دودمان پاک ایشان؟مهع؟ است».
 .1سوره ی سجده 29/
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کمال الدین  18/ 1و  30از علی بن رئاب روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد این آیه :يَ� ْو َم
َ
َْ َْ ً َُ َ َ ُ آ َ ْ
َ
ي� أ��ت� بَ� ْع�ضُ آ� يَ� ِت
ا� َر ِّب�ك لا يَ� ن� ف� ُع ن� ف�سا ِإ� ي� َم نا�ها ل ْم ت�ك ْن� � َم ن� ت� ِم نْ� ق� بْ� ُلَ 1،روزى كه پارهاى از نشانههاى
ِي
ً
پروردگارت بیايد ،كسى كه قبال ايمان نياورده ،ايمان آوردنش سود نمى بخشد ،فرمودند :نشانه ها

ائمه هس���تند ،و نش���انه ای که انتظارش را میکش���ند قائم؟ع؟ اس���ت .آن روز اس���ت که ایمان
کس���ی که پیش از قیام ایش���ان به شمش���یر ،ایمان نیاورده ،بدو س���ودی نمی بخش���د ،گرچه به
پدران ایشان؟مهع؟ ایمان آورده باشد».
َ
َ
َ أُ ْ
َ
ْ
تُ ُّ َ َ ْ
اهلل َو ف� ت� ٌح ق� ِر ي� ٌب� 2،و ديگر كه آن را دوس���ت داريد:
تفس ��یر قمی « :366/ 2و��خ َرى � ِح ب� نو�ها ن�ص ٌر ِم نَ� ِ
يارى و پيروزى نزديكى از جانب خداست؛ مقصود در دنیا به وسیله ی فتح قائم؟ع؟ است».
و دیگر روایات در این باره در فصل گروه استوار گذشت.

ت�أ ق آ ف
ق
رو�ز � ئا�م؟ع؟ � ،و�ی ل �ر� ن� �را می رسد

أْ َ أْ ُ ُ
َ ْ َ نْ ُ�ظ ُ نَ َ أْ َ ُ
و� ِإ�لا ت�� ِو ي�له يَ� ْو َم يَ�� ِ�ت ي� ت�� ِو ي�له 3،آيا [آنان] جز در انتظار تأويل آنند؟
تفسیر قمی « :235/ 1هل ي�� ر

روزى كه تأويلش فرا رس���د؛ از آیاتی اس���ت ک���ه تأویل آن بعد از نزول آن خواه���د بود ،فرمود :این
درباره ی قائم؟ع؟ و روز قیامت است».

َ تَّ �ذَ �أَ خَ َ�ذ ت ْ �أَ ْ ضُ �زُ خْ ُ فَ َ
ح�ى ِإ� ا � ِ� ال ر� �ر�ها
دال ئ ��ل االمام ��ة  250/از مفضل بن عمر نقل می کن ��د« :امام صادق؟ع؟ فرمودن���د :در مورد بنی
َ َ أَ َ َ ْ أَ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ
فالن [عباس] س���ه آیه نازل ش���د؛ س���خن خدای عزوجلَ :ح�تّى ِإ� ذ�ا � خ� ذ� ِت� ال� ْر ض� �زُ �خ ُر ف�ها َوا�زّ يّ� ن� ت�
َ ظَ َّ أَ ْ ُ َ أَ نَّ ُ ْ ق َ ُ َ َ َ َ أَ َ َ أَ َ َ ً أَ َ َ ً
و� ن� �هلها ��هم � ِادر ن
و� عل يْ�ها � ت�اها � ْم ُر ن�ا ل يْ�لا � ْو ن�هارا ،تا آنگاه كه زمين پيرايه ی خود را برگرفت و
آراسته گرديد و اهل آن پنداشتند كه بر آن قدرت دارند ،شبى يا روزى فرمان [عذاب] ما آمد؛ مقصود
[از فرمان] قائم با شمشیر است.
 .1سوره ی انعام 158/
 .2سوره ی صف 13/
 .3سوره      ی اعراف 53/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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ْ أَ
ً َ أَ َ َ ْ
َف َ َ ْ َ َ َ
��ج عل ن�اها ح ِص ي�دا ك� نْ� ل ْم ت��غ نَ� بِ�ال� ْم ِس 1،و آن را چن���ان درويده كردي���م كه گويى ديروز وجود
نداشته است.
َ
أ
َ
فَ تَ ْ ن َ َ ْ ْ ْ َ َ ُ َ
َ َ َ
ا� ك ِ ّل ش� ي ْ� ٍء َح�تّى ِإ� ذ�ا ف� ِر ُحوا ِب� َما
و نیز این فرموده ی او که عزیز و جلیل است�� :ح�ا عل ي� ِهم � ب�و ب
َ
ْ
ْ
أُ تُ أَ خَ ذْ ن َ ُ ْ َ �غْ تَ ةً ف َ ذَ ُ ْ ُ ْ ُ َن فَ قُ َ َ ُ ْ قَ ْ َّ �ذ نَ ظَ َ ُ َ َ ْ ُ
َ
هلل َر ِبّ� العال ِم ي� نَ� 2،درهاى
د
�و�وا ����اهم ب� �� � ِإ��ا هم م ب� ِلسو� ِ �� .طع د بِا�ر ال�و ِم ال ِ ي�� �لموا والحم ِ
هر چيزى [از نعمت ها] را بر آنان گش���وديم ،تا هنگامى كه به آنچه داده ش���ده بودند ش���اد گرديدند
ناگهان [گريبان] آنان را گرفتيم ،و يكباره نوميد شدند .پس ريشه ی آن گروهى كه ستم كردند بركنده

شد ،و ستايش براى خداوند ،پروردگار جهانيان است ،حضرت فرمودند[ :با] شمشیر.
ُ
أ
َ
فَ َ ّ َ أَ َ ُّ َ أْ َ ن َ ذَ ُ ْ نْ َ َ ْ ُ �ضُ نَ َ َ ُ ُ
ْ ُْ
و�  .لا ت� ْرك�ض وا َو ْار ِ�ج ُعوا ِإ�لى َما � ت� ِر ف� ت� ْم ِف� ي� ِه
و نیز این گفتار� :لما �حسوا ب��س�ا ِإ��ا هم ِم�ها ي�رك
َ
َو َم َساك ن� ُك ْم َل َع َّل ُك ْم تُ� ْس أ� ُل نَ
و� 3،پس چون عذاب ما را احساس كردند ،بناگاه از آن مى گريختند .نگريزيد
ِ ِ
و به س���وى آنچه در آن ّ
متنعم بوديد و [به س���وى] س���راهايتان بازگرديد ،باشد كه شما مورد پرسش
قرار گيريد؛ مقصود آن است که قائم ،از بنی فالن دربارهی گنج های بنی امیه سؤال می کند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ق
ف
ن
گر� ت�ه ت
ام� ن
اس�
م� ث� قا�
خ�داو�د ا�ز پ� ی� ب
را�؟مهع؟ در ا�رار ب�ه مهدی؟جع؟ ی
بصائ ��ر الدرجات  70/و  71از امام باقر؟ع؟ نقل می کن ��د ...« :آنگاه از پیامبران میثاق گرفت و
ُ
أَ َ ُ
فرمود� :ل ْس ت� ِب� َر ِبّ�ك ْم ،آیا پروردگار شما نیستم؟ سپس فرمود :و این محمد رسول اهلل و این علی
َ ُ َ
امیرالمؤمنین؟ ق�الوا بَ�لى 4،گفتند :چرا؛ لذا به مقام نبوت رسیدند.
خداوند از اولوا العزم میثاق گرفت [و فرمود] :بدانید ! من پروردگارتان هستم ،محمد رسول
م���ن ،علی امیرالمؤمنین و جانش���ینان پ���س از او عه���ده داران امر [امامت] م���ن و خزانه داران
دان���ش منن���د .به مهدی دینم را یاری و دولتم را آش���کار خواهم س���اخت ،از دش���منانم انتقام
خواهم گرفت ،و _ چه به رغبت و چه به کراهت _ عبادت خواهم شد ،آنان گفتند :پروردگارا !
اقرار کردیم و گواهی دادیم»...
 .1سوره ی یونس 24/
 .2سوره ی انعام 44 - 45/
 .3سوره ی انبیاء؟مهع؟ 12 - 13/
 .4سوره ی اعراف 172/
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ن
راه�م؟ع؟ خ� ب�ر ا�ز ح�ض ت
ر� مهدی؟جع؟ می دهد
خ�داو�د ب�ه با� ی
تأو ی ��ل اآلیات  496/ 2از ابو بصیر یحیی بن ابو القاس ��م روایت می کند« :جابر بن یزید جعفی از
َ َ
َّ
امام صادق؟ع؟ درباره ی تفسیر این آیه سؤال کردِ :إَو ن� ِم نْ� ِش� ي�ع ِت� ِه ل ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم 1،و بى گمان ابراهيم
از ش���یعیان اوست ،ایش���ان فرمودند :خداوند س���بحان هنگامی که ابراهیم؟ع؟ را آفرید ،پرده از
دیدگانش برداش���ت ،او هم نگریس���ت و در کنار عرش نوری را مش���اهده نمود ،عرضه داشت:
خدای من ! این نور چیست؟ ندا شد :این نور محمد برگزیدهی من از خلق است.
نوری در کنار آن مش���اهده کرد و درباره ی آن پرسید ،گفته شد :این نور علی بن ابی طالب
یاور دین من است.
در کنار آنان س���ه نور دیگر دید و چون پرس���ید ندا آمد :این نور فاطمه است ،دوستانش را از
آتش بریدم ،و نور دو فرزندش حسن و حسین.
ن���ه ن���ور دیگر بر گرد آنها مش���اهده نمود و عرضه داش���ت :خ���دای من ! این نوره���ای نه گانه
چیست؟ گفته شد :ای ابراهیم ! اینان امامان از نسل علی و فاطمه هستند.
ابراهی���م ص���دا زد :خدایا ! به حق آن پنج نفر ،این نه تن را ب���رای من معرفی کن ،ندا آمد :ای
ابراهیم ! نخستین آنها علی بن الحسین است ،و پسرش محمد ،پسر او جعفر ،پسر او موسی،
پسرش علی ،پسرش محمد ،پسر او علی ،پسرش حسن و حجت قائم پسر او.
ابراهیم گفت :خدا و آقای من ! انواری را می بینم که بر گرد آنها حلقه زده اند و کس���ی جز تو
شماره ی آنان را نمی داند ،ندا آمد :ای ابراهیم ! اینان شیعیان آنهایند ،شیعیان امیرالمؤمنین
علی بن ابی طالب.
عرضه داش���ت :ش���یعیان آنها با چه چیزی شناخته می ش���وند؟ فرمود :به نماز پنجاه و یک
رکعت ،بلند گفتن بس���م اهلل الرحمن الرحیم ،قنوت پیش از رکوع و انگش���تر به دس���ت راست
کردن ،در این هنگام ابراهیم صدا زد :خدایا ! مرا از ش���یعیان امیرالمؤمنین قرار ده ،و خداوند
َ
َ
این خبر را در کتاب خود آورد و فرمودِ :إَو نّ� ِم نْ� ِش� ي� َع ِت� ِه ل ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم».

 .1سوره ی صافات 83/
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ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
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م�ا�ز ل �ظ
وار� ن
امام مهدی؟جع؟ ث
ن
الما�
تفس ��یر عیاش ��ی  235/ 2از س ��عد بن عمر از تنی چن ��د از یاران امام صادق؟ع؟ نق���ل می کند« :در
حضور حضرت سخن از خانه های عباسیان به میان آمد ،مردی گفت :خدا خرابی آنها را به
ما بنمایاند یا آنها را به دست ما ویران کند ،امام؟ع؟ فرمودند :چنین نگو ،این ها منازل قائم و
َ َ أَ
َّ
َ َ َُْ
َ َ
نْ فُ َ ُ ْ 1
اك ِن� ال�ذ ِ ي� َن� ظ�ل ُموا ���سهم،
یارانش خواهد بود ،آیا فرموده ی خدا را نشنیده ای :وسك ن� ت� ْم ِ�ف ي� مس ِ
و در سراهاى كسانى كه بر خود ستم روا داشتند سكونت گزيديد».

َو َما ِه َ
�ي

َّ
ِم نَ� ال�ظ ِال ِم ي� نَ� بِ� َب� ِع ي� ٍد

مختصر البصائر  200/از امیرالمؤمنین؟ع؟ روایت می کند« :آنگاه صد هزار نفر که یا مشرکند و
یا منافق از عراق خروج می کنند تا آنکه به دمش���ق _ که همان ارم ذات العماد اس���ت _ برسند
و هیچ کس مانعشان نشود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

پرچم های ش���رق زمین که نه از پنبه اس���ت ،نه کتان و نه ابریشم ،می آید .سر چوبه ی آنها با
مهر سید اکبر مهر شده است .مردی از آل محمد؟مهع؟ آنها را سوق می دهد...
آن روز خس���ف و قذف و مس���خ دامنگیر آنها می ش���ود و تأویل این آیه نیز آش���کار می گردد:
َّ
َو َما ِه ي َ� ِم نَ� ال�ظ ِال ِم ي� نَ� ِب� َب� ِع ي� ٍد 2 ،و آن ،از ستمگران چندان دور نيست».

فَ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ
� ف� َر ْر ت� ِم ن�ك ْم ل ّما ِخ� ف� ت�ك ْم
غیب ��ت نعمانی  174/از مفضل بن عمر از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :ابو جعفر محمد بن
ََ ُ ْ ُ ََ ُْ ُ َ َ
علی الباقر؟ع؟ فرمودند :چون قائم؟ع؟ قیام نماید می فرماید :ف� ف� َر ْر ت� ِم ن�ك ْم ل ّما ِ�خ ف� ت�ك ْم ف� َوه َب�
ْ
ُ ْ ً َ ََ
ِل ي� َر ِب�ّ ي� حكما َو�ج عل ِ�ن ي� ِم نَ� ال ُم ْر َس ِل ي� نَ� 3،و چون از شما ترسيدم ،از شما گريختم ،تا پروردگارم به من
دانش بخشيد و مرا از پيامبران قرار داد».

 .1سوره ی ابراهیم 45/
 .2سوره ی هود 83/
 .3سوره ی شعراء 21/
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ث
ا� را ن� با�ود می ن
ام�ه و ث
ق
ام�ال آ� ن� ن
ک�د
ح� اهل ب� ی� ت�؟مهع؟ را �ا ب� ت� و ب�اطل ب� ن�ی ی

ُ
تفسیر عیاشی  50/ 2از جابر روایت می کند« :از امام باقر؟ع؟ از تفسیر این آیه سؤال کردم :يُ� ِر ي�د
َْ َ ْ َ
ُ أَ ْ ُ َّ ْ َ َّ َ
اهلل � ن� ي� ِح ق� الح ق� ِب�ك ِل َم ِتا� ِه َو يَ� ق�ط َع د ِبا� َر الك ِفا� ِر ي� نَ� 1،خدا مى خواهد حق را با كلمات خود ثابت ،و كافران

را ريشهكن كند ،حضرت فرمودند :تفسیر آن در باطن؛ خداوند می خواهد ،پس چیزی است که
خدا آن را اراده می کند و هنوز به انجام نرسانده.
َ
َ ْ َ َ
اما سخن او :يُ� ِح قّ� ال َح قّ� بِ�ك ِل َم ِتا� ِه؛ یعنی حق آل محمد را ثابت گرداند ،اما این فرموده :بِ�ك ِل َم ِتا� ِه؛
کلمات او در باطن علی است ،او کلمه ی خدا در باطن است.
ْ َ ْ َ
گفتار اوَ :و يَ� ق� َط َع د ِبا� َر الك ِفا� ِر ي� َن�؛ آنان بنی امیه اند ،آنها کافرانند که خدا ریشه کن می کند ،اما این
َ ْ َ
فرمایشِ :ل يُ� ِح قّ� ال َح قّ�؛ 2تا حق را ثابت گرداند؛ یعنی حق آل محمد را هنگامی که قائم قیام می کند
َُْ َ َْ
اط َل؛ و باطل را نابود گرداند؛ مقصود قائم است ،پس
ثابت گرداند ،و اما این س���خن :و ي� ب� ِطل ال ب� ِ
ُ َّ ْ َ َّ َ ُ ْ َ ْ َ
اط َل
چون قیام کند باطل بنی امیه را نابود گرداند ،و این سخن خداستِ :ل ي� ِح ق� الح ق� و ي� ب� ِطل ال ب� ِ
ََْ َ
كر َه ْال ُم جْ�ر ُم َن
و�.تا حق را ثابت و باطل را نابود گرداند ،هرچند بزهکاران خوش نداشته باشند».
ِ
ول و ِ

اس� ت
آ� خ�ر�ی ن� ق
وار�ر�ی ن� ت
حل�ه ی ت
دس� آ�و�ی �ز
مائ ��ة منقبة  71/از ابن عباس از رس ��ول خدا؟ص؟ روای���ت می کند« :ای گروه ه���ای مردم ! بدانید
خ���دای متعال برای ش���ما دری ق���رار داده که هرکه بدان وارد ش���ود ،از آت���ش و باالترین هراس
ایمن گردد.
در این هنگام ابو س���عید خدری برخاس���ت و گفت :یا رس���ول اهلل ! ما را بدان رهنمون شو تا
آن را بشناس���یم ،ایش���ان فرمودند :آن ،علی بن ابی طالب سید جانشینان ،امیر مؤمنان و برادر
رسول پروردگار جهانیان است.
گروه های مردم ! هرکه دوس���ت دارد به اس���توارترین دس���ت آویز ناگسستنی تمسک کند ،به
والیت علی بن ابی طالب متمس���ک باش���د ،زیرا والیت او والیت من اس���ت و فرمانبری از او
فرمانبری از من.
 .1سوره ی انفال 7/
 .2همان 8/

پیشوایان گمراهی
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فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
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گروه ه���ای م���ردم ! هرکه دوس���ت دارد حجت پس از من را بشناس���د ،علی ب���ن ابی طالب را
بشناسد.
ای گروه های مردم ! هرکه می خواهد خدا و رسولش را به والیت گیرد ،بعد از من به علی بن
ابی طالب و امامان از دودمان من اقتدا نماید ،چرا که خزانه داران دانش منند.
جابر بن عبد اهلل انصاری برخاست و عرضه داشت :ای پیامبر خدا ! امامان چه تعدادند؟
فرمودند :ای جابر ! _ خدا تو را رحمت کند _ از من درباره ی تمام اسالم سؤال کردی ،تعداد
أَ َ
َ ْ َ خَ َ قَ َّ
تَ
آن���ان تع���داد ماه هاس���ت ِع نْ� َد ِ ثْ ن َ َ شَ َ شَ ْ ً ف
الس َم َاو ِت
1
ا� َوال� ْر ض�،
اهلل ي�وم �ل�
ا� ِ
اهلل ا��ا ع�ر �هرا ِ� ي� ِك� بِ
[در حقيقت ش���ماره ی ماهها] نزد خدا ،از روزى كه آسمان ها و زمين را آفريده ،در كتاب خدا ،دوازده
ماه است.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تعداد آنان تعداد چشمه هایی است که برای موسی بن عمران؟ع؟ جوشید ،آن هنگام که با
َ َْ َ ْ ْ ُ َْ َ َ ْ َ َ ً
عصایش بر سنگ زد ،ف� نا� ف� ج� َر ت� ِم ن�ه ثا� ن� ت�ا ع ش� َر ة� ع يْ� ن�ا 2،پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت.
َْ َ َ َ ً
ََْ ْ
و تعداد نقیبان بنی اسرائیلَ :و بَ�ع ث� ن�ا ِم ن� ُه ُم ثا��ن ي ْ� ع ش� َر ن� ِق� ي� ب�ا 3،و از آنان دوازده سركرده برانگيختيم.
پس _ ای جابر ! _ امامان دوازده تن هس���تند ،نخس���تین آنها علی بن ابی طالب؟ع؟ است،
و آخرین آنان قائم مهدی».

امام مهدی؟جع؟ صاح� ل�ل�ة ق
ال�در
ب ی

َ َ َْ ْ
ّ َ أَ ْ ْ َ
تفس ��یر فرات  218/از امام صادق؟ع؟ روای ��ت می کن ��د«ِ :إ� ن�ا � ن��زَ ل ن� ُاه ِ�ف ي� ل يْ�ل ِة� ال ق�د ِر 4،ما [قرآن را] در

شب قدر نازل كرديم؛ شب فاطمه است و قدر خدا ،پس هرکه فاطمه را آنچنان که شایسته ی
شناخت اوست بشناسد ،شب قدر را درک کرده است.
ایشان به این جهت فاطمه نامیده شدند ،که مخلوقات از شناخت او بریده شده اند.

 .1سوره ی توبه 36/
 .2سوره ی بقره 60/
 .3سوره ی مائده 12/
 .4سوره ی قدر 1/
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َ َ أَ ْ َ َ َ َ ْ َ ةُ ْ قَ ْ َ ْ َ ةُ ْ قَ ْ �خَ ْ ٌ نْ أَ ْ ف َ ْ
� ش�ه ٍر 1،و تو چه می دانی که ش���ب قدر چیس���ت؟
وما �دراك ما ل ي�ل� ال�د ِر .ل ي�ل� ال�د ِر ي�ر ِم� �ل ِ

شب قدر از هزار ماه بهتر است؛ یعنی بهتر از هزار مؤمن ،و او مادر مؤمنین است.
تَ نَ �زَّ ُ ْ َ ئ َ ةُ َ ُّ
الر ُوح ف� ی�ها 2،فرش���تگان و روح در آن [ش���ب] ف���رود آین���د؛  ...روح القدس فاطمه
لا�ك� و
�� ل الم ِ
است.
َ
ذْ ن َ ّ ْ ْ ُ
َ َّ ْ َ ْ َ ْ
ك ّل أ� ْمرَ .س ٌ
لام ِه ي َ� ح�تى َمطل ِع ال ف� ج� ِر 3،به فرمان پروردگارشان ،براى هر كارى [كه
ِب� ِإ�� ِ� ر ِب� ِهم ِم ن� ِ ٍ
ّ
مقر ر شده است] .تا َد ِم ُصبح ،صلح و سالم است؛ یعنی تا آن زمان که قائم خروج کند».
تأو ی ��ل اآلی ��ات  820/ 2از اب ��و یحی ��ی صنعان ��ی از ام ��ام صادق؟ع؟ نق ��ل می کند« :پ���درم به من
َ َ َْ ْ
ّ َ أَ ْ ْ َ
فرمودن���د :حض���رت علی بن ابی طالب؟ع؟ ای���ن آیه را ت�ل�اوت کردن���دِ :إ� ن�ا � ن��زَ ل ن� ُاه ِ�ف ي� ل يْ�ل ِة� ال ق�د ِر
و حس���ن و حس���ین نزد ایش���ان بودند ،حس���ین صدا زد :پدر جان ! گویا به دهان شما شیرینی
[خاصی] دارد .ایش���ان فرمودند :ای پس���ر رسول خدا و پسر من ! من درباره ی آن چیزی می دانم
ّ
که تو نمی دانی ،چون این سوره نازل شد جدت رسول خدا؟ص؟ مرا فراخواند ،آن را برایم قرائت
وصی من و ّ
ّ
ولی امت من بعد از من ،و ای
کرد ،س���پس بر ش���انه ی راستم زد و فرمود :ای برادر و
دش���من دشمنانم تا روزی که برانگیخته ش���وند ،این سوره بعد از من برای تو و برای فرزندان تو
پس از توست ،جبرئیل برادر من از مالئکه ،رخدادهای امتم در سالشان را برایم گفت ،و این
امر را _ بسان امور نبوت _ با تو خواهد گفت.
این س���وره نوری درخش���ان در دل تو و جانش���ینانت دارد تا آنکه فجر قائم؟ع؟ طالع ش���ود».
َ َُ َْ ْ َ
أَ ْ َ ْ
همان  818/ 2از حمران از امام صادق؟ع؟ ...« :اما این فرموده :ل يْ�ل ة� ال ق�د ِر �خ يْ� ٌر ِم نْ� �ل ف ِ� ش�ه ٍر؛
َ
َ َْ
مقصود فاطمه؟اهع؟ استَ ...ح�تّى َم ْطل ِع ال ف� جْ� ِر؛ تا قیام قائم؟ع؟».

ر� مهدی؟جع؟ ب� ن�دها و ب�ارها را ا�ز ش
م� ن
دو� ؤ
ح�ض ت
م� ن
ا� ب�رمی دارد
کافی  429/ 1از ابو عبیده ی حذاء روایت می کند« :از امام باقر؟ع؟ در مورد استطاعت [بحث
جبر و اختیار] و سخن مردم در این باب سؤال کردم ،ایشان این آیه را تالوت کردندَ :و َلا َ��زَ ُال نَ
و�
ي
 .1همان 2 - 3/
 .2همان 4/
 .3همان 4 - 5/
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ُ خْ تَ ف نَ َّ َ نْ َ َ َ ُّ َ َ �ذَ
م�� ِل ِ� ي��ِ .إ�لا م� ر ِحم ر ب�ك و ِل

َ َََ ُ
ِلك خ�ل ق�ه ْم 1،پيوسته در اختالفند ،مگر كسانى كه پروردگار تو به

آن���ان رح���م ك���رده  ،و براى همين آنان را آفريده اس���ت؛ ای اب���و عبیده ! مردم در رس���یدن به اعتقاد
صحیح در اختالفند ،و همه شان بر باطلند.
َّ
ُ َ
عرضه داش���تمِ :إ�لا َم نْ� َر ِح َم َر بّ�ك؟ حضرت فرمودند :اینان ش���یعیان ما هس���تند ،و برای
َ َ َََ ُ
رحمت خود آنان را آفریده است ،همان که فرمودَ :و ِل�ذ ِلك خ�ل ق�ه ْم...
فَ َ أَ ْ ُ ُ َ َّ
َ
�ذ نَ َ تّ قُ نَ 2
ّ
س���پس فرمود� :س�ك ت� ب�ها ِلل ِ ي�� ي���و� ،آن را براى كسانى كه پرهيزکارى مى كنند مقر ر خواهم
داشت؛ یعنی از والیت و اطاعت غیر امام اجتناب دارند.
ْ نْ
َ ُ نَ ُ َ ْ تُ ً نْ َ ُ ْ ف تَّ
ي� ِ�ج دو�ه مك�و ب�ا ِع�دهم ِ� ي�
ال� ْو َر ِةا� َوال ِإ�� ِ�ج ي� ِل[ 3،ن���ام] او را ن���زد خ���ود ،در ت���ورات و انجي���ل نوش���ته
مى يابند؛ مقصود نبی؟ص؟ ،وصی و قائم است.
ْ
َْ ُ َ ْ ْ َ
َ
یَ� أ� ُم ُر ُه ْم ب� ْال َم ْع ُر ف
و� ،به کار پسندیده فرمان دهد؛ چون قیام کندَ ،و يَ� ن�هاه ْم ع ِن� ال ُم ن�ك ِر ،و از منکر
ِ
ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

باز می دارد؛ منکر کسی است که فضل امام را انکار کند.
َو يُ� ِح ُّل َل ُه ُم َّالط يّ� بَ� ِت
ا� ،و چیزهای پاکیزه را بر آنان حالل می گرداند؛ فراگیری دانش از اهل آن.
ِ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ْ ُ ْ �خَ َ ئ ثَ
و ي�ح ِرم عل ي� ِهم ال ب� ِا�� ،و چیزهای ناپاک را برایشان حرام می دارد؛ چیزهای ناپاک اعتقاد کسی
است که [با حق] مخالفت می کند.
ُ
َ َ
َو يَ��ض ُع ع ْن� ُه ْم ِإ� ْص َره ْم ،و از [دوش] آنان قیدهایش���ان را برمی دارد؛ این ها گناهانی اس���ت که قبل
از شناخت فضل امام داشتند.
َ ْ أَ �غْ َ َ َّ
َ َ ْ ََ
ال ال ِ ت� ي� كا�ن ت� عل ْ ي� ِه ْم ،و بندهایی که بر ایشان بوده؛ اغالل اعتقادی است که داشتند
وال� ل
و بدان امر نشده بودند ،یعنی ترک فضل امام می کردند ،پس چون نسبت به فضل و برتری امام
شناخت پیدا کردند ،گناهشان را محو کرد.
َ
آ
ّ
َ
ُ
در ادامه به وصف آنان پرداخت و فرمود :ف�ال�ذ ِ ي� نَ� � َم ن�وا بِ� ِه ،پس کسانی که به او ایمان آوردند؛
یعنی به امام.
ُ
ُ
َ
ْ
َ
أ
أ
ّ
َ
ُ
نْ �ز َ َ َ ُ ئ َ
َ َ َّ ُ ُ َ نَ َ ُ ُ َ تّ َ ُ نّ َ �ذ
ك ُه ُم ال ُم فْ� ِل ُح نَ
و� ،و بزرگش داشتند و ياريش
� �� ِ ل معه �ول ِ�
وع�ز روه و�صر وه وا� ب�عوا ال�ور ال ِ ي
 .1سوره ی هود 118 - 119/
 .2همان
 .3همان 157/
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كردند و نورى را كه با او نازل ش���ده اس���ت پيروى كردند ،آنان همان رس���تگارانند؛ مقصود کس���انی
است که از عبادت جبت و طاغوت اجتناب کردند ،و جبت و طاغوت فالن و فالن و فالن
هستند ،و عبادت اطاعت مردم از آنهاست.
ُ أَ
أَ
َ
َُ
سپس فرمودَ :و� ِن� ي� ُب�وا ِإ�لى َر ِبّ�ك ْم َو� ْس ِل ُموا له 1،و به سوى پروردگارتان بازگرديد ،و تسليم او شويد.
ْ آَ
َُ ْ ْ
ُّ ْ
َْ
آن���گاه به آنان پ���اداش داد و فرم���ود :له ُم ال بُ� ش� َرى ِ�ف ي� الح ي َ� ِةا� الد ن� يَ�ا َو ِ�ف ي� ال� ِ�خ َر ِة� 2،در زندگى دنيا و در
آخ���رت مژده براى آنان اس���ت؛ امام آن���ان را به قیام و ظهور قائم و قتل دشمنانش���ان [در دنیا] ،و
به نجات در آخرت و وارد ش���دن نزد حضرت محمد؟ص؟ و خاندان راس���ت کردارش در کنار
حوض مژده می دهد».

ُ قَ َ
ولِ ك ِ ّل � ْو ٍم هاد

َّ
تفس ��یر عیاش ��ی  204/ 2از حنان بن َس ��دیر روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد این آیهِ :إ� ن� َما
َ
ُ َ َ
أ ْ َ ْ �ذ
��ن ت� ُم ن� ِ ٌر َو ِلك ِ ّل ق� ْو ٍم ه ٍاد[ 3،اى پيامب���ر !] ت���و فق���ط هش���داردهندهاى ،و ب���راى ه���ر قومى هدایتگری

است ،فرمودند :رسول خدا؟ص؟ فرمودند :من هشدار دهنده و علی هدایتگر است ،و هر امامی
هدایتگر قرنی است که در آن می باشد».

ُ ُ
َْ ُ
ك َّل �أ ن َ� ٍاس ب� إ� َم ِامهمْ
يَ� ْو َم ن�دعوا
ِِ ِ
کاف ��ی  536/ 1از عبد اهلل بن س ��نان نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه پرس���ش
ُ َ أُ َ
َْ ُ
کردم :يَ� ْو َم ن�دعوا ك ّل � ن� ٍاس ِب� ِإ� َم ِام ِه ْم 4،روزى كه هر گروهى را با پيشوايشان فرا مى خوانيم ،ایشان
فرمودند :امامشان که در میان آنهاست و قائم اهل زمان خویش می باشد».

 .1سوره ی زمر 54/
 .2سوره ی یونس 64/
 .3سوره ی رعد 7/
 .4سوره ی اسراء 71/
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گ�ری
محروم� ت� مردم ا�ز ب�هره ی
ی

ْ َ َ َ
تفسیر قمی َ « :85/ 2و ِب� ئ� ٍر ُم َع ّطل ٍة� َو ق� ْص ٍر َم ِش� ي� ٍد 1،و چاه متروک و عمارت افراشته؛ این مثالی برای

آل محمد؟مهع؟ است.
چاه متروک؛ آن است که از آن آب برنمی گیرند ،و مقصود امامی است که غائب شده و لذا
از او دانش اقتباس نمی شود.
عم���ارت افراش���ته؛ یعنی مرتفع ،و مثال���ی ب���رای امیرالمؤمنین و امام���ان؟مهع؟ و فضائل آنان
ُ ّ
ُْ ُ ََ ّ
الدي� ِن� ك ِل ِه».
است که بر دنیا ِاشراف دارد و همان فرموده ی خداستِ :ل ي��ظ ِه َره على ِ
نگارنده :مقصود آن است که اهل بیت؟مهع؟ امامان امت و منبع دانش و خیر هستند ،و به سبب
ظلم امت ،به مانند چش ��مه ها و عمارت هایی متروک ش ��ده اند ،امری که انحطاط امت را به دنبال
داشته است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

�غ
آ� ی� ت
ن
ام�تحا� در عصر ی� ب� ت�
ا�
قرب االس ��ناد  162/از احمد بن محمد بن اب ��ی نصر از امام رضا از امام صادق؟امهع؟ نقل می کند:

«به خدا قس���م آنچه گردن هایتان را به س���متش می کش���ید [و دیده ب���دان دوخته اید] نخواهد
آمد تا آنکه جداس���ازی و آزموده ش���وید ،آنگاه از هر ده تن مقداری [از بین] رود و تنها کمترین
أَ
ُ أَ َ ْ ُ ُ ْ َّ َ َ َ َ
َ
مق���دار باقی ماند ،س���پس این آیه را ت�ل�اوت کردن���دْ � :م َح ِس بْ� ت� ْم � نْ� ت�د خ�لوا ال�ج َ ن� ة� َول ّما يَ� ْعل ِم اهلل
َّ
ْ َ َّ
َ َ ُ ْ ُ
ال�ذ ِ ي� نَ� ج�اهدوا ِم ن�ك ْم َو يَ�عل َم الص بِا� ِر ي� نَ� 2،آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مىشويد ،بى آنكه خداوند
جهادگران و شكيبايان شما را معلوم بدارد؟»

ت�أ
ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ئ �ذ ْ َ ُ
الح قّ� ِل َّلر ْح َم ِ�ن
� و�ی ل الملك ي�وم ِ� ٍ

ْ ْ ُ
تأویل اآلیات  372/ 1از علی بن اسباط روایت می کند« :اصحاب ما درباره ی این آیه :ال ُملك
�ذ ْ َ ُّ َ ْ َ
[خ���داى] رحم���ان اس���ت ،روایت می کنند:
يَ� ْو َم ِئ� ٍ الح ق� ِل ّلرحم نِ� 3،آن روز ،فرمانرواي���ى بح���ق ،از ِآن
ِ
 .1سوره ی حج 45/
 .2سوره ی آل عمران 142/
 .3سوره ی فرقان 26/
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فرمانروای���ی ،هم در ای���ن روز ،و هم پیش و پس از آن از ِآن خداس���ت ،ولی چون قائم؟ع؟ قیام
کند تنها خدای عزیز و جلیل است که با اطاعت پرستش خواهد شد».

امام مهدی؟جع؟ م�ظ هر ق� ت
در� خ�دا
مناق ��ب آل اب ��ی طال ��ب؟ع؟ « :181/ 2ابن عباس ،ابن مس���عود ،جابر ،براء ،انس ،ام س���لمه،
َ ً فَ َ ُ َ ً
ْ
ََ
َ ُ َ َّ �ذ
� خ�ل قَ� ِم نَ� ال َم ِاء ب َ� ش�را ��ج َ َعله ن� َس ب�ا
س���دی ،ابن س���یرین و امام باقر؟ع؟ در مورد این آیه :وهو ال ِ ي
ْ ً
خويشاوندى] َن َسبى و دامادى قرار داد،
َو ِصهرا ،و اوست كسى كه از آب ،بشرى آفريد و او را [داراى
ِ
َ َ نَ ُ َ َ ً
ا� َر بّ�ك ق� ِد ي�را 1،و پروردگار تو همواره
گفتند :آن ،محمد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسینند _ ،وك
قائ���م در آخرالزمان ،زیرا در میان صحابه و خویش���اوندان [پیامبر؟ص؟] نس���ب و
تواناس���ت؛ _ و ِ
س���بب تنها در او جمع ش���ده اس���ت ،و از این روس���ت که هم از ناحیه ی نس���ب و هم سبب،
استحقاق ارث دارد».

�ج نا� ش� ی� ن� ن
ر؟مهع؟،
ام�
�
�
ا�
ب
ی
پ
َ ُ َّ ْ َ َّ ذ نَ َ ْ ش ُ نَ َ َ �أَ ْ ض َ ْ ن ً
ِع ب�اد الرحم ِن� ال ِ�ي�� ي�م�و� على ال ر ِ� هو�ا

َّ
َ ْ ُ َ َ َ ْ أَ
َ ً
تفس ��یر ف ��رات  107/از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کن ��د« :ال�ذ ِ ي� نَ� ي�م ش� ن
و� على ال� ْر ِ ض� ه ْو ن�ا ...ت�ا
ََ ً َ ً
َ َ ْ
ح ُس ن� ت� ُم ْس ت� ق� ّرا َو ُم ق�اما 2،كس���انى ك���ه روى زمي���ن ب���ه نرمى گام برمى دارند ...چ���ه خوش قرارگاه و

مقامى _ سیزده آیه _ ؛ اینان اوصیاء هستند که بر زمین به نرمی گام برمی دارند.
پس چون قائم قیام کند تمام ناصبیان را بر او عرضه می کنند ،اگر به اسالم که همان والیت
است اقرار کند ،وگرنه گردنش زده می شود ،مگر آنکه حاضر به پرداخت جزیه شود ،همانسان
که اهل ذمه می پردازند».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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نَّ ُ َ َ قٌّ ث ْ َ َ �أَ نَّ ُ ْ َت نْ قُ نَ
ِإ��ه لح� ِم�ل ما �كم �� ِط�و�

َ ف َّ َ ْ�ز قُ ُ ْ َ َ تُ َ ُ نَ َ
و�  .ف� َو َر ِبّ�
غیبت شیخ طوسی  109/از ابن عباس روایت می کند« :و ِ� ي� السم ِاء ِر �كم وما �وعد
َ
َّ
الس َم ِاء َو ْال أَ� ْر ِ ض� إ� نَّ� ُه َل َح قٌّ� ِم ثْ� َل َما أ� نَّ� ُك ْم تَ� نْ� ِط قُ� نَ
1
روزى شما و آنچه وعده داده شدهايد در آسمان
ِ
و� ،و ِ
ً
واقعا او ّ
حق است همان گونه كه خود شما سخن
اس���ت .پس س���وگند به پروردگار آسمان و زمين ،كه

مى گوييد؛ قیام قائم؟ع؟».

ع�ذ با� ب�رای ش
د� ن
م� ن
ا� امام مهدی

؟جع؟

ً أَ َ َ ً َ
أَ َ ُ َ َ ُ
ُ أَ أَ ُ
تفسیر قمی  312/ 1از امام باقر؟ع؟ روایت می کند « :ق� ْل � َر� يْ� ت� ْم ِإ� نْ� � ت�اك ْم ع ذ�ا ُب�ه بَ� يَ� تا�ا � ْو ن�هارا َم ذا�ا
َ� ْس َت� ْع ُل م ْن� ُه ْال ُم ْ�ر ُم نَ
و� 2،بگو :به من خبر دهيد ،اگر عذاب او شب يا روز به سراغ شما آید ،بزهكاران
ي �جِ ِ
ج ِ

چه چيزى از آن به ش���تاب مى خواهند؟؛ این عذابی اس���ت که در آخرالزمان بر فاسقان اهل قبله
وارد می گردد ،در حالی که آنان نزول عذاب بر خود را انکار می کنند».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ف �ز ن ن
ق
یا� ن
دا� ش� در ا ی� ش� ن
امام مهدی؟جع؟ و ج�ر� ن
ا�
و�؟ع؟ ب�ا �ر �
س� ت� ی�ع� ب
تفس ��یر عیاش ��ی  61/ 1از جابر روایت می کند« :از امام محمد باقر؟ع؟ درباره ی تفس���یر این آیه
َ ُ َ ُ ََ َ ََ آ
ْ َ
َ
ال ل َ� ن��ه َما تَ� ْع ُ� ُد نَ
و� ِم نْ� بَ� ْع ِد ي� ق�الوا ن� ْع بُ�د ِإ�لهك ِإَوله � بَ� ِئا�ك ِإ� بْ� َر ِاه ي� َم ِإَو ْس َم ِاع ي� َل
پرسش کردمِ :إ� ذ� ق� َ ِ ب ِ ي ِ
ب
ًَ
ْ َ َ َ ًَ
احدا 3،هنگامى كه به پس���ران خود گفت :پس از من ،چه را خواهيد پرس���تيد؟ گفتند :
ِإَوسح قا� ِإ�لها و ِ
معبود تو ،و معبود پدرانت  ،ابراهيم و اس���ماعيل و اس���حاق _ معبودى يگانه _ را مى پرس���تيم ،ایشان
فرمودند :در قائم؟ع؟ جریان یافت».

4

 .1سوره ی ذاریات 22 - 23/
 .2سوره ی یونس 50/
 .3سوره ی بقره 133/
 .4مشهدی؟حر؟ در توضیح این حدیث می نگارد :برخی [فیض کاشانی در تفسیر صافی  ]192/ 1در توجیه این روایت
گفته اس���ت :ش���اید مقصود امام؟ع؟ این است که [از آنجا که هر امامی برپادارنده ی امر خدا و لذا بدین معنا قائم است]
هریک از ایشان هنگام مرگ از فرزندان خود همین سؤال را می پرسند و آنها همین جواب را می دهند.
ایشان خود در ادامه احتمال دیگری را بیان می کنند که مقصود از جریان یافتن این آیه در قائم؟ع؟ ،آن است که یعقوب
پیامبر؟ع؟ در وصیت خود به فرزندان ،از آنها برای حضرت مهدی؟جع؟ نیز اقرار گرفت ،همانسان که در برخی روایات
آمده که ایشان در وصیت خود به فرزندان ،والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ را نیز بیان کردند ،تفسیر کنز الدقائق  .165/ 2م
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کاسه ی ح�ض ت
ر� �ز هرا؟اهع؟ �ن�ز د امام مهدی

؟جع؟

تفس ��یر عیاش ��ی  171/ 1از نجم از امام باقر؟ع؟ نقل می کند که فرمودند« :حضرت فاطمه برای
حضرت امیر؟امهع؟ کارهای خانه ،خمیر درس���ت کردن ،نان پختن و جارو کش���یدن را بر عهده
گرفت ،حضرت علی؟ع؟ هم کارهای بیرون را ،از جمله هیزم و غذا آوردن.
امیرالمؤمنین؟ع؟ روزی به او فرمودند :ای فاطمه ! آیا چیزی داری؟ عرضه داشت :نه ،قسم
به کس���ی که ّ
حق تو را بزرگ داش���ت ،از س���ه روز پیش چیزی نداریم تا بدان از ش���ما پذیرایی
کنی���م .ایش���ان فرمودند :چرا به م���ن نگفتی؟ فاطمه؟اهع؟ پاس���خ داد :پیامبر خ���دا؟ص؟ مرا نهی
کردن���د که از ش���ما چی���زی بخواهم و فرمودند :از پس���ر ّ
عمت چیزی مخواه ،اگ���ر او خود چیزی
برایت آورد ،وگرنه تو چیزی مخواه.
حضرت علی؟ع؟ بیرون رفتند و مردی را دیدند و از او دیناری قرض گرفتند .ایش���ان ش���ب
ش���ده ب���ود که می آمدند که با مقداد بن اس���ود برخورد کردند ،بدو فرمودن���د :برای چه کاری در
این س���اعت بیرون آمده ای؟ وی عرض کرد :یا امیرالمؤمنین ! قسم به آنکه حق شما را عظیم
داشت ،بابت گرسنگی.
نج���م گوی���د :به امام باقر؟ع؟ گفتم :آیا رس���ول خدا؟ص؟ زنده بودند؟ و ایش���ان پاس���خ مثبت
دادند.
[امام باقر؟ع؟ ادامه دادند ]:حضرت امیر؟ع؟ فرمودند :من هم بابت همین امر بیرون آمدم،
دین���اری ق���رض گرفت���م و ت���و را بر خود ترجی���ح داده آن را به ت���و می دهم و دینار را ب���ه او دادند و
بازگش���ته دیدن���د رس���ول خدا؟ص؟ نشس���ته اند و فاطمه نم���از می خوان���د و می���ان آن دو چیزی
سرپوش���یده اس���ت .چون فاطمه؟اهع؟ [از نماز] فارغ شد آن را آورد و به یکباره با کاسه ای از نان
أَ �نَّى َ َ �ذَ ق َ َ تْ ُ َ نْ نْ
اهلل
د
�
و گوشت مواجه شدند ،حضرت امیر؟ع؟ فرمود :ای فاطمه ! � ل ِك ه ا �ال� هو ِم� ِع ِ ِ
َّ َ َ ْ ُ قُ َ َ َ �غَ ْ َ
ا� 1،اين از كجا براى تو [آمده است؟ او در پاسخ مى] گفت :اين از
ِإ� ن� اهلل ي�ر �ز � م نْ� ي� ش� ُاء ِب� ي� ِر ِحس ٍب
جانب خداست ،كه خدا به هر كس بخواهد ،بى حساب روزى مى دهد.

پیامب���ر؟ص؟ فرمودن���د :آی���ا َم َثل تو و فاطم���ه را برایت نگویم؟ در پاس���خ عرضه داش���ت :چرا،
 .1سوره  ی آل عمران 37/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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فرمودند :مثل زکریا هنگامی که نزد مریم وارد عبادتگاه می شد و نزد او رزقی می یافت ،ق َ� َ
ال يَ�ا
َ
اهلل َ� ْر ُ�ز قُ� َم ْن� َ� ش َ� ُاء ��غَ ْ�ر ح َ
َم ْر يَ� ُم أ��نَّى َلك َه�ذَ ا ق َ� َال تْ� ُه َو ِم ْن� ع نْ�د اهلل إ� ّنَ� َ
س
ا�.
ِ
ي
ب
ي
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
بٍ

پس آنها یک ماه از آن تناول کردند ،و آن همان کاس���ه ای اس���ت که قائم؟ع؟ از آن می خورد
و نزد ماست».

ف
م� ن� خ� ش
و�ه
ه� ت� ی
تفس ��یر عیاش ��ی  147/ 1از مفض ��ل ب ��ن محمد جعف ��ی« :از امام ص���ادق؟ع؟ در م���ورد این آیه
َ
َ َ َ أَ ْ َ ْ
پرس���یدم :ك َم ث� ِل َح بّ� ٍ ة� � ن� بَ� ت� ت� َس بْ� َع َس ن� ِبا� َل 1،همانن���د دان���هاى كه هفت خوش���ه بروياند ،حضرت
فرمودند :دانه ،فاطمه؟اهع؟ اس���ت ،و هفت خوش���ه هفت تن از فرزندان او هستند که هفتمین
آنان قائم آنهاس���ت .گفتم :امام حس���ن؟ع؟ چطور؟ فرمودند :امام حس���ن؟ع؟ امامی از س���وی
خداس���ت و اطاعت از او واجب می باش���د ،لکن از خوشه های هفت گانه نیست ،نخستین
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آنها امام حسین؟ع؟ است و آخرینشان قائم.
ْ َ َ ُ ََ
ُ
گفتم :مقصود از این قسمت آیه چیست�ِ :ف ي� ك ِ ّل ُس ن� ُب�ل ٍة� ِم ئ� ة� ح بّ� ٍ ة� ،در هر خوشهاى صد دانه
باشد؟ فرمودند :برای هر مردی از آنان در کوفه ،یک صد فرزند از صلبش به دنیا می آید ،و این
تنها مربوط به این هفت تن می باشد».
نگارنده :به تصریح روایت ،نخس ��تین آنها امام حس ��ین؟ع؟ اس ��ت و هفتمین و آخرینش���ان امام
مه ��دی؟جع؟ ،اما نس ��بت به دیگ ��ر امامان بیانی ندارد ،و امام حس ��ن؟ع؟ را واج���ب االطاعة معرفی
می کند ،لکن خوشه نمی داند.

�أَ َ قَ
�ج ٍل � ِر ي� ٍب�
تفس ��یر عیاش ��ی  258/ 1و  235/ 2و کاف ��ی  330/ 8از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روای ��ت می کنن���د« :به خدا
س���وگند ،کاری که حس���ن بن عل���ی؟ع؟ انجام داد ،برای ای���ن امت از هرآنچه خورش���ید بر آن
ُ أَ
َ ُ ُ ُّ أَ
أَ َ َ َ َّ
َّ َ ةَ
ا�
تابیده بهتر بود ،به خدا این آیه فرود آمد� :ل ْم ت� َر ِإ�لى ال�ذ ِ ي� نَ� ِق� ي� َل له ْم ك ف�وا � ْي� ِد يَ�ك ْم َو� ِق� ي� ُموا الصل
 .1سوره ی بقره 261/
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آَ ُ َ َ َ
َو� ت�وا ال�زّ ك ةا� 1،آيا نديدى كس���انى را كه به آنان گفته ش���د :دست [از جنگ] بداريد ،و نماز را برپا كنيد

و زكات بدهيد؛ [مقصود] اطاعت از امام است ،ولی آنان خواستار جنگ بودند.
فَ َ ّ َ ُ
ك ت� َ� َع َل ْ�ه ُم ْال ق� ت َ� ُ
ال ،و [ل���ی] همين كه كارزار بر آنان ّ
مقر ر ش���د؛ در کنار امام حس���ین؟ع؟،
�لما ِ ب ي ِ ِ
ق َ ُ َ َّ ن َ َ َ تَ ْ تَ َ َ ْ ن َ ْ ق ت َ َ َ َ أَ َّ َ َ َ أَ َ َ
�الوا ر ب��ا ِلم ك� ب�� عل ي��ا ال ِ��
ال ل ْولا ��خ ْر ت� ن�ا ِإ�لى � ج� ٍل ق� ِر ي� بٍ� 3،گفتن���د :پ���روردگارا ! چ���را ب���ر م���ا كارزار
َ ْ َ َ َ َّ
نُ
ُّ
مق ّ���ر ر داش���تى؟ چرا ما را ت���ا ّ
الر ُس َل 4،تا دعوت تو
مدتى كوتاه مهلت ن���دادى؟ � ِ�ج ْب� دع َو ت�ك َو ن� ت� ِب� ِع
2

را پاس���خ گويي���م و از فرس���تادگان [ت���و] پيروى كني���م؛ آنان خواس���تند پیکار را تا [زم���ان] قائم؟ع؟
تأخیر اندازند».

َْ َ
�أَ ْ
ك�رَ
الع�ذ ِبا� ال
ِب
تأو ی ��ل اآلی ��ات  444/ 2از مفضل بن عمر روای ��ت می کند« :از امام ص���ادق؟ع؟ در مورد این آیه
َ
ْ أَ ْ نَ ُ نَ ْ َ �ذَ
َ َ نُ �ذ قَ نَّ ُ ْ نَ ْ َ �ذَ
ً
ْ أَ ْ
ك بَ�ر َل َع ّل ُه ْم يَ� ْر�ج ُع نَ
ى
�
و� 5،و قطعا غير از
�
ال
ا�
ع
ال
و�
د
د
�
ال
ا�
ب
ب
ِ
ِ
ِ
سؤال کردم :ول� ِ ي���هم ِم� الع ِ
آن ع���ذاب بزرگتر ،از ع���ذاب نزدیک تر به آنان مى چش���انيم ،اميد كه آنها [به حق] بازگردند ،ایش���ان
فرمودند[ :عذاب] نزدیک تر ،گرانی قیمت و بزرگتر[ ،ظهور] مهدی با شمشیر است».
المحجة  173/از کش ��ف البیان محمد بن الحس ��ن ش ��یبانی نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟
روایت شده که در معنای آیه فرمودند :نزدیک تر ،قحطی و خشکسالی است ،و بزرگتر ،خروج
قائم مهدی؟ع؟ با شمشیر در آخرالزمان».

ه�گامی که ب� خ
ح� خ
ر�ی ش
د� ن
ن
ا� ق
م� ن
مس� می ش� نو�د
غیب ��ت نعمان ��ی  269/از ابو بصی ��ر نقل می کن ��د« :خدمت ام���ام صادق؟ع؟ عرضه داش���تم:
 .1سوره ی نساء 77/
 .2اصحاب امام حسن؟ع؟ مأمور بودند با اطاعت از ایشان ،دست از نبرد بردارند ،اما آنها خواستار جنگ بودند ،ر.ک
به مرآة العقول  .455/ 26م
 .3سوره ی نساء 77/
 .4سوره ی ابراهیم 44/
 .5سوره ی سجده 21/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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ُّ ْ
َْ
[ل نُ��ذ � قَ� ُه ْم] َع ذَ� َ ْ �خ ْ
� ِ�ف ي� الح ي َ� ِةا� الد ن� يَ�ا 1،ت���ا در زندگ���ى دنيا عذاب رس���وايى را به آنان بچش���انيم؛
ِ ِي
ب
ا� ال ِ �ز ِي

عذاب رس���وایی دنیا چیس���ت؟ فرمودند :ای ابو بصیر ! کدام رس���وایی باالت���ر از آنکه مردی در

خانه و اتاق و نزد برادران و خانواده اش باشد ،که ناگهان خانواده گریبان ها را بر او چاک زنند
و فریاد کنند ،پس مردم بگویند :چه شده؟ و گفته شود :فالنی هم اینک مسخ شد.
عرض کردم :این پیش از قیام قائم؟ع؟ است یا پس از آن؟ فرمودند :نه ،بلکه قبل از آن».

�ظ هور ،ن� ت
صر� موعود

َ
َ
َ
تفس ��یر قمی َ « :149/ 2ول ِ ئ� نْ� ج َ� َاء ن� ْص ٌر ِم نْ� َر ِبّ�ك ،و اگر از جانب پروردگارت يارى رس���د؛ یعنی
َ
أَ ْ َ َ َ ف ُ ُ ْ َ َ
ً
َ َ قُ ُ نَّ نّ َ ُ
ك نّ َ�ا َم َع ُك ْم أ� َو َل ْ� َ
ور العال ِم ي� نَ� 2،حتما خواهند گفت :ما
د
ص
�
�
ا
م
�
م
ل
ع
�
�
اهلل
س
قائم؟ع؟ ،ل ي��ول� ِإ��ا
ي
بِ
ِ
بِ ِ ي
با شما بوديم .آيا خدا به آنچه در دل هاى جهانيان است داناتر نيست؟»

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

س� ن�ه ی امام مهدی؟ع؟ خ
م��ز ن� آ� ی� ت
ا� الهی
ی
تأو ی ��ل اآلی ��ات  432/ 1از عبد العزیز عبدی نقل می کند« :از ام���ام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه
َ ْ ُ َ آَ َ تٌ َ ّ ن َ تٌ ف ُ ُ َّ �ذ َ أُ تُ ْ ْ
َ 3
ور ال ِ ي� ن� �و�وا ال ِعلم ،بلكه آن ،آياتى روش���ن در سينههاى
س���ؤال کردم :ب�ل هو � ي�ا� ب� يِ��ا� �ِ ي� صد ِ
كسانى است كه علم يافتهاند ،ایشان فرمودند :اینان ،امامان از خاندان حضرت محمد؟ص؟ اند
که در هر زمان هستند».
التنز ی ��ل و التحر ی ��ف  43/از علی بن اس ��باط« :م���ردی از امام صادق؟ع؟ درب���اره ی همین آیه
س���ؤال کرد ،ایش���ان فرمودند :ماییم آنها .آن ش���خص گفت :فدایت ش���وم ،قائم چه زمان قیام
می کند؟ فرمودند :ما همه _ یکی پس از دیگری _ قائم به امر خدا [و برپادارنده ی آن] هستیم،
تا آنکه صاحب شمشیر بیاید ،چون او بیاید ،امر به گونهای دیگر خواهد بود».

 .1سوره ی فصلت 16/
 .2سوره ی عنکبوت 10/
 .3همان 49/
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ن خ ش َ َ �ةً َ ق َ �ةً
پ�ا ی�ا� ب��� ك ِلم ب� ِا� ي�
کمال الدین  323/ 1از ابو حمزه ی ثمالی از امام سجاد؟ع؟ روایت می کند« :این آیه درباره ی ما
َ
ُ
َ
َ أ ُ أَ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ أ ْ َ َ ْ �ض ف
اهلل 1،و خويش���اوندان نسبت به يكديگر [از
ا� ِ
نازل ش���د :و�ولوا ال�رح ِام ب�ع ض�هم �ولى ِب� ب�ع ٍ �ِ ي� ِك ت� ِب
ََ َ ً
ً َ
2
ديگران] در كتاب خدا س���زاوارترند ،و در مورد ما فرود آمده اس���تَ :و�جَ َعلها ك ِل َم ة� بَ� ِقا� يَ� ة� ِ�ف ي� ع ِق� بِ� ِه،
و آن را در فرزندان خود گفتاری جاودان کرد .و امامت تا روز قیامت در نس���ل حسین بن علی بن
ابی طالب است.
قائ���م ما دو غیب���ت دارد که یکی از دیگری طوالنی تر اس���ت ...زمان دیگ���ری چنان به درازا
می کش���د ک���ه اکث���ر معتقدان این ام���ر از آن رجوع کنند ،پس تنها کس���ی ک���ه یقینش محکم و
معرفتش صحیح باش���د ،در درون خود ایرادی بر حکم ما نگیرد و تس���لیم ما اهل بیت باشد،
بر آن استوار خواهد ماند».
کفای ��ة االث ��ر  86/از ابو هریره روایت می کند« :از رس���ول خدا؟ص؟ درباره ی این آیه س���ؤال کردم:
ََ َ ً
ً َ
َو�جَ َعلها ك ِل َم ة� بَ� ِقا� يَ� ة� ِ�ف ي� ع ِق� بِ� ِه ،ایشان فرمودند :امامت را در نسل حسین؟ع؟ قرار داد ،نه تن از
امامان _ از جمله مهدی این امت _ از صلب او خواهند آمد.
س���پس فرمودن���د :اگر مردی بین رک���ن و مقام بر پا [به عبادت] بایس���تد ،آن���گاه در حالی که
دشمن اهل بیت من است خدا را مالقات کند ،وارد آتش می شود».
االمام ��ة و التبص ��رة  49/از امام باقر؟ع؟ روای ��ت می کند که در مورد همین آیه فرمودند« :در نس���ل
حس���ین؟ع؟ [ق���رار داد] ،ای���ن امر از زمانی که به حس���ین؟ع؟ منتقل ش���د ،هم���اره از پدری به
فرزندش می رسد و به برادر یا عمویی باز نمی گردد ،و معلوم نمی شود که کسی از آنهاست جز
آنکه فرزندی داشته باشد».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن

 .1سوره ی انفال 75/
 .2سوره ی زخرف 28/

سفارت و سفیران
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َ
َو َل تَ� ْع َل ُم نَّ� نَ� بَ��أ ُه بَ� ْع َد ِح ي��ن
ٍ

أَ أَ ُ ُ َ َ
ُ
کافی  287/ 8از ابو حمزه روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در مورد این آیات :ق� ْل َما � ْس�لك ْم عل يْ� ِه
َ
ْ َْ َ
ْ َ َّ
ْ ُ َّ
أَ َ
أْ
ِم نْ� ��ج ٍر َو َما � ن�ا ِم نَ� ال ُم ت�ك ِل ِف� ي� نَ�ِ .إ� ن� ه َو ِإ�لا ِ ذ�ك ٌر ِللعال ِم ي� َن� 1،بگو :مزدى بر اين [رسالت] از شما طلب
نمى كنم و من از كسانى نيستم كه چيزى از خود بسازم [و به خدا نسبت دهم] .اين جز پندى براى

جهانيان نيست ،فرمودند :آن ،امیرالمؤمنین؟ع؟ است.
ً
َ َ تَ ْ َ ُ نَّ نَ َ أَ ُ َ ْ َ
ن 2
ول�علم� � ب��ه ب�عد ِح ي� ٍ� ،و قطع���ا پس از چندى خب���ر آن را خواهيد دانس���ت؛ به هنگام خروج
قائم؟ع؟».

امام مهدی؟جع؟ ت� ق� ی�ه ن�می ن
ک�د
تأو ی ��ل اآلیات  539/ 2از امام صادق؟ع؟ نقل می کند« :هنگامی که این آیه بر رس���ول خدا؟ص؟
َ
َ َ َّ
ْ َ َّ
َ ُ َ َ ٌ َ أَ َّ ُ
َ َ
َ
أْ
نازل شد :اد ف� ْع ِب�ال ِ�ت ي� ِه ي َ� �ح َس نُ� ف� ِإ� ذ�ا ال�ذ ِ ي� بَ� يْ� ن�ك َو بَ� يْ� ن�ه عد َاو ة� ك� ن�ه َولِ ي ٌّ� ح ِم ي� ٌم[ 3،بدى را] به آنچه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خ���ود بهتر اس���ت دفع كن ،آنگاه كس���ى ك���ه ميان تو و ميان او دش���منى اس���ت ،گويى دوس���تى يكدل

مى گردد ،پیامبر؟ص؟ فرمودند :من به تقیه مأمور ش���دم .ایش���ان ده س���ال بر همین اساس رفتار
کردند تا آنکه مأمور شدند فرمان خود را آشکار سازند.
آن���گاه حضرت امیر؟ع؟ را بدان فرمان دادند و ایش���ان بر طب���ق آن رفتار کردند ،تا آنکه مأمور
به اظهار ش���دند .بعد امامان برخی برخی دیگر را بدان امر ،و بر همین اس���اس س���یر می کردند.
قائم ما قیام کند تقیه کنار میرود و شمش���یر را برهنه می س���ازد .ایشان چیزی جز
هنگامی که ِ
شمش���یر از مردم نگیرد و به آنها ندهد [و با شمش���یر به استقبالش���ان می رود]».

ف قّ
ت
م�طعه ب�ا امام عصر
ار� ب�اط حرو�

؟جع؟

تفس ��یر قم ��ی  267/ 2از یحیی بن میس ��ره خثعمی از امام باق ��ر؟ع؟ روایت می کن���د« :حم ق
عس�؛

4

 .1سوره ی ص 86 - 87/
 .2همان 88/
 .3سوره ی فصلت 34/
 .4سوره ی شوری 1 - 2/
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اعداد س���ال های قائم است .قاف ،کوهی اس���ت از زمرد سبز که دنیا را احاطه کرده ،و سبزی
[و کبودی] آسمان از آن کوه است .دانش همه چیز در عسق است».
تأویل اآلیات  542/ 2از سکونی از امام باقر؟ع؟ نقل می کند« :حم؛ حتمی بودن ،یع� ن�؛ عذاب،
س� ن�؛ س���الهایی چونان سال های یوسف ،ق� فا�؛ قذف [پرتاب شدن] ،خسف و مسخی که
ی
در آخرالزمان س���فیانی ،یارانش و مردمانی از کلب _ که س���ی هزار نفرند و با او خروج می کنند
_ را خواهد رس���ید .این زمانی اس���ت که قائم؟ع؟ _ که مهدی این امت است _ در مکه خروج
نماید».
تفسیر ثعلبی « :303/ 8بکر بن عبد اهلل مزنی [درباره ی حم ق
س� ن�؛ سنا و نور
عس�] گوید ... :ی
مهدی است ،ق� فا�؛ قوت و توان عیسی بن مریم؟ع؟ است ،هنگامی که فرود آید ،و مسیحیان

را کشته ،کلیساها را ویران سازد».
مفس���ران در م���ورد حم ق
الب ��دء و التاریخ « :170/ 2برخی ّ
عس� گفته اس���ت :حاء ،حرب و نبرد

س� ن� ،سفیانی».
است ،ی
ع� ن� ،عباسیان ،و ی
م�م ،ملک بنی امیه ،ی

مهل� �ظ
ت
ن
�ظ هور و پ�ا ی� ن
الما�
ا�
تأو ی ��ل اآلی ��ات  392/ 1از معل ��ی بن خنیس روای ��ت می کند« :امام صادق؟ع؟ در مورد س���خن
أَ فَ َ أَ ْ تَ نْ َ تَّ ْ ن َ ُ ْ ن َن ثُ َّ َ َ ُ ْ َ َ نُ ُ َ
وع ُد َن
و� 1،مگر نمى دانى كه اگر
خدای عزوجل�� :ر� ي�� ِإ�� م�ع�اهم ِس ِ� ي�� � .م ج�اءهم ما كا�وا ي�
س���ال ها آنان را برخوردار كنيم .و آنگاه آنچه كه [بدان] بيم داده مى ش���وند آنان را در رسد ،فرمودند:
خروج قائم؟ع؟.
َ أَ �غْ نَ َ نْ ُ ْ َ َ
ك ُنا�وا يُ� َم تَّ� ُع نَ
و� 2،آنچه از آن برخوردار مى ش���دند ،به كارش���ان نمى آيد [و عذاب
ما � �ى ع�هم ما
را از آن���ان دف���ع نمى كند] ،حض���رت فرمودند :اینان بنی امیه هس���تند که در دنیایش���ان بهره مند
بودند».
کاف ��ی  435/ 1از ابو بصی ��ر روایت می کن ��د« :از امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه س���ؤال کردم:

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن

 .1سوره ی شعراء 205 - 206/
 .2همان 207/
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َ ْ آَ
ُ
َ نْ َ
ك نَ
م�
ا� يُ� ِر ي�د َح ْر ث� ال� ِ�خ َر ِة� 1،كس���ى ك���ه ِكش���ت آخ���رت بخواهد ،ایش���ان فرمودند :ش���ناخت
َ ْ َُ
امیرالمؤمنین؟ع؟ و امامان ،ن��ز ِ د له ِ�ف ي� َح ْر ِث� ِه ،براى وى در ِكشتهاش مى افزاييم ،فرمودند :نصیب

خود را از دولتشان به طور کامل دریافت می کند.
َ
َُ ْ
آ
َ
َ َ نْ َ نَ ُ َ َ ُّ ْ ُ ْ ْ َ
وم� ك
ا� يُ� ِر ي�د ح ْر ث� الد ن� يَ�ا ن��ؤ ِت� ِه ِم ن�ها َو َما له ِ�ف ي� ال� ِ�خ َر ِة� ِم نْ� ن� ِص ي� بٍ� ،و كسى كه ِكشت اين دنيا را
بخواهد به او از آن مى دهيم و [لی] در آخرت او را نصيبى نيس���ت ،فرمودند :در دولت حق با قائم،
بهره ای ندارد».

مهل� �ظ
ت
الما� در ق
ن
�ظ هور و پ�ا ی� ن
ح� اهل ب� ی� ت�؟مهع؟
ا�
ِ

تفسیر قمی  416/ 2از ابو بصیر روایت می کند « :فَ� َما َل ُه م نْ� قُ� َّو ة� َو َلا ن َ�اصر 2،پس او را نه نيرويى َ
ماند
ٍ
ِ
ِ ٍ

و ن���ه ي���ارى؛ نه نیرویی دارد که بدان ب���ر خالقش توان یابد ،و نه یاوری که او را در برابر خدا _ اگر
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قصدس���وئیبدو داش���تهباش���د_یاری کند.
ُ َ َ ً
گفتمِ :إ��نَّ ُه ْم يَ� ِك ي�د ن
و� ك يْ�دا ،آنان دس���ت به نيرنگ مى زنند ،پاس���خ داد :به رس���ول خدا؟ص؟
نیرنگ زدند ،با علی و فاطمه؟امهع؟ نیز نیرنگ زدند ،پس خدا فرمود :ای محمد ! إ��نَّ ُه ْم يَ� ِك ي� ُد نَ
و�
ِ
َ ً أَ
ُ َ ْ ً
فَ َ ّ
3
ك يْ�داَ .و� ِك ي�د ك ي�دا ،آنان دست به نيرنگ مى زنند .و [من نيز] دست به نيرنگ مى زنم� ،م ِه ِل
ً
ْ َ
أَ ْ ُ
الك ِفا� ِر ي� نَ�  -ی�ا محمدْ � -م ِهله ْم ُر َو ْي�دا 4پس كافران را _ ای محمد ! _ مهلت ده ،و كمى آنان را به حال
خود واگذار؛ تا زمانی که قائم؟ع؟ برانگیخته شود ،و برای من از جباران و طاغوت های قریش،
بنی امیه و دیگر مردم انتقام گیرد».

ّ
ن
و� �ظ
خ� ن
ن
داو�د او را ب�ر خ� ن
گردا�د
الما� مسلط می

ْ
اص ب� ْر َع َلى َما يَ� قُ� ُول نَ
و�،
التنز ی ��ل و التحر ی ��ف  49/از ابو بصیر از امام صادق؟ع؟ روایت می کندِ « :

5

 .1سوره ی شوری 20/
 .2سوره ی طارق 10/
 .3همان 15 - 16/
 .4همان 17/
 .5سوره ی ص 17/
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بر آنچه مىگويند شكيبا باش؛ ای محمد ! بر تکذیب ایشان مر تو را [شکیبا باش] ،چرا که من به
قائم من است که او را بر خون های ظالمان
وسیله ی مردی از تو از آنها انتقام خواهم گرفت ،او ِ
ّ
مسلط می گردانم».

ش
ا� را در آ� ت� ش� ج� ن�گ می فا� ن
د� ن
م� ن
ک�د
کاف ��ی  50/ 8از س ��لیمان دیلم ��ی روایت می کن ��د« :از امام صادق؟ع؟ درباره ی این آیه س���ؤال
َ ْ أَ ت َ َ َ ثُ ْ
�غ َ ش َ ة 1
�
�
ا�
ال
کردم :هل ��اك ح ِد ي��
خبر غاش���يه به تو رس���يده اس���ت؟ ایش���ان فرمودن���د :قائم با
آيا
،
ِ
ي
ِ
ِ
شمشیر به سراغ آنان می آید.
ٌ
َ
گفت���مُ :و�جُ ٌوه يَ� ْو َم ِئ��ذٍ خ� ِشا� َع ة� 2،در آن روز ،چهرههاي���ى زبونن���د ،فرمودن���د :خاضع ان���د و ت���وان
خودداری ندارند.
َ
ٌ
عرضه داشتمَ :ع ِامل ة� 3،تالش كرده ،فرمودند :به غیر آنچه خدا نازل کرده عمل نموده است.
ٌ
َ
اص بَ� ة� ،رنج [بیهوده] برده اند ،فرمودند[ :کس���انی] غیر از والیان و صاحبان امر
عرض کردم :ن� ِ
را [به پیشوایی] گمارده اند.
َ َ َ ً
ً
گفت���م :ت� ْصلى ن�ارا َح ِام يَ� ة� 4،در آتش���ى س���وزان درآين���د ،فرمودن���د :در دنی���ا و روزگار قائم به آتش
جنگ می افتند ،و در آخرت به آتش جهنم».

ن
ن
وس�له ی او ق
گردا�د
ح� را ث�ا ب� ت� می
خ�داو�د ب�ه ی

ُ َ
تفس ��یر قمی  275/ 2از محمد بن مس ��لم روایت می کند« :امام باقر؟ع؟ در م���ورد این آیه :ق� ْل لا
أَ أَ ُ ُ َ َ أَ ً َ ْ َّ َ ْ ُ
� ْس�لك ْم عل يْ� ِه ��جْ را ِإ�ل ّا ال َم َود ة� ِ�ف ي� ال ق� ْر ب�َى 5،بگو :به ازاى آن [رسالت] پاداشى از شما نمی خواهم ،مگر

مقصود ایش ��ان درباره ی اهل بیتش ��ان است.
خالصترین دوس����تى درباره ی خويش����اوندان ،فرمودند:
ِ
 .1سوره ی غاشیة 1/
 .2همان 2/
 .3همان 3/
 .4همان 4/
 .5سوره ی شوری 23/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن
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انص���ار ن���زد رس���ول خدا؟ص؟ آمدند و گفتند :ما ش���ما را م���أوی دادیم و نص���رت کردیم ،پس
ُ َ
قس���متی از اموال ما را بس���تان و در پیش���امدها از آن اس���تفاده کن ،خداوند فرو فرس���تاد :ق� ْل لا
أَ أَ ُ ُ َ َ أَ ً
َّ ْ َّ َ
� ْس�لك ْم عل يْ� ِه ��جْ را ،بگو :به ازای آن پاداشی از شما نمی خواهم؛ یعنی در ازای نبوتِ ،إ�لا ال َم َود ة� ِ�ف ي�
ُْ
ال ق� ْر ب�َى ،مگر خالصترین دوستی درباره ی خویشاوندان؛ یعنی درباره ی اهل بیتشان.
سپس فرمودند :آیا نمی بینی که شخصی رفیقی دارد ،و همو در درون ،درباره ی خانواده ی
خ���ود مطل���ب [وخواس���تهای] دارد ،ولی دلش [ب���دون اظهار آن ن���زد رفیقش] آرام نمی ش���ود؟
خداوند اراده کرد که درون رس���ول خدا؟ص؟ خواس���ته ای از امتش���ان نباش���د [مگ���ر آنکه اظهار
شود] 1،لذا خالصانه ترین دوستی نسبت به خویشان ایشان را بر مردم واجب قرار داد .پس اگر
بدان عمل کنند ،به واجب عمل کرده اند ،و اگر س���ر باز زنند ،واجبی را ترک کرده اند.
در این هنگام آنان از نزد رسول خدا؟ص؟ رفتند ،برخی می گفتند :ما اموال خود را بر او عرضه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

داشتیم ،ولی او گفت :در دفاع از اهل بیت من پس از من بجنگید ،گروهی هم گفتند :پیامبر
أَ ْ َ قُ ُ َ ْ َ َ َ
چنین نگفت و منکر ش���دند و گفتند _ آنس���ان که خدا حکایت کرده_ � :م ي��ول ن
و� فا� ت� َرى على
َ �ذ ً
اهلل ك ِ ب�ا 2،آيا مى گويند :بر خدا دروغى بسته است؟
ِ
ْ
َ
أ
ف َ نْ َ ش َ ُ َ ْ َ َ َ
اهلل ي��خ ِت� ْم على ق�ل بِ�ك ،پس اگر خ���دا بخواهد بر دلت ُمهر مى نهد؛ یعنی
خداوند فرمودِ � :إ�� ي�� ِ�
اگر افترا بندی.
ُ ُ
ُ َْ
ََْ
اط َل ،و خ���دا باط���ل را مح���و می کن���د؛ یعن���ی ب���ر آن خ���ط بط�ل�ان می کش���دَ ،و ي� ِح قّ�
و ي�م ُح اهلل ال ب� ِ
ْ َ َ
ال َح قّ� بِ�ك ِل َم ِتا� ِه ،و حقيق���ت را ب���ا كلم���ات خوي���ش پ���ا برج���ا مى كند؛ یعن���ی با پیامبر و ائم���ه و قائم از
نَّ ُ َ ٌ �ذَ ت ُّ ُ
ور ،اوست که به راز دل ها داناست».
آل محمد؟ص؟ِ ،إ��ه ع ِل ي�م ِب� ِ
ا� الصد ِ

ّ
خ
ما� ت
پ� ی� ن
رسول �دا؟ص؟
و� ا�ز �ج د ش�
مک� ب
دال ئ ��ل االمام ��ة  256/از محمد ب ��ن علی همدانی از ام ��ام صادق؟ع؟ روایت می کند« :ش���بی که
قائ���م آل محمد در آن قیام می کند ،رس���ول خدا؟ص؟ ،امیرالمؤمنین؟ع؟ و جبرئیل؟ع؟ بر حراء
 .1عالمه ی مجلسی؟حر؟ در بیان معنای این فقره دو احتمال ذکر می کنند ،شایسته است بدان مراجعه شود ،بحار االنوار
 .239/ 23م
 .2همان 24/
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فرود می آیند ،جبرئیل به آن حضرت می گوید[ :ای پیامبر !] اجابت کن ،پس رس���ول خدا؟ص؟
پوستی را از [پشت] بند لباس خود بیرون می آورد و به علی؟ع؟ می دهد و می فرماید :بنویس:
بس���م اهلل الرحمن الرحیم ،این عهدی از خدا ،رس���ول او و علی بن ابی طالب ،برای فالن پس���ر
فالن _ با نام او و نام پدرش _ است.
[ام���ام صادق؟ع؟ در ادامه فرمودند ]:و این س���خن خدای عزیز و جلیل در کتاب اوس���ت:
ف َ قّ َ نْ شُ
َو ُّالطورَ .وك ت َ� َ ْ ُ
ور 1،سوگند به طور ،و كتابى نگاشته شده ،در طومارى گسترده.
ِ ِ ٍب
ور ِ� .ي� ر ٍ� م�� ٍ
ا� مسط ٍ
و همان نوشته ایس���ت که علی بن ابی طالب؟ع؟ نگاش���ت ،و طومار گسترده همان است که
رس���ول خدا؟ص؟ از بند لباس خود در آوردند.
َ َْْ ت َْ ْ ُ
ور 2،س���وگند به آن خانه ی آباد؛ آیا این رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت؟
عرضه داش���تم :وال ب� ي� ِ� المعم ِ
فرمودند :آری ،رسول خدا؟ص؟ امال می کرد و نویسنده علی؟ع؟ بود».

ح�ض ت
سا� ق� ن
ا� ا ی� ش� ن
ع� ن
ا�
ا� ا�ز ب
ر� مهدی؟جع؟ و ش� ی� ی
غیبت نعمانی  90/از داود بن کثیر رقی نقل می کند« :خدمت امام صادق؟ع؟ عرضه داشتم:
َ ّ َ قُ نَ ّ َ قُ َ أُ َ ئ َ ْ
ُ قَ َّ ُ نَ 3
فدایت شوم ،در مورد این آیه برایم بفرمایید :والس بِا��و� الس بِا�� ن
و� � .ول ِ�ك الم�ر ب�و� ،و سبقت
گيرندگان ّ
مقدمند .آنانند همان ّ
مقربان ،ایشان فرمودند :خدا ،روزی که خلق را در [عالم] میثاق

آفرید ،دو هزار سال پیش از آفرینش مخلوقات ،آن را فرمود.
گفت���م :برای���م توضیح دهی���د ،فرمودند :خدای عزوج���ل هنگامی که خواس���ت مخلوقات را
بیافریند ،آنها را از ِگل آفرید ،آتشی برافروخت و فرمود :داخل شوید ،نخستین کسانی که وارد
آن ش���دند محمد رس���ول خدا؟ص؟ ،امیرالمؤمنین ،حسن ،حسین و نه تن از امامان _ یکی پس
از دیگری _ بودند ،س���پس شیعیانشان به دنبالش���ان آمدند [و آتش سرد و سالم شد ،]4پس به
خدا ایشان سابقانند».
 .1سوره ی طور 1 - 3/
 .2همان 4/
 .3سوره ی واقعه 10 - 11/
 .4ر.ک به کافی  .7/ 2م

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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مکارا� مرده ت
س�م ت
م� ن� ،پ�س ا�ز آ� ن�که ب�ه ت
ن
اس�،
س�
�ز ی
ت
عدال� امام مهدی؟جع؟ �ز ن�ده می ش�ود
ب�ه

ْ َ ُ أَ نَّ َ ُ
اهلل ي� ْح ِي� ي�
کم ��ال الدی ��ن  668/ 2از س�ل�ام بن مس ��تنیر از امام باق ��ر؟ع؟ روایت می کند« :اعلموا ��
ْ أَ َ
َ َ
ال� ْر ض� بَ� ْعد َم ْو ِت�ها 1،بداني���د ك���ه خ���دا زمي���ن را پ���س از مرگش زنده مى گرداند؛ خداون���د آن را پس از

مرگش ،به وسیله ی قائم؟ع؟ زنده می کند.مرگ زمین ،کفر اهل آن است ،و کافر مرده است».
تأو ی ��ل اآلی ��ات  663/ 2آن را نقل می کند و در ادامه ی آن آمده اس ��ت« :او در آن به عدالت رفتار
می کند ،پس زمین حیات می یابد ،و اهل آن بعد از مرگشان زنده می شوند».
ْ أَ َ
ْ َ ُ أَ نَّ َ ُ
اهلل ي� ْح يِ� ي� ال� ْر ض�؛ یعنی زمین را
غیبت ش ��یخ طوسی  109/از ابن عباس نقل می کند« :اعلموا ��
َ
َ
به وسیله ی قائم آل محمد اصالح می کند .بَ� ْعد َم ْو ِت�ها؛ یعنی پس از ستم اهل آن.
ُ
قَ ْ َ َّ نّ َ َ ُ ُ ْ َآ َ ت َ َ َّ ُ
ك ْم تَ� ْع ِق�ل َن
و� ،به راستى آيات [خود] را براى شما روشن گردانيدهايم،
ا� لعل
�د ب� ي��ا لكم ال� ي� ِ
باشد كه بينديشيد؛ آیات را به قائم آل محمد روشن گردانیده ایم ،شاید بیندیشید».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

غیبت نعمانی  24/از ش ��خصی از اصحاب امام صادق؟ع؟ از ایش ��ان روایت می کند« :این آیه
َ َ َ ُ نُ َ َّ �ذ َ أُ تُ ْ ت َ َ ْ قَ ْ ُ فَ َ َ َ َ ْ أَ ُ َ َ ْ ُ ُ
ال عل ْ ي� ِه ُم ال� َمد ف� ق� َس ت� ق�لو ب�ُ ُه ْم
ا� ِم ن� � ب�ل �ط
در سوره ی حدید :ولا ي�كو�وا كال ِ ي� ن� �و�وا ال ِك� ب
ْ ُ فَ
َ َ
اس قُ� نَ
و� 2،و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدان ها كتاب داده شد و زمان بر آنان به
وك ِث� ي� ٌر ِم ن�ه ْم � ِ
درازا كشيد ،و دل هايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند؛ درباره ی اهل زمان غیبت
نازل شد.
َ
َ
َ
َ
أ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
آ
َ
أ
َ
خداوند عزیز و جلیل در ادامه فرمودْ :اعل ُموا � نّ� َ
اهلل يُ� ْح�� ال� ْر ضَ� بَ� ْع َد َم ْو ِت� َها ق� ْد بَ� يَّ� نّ�ا لك ُم ال� يَ� ِت
ا�
ِي ي
َ
َل َع ّل ُك ْم تَ� ْع ِق� ُل َن
و� .و زمان [به درازا کشیده] زمان غیبت است.
ای 3امت محمد ،و یا ای گروه ش���یعه ! خدای عزوجل می خواهد ش���ما بس���ان کس���انی که
از پیش به آنها کتاب داده ش���د و زمان برایش���ان به درازا کش���ید ،نباش���ید ،پس تأویل این آیه
در مورد اهل زمان غیبت اس���ت نه دیگر زمان ها ،و خداوند متعال ش���یعیان را نهی می کند از
اینکه در حجت او تردید کنند و یا گمان دارند که دیده بر هم نهادنی زمین را از حجت خالی
 .1سوره ی حدید 17/
 .2همان 16/
 .3بعید نیست از اینجا به بعد ،کالم مرحوم نعمانی باشد .م
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می کند ،هم چنان که امیرالمؤمنین؟ع؟ در س���خن با کمیل فرمودند :خدایا ! شهادت می دهم
که زمین از حجت خدا خالی نخواهد شد _ که یا ظاهر و معلوم است و یا هراسان و پنهان _،
تا حجت ها و براهین خدا از میان نرود.
خداوند آنها را از شک و تردید بر حذر داشت که زمان طوالنی می شود و دل هایشان سخت
می گردد.
َ
َ
أ
َ
ْ
أ َ
َ َ َْ
ْ ُ نَّ َ ُ
اهلل ي� ْح ِي� ي� ال� ْر ض� بَ� ْعد َم ْو ِت�ها ق�د
امام؟ع؟ در ادامه ی حدیث آیه ی بعد را ذکر کردند :اعلموا ��
َ
بَ� يَّ� ّن َ�ا َل ُك ُم ْال آَ� يَ� ِت
ا� َل َع ّل ُك ْم تَ� ْع ِق� ُل َن
و�؛ یعنی آن را به عدل قائم به هنگام ظهورش زنده می کند ،پس
از آنکه به واسطه ی ستم پیشوایان گمراهی مرده است».

مع� ن�
ماء ي

أَ
ُ ُ
ُ أَ أَ ُ
کم ��ال الدی ��ن  325/ 1از ابو بصیر از امام باقر؟ع؟ روایت می کن ��د « :ق� ْل � َر� يْ� ت� ْم ِإ� نْ� � ْص بَ� َح َما�ؤ ك ْم
َ ًَ
أْ ُ
�غ ْو را ف� َم نْ� يَ�� ِت� ي�ك ْم بِ� َم ٍاء َم ِع ي� ٍن� 1،بگو :به من خبر دهيد ،اگر آب [آشاميدنى] شما [به زمين] فرو رود،

چه كس���ى آب روان برايتان خواهد آورد؟؛ این آیه در ش���أن قائم نازل شد ،می فرماید :اگر امامتان
غائب ش���ود و ندانید کجاس���ت ،کیس���ت که امامی آش���کار برایتان آورد که از اخبار آس���مان
و زمی���ن ،و ح�ل�ال خ���دای عزوجل و حرام او برایتان بگوید؟ به خدا قس���م تأوی���ل این آیه هنوز
نیامده است ،و ناگزیر خواهد آمد».
ْ
أ
َ
ُ
التنز ی ��ل والتحر ی ��ف  62/از حلبی از امام صادق؟ع؟ نقل می کند « :ف� َم نْ� يَ�� ِت� ي�ك ْم بِ� َم ٍاء َم ِع ي� ٍن�؛
اگر امامتان از شما غائب گردد ،کیست که امامی جدید برایتان آورد؟»
اثب ��ات الوصی ��ة  226/از عباد بن یعقوب اس ��دی روای ��ت می کند« :از ام���ام کاظم؟ع؟ درباره ی
أَ
أْ ُ
ُ ُ َ ًَ
ُ أَ أَ ُ
این آیه پرسش کردم :ق� ْل � َر� يْ� ت� ْم ِإ� ْن� � ْص بَ� َح َما�ؤ ك ْم �غ ْو را ف� َم نْ� يَ�� ِت� ي�ك ْم بِ� َم ٍاء َم ِع ي� ٍن� ،ایشان فرمودند:
هنگامی که امامتان را نیابید و نبینید ،چه می کنید؟»

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن
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ت
�نس� امام مهدی؟جع؟ را ن� ی��ز ن
م�کر می ش� نو�د !
ح�ی ب

َ
تأو ی ��ل اآلیات  771/ 2از عبد اهلل ب ��ن بکیر به طور مرفوع از امام صادق؟ع؟ روایت می کندِ ...« :إ� ذ�ا
َ
ْ أَ َ
ُ ْ َ َ َ ْ آَ َ ُ َ ق َ َ أ َ
اط ي� ُر ال� ّو ِل ي� نَ� 1،چون آيات ما بر او خوانده شود ،گويد[ :اين ها] افسانههاى
ت� ت�لى عل ي� ِه � ي� تا� ن�ا �ال �س ِ

پيشينيان است؛ یعنی قائم؟ع؟ را تکذیب می کند و می گوید :ما تو را نمی شناسیم ،و از فرزندان
فاطمه؟اهع؟ نیستی ،همان گونه که مشرکان به حضرت محمد؟ص؟ گفتند».

آ
��غ ا�ز �ظ هور ب�ه امام مهدی؟جع؟ الهام می ش�ود

َ َ ُ
کاف ��ی  343/ 1از مفضل بن عمر روایت می کند« :امام ص���ادق؟ع؟ در مورد این آیه :ف� ِإ� ذ�ا ن� ِق� َر ِ�ف ي�
نّ َ قُ
ور 2،پس چون در صور دمیده شود ،فرمودند :امامی ظفرمند و پنهان ،از ما خواهد بود ،چون
ال�ا� ِ

خدا _ که یادش عزیز است _ بخواهد امر او را آشکار سازد ،در دل او نقطه ای می نهد 3،پس او
ظاهر می شود ،و به فرمان خدای تبارک و تعالی قیام می کند».

4

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تأو ی ��ل اآلی ��ات  732/ 2از آن حض ��رت نقل می کن ��د« :هنگامی که در گوش قائم دمیده ش���ود،
به او اجازه ی قیام داده شده است».
اثب ��ات الوصی ��ة  228/از مفضل نقل می کند« :از امام صادق؟ع؟ در مورد تفس���یر جابر س���ؤال
کردم ،ایشان فرمودند :با فرومایگان دربارهی آن سخن مگو که آن را نشر می دهند ،آیا در کتاب
ف َ ذَ نُ ق َ ف نّ َ قُ
ور»...
خدای عزیز و جلیل نخوانده ایِ � :إ��ا � ِ�ر ِ� ي� ال�ا� ِ
عالمه ی مجلس ��ی؟حر؟ در بح ��ار االنوار  70/ 2پ ��س از نقل این حدیث از رجال کش���ی می فرماید:

«ش���اید مقصود آن اس���ت که این اس���رار [که در تفس���یر جابر بن یزید جعفی؟حر؟ وجود دارد ]،به
هنگام قیام قائم؟ع؟ و برداشته شدن تقیه آشکار می گردد .احتمال آن نیز می رود که استشهاد
به این آیه برای بیان سختی فهم آن علومی است که قائم؟ع؟ آشکار می سازد و بر کافران گران
 .1سوره ی مطففین 13/
 .2سوره ی مدثر 8/
 .3در این حدیث ش���ریف ،دل امام به صور تش���بیه ش���ده و آنجه که در دل او به واسطه ی الهام افکنده می شود به نفخ
و دمیدن در آن ،ر.ک به مرآة العقول .61/ 4م
 .4غیب���ت نعمان���ی  ،187/کم���ال الدین  ،349/ 2غیبت ش���یخ طوس���ی  ،103/اثبات اله���داة  447/ 3و  501و بحار
 57/ 51و 70/ 2
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است ،همان گونه که ادامه ی این آیه و بعد از آن داللت دارد».

اس� که ت
و ب�ا �ظ هور ت
دول� ا ب� یل�س ج� ن� و ا�نس پ�ا ی� ن
ا� می پ��ذ ی�رد

ً
َ
ََْ ُ
تأویل اآلیات  734/ 2از امام باقر؟ع؟ روایت می کند « :ذ� ْر ِ�ن ي� َو َم نْ� خ�ل ق� ت� َو ِح ي�دا 1،مرا با آنكه [او را]

تنها آفريدم واگذار؛ مقصود از این آیه ابلیس لعین است که او را تنها و بدون پدر و مادر آفرید.
ْ ُ َُ ً ُ ً
َو�جَ َعل ت� له َمالا َم ْمدودا 2،و داراي���ى بس���يار ب���رای او ق���رار دادم؛ یعنی این دول���ت را تا روز وقت
معلوم _ روزی که قائم قیام می کند _ [برایش قرار دادم].
ً
َ
َ َ ن نَ شُ ُ ً َ َ َّ ْ تُ َ ُ تَ ْ ً ثُ َّ َ ْ َ ُ َأ نْ َأ �ز َ َ َّ نَّ ُ َ نَ آ َ َ
ا� ِل� يَ� ِتا� ن�ا ع ِن� ي�دا 3،و پسرانى
و ب� ِ� ي�� �هودا .ومهد� له �م ِه ي�دا� .م ي�طمع �� � ِ ي�د .كلا ِإ��ه ك
آماده [به خدمت ،دادم] .و برايش [عيش خوش] آماده كردم .باز [هم] طمع دارد كه بيفزايم .ولی نه

���من آيات ما بود؛ می فرماید :با امامان عناد داش���ت و به غیر راه آنان
[چنین نمی کنم] ،زيرا او دش ِ
فرا می خواند ،و مردم را از آنان _ که آیات خدایند _ باز می داشت».
ً
َ
َ
َ ْ ُ
تفسیر قمی  395/ 2از عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق؟ع؟ می آورد « :ذ� ْر ِ�ن ي� َو َم نْ� خ�ل ق� ت� َو ِح ي�دا،
َ َ َ َّ ُ َ ُ
َُ
َ َ َ َّ ُ
ف� ق� ِت� َل ك يْ� ف� ق�د َر .ث� ّم ق� ِت� َل ك يْ� ف� ق�د َر 4،كش���ته ب���ادا ،چگون���ه [او] س���نجيد؟ [آرى ]،كش���ته ب���ادا،
چگونه [او] سنجيد؟؛ عذابی در پی عذاب ،قائم؟ع؟ او را عذاب می کند».

خ ش ن آ
و� ت
سا� ت
س�اره ای� ،غ ا�ئ ب� و چ� ن
ب� ن
ا� � ،ش�کار می ش�ود
س�اره ای در��

َ َ أُ ْ
کافی  341/ 1از ام هانی نقل می کند« :از امام باقر؟ع؟ درباره ی این آیات سؤال کردم :ف�لا � ق� ِس ُم
ْ ْ ُ َّ
ْ ُ َّ
ِب�ال�خ ن� ِس .ال�ج َ َو ِار الك ن� ِس 5،نه ،نه ! س���وگند به اختران پنهان .که حرکت می کنند و مخفی می شوند،

فرمودند :امامی که در س���ال دویست و شصت غائب می گردد ،سپس بسان ستاره ای فروزان
در شب تاریک آشکار می شود ،پس اگر زمان او را دریابی دیده ات روشن خواهد شد».
 .1سوره ی مدثر 11/
 .2همان 12/
 .3همان 13 - 16/
 .4سوره ی مدثر 19 - 20/
 .5سوره ی تکویر 15 - 16/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
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هم ��ان در روایت ��ی دیگر« :امامی که در زمان خود ،هنگامی که مردم از او بی خبرند _ به س���ال
دویس���ت و ش���صت _ غائب می ش���ود ،آنگاه چونان س���تاره ای فروزان در ظلمت ش���ب ظاهر
می گردد ،پس اگر آن را دریابی دیده ات روشن گردد».
کم ��ال الدی ��ن  330/ 1از ام هانی ثقفیه نق ��ل می کند« :صبح هنگام حض���ور موالیم محمد بن
عل���ی الباقر؟ع؟ رس���یدم و عرضه داش���تم :آقای من ! آی���ه ای در کتاب خ���دای عزوجل از دلم
گذش���ته و مرا به اضطراب آورده و به خاطر آن ش���ب را به بیداری گذرانده ام ،ایش���ان فرمودند:
ْ ْ ُ َّ
ْ ُ َّ
َ َ أُ ْ
پ���س ای ام هان���ی ! بپ���رس ،گفت���م :آق���ای م���ن ! ف�لا � ق� ِس ُم ِب�ال�خ ن� ِس .ال�ج َ َو ِار الك ن� ِس ،فرمودند :ای
ام هانی ! خوب سؤالی کردی ،او کسی است که پس از این زمان [و در آینده] به دنیا می آید،
مه���دی از این عترت اس���ت ،حیرت [و س���رگردانی م���ردم] و غیبتی ب���رای او خواهد بود که
او
ِ
اقوامی در آن به گمراهی می افتند و اقوامی رهنمون می ش���وند ،پس خوش���ا به حالت اگر او را
دریابی ،و خوشا به حال آنکه او را دریابد».
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

سما� ت
اماما�؟مهع؟ ب�ر�ج های آ� ن
ن
ام�ر؟ص؟ آ� ن
سما�
اس� و
پ� ی� ب
اختص ��اص  223/از اصبغ بن نباته از ابن عباس نقل می کند ...« :پیامبر؟ص؟ این آیه را تالوت
َ َّ َ ذَ ت ْ
آسمان آ كنده ز برج ،و فرمودند :ای پسر عباس ! آیا بر این
ا� ال بُ� ُر و ِ�ج  1،سوگند به
کردند :والسم ِاء � ِ
ِ
باوری که خداوند که به آسمانی که برج ها دارد سوگند می خورد ،مقصودش [همین] آسمان
و برج های آن اس���ت؟ عرض کردم :ای فرس���تاده ی خدا ! پس چیس���ت؟ فرمودند :اما آسمان
منم ،و بروج امامان پس از من ،نخست آنان علی و آخرینشان مهدی است».

ْ ْ
َوال َو ت� ِر

َ ْ فَ ْ َ َ َ َ ْ
ال ع ش� ٍر،
مناق ��ب آل اب ��ی طالب؟ع؟  281/ 1از جابر از امام باق ��ر؟ع؟ نقل می کن ��د« :وال� ج� ِر .ول ي� ٍ
ّ
س���وگند به س���پيدهدم ،و به ش���بهاى دهگانه؛ ای جابر ! فجر ،جدم و ش���ب های ده گانه ،امامان

2

 .1سوره ی بروج 1/
 .2سوره ی فجر 1 - 2/
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[غیر از امیرالمؤمنین و حضرت مهدی؟امهع؟] هستند.
َ شَّ
ال� فْ� ِع 1،قسم به جفت؛ امیرالمؤمنین؟ع؟َ ،و َ
و
الو ت� ِر :و به فرد؛ نام قائم است».

ف�ج� ر در سوره ی ف�ج� ر

َْ
تأو ی ��ل اآلیات  792/ 2از جابر بن یزید از امام صادق؟ع؟ روایت می کندَ « :وال ف� جْ� ِر؛ آن ،قائم؟ع؟
َ شَّ
َََ َ ْ
ال� فْ� ِع؛ امیرالمؤمنین و فاطمه؟امهع؟َ .و َ
ال ع ش� ٍر؛ امامان؟مهع؟ از حسن تا حسن .و
الو ت� ِر؛
اس���ت .ول ي� ٍ
َ
ّ
َ
َ
آن ،خداس���ت ،که یگانه اس���ت و هیچ ش���ریکی نداردَ .والل يْ� ِل ِإ� ذ�ا ي� ْس ِر ،و به ش���ب ،وقتى سپرى
شود؛ آن ،دولت حبتر است که تا قیام قائم؟ع؟ ادامه دارد».

امام مهدی؟جع؟ در سوره های ش�مس و یل�ل
تفسیر فرات  212/از امام باقر؟ع؟« :حارث اعور به امام حسین؟ع؟ گفت :ای پسر رسول خدا !
َ شَّ
ُ َ َ
ال� ْم ِس َو ض�حاها 2،س���وگند به خورش���ید
فدایت گ���ردم ،درباره ی فرموده ی خدا برایم بگویید :و
و تابندگی آن ،ایش���ان فرمودند :ای حارث ! آن ،محمد رس���ول خدا؟ص؟ اس���ت ،عرضه داشت:
َْ َ ََ َ
َوال ق� َم ِر ِإ� ذ�ا ت�لاها 3،س���وگند ب���ه َم���ه چون پی [خورش���ید] َرود ،فرمودن���د :آن ،امیرالمؤمنین علی بن
َ نَّ َ َ َ َّ َ
ال�ه ِار ِإ� ذ�ا ج�لاها 4،سوگند
ابی طالب؟ع؟ اس���ت که در پی حضرت محمد؟ص؟ اس���ت ،گفت :و
به روز چون [زمين را] روش���ن گرداند ،فرمودند :آن ،قائم از آل محمد اس���ت که زمین را از عدل و
داد می آ کند».

َ شَّ
ُ َ
ال� ْم ِس َو ض� َحاها؛
تأو ی ��ل اآلیات  803/ 2از فضل بن عباس از امام صادق؟ع؟ روایت می کند« :و

خورش���ید امیرالمؤمنین؟ع؟ اس���ت و تابندگی آن قیام قائم؟ع؟ ،زیرا خدای س���بحان فرموده:
َ أَ ْن ُ ْ شَ َ نّ َ
ال� ُاس ضُ� ً
حى 5،كه مردم پيش از ظهر [و به هنگام تابش خورشید] گرد مى آيند.
و�� ي�ح�ر
 .1همان 3/
 .2سوره ی شمس 1/
 .3همان 2/
 .4همان 3/
 .5سوره ی طه 59/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1091

َ نَّ َ َ َّ َ
َْ َ ََ َ
ال�ه ِار ِإ� ذ�ا جَ�لاها؛ آن ،قیام قائم؟ع؟ است.
َوال ق� َم ِر ِإ� ذ�ا ت�لاها؛ حسن و حسین؟امهع؟ ،و
َّ َ ْ َ َ
َوالل يْ� ِل ِإ� ذ�ا يَ��غ ش�اها 1،سوگند به شب چو پرده بر آن پوشد؛ حبتر و دولت او که حق را پوشاندند.
َ َّ
َ َ
الس َم ِاء َو َما بَ� ن�اها 2،س���وگند به آس���مان و آن كس كه آن را برافراش���ت؛ محمد؟ص؟ آسمان است،
و

همو که خلق در دانش بدو روی آرند و باال روند...
َ َّ ْ َ ُ ْ َ
ك�ذ ب�َ ت� ث� ُمود ِب� َط�غ َواها[ 3،قوم] ثمود به س���بب طغيان خود به تكذيب پرداختن���د؛ ثمود گروهی از
َ أَ ّ َ ثَ ُ ُ فَ َ َ ْ ن َ ُ ْ ف َ ْ تَ َ ُّ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ
شیعیان هس���تند 4،خدای س���بحان می فرماید :و�ما �مود �هد ي��اهم �اس�ح ب�وا العمى على الهدى
ْ
ف َ أَ خَ ذَ ْت ُ ْ َ قَ ةُ ْ َ �ذَ
ا� ال ُه ِن
و� 5،و ّام���ا ثمودي���ان؛ پ���س آنان را راهبرى كردي���م و [لی] كوردلی را بر
�����هم ص ِاع�� الع بِ
ّ
ّ
عذاب خفت آور آن���ان را فروگرفت؛ آن [ع���ذاب خفت آور]
هداي���ت ترجي���ح دادند ،پس صاعق���ه ی
ِ
شمشیر است ،آن هنگام که قائم؟ع؟ قیام کند.
فَ َ َ َ ُ َ ُ ُ
اهلل ،پس فرستاده ی خدا به آنان گفت؛ آن پیامبر؟ص؟ است.
� ق�ال له ْم رسول ِ
َ قَ ةَ
ْ َ
اهلل َو ُس ق� ي َ�اها :6،زنه���ار ! ماده ش���تر خدا و [نوبت] آبخوردنش را [حرمت نهيد]؛ ناقه [اش���اره
ن�ا�� ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به] امامی اس���ت که از خدا و رس���ولش فراگرفته است .مقصود از سقیاها آن است که جایگاه
فراگیری دانش نزد اوست.
َ
َ
ُ �ذ ْ َ َ َ
َ َ �ذَّ َ َ َ َ َ َ َ َ
ف�ك بُ� ُوه ف�ع ق� ُر وها ف�د ْمد َم عل ْ ي� ِه ْم َر ب�ّ ُه ْم بِ� ن� بِ� ِه ْم ف� َس ّواها 7،و [ل���ی] دروغگوی���ش خواندند و آن [ماده
ش���تر] را پى كردند ،و پروردگارش���ان به [س���زاى] گناهش���ان بر سرش���ان عذاب آورد و آنان را با خاک

يكسان كرد؛ در رجعت»...
تفس ��یر قمی  425/ 2از محمد بن مس ��لم نقل می کند« :از امام باقر؟ع؟ در مورد این آیه س���ؤال
َّ َ ْ َ
کردمَ :والل يْ� ِل ِإ� ذ�ا يَ��غ ش�ى 8،س���وگند به ش���ب چو پرده افکند ،ایش���ان فرمودند :شب در اینجا ،فالنی
 .1سوره ی شمس 4/
 .2همان 5/
 .3همان 11/
 .4زیدیه و دیگر فرق غیر اثنا عشری ،ر.ک به تأویل اآلیات  804/ 2و بحار االنوار  .73/ 24م
 .5سوره ی فصلت 17/
 .6سوره ی شمس 13/
 .7همان 14/
 .8سوره ی لیل 1/
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اس���ت که در حکومت خود امیرالمؤمنین؟ع؟ را پوش���اند [و از مس���ند ظاه���ری کنار زد] ،و آن
حضرت در حکومت آنان تا زمانی که به پایان رسید صبر کرد.
َ َّ َ ذَ تَ َ َّ
ن
1
قائم از ما اهل بیت است ،هنگامی
وال�ه ِار ِإ��ا ��ج لى ،سوگند به روز چون جلوهگرى آغازد؛ روزِ ،
که قیام کند بر دولت باطل چیره گردد .قرآن درباره ی او برای مردم مثال ها زده و پیامبرش؟ص؟
و ما را بدان خطاب کرده است ،پس کسی جز ما از آن آ گاه نیست».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت

امام؟جع؟ در قرآن

 .1همان 2/

سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات
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فصل سی و نهم

ار� و ف
ف
س� ت
س� ی�را�ن
سفیران راستین حضرت مهدی ؟جع؟

و دروغگویان مدعی ِ سفارت

اع�ماد ن
را� �هار ن
ف
گا�ه ت
ع� ن
دار�د
ا� ب�ه س� ی� ن چ
عموم ش� ی� ی
در فصول کتاب گذش ��ت که ش ��یعیان در برخورد و تعامل با س ��فیران ام ��ام؟ع؟ ،دقت و احتیاط
ویژه ای داشتند .آنها بر وثاقت جناب عثمان بن سعید َعمری اسدی و پسرش محمد اتفاق و اجماع
کردند ،زیرا گواهی امام هادی و امام عس ��کری؟امهع؟ را در این باره ش ��نیده بودند ،عالوه بر کراماتی که
از این دو بزرگوار مشاهده کردند ،و به یقین می فهماند پاسخ ها از ناحیه ی امام؟ع؟ است ،نه آنان.
ش ��یعیان با مدعیان دروغین برخورد می کردند ،آنها ادعای جعفر کذاب مبنی بر امامت ،و ادعای
دیگ ��ران مبن ��ی بر س ��فارت را رد کردند ،ز ی ��را در قبال درخواس ��ت معجزه به عجز آمدن���د ،و این دلیل
محکمی است بر استواری مذهب ،و بنیان آن بر برهان قطعی.

احتجاج  291/ 2می نویس ��د« :نمایندگان رضایت بخش و س���فیران ستوده در زمان غیبت؛
نخس���تین آنها ش���یخ مورد وثوق ابو عمرو عثمان بن سعید َعمری است .ابتدا امام هادی؟ع؟
او را بدین منصب گمارد ،و پس از ایشان پسرش امام عسکری؟ع؟ ،او هم در زندگانی این دو
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

امام؟امهع؟ امورشان را عهده دار بود .پس از ایشان ،امور مربوط به صاحب الزمان؟ع؟ را بر عهده
گرفت و توقیعات و جواب سؤاالت به واسطه ی او می رسید.
وقتی که از دنیا رفت ،پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان در جای او قرار گرفت و در تمامی
ام���ور قائم مقام او ش���د .پس از او ابو القاس���م حس���ین ب���ن روح از بنی نوبخت ،و بعد از ایش���ان
ابو الحسن علی بن محمد سمری متولی این امر شدند .اینان همه با تصریح صاحب االمر؟ع؟
و گماردن س���فیر پیش���ین به این منصب در آمدند ،و شیعیان ادعای آنان را تنها پس از ظهور
نش���انه ای اعجاز گونه به دس���ت هریک از ایش���ان _ معجزه ای که از جانب صاحب االمر؟ع؟
داشتند ،و بر صدق گفتار و ّ
صحت نمایندگی آنان داللت می کرد _ می پذیرفتند.
هنگامی که اوان رحلت ابو الحسن سمری فرا رسید و مرگش نزدیک شد ،به او گفتند :چه
کس���ی را جانش���ین خود قرار می دهی؟ او توقیعی بیرون آورد که این نس���خه ی آن اس���ت :بسم
اهلل الرحم���ن الرحی���م ،ای علی بن محمد س���مری ! خداوند پاداش برادران���ت را در [فقدان] تو
باال َبرد ،زیرا تو از این زمان تا ش���ش روز دیگر از دنیا خواهی رفت ،پس کار خود را س���امان ده
و به هیچ کس وصیت نکن که پس از وفات قائم مقام تو ش���ود ،چرا که غیبت تام واقع ش���ده
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و ظه���ور تنه���ا بعد از اذن خداس���ت _ که یادش بلند اس���ت _ که پس از طوالنی ش���دن مدت،
س���خت شدن دل ها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود .کسانی نزد شیعیان من خواهند آمد
که ادعای مشاهده می کنند ،بدانید ! هر کس پیش از خروج سفیانی و فریاد ،ادعای مشاهده
کند کذاب و افترازن است ،و ال حول و ال قوة إال باهلل العلی العظیم.
از روی توقیع نوش���تند و از نزد ایش���ان بیرون آمدند .روز شش���م حضور ایش���ان رس���یدند و در
حال جان کندن بود ،پرسیدند :جانشین شما کیست؟ فرمود :خداوند امری دارد که آن را به
س���رانجام می رس���اند ،و از دنیا رفت ،و این آخرین سخنی بود که از ایشان شنیدیم ،خدا از او
راضی باشد و او را نیز راضی گرداند».

1

ش ��یخ صدوق؟حر؟ این جریان را با یک واس ��طه از س ��مری نقل می کند ،یعنی حس ��ن [حسین] بن
احم ��د ّ
مکتب که ش ��یخ ص ��دوق در کتب خویش با احترام از او یاد می کن ��د و رضایت الهی را برای

او خواس ��تار می ش ��ود .ابن حجر در لس ��ان المیزان  271/ 2درباره اش می نویسد« :علی بن حکم در
مشایخ الشیعة گوید :وی در قم ساکن بوده و کتابی نیکو در فرائض نگاشته است ،ابو جعفر
محمد بن علی بن بابویه از او فرا می گرفته و او را عظیم میشمرده است».

2

نگارن ��ده :ش ��بهه ای برای برخ ��ی پیش آمده و تصور ک ��رده این حدیث بر عدم امکان مش ��اهده ی
ام ��ام؟ع؟ در دوران غیب ��ت کب ��ری دال ل ��ت دارد ،و این ناش ��ی از فه ��م ناصحیح فقره ی اخی ��ر توقیع،
و تفس ��یر نادرس ��ت مش ��اهده به دیدن اس ��ت ،و حال آنکه مش ��اهده ،حضور مس ��تمر ن ��زد امام؟ع؟
و به عبارت دیگر ادعای سفارت است.
ع�ل�اوه بر آنکه از عبارت :نزد ش ��یعیان من خواهد آمد ،نیز غفلت کرده اس ��ت ،امری که با ادعای
سفارت همخوان است.
م ��ورد دیگ ��ری ک ��ه از آن غفل ��ت ش ��ده احادی ��ث صحیحی اس ��ت که ب ��ر رؤیت در عص ��ر غیبت
داللت دارد.
 .1و نیز کمال الدین  ،516/ 2غیبت شیخ طوسی  ،242/اعالم الوری  ،417/الخرائج و الجرائح  ،1128/ 3الثاقب فی
المناقب  ،264/کشف الغمة  ،320/ 3الصراط المستقیم  ،236/ 2منتخب االنوار  130/و...
 .2و نیز ر.ک به تهذیب المقال  ،372/ 2مستدرکات الحدیث  ،72/ 3تعلیقة الوحید البهبهانی  136/و معجم رجال
الحدیث  198/ 2و 35/ 3
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م ��ا در پاس ��خ این ش ��بهه رس ��اله ای با عن ��وان :جواب علی ش ��بهة ش ��یخ و س���ید فی رؤی���ة االمام
المه ��دی؟جع؟ نگاش ��ته ،و احادی ��ث صحیح را گ ��رد آورده ای ��م ،از جمله :کاف���ی  340/ 1و غیبت

نعمان ��ی  194/از ام ��ام صادق؟ع؟« :قائم دو غیبت خواهد داش���ت؛ یکی دراز مدت ،و دیگری
کوتاه مدت ،در غیبت نخس���ت کس���ی غیر از ش���یعیان خاص از مکان او اطالع ندارند ،و در
خاصند که از آن ّ
دیگری این تنها یاران ّ
مطلعند.
در روایت دیگری فرمودند :ناگزیر صاحب این امر غائب خواهد ش���د ،و در دوران غیبت از
مردم دوری خواهد گزید ،مدینه نیکو منزلی است ،و با وجود سی تن دیگر تنهایی نیست».
افزون بر آن ،ش ��ماری از ثقات عدول ،که بدن و ذهن س ��المی داش ��ته اند ،در جریاناتی صحیح و
متعدد ،خبر از دیدن امام؟ع؟ داده اند.

ن �غ
را� ن���ز ن
ف
دار�د
وک�لا�ی ی�ر ا�ز س� ی� ن ی
امام مهدی؟جع؟ ی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در اینج ��ا عبارت ش ��یخ طوس ��ی؟حر؟ در کت ��اب غیبت  345/را از نظر می گذرانیم ،س���خن ایش���ان
ِشمایی از دستگاه وکالت و وکالی ستوده به دست می دهد ،ایشان می فرماید:

«فصل���ی در ذکر برخی گزارش���ات مرب���وط به س���فرای دوران غیبت؛ پیش از آنکه س���خن از
س���فیران دوران غیبت به میان آوریم ،به طور خالصه برخی اخبار درباره ی کس���انی که متولی
امور هریک از امامان بودند ،و نیز آنانی که ستوده و در راه حق بودند ،و کسانی که مذموم بوده
به کجراهه رفتند ،را ذکر می کنیم.
ّ
خواص ما بدترین خلق خدایند،
در برخ���ی روایات آمده که حضرات فرموده اند :خادمان و
لکن این فرمایش عام نیست [تا تمام خادمان را شامل گردد] ،بلکه این را درباره ی کسانی که
دین را تغییر دادند ،تبدیل و خیانت کردند _ هم چنان که خواهیم آورد _ فرموده اند.
محم���د بن عبد اهلل ب���ن جعفر حمیری از پدرش از محمد بن صال���ح همدانی نقل می کند:
من به صاحب الزمان؟ع؟ نامه نوش���تم :خان���واده ام مرا آزار داده ،با حدیثی که از پدرانت؟مهع؟
ّ
خواص ما بدترین خلق خدایند _ سرکوفت می زنند.
منقول است _ خادمان و
ْ
َ
در جوابش چنین نوش���تند :وای بر شما ،س���خن خدای متعال را نمی خوانیدَ :و�جَ َعل ن�ا بَ� ْي� نَ� ُه ْم
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َ َ ْ نَ ْ قُ َ َّ ت َ َ ْ ن َ ف َ قُ ً ظ َ ً
اه َر ة� 1،و ميان آنان و ميان شهرهايى كه در آنها بركت نهاده بوديم،
و ب� ي�� ال�رى ال ِ� ي� ب�ارك�ا ِ� ي�ها �رى � ِ

ش���هرهایى آش���کار قرار داديم؛ به خدا قسم ما شهرهایی هس���تیم که در آن برکت نهاده است ،و
شما شهرهای آشکارید.
[ش���یخ طوسی در ادامه می فرماید ]:از جمله س���تودگان حمران بن اعین است ،حسین بن
عبی���داهلل ،از ابو جعفر محمد بن س���فیان بزوفری ،از احمد ب���ن ادریس ،از احمد بن محمد بن
عیس���ی ،از حس���ن بن علی ب���ن فضال ،از عبد اهلل ب���ن بکیر ،از زراره روایت می کند :س���خن از
حمران بن اعین راندیم و امام باقر؟ع؟ فرمودند :به خدا س���وگند هرگز مرتد نمی ش���ود [و از حق
باز نمی گردد] ،آنگاه مدتی سکوت کردند ،سپس فرمودند :آری ،به خدا هرگز مرتد نمی شود.
دیگر از آنان مفضل بن عمر است ،با همین سند از احمد بن ادریس ،از احمد بن محمد بن
عیسی،از حسینبنسعید،از محمدبنابیعمیر،از حسینبناحمدمنقری،از اسدبنابیعالء،
از هش���ام ب���ن احم���ر :حضور امام صادق؟ع؟ رس���یدم و می خواس���تم در م���ورد مفضل بن عمر
از ایش���ان پرس���ش کنم ،ایش���ان در زمین خود بودند ،روز بس���یار گرمی بود و عرق بر سینه شان
جاری بود .پس خود ابتدا به س���خن کرده فرمودند :قس���م به خدایی که جز او خدایی نیست،
چه مرد خوبی اس���ت مفضل بن عمر جعفی ،قس���م به خدایی که جز او خدایی نیس���ت ،چه
م���رد خوبی اس���ت مفضل بن عمر جعفی _ من ش���مردم و س���ی و چند بار این س���خن را تکرار
کردند _ و فرمودند :او پدری بعد از پدری است.
از هشام بن احمر منقول است :اموالی را برای امام کاظم؟ع؟ به مدینه بردم ،ایشان فرمودند:
آن را برگیر و به مفضل بن عمر بسپار ،من نیز چنین کردم و در خانه ی مفضل آوردم.
موس���ی بن بکر گوید :خادم امام کاظم؟ع؟ بودم ،هرچه [اموال] به ایش���ان می رسید از سوی
مفضل بود .چه بس���یار می دیدم مردی چیزی می آورد ولی ایشان نمی پذیرفت و می فرمود :آن
را به مفضل برسان.
ّ
خواص امام صادق؟ع؟ بود .علت اینکه داود بن
دیگر از آنان معلی بن خنیس است ،او از
علی او را به قتل رس���اند همین بود .او نزد امام؟ع؟ س���توده بود ،بر اعتقاد به ایشان از دنیا رفت
 .1سوره ی سبأ 18/
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و جریان وی مشهور است.
از ابو بصیر روایت شده :هنگامی که داود بن علی معلی بن خنیس را به قتل رساند و به دار
آویخت ،این امر بر امام صادق؟ع؟ گران و س���خت آمد ،ایش���ان فرمودند :ای داود ! چرا خادم
و عهده دار امور من در مال و خانوادهام را کش���تی؟ به خدا قس���م او نزد خدا از تو وجیه تر است
_ و حدیث طوالنی است _.
در روایت دیگری فرمودند :به خدا قسم او داخل بهشت شد.
از جمله ی آنها نصر بن قابوس لخمی اس���ت ،در روایت اس���ت که وی بیس���ت س���ال وکیل
امام صادق؟ع؟ بود و کس���ی از آن خبر نداش���ت ،او مردی نیک و فاضل بود .عبدالرحمن بن
حجاج هم وکیل امام صادق؟ع؟ بود و در عصر امام رضا؟ع؟ با والیت ایشان از دنیا رفت.
دیگ���ر از آن���ان عب���د اهلل ب���ن جندب بجل���ی ب���ود ،وی وکی���ل امام کاظ���م و ام���ام رضا؟امهع؟،
و نزد ایشان عابدی بلند مرتبت بود ،آن گونه که در روایات آمده است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

از جمل���ه ،کس���انی ک���ه در روایت اب���و طالب قم���ی آمده اند ،وی گوی���د :در اواخ���ر عمر امام
ج���واد؟ع؟ نزد ایش���ان رفتم ،ش���نیدم که فرمودن���د :خداوند ب���ه صفوان بن یحی���ی ،محمد بن
سنان ،زکریا بن آدم و سعد بن سعد به خاطر من پاداش خیر دهد ،زیرا با من وفا کردند.
زکریا بن آدم از موالیان اهل بیت بود ،نامه ای از امام جواد؟ع؟ درباره ی او صادر شد :قضای
خداون���د در م���ورد مردی [زکریا] که از دنیا رفته اس���ت را بیان کردی [و خب���ر از مرگ او دادی]،
خ���دای تعال���ی او را در روزی که ب���ه دنیا آمد ،روزی ک���ه می میرد و روزی که زن���ده برانگیخته
می شود رحمت کند .در ایام زندگانی با شناخت حق و اعتقاد بدان زیست ،بر آن شکیبا بود
و پاداش خود را به حساب خدا گذاشت ،وظیفه ای که برای خدا و رسولش بر او واجب بود را
انجام می داد ،و بدون آنکه پیمان شکند یا جایگزینی [برای حق] قرار دهد از دنیا رفت ،پس
خدا به او پاداش نیتش را بدهد ،و جزای تالشش را عطا کند.
اما محمد بن سنان :از علی بن الحسین بن داود روایت شده :شنیدم امام جواد؟ع؟ محمد
بن سنان را به نیکی یاد کرده فرمودند :خدا به خاطر رضایت من از او ،از او رضا باشد ،زیرا نه
با من و نه با پدرم مخالفت نکرد.
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دیگر از آنان عبد العزیز بن مهتدی قمی اش���عری اس���ت ،از امام جواد؟ع؟ در مورد او صادر
شد :آن را دریافت کردم _ و الحمد هلل _ و دانستم صاحبان اموالی که به دستت رسید کیانند،
خدا گناهان تو و آنها را بیامرزد و بر ما و شما رحمت فرستد.
و نی���ز :خ���دا گناهت را ببخش���د و ما و تو را رحم���ت کند ،و به خاطر رضایت م���ن از تو ،از تو
راضی باشد.
دیگری علی بن مهزیار اهوازی اس���ت که ش���خصی س���توده بود .جماعتی ،از تلعکبری ،از
احمد بن علی رازی ،از حس���ین بن علی ،از ابو الحس���ن بلخی ،از احمد بن مابندار اسکافی،
از ع�ل�اء نداری ،از حس���ن بن ش���مون نقل میکنند ک���ه گفت :من این نامه را ک���ه به ّ
خط امام
جواد؟ع؟ بود برای علی بن مهزیار خواندم :بس���م اهلل الرحمن الرحیم ،ای علی ! خدا پاداشت
را نیک���و گردان���د ،در بهش���تش س���کنی ده���د ،در دنیا و آخرت از خ���واری مص���ون دارد ،و با ما
محشور فرماید.
یا علی ! من تو را در خیرخواهی ،اطاعت ،خدمت ،احترام و انجام آنچه بر تو واجب است
آزم���وده ام ،اگ���ر بگویم مانند ت���و را ندیده ام امید آن دارم که صادق بوده باش���م ،پس خداوند به
پاداش بهشت های فردوس را جایگاه پذیرایی ات قرار دهد که منزلت و نیز خدمت تو در گرما
و سرما و شب و روز بر من پوشیده نیست ،از خداوند مسئلت دارم که چون در قیامت خالئق
را گرد آورد ،به تو چنان رحمتی عطا کند که بدان غبطه خورند ،او شنونده ی دعاست.
از جمل���ه ای���وب ب���ن نوح ب���ن دراج ،عمرو بن س���عید مدائنی _ ک���ه از فطحیان ب���ود _ گوید:
در حض���ور امام هادی؟ع؟ در صریا 1بودم که ایوب بن نوح وارد ش���د و مقابل ایش���ان ایس���تاد،
حض���رت ب���ه او فرمانی دادند و رف���ت .آنگاه به من رو کردند و فرمودند :ای عمرو ! اگر دوس���ت
داری مردی از اهل بهشت را نظر کنی ،او را بنگر.
دیگری علی بن جعفر همدانی اس���ت ،وی مردی فاضل و رضایت بخش بود ،و در زمره ی
وکالی امام هادی و امام عس���کری؟امهع؟ قرار داش���ت .احمد بن عل���ی رازی ،از علی بن مخلد
ای���ادی ،از اب���و جعفر َعمری نق���ل می کند :ابو طاهر بن بالل به حج رفت ،و مش���اهده کرد علی
 .1منطقه ای نزدیک مدینه
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بن جعفر انفاق کالنی دارد .چون بازگش���ت به امام عس���کری؟ع؟ نامه ای در این باره نوش���ت،
حضرت در نامه ی او نگاش���تند :ما دس���تور داده بودیم صد هزار دینار به او بدهند ،بعد از آن
نیز فرمان دادیم همان مقدار را بپردازند ولی او برای حفظ ما نپذیرفت .ورود [و اظهار نظر] در
امر ما _ در آنچه ما خود آنان را دخالت نداده باشیم _ چه ربطی به مردم دارد؟
وی [پیشتر] نزد امام هادی؟ع؟ رفت و ایشان فرمان دادند سی هزار دینار به او بدهند.
دیگر از آنان ابو علی بن راشد است ،ابن ابی جید ،از محمد بن حسن بن ولید ،از صفار ،از
محمد بن عیس���ی روایت می کند :امام هادی؟ع؟ به ش���یعیان بغداد و مدائن و سواد و حوالی
آن نوش���ت :م���ن ابو علی بن راش���د را قائم مقام علی بن حس���ین بن عبد رب���ه و وکالیم در آنجا
گماردم ،و در فرمانبرداری از او اطاعت از خود ،و در س���رپیچی از او س���رپیچی از خود را الزم
دانستم ،و [این را] با ّ
خط خود نگاشتم.
محم���د بن یعقوب به طور مرفوع از محمد بن فرج نقل می کند :به ایش���ان [امام هادی؟ع؟]
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نامه ای نوش���تم و دربارهی ابو علی بن راش���د ،عیس���ی بن جعفر بن عاصم و ابن بند پرسیدم،
ایش���ان نوشتند :ابن راش���د _ که خدایش رحمت کند _ را یاد کردی ،او سعادتمند زندگی کرد
و ش���هید از دنی���ا رف���ت و برای ابن بند و عاصم���ی نیز دعا کردند .ابن بند را ب���ا عمودی زدند و
کشتند ،ابن عاصم را نیز بر روی پل سیصد تازیانه زدند ،و در دجله انداختند.
اینان ستودگان بودند ،از همه سخن نگفتیم زیرا معروفند و در کتاب ها از آنان یاد کرده اند».
قط ��ب راوندی؟حر؟ در الخرائج و الجرائح « :1108/ 3وکیل امام عس���کری؟ع؟ ش���یخ عثمان بن
س���عید عمری بود ،پس از او نیز پس���رش محمد بن عثمان عهده دار این امر شد ،بعد از ایشان
ابو القاس���م حسین بن روح ،و در ادامه شیخ ابو الحسن علی بن محمد سمری این منصب را
بر عهده گرفتند ،و پس از ایشان بود که غیبت طوالنی واقع شد.
هریک از اینان به اجمال و تفصیل از ّ
کم ّیت اموال اطالع داش���تند ،نام های صاحبان آنها
را می بردند ،و این آ گاهی را حضرت قائم؟ع؟ به آنان داده بود».
ش ��یخ حر عاملی؟حر؟ در وسائل الشیعة  79/ 20می نویسند« :فایده ی هفتم؛ سخن از اصحاب
اجم���اع و امث���ال آنان مانند صاحبان اصول و مش���ابهان ،و جماعتی ک���ه ائمه؟مهع؟ آنان را ثقه
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دانس���ته ،س���توده اند و فرمان داده اند به آنان رجوع ،و به روایاتی که نقل می کنند عمل ش���ود،
همانان که عدالتش���ان به تواتر معلوم اس���ت ،و وجودش���ان در س���ند قرینه ایس���ت که موجب
اطمینان به صدور حدیث می شود ،اگرچه با واسطه ی کسی روایت را بیاورند.
ش���یخ ثقه ی جلیل ابو عمرو کش���ی در کتاب رجال می نویس���د :ش���یعیان بر تصدیق اینان
_ ک���ه ی���اران امام باق���ر و امام صادق؟امهع؟ هس���تند _ اجم���اع و اتف���اق دارند ،و ب���ر فقاهت آنان
ترین اولین ش���ش تن هس���تند؛ زراره ،معروف بن خربوذ،
اذعان می کنند ،آنان می گویند :فقیه ِ
برید ،ابو بصیر اس���دی ،فضیل بن یس���ار و محمد بن مس���لم طائفی .آنان میگویند :فقیه ترین
اینان زراره اس���ت .برخی به جای ابو بصیر اس���دی ،ابو بصیر مرادی _ یعنی لیث بن بختری _
را آورده اند.
شیخ حر در ادامه احادیث عدیده ای در ستایش ،جاللت ،بلندای مرتبه و امر به مراجعه ی
به اینان را می آورد ،س���پس می فرمای���د :نام بردن فقهای اصحاب امام صادق؟ع؟؛ ش���یعیان
اتفاق دارند که هرچه از اینان به طور صحیح برسد صحیح است ،و گفتارشان صدق ،و پس
از آن شش نفری که بر شمرده و نام بردیم ،به فقاهت اینان _ که شش نفرند _ اذعان می کنند؛
جمیل بن دراج ،عبد اهلل بن مس���کان ،عبد اهلل بن بکیر ،حماد بن عیس���ی ،حماد بن عثمان
و ابان بن عثمان .آنان می گویند :ابو اس���حاق فقیه _ یعنی ثعلبة بن میمون _ بر این باور است
جوانان یاران امام صادق؟ع؟ هستند».
که فقیه ترین اینان جمیل بن دراج است ،و اینان
ِ
هم ��ان  88/ 20می ن ��گارد« :جماعتی که امامان؟مهع؟ آنان را ثقه دانس���ته ،س���توده اند و فرمان
داده ان���د ب���ه آنان رجوع ،و به روایاتی که نقل می کنند عمل ش���ود ،و آن���ان را وکیل خود و مرجع
ش���یعیان قرار داده اند ،بس���یارند ،و م���ا تعدادی از آنان را برمی ش���مریم .بیش���تر آنان در کتاب
غیب���ت ش���یخ طوس���ی آمده ان���د و برخی نی���ز در باب قض���اوت گذش���ت ،و گروه���ی دیگر نیز
خواهند آمد.
برخ���ی از واال رتبگان و ب���زرگان آنان ایش���انند :محمد بن عثمان عمری ،عثمان بن س���عید
عمری ،حس���ین بن روح نوبختی ،علی بن محمد س���مری ،حمران بن اعین ،مفضل بن عمر،
معل���ی ب���ن خنی���س ،نص���ر ب���ن قاب���وس ،عبدالرحم���ن ب���ن حج���اج ،عب���د اهلل ب���ن جن���دب،
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صفوان بن یحیی ،محمد بن س���نان ،زکریا بن آدم ،س���عد بن س���عد ،عبد العزیز بن مهتدی،
عل���ی ب���ن مهزیار ،ایوب بن نوح ،علی بن جعف���ر همانی ،ابو علی بن راش���د ،بنو فضال ،زراره،
برید عجلی ،ابو بصیر لیث بن بختری ،محمد بن مس���لم ،ابو بصیر اسدی ،حارث بن مغیره،
ابان بن تغلب ،ابان بن عثمان ،یونس بن عبدالرحمن ،علی بن حدید ،ابو الحس���ین محمد
ب���ن جعف���ر اس���دی _ یعنی محمد بن اب���ی عبد اهلل _ ،احمد بن اس���حاق اش���عری ،ابراهیم بن
محم���د همدان���ی ،احم���د بن حم���زة بن الیس���ع ،حاجز ب���ن یزید ،محم���د بن علی ب���ن بالل،
عاصم���ی ،محم���د ب���ن ابراهیم ب���ن مهزی���ار و پدرش ،محم���د بن صال���ح همدان���ی و پدرش،
قاس���م بن عالء ،محمد بن ش���اذان نیش���ابوری ،فضل بن شاذان نیش���ابوری ،علی بن مهزیار،
حارث مرزبانی و دیگران.
اب���ن طاووس در کش���ف المحج���ة از کتاب الرس���ائل محمد بن یعقوب کلین���ی از علی بن
ابراهی���م با س���ند خ���ود روایت می کن���د :امیرالمؤمنین؟ع؟ کات���ب خود عبد اهلل ب���ن ابی رافع را
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فراخوان���ده فرمودند :ده تن از افراد مورد اعتماد مرا بیاور ،وی عرضه داش���ت :یا امیرالمؤمنین !
آن���ان را ن���ام ببرید ،فرمودند :اصبغ بن نباته ،ابو الطفیل عامر بن واثله ی کنانی ،زر بن حبیش،
جویرة بن مس���هر ،خندف بن زهیر ،حارث بن مص���رف ،حارث اعور ،علقمة بن قیس ،کمیل
بن زیاد و عمیر بن زراره را بیاور...
شیخ صدوق در عیون االخبار با سند سابق از فضل بن شاذان از امام رضا؟ع؟ نقل می کند
خالص اس�ل�ام گواه���ی به ال إله إال اهلل ...بیزاری جس���تن از
ک���ه در نامه ای به مأمون نوش���تند:
ِ
کس���انی که به ّ
حق آل محمد ظلم کردند ...دوستی امیرالمؤمنین؟ع؟ و کسانی از صحابه که
مورد قبول [اهل بیت؟مهع؟] هس���تند ،در راه پیامبرش���ان؟ص؟ س���لوک نمودند ،و [دین را] تغییر
ندادند و تبدیل نکردند ،مانند سلمان فارسی ،ابو ذر غفاری ،مقداد بن اسود ،عمار بن یاسر،
حذیفة بن یمان ،ابو الهیثم [بن] تیهان ،س���هل ب���ن حنیف ،عثمان بن حنیف و دو برادرش،
عب���ادة بن صامت ،ابو ای���وب انصاری ،خزیمة بن ثابت ذو الش���هادتین،ابو س���عید خدری و
امثال آنان _ که خدا از آنان راضی باش���د _ ،و دوس���تی پیروان و ش���یعیان آنان و کس���انی که به
هدایت آنها رهنمون شده و بر راهشان سیر می کنند.
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کش���ی از ثق���ات از ابو محمد رازی نق���ل می کند :من و احمد بن ابی عبد اهلل برقی در س���امرا
1
غائب بیمار 2ثقه است ،ایوب بن نوح ،ابراهیم
بودیم که فرس���تاده ی آن مرد ؟ع؟ آمد و گفتِ :

بن محمد همدانی ،احمد بن حمزه و احمد بن اسحاق همه ثقه هستند .شیخ نیز در کتاب
غیبت مشابه آن را می آورد.
کش���ی می فرماید :برخی ثقات در نیش���ابور توقیعی طوالنی [از امام عسکری؟ع؟ به اسحاق
بن اس���ماعیل] ذکر کرد ،در قس���متی از آن آمده :ای اسحاق ! نامه ی ما را بر باللی _ که خدا از
او رضا باش���د _ بخوان ،زیرا او ثقه ی امین و آ گاه بر واجب خویش اس���ت .آن را بر محمودی _
که خدایش از بال نگاه دارد _ نیز بخوان که ما چقدر اطاعت او را می ستاییم .چون وارد بغداد
موالی ما [اموال را] دریافت می کند نیز قرائت کن.
شدی آن را بر دهقان وکیل و ثقه ی ما که از
ِ
کلینی از محمد بن یحیی ،از احمد بن محمد ،از عبد اهلل بن احمد ،از ابراهیم بن حسن،
از وهیب بن حفص ،از اس���حاق بن جریر روایت می کند که امام صادق؟ع؟ فرمودند :س���عید
بن مس���یب ،قاس���م بن محمد بن اب���ی بکر و ابو خال���د کابلی از ثقات علی بن الحس���ین؟ع؟
بودند...
در کتاب المواریث نیز حدیث محمد بن مس���لم از امام باقر؟ع؟ گذشت که فرمودند :جابر
از رس���ول خدا؟ص؟ برای���م حدیث گف���ت _ و جاب���ر دروغ نمی گفت  :پس���ر برادر با پ���در بزرگ هم
سهم است.
در مواقیت نیز حدیث یزید بن خلیفه گذش���ت ،وی گفت :به امام صادق؟ع؟ گفتم :عمر
بن حنظله برای ما روایت کرد که شما وقتی را [برای نماز] مشخص کرده اید ،ایشان فرمودند:
پس بر ما دروغ نمی گوید.
در کت���اب قض���ا نیز گذش���ت ک���ه امام عس���کری؟ع؟ در م���ورد کتب بن���ی فض���ال فرمودند:
روایاتشان را اخذ کنید ،ولی آراء آنان را واگذارید.
ش���یخ صدوق در اکمال الدین از محمد بن محمد خزاعی ،از ابو علی اس���دی ،از پدرش،
س���ال  248آمده ،به نظر می رس���د
 .1از ضمیمه کردن این روایت ،به روایت دیگر رجال کش���ی  527/که در آن س���خن از ِ
مقصود از مرد در این گزارش ،امام هادی؟ع؟ باشد که به جهت تقیه به نامشان تصریح نشده است .م
 .2با توجه به پاورقی پیشین ،بعید نیست مقصود از وی علی بن جعفر همانی باشد .م
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از محمد بن ابی عبد اهلل کوفی می آورد که وی تعداد کسانی را که خود اطالع دارد و از جمله
افرادی هس���تند که از معجزات صاحب الزمان؟ع؟ آ گاه بوده و ایشان را دیده اند ذکر می کند؛
از وکالی حضرتَ :عمری و پس���رش ،حاجز ،باللی و عطار از بغداد ،عاصمی از کوفه ،محمد
بن ابراهیم بن مهزیار از اهواز ،احمد بن اس���حاق از قم ،محمد بن صالح از همدان ،س���امی و
اس���دی یعن���ی خود محمد بن ابی عبد اهلل از اهل ری ،قاس���م بن ع�ل�اء از آذربایجان و محمد
بن ش���اذان نعیمی از نیش���ابور .از غیر وکیالن :ابو القاس���م بن ابی حابس از بغداد ،و جماعت
بسیاری را نام می برد.
شهید ثانی در شرح الدرایة می فرماید :عدالتی که در راوی معتبر است از تصریح دو عادل
و یا اس���تفاضه ی آن شناخته می شود ،یعنی عدالتش میان روایت پژوهان و دیگر از اهل علم
مش���هور باشد ،مانند مشایخ پیشین ما از دوران ش���یخ محمد بن یعقوب کلینی تا این زمان،
اح���دی از این مش���ایخ مش���هور نیاز ندارد کس���ی به عدالت���ش تصریح کن���د و از آن خبر دهد،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

زی���را در تمام���ی اعص���ار وثاق���ت ،دق���ت و ورع آنان _ ع�ل�اوه بر عدالت _ مش���هور بوده اس���ت،
و دیگرانند که نیازمند تصریح به عدالت هستند.
ح���ق آن اس���ت که بس���یاری از عالمان پیش���ین ما و مصنفان���ی که در کتب رج���ال _ بدون
آنکه ضعیف ش���مرده ش���وند _ یاد شده اند ،این چنینند ،و این به جهت آثار آشکار و حاالت
مشهور آنهاست ،اگرچه در برخی موارد به توثیق آنان تصریح نکرده باشند.
از ام���وری که س���خن ش���هید ثان���ی را تأیید می کند ،آن اس���ت ک���ه نقل ش���ده در زمان ظهور
امام���ان؟مهع؟ برخی اف���راد ضعیف ،حدیث وض���ع می کرده اند ،ولی افراد م���ورد اعتماد روایاتی
را که در آنها تردید داش���تند بر امامان؟مهع؟ و نیز کتب معتبر عرضه می نمودند ،و ائمه؟مهع؟ نیز
خود _ در غالب موارد _ ابتدا به س���خن کرده از حدیث دروغین خبر می دادند .از هیچ یک از
ّ
ش���خصیت های مشهور شیعه نقل نشده که در دوران غیبت ،حدیثی وضع و به امامان؟مهع؟
نس���بت داده ش���ود .حتی اگ���ر هم رخ داده باش���د ،به طور قطع هی���چ م���وردی از آن در روایات
علمای مشهور شیعه نیامده است ،و این مطلب ضروری است ،و اهلل اعلم».
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سع�د و محمد ب� ن� ث
ث
ع� ن
ع� ن
ما�
ما� ب� ن� ی
ش ��یخ طوس ��ی در رجال  389/می ن ��گارد« :عثمان بن س���عید عمری ّ
س���مان ،اب���و عمرو کنیه
دارد ،و او را ّزیات نیز گویند .یازده س���ال داشت که خادم امام هادی؟ع؟ شد ،ایشان عهدی
معروف به او دارند».
ایش ��ان در غیبت  353/می نویسند« :اما سفیران س���توده در زمان غیبت :نخست آنان کسی
اس���ت که امام هادی و پسرش���ان امام عس���کری؟امهع؟ او را گماردند ،یعنی ش���یخ مورد اعتماد
اب���و عم���رو عثمان بن س���عید َعمری؟حر؟ که اس���دی ب���ود .جهت اینک���ه به او َعم���ری گویند در
س���خن اب���و نصر هب���ة اهلل بن محمد بن احمد کاتب پس���ر دخت���ر ابو جعفر عمری آمده اس���ت،
وی گوید :او اس���دی ب���ود ،و به پدر بزرگش منس���وب کردند لذا عمری عن���وان گرفت ،گروهی
از ش���یعیان می گویند :امام عسکری؟ع؟ فرمودند :در کس���ی [نام] عثمان و [کنیه ی] ابو عمرو
جمع نمی شود ،و فرمان دادند کنیه اش شکسته شود ،لذا [به جای ابو عمرو] عمری گفتند.
به ایش���ان عس���کری نی���ز می گفتند ،زیرا اهل عس���کر س���امرا بود ،و نیز ّ
س���مان ،چ���ون که به
وس���یله ی روغن تجارت میکرد تا این امر پوش���یده باشد .ش���یعیان اموالی را که واجب بود به
امام عس���کری؟ع؟ برسانند به او می س���پردند و او هم _ به علت تقیه _ در میان کیسه و مشک
روغن می گذاشت و نزد ایشان می برد.
جماعتی ،از ابو محمد هارون بن موس���ی ،از ابو علی محمد بن همام اس���کافی ،از عبد اهلل
ب���ن جعفر حمیری ،از احمد بن اس���حاق بن س���عد قم���ی روایت می کنن���د :روزی حضور امام
ه���ادی؟ع؟ رس���یدم و ع���رض کردم :آقای م���ن ! من گاهی حضورت���ان می رس���م و گاه نه ،برایم
ممکن نیس���ت همه وقت نزد شما بیایم ،س���خن که را پذیرفته و فرمان که را به انجام رسانم؟
فرمودند :این ابو عمرو ثقه ی امین است ،هرچه به شما بگوید از من می گوید ،و هرچه برساند
از من می رساند.
پس از اینکه ایشان از دنیا رفتند ،روزی خدمت امام عسکری؟ع؟ رسیدم و همان سخن را
گفتم ،ایش���ان هم فرمودند :این ابو عمرو ثقه ی امین اس���ت ،ثقه ی [امام] گذشته و مورد وثوق
من در حیات و موت ،هرچه به شما بگوید از من می گوید ،و هرچه برساند از من می رساند.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
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ابو محمد هارون گوید :ابو علی از ابو العباس حمیری نقل می کند :ما این س���خن را بس���یار
یاد می کردیم و از جاللت جایگاه ابو عمرو سخن می گفتیم.
جماعت���ی ،از ابو محم���د ه���ارون ،از محم���د بن همام ،از عب���د اهلل بن جعفر نق���ل می کنند:
پس از درگذش���ت امام عس���کری؟ع؟ س���الی حج گزاردیم .پس از آن نزد احمد بن اسحاق در
بغ���داد آم���دم و دیدم ابو عمرو نیز آنجاس���ت .من با اش���اره به احمد بن اس���حاق گفتم :ما این
ش���یخ را ثقه و رضایت بخش می دانیم ،ایش���ان درباره ی شما مطالبی گفتند _ و هرآنچه را که
از احمد بن اس���حاق درباره ی فضل ابو عمرو و منزلت وی به یاد داش���تم بیان کردم _ ،و ش���ما
از کس���انی هستید که در سخن و صدقش���ان تردیدی نیست ،تو را به ّ
حق خدا و دو امامی که
ثقه ات دانستند ،آیا صاحب الزمان پسر امام عسکری؟ع؟ را دیده ای؟ او گریست و فرمود :به
شرطی که تا زنده ام با احدی از آن سخن نگویی ،من نیز پذیرفتم ،فرمود :ایشان؟ع؟ را دیدم و
گردنش چنین بود _ مقصودش این بود که گردنی درش���ت و نیکو داشت _ .گفتم :نام ایشان؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

فرمود :از این مطلب نهی شده اید.
نصر کاتب هب���ة اهلل بن محمد بن احمد
احم���د بن علی بن نوح ابو العباس س���یرافی ،از ابو ِ
معروف به ابن برینه ،از برخی بزرگان و ش���رفای شیعه و اصحاب حدیث ،از ابو محمد عباس
ب���ن احم���د صائغ ،از حس���ین بن احمد خصیبی ،از محمد بن اس���ماعیل حس���نی و علی بن
عبد اهلل حس���نی روایت می کنند :در س���امرا خدمت امام عسکری؟ع؟ رس���یدیم ،جماعتی از
ش���یعیان نیز حضور داش���تند ،بدر خادم وارد ش���د و گف���ت :موالی من ! قوم���ی ژولیده و غبار
آلود بر در هس���تند ،حضرت فرمودند :اینان گروهی از شیعیان ما در یمن هستند _ در جریانی
طوالن���ی ت���ا آنجا ک���ه آن دو گویند :امام عس���کری؟ع؟ به ب���در فرمودند :برو وعثمان بن س���عید
عمری را بیاور ،اندک زمانی گذشت که عثمان وارد شد ،ایشان فرمودند :ای عثمان ! برو که تو
وکیل و ثقه ی امین بر مال خدایی ...بر من گواه باش���ید که عثمان بن س���عید عمری وکیل من
مهدی شما.
است ،و پسرش محمد وکیل پسرم
ِ
احم���د بن علی بن نوح ابو العباس س���یرافی ،از ابو نصر کاتب هب���ة اهلل بن محمد بن احمد
پس���ر دختر ابو جعفر عمری _ که خدا روح او را پاک قرار دهد و راضی گرداند _ از اس���اتید خود
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روایت کرد :هنگامی که امام حس���ن عس���کری؟ع؟ از دنیا رفت ،عثمان بن س���عید _ که خدا
از او راضی باش���د و او را راضی گرداند _ در غس���ل ایش���ان حضور یافت و تمامی امور ایش���ان از
تکفی���ن ،حن���وط و خاکس���پاری را _ که بدان مأمور ب���ود _ بر عهده گرفت ،و ای���ن بابت اوضاع
غیر قابل انکار آن زمان بود.
توقیعات صاحب االمر؟ع؟ ّ
توس���ط عثمان بن س���عید و پس���رش ابو جعفر محمد بن عثمان
به ش���یعیان و ّ
خاصان امام عسکری؟ع؟ می رسید ،توقیعاتی دربردارنده ی امر و نهی ،و پاسخ
س���ؤاالتی که ش���یعیان بدان نیاز داش���تند ،ب���ا همان ّ
خطی ک���ه در زندگی امام عس���کری؟ع؟
صادر می شد.
ش���یعیان نی���ز ب���ه عدالت ای���ن دو اعتقاد داش���تند تا آنکه عثم���ان بن س���عید _ که خدایش
رحمت کند و رضا باش���د _ از دنیا رفت .پس���رش ابو جعفر او را غسل داد و تجهیز کرد ،تمامی
ام���ور پدر نیز به او منتقل ش���د ،ش���یعیان هم بر عدال���ت ،وثاقت و امان���ت وی اتفاق کردند ،و
این به خاطر آن بود که در حیات امام عس���کری؟ع؟ ،وپس از وفات ایش���ان در حیات پدرش
عثمان ،بر امانت و عدالت وی تصریح شده بود و مأمور بودند بدو رجوع کنند.
جعف���ر ب���ن محمد بن مالک فزاری ّبزاز ،از جماعتی از ش���یعه از جمله علی بن بالل ،احمد
بن هالل ،محمد بن معاویة بن حکیم و حسن بن ایوب بن نوح _ در جریانی مفصل و مشهور
حجت بعد از ایشان سؤال کنیم
_ روایت می کند که گفتند :نزد امام عس���کری؟ع؟ رفتیم تا از
ِ
و چهل نفر در مجلس حضور داش���تند ...ناگهان پس���ری بسان پاره ی ماه که شبیه ترین مردم
به ابو محمد؟ع؟ بود حاضر ش���د ،امام؟ع؟ فرمودند :این امام ش���ما بعد از من و خلیفه ی من
ب���ر شماس���ت ،از او فرمان بری���د و پس از من پراکنده نش���وید که در اعتق���ادات خویش هال ک
خواهید شد.
بدانید ! شما او را بعد از این روز دیگر نخواهید دید تا آنکه بر او ّ
سن و سالی بگذرد ،پس ،از
عثمان ،آنچه را میگوید بپذیرید و به فرمانش عمل کنید ،سخن او را قبول کنید که خلیفه ی
امامتان است و بدو رجوع می شود.
اب���و نص���ر هبة اهلل بن محم���د گوید :قبر عثمان بن س���عید در غرب بغداد در ش���ارع المیدان

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
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اس���ت ،در ابتدای موض���ع معروف در کوچه ی معروف به جبله ،در مس���جد کوچه و در طرف
راست کسی که وارد می شود ،و قبر در قبله ی مسجد قرار دارد.
ش���یخ طوس���ی در ادامه خود می افزاید :من قبر او را در همانجا که وی گفت دیده ام ،جلوی
آن دیواری بنا کردهاندو محراب در آن دیوار است .در کنار آن دری است که به موضع قبر که
در اتاقی تنگ و تاریک قرار دارد می رسد .ما پیشتر ماه به ماه به زیارت آن می رفتیم ،و از زمان
ورودم به بغداد یعنی سال چهار صد و هشت تا چهار صد و سی و اندی نیز چنین می کنم.
بع���د از آن رئی���س اب���و منصور محم���د بن فرج آن دیوار را برداش���ت و قبر را آش���کار س���اخت
ّ
و صندوق���ی ب���ر آن ق���رار داد .آن قب���ر در مکان���ی مس���قف ق���رار دارد و کس���ی ک���ه بخواه���د
به زیارت آن می رود.
اهالی آن محله به زیارت او تبرک می جویند و می گویند :او مردی صالح بوده است ،گاه نیز
می گویند :او پسر دایه ی امام حسین؟ع؟ است ،ولی حقیقت امر را نمی دانند.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قبر ایشان تا اآلن که سال چهار صد و چهل و هفت است ،به همان حال باقی است.

خ
رامو� ا�و � ف
ع�ر محمد ب� ن� ث
ع� ن
سع�د عمری
ما� ب� ن� ی
س� ن� پ� ی� ن ب ج
عب���د اهلل بن جعفر حمیری گوید :برای ش���یخ ابو جعفر محمد بن عثمان بن س���عید عمری
_ که خدا روحش را پاک قرار دهد _  ،در تس���لیت وفات پدرش _ که خدای تعالی از او راضی
ّ
ّ
باش���د _ توقیع صادر ش���د و در قس���متی از آن آمده بود :إنا هلل و إنا إلیه راجعون ،تسلیم فرمان و
راضی به قضای او هستیم ،پدرت سعادتمند زیست و ستوده از دنیا رفت ،خدایش رحمت
کند و به اولیاء و امامانش؟مهع؟ ملحق گرداند .او هماره در فرمان آنان می کوشید ،و در آنچه او
را ب���ه خدای عزیز و جلیل و آنان نزدیک می نمود ت�ل�اش می کرد ،خدا چهره اش را زیبا گرداند
و از لغزشش درگذرد.
در پ���اره ای دیگ���ر آم���ده ب���ود :خدا به ت���و پاداش ف���راوان دهد و صب���ری نیکو عطا کن���د ،تو به
مصیبت دچار ش���دی ،ما نیز ،فراق او تو را تنها کرد ،ما را نیز ،پس خدا او را در بازگش���تگاهش
مسرور گرداند .از کمال سعادت وی آن است که خدای متعال فرزندی چون تو روزی اش کرد

1110

که پس از او جانشینش باشد ،به فرمان او قائم مقامش شود ،و بر او رحمت فرستد .می گویم:
الحمد هلل ،زیرا جان ها به جایگاه تو و آنچه خدای عزوجل در تو و نزد تو قرار داده آرام اس���ت،
خداوند تو را یاری کند ،نیرو ،توان و توفیق دهد ،و ّ
ولی ،حافظ ،نگاهدار و کفایتگر تو باشد.
جماعت���ی ،از ه���ارون ب���ن موس���ی ،از محمد بن هم���ام ،از عب���د اهلل بن جعف���ر حمیری نقل
می کنند :هنگامی که ابو عمرو _ که خدای تعالی از آن راضی باش���د _ از دنیا رفت ،نامه ها با
هم���ان ّ
خطی که [در زمان حیات او] برایمان می آمد ،رس���ید و ابو جعف���ر _ که خدایش راضی
باشد _ را جانشین وی قرار داد.
با همین س���ند از محمد بن همام :محمد بن حمویه بن عبد العزیز رازی در س���ال دویست
و هش���تاد ،از محمد بن ابراهیم بن مهزیار اهوازی برایم چنین نقل کرد :پس از وفات ابو عمرو
این نامه برایم آمد :پس���ر _ که خدا او را نگاه دارد _ در حیات پدر _ که خدا از او راضی باش���د،
او را راض���ی گردان���د و چهره اش را زیبا قرار دهد _ هماره مورد وثوق ما بود .او نزد ما همان جای
پدر را دارد و به امر ماس���ت که فرمان می دهد و بدان عمل می کند ،خداوند او را مورد عنایت
قرار دهد ،پس به سخن او عمل کن و مراجعین ما را از این مطلب بیاگاهان.
جماعتی ،از ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه و ابو غالب زراری و ابو محمد تلعکبری،
از محم���د بن یعقوب از اس���حاق ب���ن یعقوب روایت می کنند :از محم���د بن عثمان عمری؟حر؟
درخواس���ت کردم نامه ای را که در آن س���ؤاالت مش���کلم را مطرح کرده بودم به ناحیه برساند،
توقیع با ّ
خط موالیمان صاحب الدار؟ع؟ چنین آمد و پیش���تر گذش���ت :اما محمد بن عثمان
عمری _ که خدا از او ،و پیش���تر از پدرش راضی باش���د _ ؛ ثقه ی من اس���ت و نامه ی او نامه ی
من است.
ابو العباس گوید :هبة اهلل بن محمد پسر دختر ام کلثوم دختر ابو جعفر عمری از مشایخش
چنین نقل کرد :شیعیان به عدالت عثمان بن سعید و محمد بن عثمان _ که خدا رحمتشان
کن���د _ اعتقاد داش���تند تا آنکه ابو عمرو عثمان بن س���عید _ که خدای���ش رحمت کند _ از دنیا
رفت .پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان او را غسل داد و تجهیز کرد ،تمامی امور پدر نیز به او
منتقل ش���د ،ش���یعیان هم بر عدالت ،وثاقت و امانت وی اتفاق کردند ،و این به خاطر آن بود
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که در حیات امام عس���کری؟ع؟ ،وپس از وفات ایش���ان در حیات پ���درش عثمان ،بر امانت و
عدالت وی تصریح شده بود و مأمور بودند بدو رجوع کنند.
اختالفی در عدالت و تردیدی در امانت او نیست .در طول حیات او و امور مهم ،توقیعات
ب���ه واس���طه ی او برای ش���یعیان می آم���د ،و با هم���ان ّ
خطی بود ک���ه در حیات پ���درش عثمان
می رسید .شیعه در این امر جز او را نمی شناخت و به کس دیگری رجوع نمی کرد.
براهین بس���یاری از او نقل ش���ده ،معجزات امام؟ع؟ بر دس���تان او آش���کار شد ،و همچنین
اس���ت ام���وری ک���ه از جانب امام؟ع؟ به ش���یعیان خبر م���ی داد و موجب فزون���ی بصیرت آنان
نس���بت به این امر بود ،و این ها نزد ش���یعیان مش���هور اس���ت و ما برخی موارد آن را پیش���تر ذکر
کردیم ،از این رو تکرار نمی کنیم ،زیرا همین قدر برای انسان منصف کافی است.
اب���ن ن���وح گوی���د :ابو نص���ر هبة اهلل پس���ر دختر ام کلث���وم دختر اب���و جعفر عم���ری برایم گفت:
ابو جعفر محمد بن عثمان عمری ،در فقه کتاب هایی بر اس���اس آنچه خود از امام عسکری و
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

صاحب؟امهع؟ و نیز از پدرش عثمان بن س���عید _ از امام عس���کری و امام هادی؟امهع؟ _ شنیده،
نگاش���ته بود ،برخی از آن کتب کتب االش���ربة اس���ت .ام کلثوم دختر ابو جعفر _ که خدا از او
راضی باشد _ می گوید :این کتب ،هنگام ّ
وصیت به ابو القاسم حسین بن روح ،به او که آنها
را در اختیار داشت رسید.
اب���و نصر گوی���د :گمان می کنم ام کلثوم در ادامه گفت :پس از او هم به ابو الحس���ن س���مری
منتقل شد.
اب���و جعف���ر بن بابوی���ه گوید :از محم���د بن عثمان عمری؟حر؟ روایت ش���ده که گف���ت :به خدا
سوگند صاحب این امر ،هر ساله در موسم حاضر می شود ،مردم را می بیند و می شناسد ،ولی
آنان ایشان را می بینند و نمی شناسند.
جماعتی ،از محمد بن علی بن الحسین ،از پدرش ،محمد بن الحسن و محمد بن موسی
بن متوکل ،از عبد اهلل بن جعفر حمیری چنین نقل کردند :از محمد بن عثمان _ که خدا از او
رضا باش���د _ س���ؤال کردم :آیا صاحب این امر را دیده ای؟ فرمود :آری ،و آخرین بار کنار بیت
اهلل الحرام بود و ایشان عرضه می داشت :خدایا ! آنچه را به من وعده دادی به انجام رسان.
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محمد بن عثمان گفت :آن حضرت؟ع؟ را دیدم که در کنار مس���تجار دست در پرده های
کعبه آویخته و عرضه میدارد :خدایا ! انتقام مرا از دشمنانت بگیر.
ب���ا همی���ن س���ند از محمد ب���ن عل���ی ،از پ���درش ،از عل���ی ب���ن س���لیمان زراری ،از علی بن
صدقه ی قمی؟حر؟ :بدون آنکه محمد بن عثمان عمری پرسش���ی کن���د ،توقیعی برای او آمد تا
به کس���انی که از نام [امام؟ع؟] می پرس���ند خبر دهد :یا س���کوت و بهش���ت ،و یا کالم و آتش،
زیرا اگر آنان [ش���یعیان] از نام آ گاه ش���وند آن را نشر می دهند ،و اگر بر مکان واقف گردند بدان
راهنمایی می کنند.
اب���ن ن���وح گوید :ابو نصر هب���ة اهلل بن محمد ،از ابو علی بن ابی جید قمی؟حر؟ ،از ابو الحس���ن
عل���ی ب���ن احمد دالل قمی برایم چنین نقل کرد :روزی نزد اب���و جعفر محمد بن عثمان رفتم تا
سالمی بگویم ،دیدم مقابل او چوبی قرار دارد و نقاشی بر روی آن مشغول کار است و آیاتی از
قرآن و اسامی ائمه؟مهع؟ را در اطرافش می نگارد ،گفتم :آقای من ! این چوب چیست؟ فرمود:
این برای قبر من است و در آن خواهد بود ،و بر روی آن قرار داده می شوم _ و شاید گفت :بدان
تکیه داده می ش���وم _ ،از [آماده س���ازی] قبر فارغ ش���ده ام .هر روز درون قبر می روم و یک جزء
ق���رآن تالوت کرده بی���رون می آیم _ او [ابن ابی جید] گفت :گمان می کنم علی بن احمد دالل
گفت :محمد بن عثمان دس���ت مرا گرفت و برد و قبر را به من نمایاند _ ،پس چون روز فالن از
ماه فالن از سال فالن فرا رسید ،نزد خدای عزوجل خواهم رفت و در اینجا به همراه این چوب
دفن خواهم شد.
وقتی از حضور او بیرون آمدم آنچه را گفته بود یادداشت کردم و مراقب بودم .مدت زیادی
نگذش���ت که ابو جعفر بیمار ش���د و در همان روز و ماه و س���الی که گفته بود از دنیا رفت و در
همان مکان به خاک سپرده شد.
ابو نصر هبة اهلل گوید :من این مطلب را از غیر ابو علی نیز ش���نیدم ،ام کلثوم دختر ابو جعفر
_ که خدا از او و پدرش راضی باشد _ نیز آن را برایم نقل نمود.
جماعتی ،از ابو جعفر محمد بن علی بن الحس���ین ،از محمد بن علی بن اس���ود قمی نقل
کردن���د :اب���و جعفر عم���ری؟حر؟ برای خود قبری کند و آن را با س���اج آماده نم���ود ،در این باره از او

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن

سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1113

سؤال کردم ،فرمود :مردم اغراضی دارند.
ً
بعدا نیز در این باره س���ؤال کردم و گفت :امر ش���ده ام که کار خود را به پایان برسانم .و بعد از
دو ماه از دنیا رفت _ خدا از او رضا باشد و او را راضی گرداند _.
اب���و نصر هبة اهلل گوید :به دس���ت ّ
خط ابو غال���ب زراری _ که خدایش رحمت کند و بیامرزد
_ چنین یافتم :ابو جعفر محمد بن عثمان عمری در آخر جمادی االولی س���ال س���یصد و پنج
از دنیا رفت.
ابو نصر هبة اهلل بن محمد بن احمد گوید :ابو جعفر عمری به س���ال س���یصد و چهار از دنیا
رفت ،در حالی که نزدیک به پنجاه سال عهده دار این امر بود 1.مردم اموال را نزد او می آوردند،
و او توقیع���ات _ پیرام���ون امور ّ
مهم دین و دنیا ،و س���ؤاالت مردم و پاس���خ های ش���گفت _ را با
همان دس���ت ّ
خطی که در زندگانی امام حس���ن عسکری؟ع؟ به آنان می رسید ،بر آنان عرضه
می نمود _ خدا از او راضی باشد و او را راضی گرداند _.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابو نصر هبة اهلل گوید :قبر ابو جعفر محمد بن عثمان ،در کنار مادرش در شارع باب الکوفه
است ،در محلی که خانه هایش در آن بود ،و هم اکنون در وسط بیابان قرار دارد.

ا�و � ف
ع�ر محمد ب� ن� ث
ط� ق� ف� ن
ع� ن
رما� امام؟ع؟
سع�د عمری ،ب
ما� ب� ن� ی
ب ج
نش ن خ ق
ق
حس� ن� ب� ن� روح را �ج ا�� ی�� �ود �رار می دهد
با�و ال�اسم ی
حسین بن ابراهیم قمی ،از ابو العباس احمد بن علی بن نوح؟حر؟ ،از ابو علی احمد بن جعفر
بن سفیان بزوفری؟حر؟ ،از ابوعبد اهلل جعفر بن محمد مدائنی معروف به ابن قزدا در مقابر قریش
[کاظمین؟امهع؟] چنین برایم نقل کرد :من هنگامی که مالی را برای ش���یخ ابو جعفر محمد بن
عثمان عمری؟حر؟ می بردم ،عادتم این بود که سخنی می گفتم که هیچ کس با او چنین سخن
نیاغازد ،می گفتم :این مال که فالن مقدار اس���ت برای امام؟ع؟ است ،او هم می گفت :آری،
 .1با توجه به اینکه آغاز غیبت صغری در سال دویست و شصت هجری بوده و از آن زمان تا سال سیصد و چهار ،چهل
و چهار سال بیشتر نیست ،می توان گفت :مقصود از اینکه ایشان حدود پنجاه سال این امر را بر عهده داشته ،آن است
که هم در زمان امام عس���کری؟ع؟ و هم در دوران س���فارت پدر ،اموری را بر عهده داش���ته اس���ت ،همان گونه که از روایت
کافی  330/ 1و نیز غیبت شیخ طوسی  360/استفاده می گردد .م
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آن را بگ���ذار ،من دوباره باز می گش���تم و می گفتم :تو می گویی برای امام اس���ت؟ او هم پاس���خ
می داد :آری ،برای امام؟ع؟ است و آن را دریافت می کرد.
آخرین باری که خدمت ایش���ان رسیدم چهار صد دینار با خود همراه داشتم ،طبق عادت
همان سخن را گفتم ،ولی ایشان فرمود :آن را نزد حسین بن روح ببر ،من درنگ کردم و گفتم:
آیا طبق عادت ،شما آن را می گیرید؟ ایشان سخن مرا رد کرد و گفت :برو _ خدا تو را از بال نگاه
دارد _ و آن را به حسین بن روح بسپار.
وقت���ی غضب را در چهره اش دیدم بیرون رفتم و بر مرکبم نشس���تم ،در میانه ی راه با حالت
تردی���د برگش���تم و در را کوفت���م ،خادم آمد و پرس���ید :کیس���ت؟ گفتم :من فالنی هس���تم ،برایم
اجازه ی ورود بگیر ،ولی با اعتراض او نسبت به سخن و بازگشتم مواجه شدم.
گفتم :برو اجازه بگیر که باید ایشان را ببینم ،او نیز چنین کرد .جناب عمری که به خانه ی
زن���ان رفته بودند ،بیرون آمدند ،بر روی تختی نشس���تند و پاهایش���ان بر زمی���ن بود ،گفتند :چرا
بازگش���تی ،و آنچ���ه را گفتم به انجام نرس���اندی؟ گفتم :نتوانس���تم به انجام رس���انم ،با حالت
غض���ب فرم���ود :برو _ خدا تو را از بال نگاه دارد _ که من ،ابو القاس���م حس���ین بن روح را در جای
خود گماردم ،گفتم :آیا به فرمان امام؟ فرمود :برو _ خدایت نگاه دارد _ همانسان که می گویم.
من نیز با شتاب نزد حسین بن روح که در خانه ای کوچک بود آمدم و جریان را برای او بازگو
کردم .او مسرور شد و سپاس خدای عزیز و جلیل را به جای آورد ،من دینارها را به او سپردم،
پس از آن نیز چنین می کردم.
ابو الحسن علی بن بالل بن معاویه مهلبی ،از جعفر بن محمد بن قولویه قمی ،از جعفر بن
احم���د ب���ن متیل قمی نقل می کند :ابو جعفر محمد بن عثمان عمری در بغداد حدود ده نفر _
از جمله ابو القاس���م بن روح _ را داش���ت که از جانب او به انجام امور می پرداختند .آنان همه
از حسین بن روح بدو نزدیکتر بودند حتی اگر کار یا حاجتی برای ابو جعفر پیش می آمد ،آن را
ّ
توس���ط غیر او انجام می داد ،ولی چون هنگام وفاتش فرا رسید ،او اختیار و بدو ّ
وصیت ش���د.
مش���ایخ ما می گفتند :تردیدی نداش���تیم که جانش���ین ابو جعفر ،جعفر ب���ن احمد بن متیل
است و یا پدرش ،و این به خاطر نزدیکی و قرب او ،و نیز حضور پر رنگش در خانه ی ابو جعفر
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بود ،تا جایی که ایشان در آخر عمر غذایی نمی خوردند مگر آنچه در خانه ی جعفر بن احمد
بن متیل و پدرش تهیه شده باشد ،بابت اتفاقی که رخ داده بود.
رفقای ما تردیدی نداش���تند که اگر رخدادی پیش آید ،اوس���ت که بابت این قرب جانشین
خواهد ش���د ،ولی وقتی فوت ابو جعفر فرا رس���ید و ابو القاسم اختیار ش���د ،آنان انکار نکردند،
بلک���ه ب���ا او ب���ه مانن���د ابو جعف���ر _ ک���ه خدایش راض���ی باش���د _ همراه���ی کردن���د و حضورش
می رسیدند .جعفر بن احمد بن متیل هم پیوسته در میان یاران ابو القاسم و نزد او بود ،همان
گونه که تا دم مرگ با ابو جعفر عمری بود .پس هرکسی بر ابو القاسم ایراد گیرد ،بر ابو جعفر و نیز
بر حجت؟ع؟ خرده گرفته است.
جماعت���ی ،از اب���و جعفر محمد بن علی بن حس���ین ب���ن بابویه ،از ابو جعف���ر محمد بن علی
اس���ود؟حر؟ نق���ل می کنند :اموالی را ک���ه در باب الوقف به دس���ت می آمد ،نزد اب���و جعفر محمد
بن عثمان عمری؟حر؟ می بردم و ایش���ان دریافت می کرد .دو یا س���ه س���ال پیش از وفات ایشان
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اموالی را بردم ،اما فرمان داد آن را به ابو القاس���م روحی _ که خدا از او راضی باش���د _ بدهم ،من
هم چنین کردم و از ایش���ان رسید نیز خواستم .ایش���ان درخواست مرا به ِگله نزد ابو جعفر برد،
ابو جعفر هم دستور داد دیگر رسید نخواهم و فرمود :هرچه به دست ابو القاسم برسد به دست
من رسیده است .بعد از آن اموال را می بردم و تقاضای رسید نمی کردم.
با همین سند از محمد بن علی بن الحسین ،از علی بن محمد بن متیل ،از عمویش جعفر
ب���ن احمد ب���ن متیل روایت می کن���د :هنگام وفات اب���و جعفر محمد بن عثم���ان عمری ،کنار
س���رش نشسته بودم و س���ؤال می کردم و سخن میگفتم ،ابو القاس���م بن روح نیز کنار پاهای او
نشسته بود .ابو جعفر به من رو کرد و فرمود :مأمور شدم تا ابو القاسم حسین بن روح را جانشین
قرار دهم.
پس ،من از کنار س���ر ایش���ان برخاس���تم ،دس���ت ابو القاس���م را گرفته به جای خود نش���اندم،
و خود کنار پاهایش نشستم.
ابن نوح گوید :ابوعبد اهلل حسین بن علی بن بابویه قمی ،در ربیع االول سال سیصد و هفتاد
و هش���ت به بصره آمد ،او برایم گفت :از همس���ر علویه ی صفار و حسین بن احمد بن ادریس
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این جریان را شنیدم ،آنان گفتند که در آن زمان در بغداد بودند و این مطلب را خود دیده اند.
جماعت���ی ،از ابو محم���د هارون بن موس���ی ،از ابو علی محمد بن هم���ام _ که خدایش رضا
باش���د و راضی گرداند _ نقل کردند که ابو جعفر محمد بن عثمان عمری ،پیش از وفات ما را
_ که سرشناس���ان و بزرگان ش���یعه بودیم _ گرد آورد و فرمود :اگر مرگ به س���راغم آمد ،این امر به
ابو القاس���م حس���ین بن روح نوبختی منتقل می گردد ،من مأمور ش���ده ام تا پس از خود او را در
مکانم قرار دهم ،پس بدو رجوع کنید و در امورتان بر او اعتماد نمایید.
حس���ین ب���ن ابراهیم ،از اب���ن نوح ،از ابو نص���ر هبة اهلل ب���ن محمد روایت می کن���د :دایی من
ابو ابراهیم جعفر بن احمد نوبختی ،از پدرش احمد بن ابراهیم ،عمویش ابو جعفر عبد اهلل بن
ابراهیم و جماعتی از خاندان ما _ یعنی بنی نوبخت _ نقل کرد :هنگامی که بیماری ابو جعفر
عمری شدت گرفت ،گروهی از بزرگان شیعه از جمله ابو علی بن همام ،ابوعبد اهلل بن محمد
کاتب ،ابوعبد اهلل باقطانی ،ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی ،ابوعبد اهلل بن وجناء و دیگر
از سرشناس���ان ،نزد ابو جعفر آمدند و گفتند :اگر حادثه ای رخ دهد ،چه کس���ی به جای ش���ما
خواهد بود؟ فرمود :این ابو القاس���م حس���ین بن روح بن ابی بحر نوبختی قائم مقام من ،س���فیر
میان شما و صاحب االمر؟ع؟ ،وکیل و ثقه ی امین است ،پس در امور خود بدو رجوع کنید و
در مسائل ّ
مهمتان بر او اعتماد کنید ،چرا که به آنچه گفتم امر شدم و آن را رساندم.
با همین س���ند از هبة اهلل بن محمد پس���ر دختر ام کلثوم دختر ابو جعفر عمری ،از ام کلثوم
دخت���ر ابو جعفر :ابو القاس���م حس���ین بن روح ،س���ال ها نماینده ی ابو جعفر ب���ود ،بر امال ک وی
نظارت داش���ت ،و پیام های او را برای رؤس���ای ش���یعه می برد .وی چنان ب���ه ابو جعفر نزدیک
بود که ایش���ان امور خانوادگی خود را با او در میان میگذاش���ت .ابو جعفر در هر ماه س���ی دینار
برای ارتزاق به او می داد و این عالوه بر آن چیزی بود که از جانب وزیران و رؤسای شیعه مانند
آل فرات و دیگران _ بابت مکانت و جاللتی که نزد آنان داشت _ بدو می رسید.
از آنجا که ش���یعیان ّ
مطلع بودند پ���درم او را به خود اختصاص داده ،ثقه می داند ،فضیلت
و ّ
تدی���ن وی را بازگ���و می کن���د و نش���ر می دهد ،و نیز خود او شایس���تگی هایی نش���ان داده بود،
ّ
نزد شیعیان مکانتی عظیم یافت .لذا در همان حیات پدرم مقدمات جانشینی او فراهم شد
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تا آنکه با تصریح بر او ،این امر بدو انتقال یافت.
در مورد ایشان اختالفی در نگرفت و تردیدی رخ نداد مگر از سوی کسی که در آغاز از فرمان
پدرم آ گاهی نداشته است ،و اطالع ندارم کسی از شیعه در مورد او دچار تردید شده باشد.
م���ن این مطل���ب را از تنی چن���د از بنی نوبخت _ که خدا رحمتش���ان کند _ نیز ش���نیده ام،
کسانی چون ابو الحسن بن کبریاء و دیگران.
جماعت���ی ،از اب���و العباس بن نوح برایم نقل کردند :به دس���ت ّ
خط محم���د بن نفیس که در
اهواز نوش���ته بود چنین یافتم :نخس���تین نامه ای که از ابو القاس���م _ که خدایش راضی باشد _
[از ناحی���ه] آم���د ای���ن اس���ت :م���ا او را می شناس���یم ،خدا تم���ام خی���ر و رضوان خوی���ش را بدو
بشناس���اند و با توفیق یاری اش دهد ،از نامه اش آ گاه شدیم ،بدو اعتماد داریم ،او نزد ما مقام
و جایگاهی دارد که موجب ّ
احس���ان بر او بیفزاید که ّ
ولی تواناست،
مس���رت اوس���ت ،خدا در
ِ
ّ
ّ
ً
و الحمد هلل ال شریک له و صلی اهلل علی رسوله محمد و آله وسلم تسلیما کثیرا.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

این نامه در روز یکشنبه شش شب گذشته از شوال سال سیصد و پنج رسید».
شیخ طوسی؟حر؟ در ادامه برخی توقیعات را نقل می کند.

غیب ��ت ش ��یخ طوس ��ی « :447/محمد بن عثمان بن س���عید عم���ری که ابو جعف���ر کنیه دارد
و پ���درش اب���و عم���رو ،ه���ر دو نماین���ده ی صاح���ب الزم���ان؟ع؟ بودن���د و ن���زد ش���یعیان منزلتی
بزرگ داشتند».
کم ��ال الدی ��ن  510/ 2تس ��لیت ام ��ام عص ��ر؟ع؟ ب ��ه محم ��د ب ��ن عثم ��ان در وفات پ���درش؟حر؟ را
نقل می کند.

1

ّ
شخصیتی مورد وثوق و جلیل
عالمه ی حلی؟حر؟ در خالصه « :220/عثمان بن سعید ... :وی
القدر است که نمایندگی امام عسکری؟ع؟ را عهده دار بوده است .در علت نامگذاری او به
َعمری اختالف است ،گفته شده که وی پسر دختر ابو جعفر عمری _ که خدا از او راضی باشد
ّ
_ بوده و به جدش منتسب شده است ،برخی نیز گویند :امام عسکری؟ع؟ فرمودند :در کسی

[نام] عثمان و [کنیه ی] ابو عمرو جمع نمی ش���ود ،و فرمان دادند کنیه اش شکس���ته شود ،لذا
 .1و نیز غیبت شیخ طوسی  ،219/احتجاج  ،481/ 2الخرائج و الجرائح  1112/ 3و منتخب االنوار 128/

1118

[به جای ابو عمرو] عمری گفتند».
هم ��ان « :250/محم���د بن عثمان بن س���عید عمری ... :کنیه ی ایش���ان اب���و جعفر و کنیه ی
پدرش���ان ابو عمرو اس���ت و هر دو در خدمت صاحب الزمان؟ع؟ منصب نمایندگی داشتند،
و نزد شیعیان مکانتی عظیم دارند .محمد برای خود قبری حفر و آن را با ساج آماده کرده بود...
هنگام���ی ک���ه وفات س���مری فرا رس���ید ،از او خواس���تند جانش���ین تعیین کند ،ول���ی فرمود:
خداوند امری دارد و آن را به انجام می رساند.
غیبت دوم همان است که پس از درگذشت جناب سمری رخ داد».
آیت اهلل خوئی؟حر؟ در معجم « :122/ 12ش���یخ طوس���ی او را در زمره ی س���فیران ستوده آورده و
می ستاید ،و روایاتی چند در مدح و جاللتش نقل می کند»...
کمال الدین  504/ 2از جعفر بن محمد بن متیل« :ابو جعفر محمد بن عثمان ّ
س���مان معروف
به عمری _ که خدایش راضی باش���د _ مرا خواند و پارچه هایی کوچک و خط دار و کیس���ه ای
درهم به من داد و فرمود :نیاز اس���ت هم اکنون خود به واس���ط بروی ،و آنچه را به تو س���پردم ،به
نخستین مردی که هنگام صعود از کشتی به شط ،با تو برخورد می کند بسپاری.
ُ
من ناراحت شده با خود گفتم :مثل منی را برای این کار و با این شیء خرد میفرستند؟
به واس���ط آمدم و از کش���تی باال رفتم .از نخستین کسی که برخوردم سراغ حسن بن محمد
ب���ن قط���اة صیدالنی _ وکیل اوقاف واس���ط _ را گرفتم ،او گفت :خودم هس���تم ،تو که هس���تی؟
گفتم :جعفر بن محمد بن متیل ،او مرا به نام ش���ناخت ،به یکدیگر س�ل�ام کردیم و در آغوش
کش���یدیم .من گفتم :ابو جعفر َعمری بر تو س�ل�ام رس���انده و این پارچه ها و کیسه را به من داده
تا به تو بس���پارم ،صدا زد :الحمد هلل ،محمد بن عبد اهلل حائری از دنیا رفته و من برای تهیه ی
کفن آمده بودم.
وی پارچه ها را گش���ود و درون آن هر چه نیاز داش���ت بود؛ کفن ،پارچه و کافور ،و در کیس���ه،
ّ
هزینه ی کرایه ی ّ
حمال و حفار.
پس جنازه اش را تشییع کردیم و من بازگشتم».

1

 .1و نیز الخرائج و الجرائح  ،1119/ 3الثاقب فی المناقب  261/و اثبات الهداة 678/ 3
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ف
حس� ن� ب� ن� روح؟حر؟
س� ی�ر سوم ،ی
عالمه ی حلی در خالصه  432/می نگارد« :وکیل امام؟ع؟ ابو عمرو عثمان بن س���عید عمری
اس���ت .نخستین کسی که او را در این منصب قرار داد امام عسکری؟ع؟ بود ،سپس ابو عمرو
بر [سفارت] پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان تصریح کرد ،امام عسکری؟ع؟ نیز بر او تصریح
ک���رده بودند .هنگامی که وفات ابو جعفر محمد بن عثمان فرا رس���ید و بد حال ش���د ،گروهی
از ب���زرگان ش���یعه از جمله اب���و علی بن همام ،ابوعب���د اهلل محمد کاتب ،ابوعب���د اهلل باقطانی،
ابو س���هل اس���ماعیل بن علی نوبختی ،ابوعبد اهلل بن وجناء و دیگر از سرشناسان نزد او آمدند
و گفتند :اگر حادثه ای رخ دهد ،چه کس���ی به جای ش���ما خواهد بود؟ فرمود :این ابو القاس���م
حس���ین بن روح بن ابی بحر نوبختی قائم مقام من ،س���فیر میان ش���ما و صاحب االمر ،وکیل و
ثقه ی امین است ،پس در امور خود بدو رجوع کنید و در مسائل مهم بر او اعتماد کنید که به
آنچه گفتم امر شده ام و آن را رساندم.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اب���و القاس���م ب���ن روح نیز به ابو الحس���ن علی بن محمد س���مری وصیت ک���رد ،و چون وفات
س���مری فرا رسید ،برخی حاضران از ایشان درخواست کردند تا وصی قرار دهد ،ایشان فرمود:
خداوند امری دارد و آن را به انجام میرساند.
ایشان _ که خدا رحمتش کند _ در سال سیصد و بیست و نه درگذشت».
کم ��ال الدین  503/ 2از جعفر بن محمد بن متیل نق ��ل می کند« :هنگام وفات ابو جعفر محمد
بن عثمان عمری ّ
س���مان _ که خدایش رضا باش���د _ کنار سرش نشسته بودم و سؤال می کردم
و سخن می گفتم ،ابو القاسم حسین بن روح نیز [در پایین پای او] حضور داشت .ابو جعفر به
من رو کرد و فرمود :مأمور شدم که ابو القاسم حسین بن روح را جانشین قرار دهم.
پس ،من از کنار س���ر ایش���ان برخاس���تم ،دس���ت ابو القاس���م را گرفته به جای خود نش���اندم،
و خود کنار پاهایش نشستم».
عل ��ل الش ��رائع « :241/ 1عل���ت آنک���ه خداون���د تعالی ،پیامب���ران و امام���ان؟مهع؟ را در همه ی
حاالت چیره نمی گرداند؛
محمد بن ابراهیم بن اسحاق طالقانی _ که خدایش راضی باشد _ برایم گفت :با جماعتی
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از جمله علی بن عیس���ی قصری نزد ش���یخ ابو القاسم حس���ین بن روح _ که خدا روح او را پاک
دارد _ بودیم ،مردی برخاس���ت و گفت :می خواهم س���ؤالی بپرسم ،ایشان هم استقبال کردند،
آن مرد گفت :آیا حس���ین بن علی؟ع؟ ّ
ولی خدا بود؟ ایش���ان پاسخ مثبت دادند ،او گفت :آیا
قاتل او _ که خدا لعنتش کند _ دش���من خدا بود؟ و با پاس���خ مثبت ایشان مواجه شد ،آن مرد
ّ
صدا زد :آیا ممکن اس���ت خدا دشمنش را بر ّ
ولیش مسلط گرداند؟ ابو القاسم فرمود :در آنچه
ً
میگوی���م درنگ کن؛ بدان ! خدای تعالی با مردم به عیان س���خن نمی گوید ،و خود ش���فاها با
آنان هم کالم نمیش���ود ،لکن او _ که عزیز و جلیل اس���ت _ رس���والنی از جنس و صنف آنان
ک���ه بش���ری چون خودش���ان بودند را به س���وی آنان مبعوث نمود .اگر رس���والنی ک���ه هم نوع و در
خود
چهره ی آنان نبودند می فرس���تاد ،می گریختند و نمیپذیرفتن���د .هنگامی که در صورت ِ
آن���ان آمدن���د ،غذا می خوردند ،و در بازارها راه می رفتند ،آنها گفتند :ش���ما مانند ما هس���تید،
سخن شما را تنها پس از آن می پذیریم که کاری انجام دهید که ما از انجام آن عاجز باشیم،
تا بدانیم شما به امری اختصاص یافته اید که ما توان آن را نداریم.
از این رو خدای متعال برای آنان معجزاتی قرار داد که خلق از آن عاجزند ،برخی از آنها پس
از آنکه هشدار داد و عذر خود را بیان داشت طوفان آورد و تمامی طغیانگران و سرکشان را غرق
کرد .بعضی در آتش افکنده ش���د که بر او س���رد و ایمن ش���د .برای برخی از آنان از میان سنگ
سخت شتری بیرون آمد و در سینه اش شیر جریان یافت .برای برخی دیگر دریا شکافته شد،
از س���نگ چش���مه ها جاری گشت ،عصای خشکش به اژدها تبدیل شد و هر آنچه را به دروغ
می پرداختن���د بلعید .بعضی از ایش���ان کور مادر زاد و پیس را ش���فا م���ی داد ،مردگان را به اذن
خ���دا زنده می کرد و از آنچه در خانه ها می خورند و مخفی می دارند می آ گاهانید .برای برخی
نیز ماه شکافت ،و چارپایان چون شتر و گرگ با او سخن گفتند ،و غیر این امور.
هنگامی که ایش���ان این کارها را انجام دادند و امت هایش���ان خود را از انجام چنین اموری
عاج���ز یافتن���د ،تقدیر و لطف خدا نس���بت به بن���دگان و نیز حکمت او چنی���ن اقتضا کرد که
پیامبرانش با این معجزات ،در برخی حاالت غالب و قاهر باشند و در برخی حاالت مغلوب
و مقه���ور ،و اگ���ر آنان را در تمام���ی حاالت غلبه م���ی داد ،مبتال نمی ک���رد و نمی آزمود ،مردمان
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آن���ان را ب���ه جای خ���دا به خدای���ی می گرفتن���د ،و فضیلت صبر آن���ان بر بال و محن���ت و آزمون
شناخته نمی شد.
خدای عزوجل در این گونه امور ،حاالت آنان را چون دیگران قرار داد تا در زمان محنت و بال
پیروزی بر دشمن سپاسگزار ،و در تمامی احوال ،متواضع،
شکیبا باشند ،و در حال عافیت و
ِ
س���ر فرود آر و خاضع باش���ند ،و نیز بندگان بدانند اینان؟مهع؟ نیز خدایی دارند که خالق و ّ
مدبر
آنهاس���ت ،پس او را پرس���تش کنند و رس���والنش را فرمان برند ،و حجت و برهان خدای تعالی
_ بر کس���ی که نس���بت به آنان از حد تجاوز کند و مدعی ّ
ربوبیتش���ان ش���ود ،ی���ا درباره ی آنچه
پیامبران و رس���ل آورده اند عناد ورزد ،مخالفت ،عصیان و انکار کند _ اس���توار و ثابت باشد و
َ
َ َ
ََ َ َ
ْ َ
َ َْ
نیز ِل يَ�ه ِلك َم نْ� هلك ع نْ� بَ� ِيّ� ن� ٍ ة� َو ي�ح ي َ�ا َم نْ� ح ي َّ� ع نْ� بَ� ِيّ� ن� ٍ ة� 1،تا كسى كه [بايد] هالک شود ،با دليلی روشن
هالک گردد ،و كسى كه [بايد] زنده شود ،با دليلی واضح زنده بماند.
محم���د بن ابراهیم بن اس���حاق _ ک���ه خدا از او رضا باش���د _ گوید :فردای آن روز نزد ش���یخ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابو القاس���م حس���ین بن روح آمدم و با خود گفت���م :آیا آنچه دیروز برای م���ا گفت ،از پیش خود
بود؟ ایش���ان خود ابتدا به س���خن کرده فرمودند :ای محمد بن ابراهیم ! اگر از آسمان فرو افتم و
پرن���دگان م���را بربایند ،یا آنکه باد مرا در مکانی دور بیافکند ،برایم بهتر از آن اس���ت که در دین
خ���دا _ که ذکرش بلند اس���ت _ به رأی خود س���خن گوی���م ،آن مطلب از جان���ب اصل بود و از
حجت؟ع؟ شنیده شده بود».
کمال الدین  519/ 2از حس ��ین بن علی بن محمد معروف به ابو علی بغدادی نقل می کند...« :
همان س���ال در بغ���داد زنی را دیدم که از من س���راغ نماینده ی موالیم���ان؟ع؟ را گرفت .برخی
قمی ها ابو القاس���م حس���ین ب���ن روح را ب���ه او معرفی کردند .من حضور داش���تم ک���ه آن زن نزد
ایش���ان آمد و گفت :ای ش���یخ ! چه چیزی همراه من اس���ت؟ ایش���ان فرمود :هر آنچه به همراه
داری در دجله بیانداز ،سپس بیا تا به تو بگویم .آن زن هم رفت و همه را در دجله انداخت و
بازگش���ت .جناب ابو القاس���م به کنیزی فرمود :آن ظرف را برایم بیاور ،او هم ظرفی آورد .ایشان
به زن فرمود :این همان ظرفی است که به همراهت بود و در دجله افکندی ،من بگویم در آن
 .1سوره ی انفال 42/
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چیست یا خود میگویی؟ وی پاسخ داد :خود بگویید ،حسین بن روح فرمود :در این ظرف،
یک جفت دس���تبند طال ،حلقه ای بزرگ که گوهری دارد ،دو حلقه ی کوچک که گوهر دارند
و دو انگش���تری ک���ه یکی فیروزه اس���ت و دیگری عقی���ق ،و مطلب همین طور ب���ود که فرمود و
چیزی را وانگذارد .ایش���ان خود ،آن ظرف را باز کردند و آنچه در آن بود را به من نش���ان دادند.
زن نگاه کرد و گفت :این همان اس���ت که با خود داش���تم و در دجله افکندم .از مش���اهده ی
چنین کرامتی که صدق دعوی او بود ،من و زن هر دو از هوش رفتیم.
بعد از اینکه حس���ین این جریان را برایم گفت ،افزود :روز قیامت نزد خدای عزوجل گواهی
خواهم داد که مطلب همان طوری بود که گفتم ،بی آنکه کم یا زیاد کرده باشم.
او به امامان دوازده گانه؟مهع؟ نیز س���وگند یاد کرد که راست گفته و کم و زیاد نکرده است».
همان  503/ 2ماجرایی را نقل می کند که جناب حسین بن روح؟حر؟ در آن ،با زنی به زبان فارسی
و با لهجه ی منطقه ی او سخن گفتند ،و حال آنکه او را نمی شناختند.

ف
ا� علی ب� ن� محمد سمری؟حر؟
س� ی�ر چ�هارم ،ج� ن� ب
کمال الدین  432/ 2می نویس ��د« :وکیل امام عثمان بن سعید بود .چون وفات وی فرا رسید،
پسرش ابو جعفر محمد بن عثمان را وصی قرار داد ،ابو جعفر نیز به ابو القاسم حسین بن روح،
و ایشان به ابو الحسن علی بن محمد سمری _ که خدا از اینان راضی باشد _ وصیت کردند.
هنگامی که وفات س���مری فرا رسید ،از ایشان خواستند تا کسی را جانشین خود قرار دهد،
ول���ی فرم���ود :خداوند ام���ری دارد که آن را به انجام می رس���اند .غیبت تام آن اس���ت که بعد از
ارتحال سمری واقع شد».
غیبت شیخ طوسی « :393/سخن درباره ی آخرین سفیر ابو الحسن علی بن محمد سمری،
پس از شیخ ابو القاسم حسین بن روح _ که خدایشان رضا باشد _ ،و اینان نمایندگان بودند؛
جماعتی ،از ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه ،از محمد بن ابراهیم بن اسحاق،
ّ
از حس���ن بن علی بن زکریا _ در بغ���داد _ از ابوعبد اهلل محمد بن خلیالن ،از پدرش ،از جدش
عتاب که از فرزندان عتاب بن اس���ید اس���ت برایم روایت کردند :مهدی؟ع؟ در روز جمعه به
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دنیا آمد ،مادرش ریحانه نام داش���ت ،و نرجس ،صقیل و سوس���ن نیز گفته می ش���د ،البته به
سبب بارداری صقیل گفته می شد.
میالد ایشان در هشتم شعبان سال دویست و پنجاه و شش بود.
وکیل ایش���ان عثمان بن س���عید بود .چون وفات وی فرا رس���ید ،پس���رش ابو جعفر محمد بن
عثمان را وصی قرار داد ،ابو جعفر نیز به ابو القاسم حسین بن روح ،و ایشان به ابو الحسن علی
بن محمد سمری وصیت کردند.
هنگامی که وفات س���مری فرا رسید ،از ایشان خواستند تا کسی را جانشین خود قرار دهد،
ول���ی فرم���ود :خداوند ام���ری دارد که آن را به انجام می رس���اند .غیبت تام آن اس���ت که بعد از
ارتحال سمری واقع شد.
محمد بن محمد بن نعمان و حس���ین بن عبیداهلل ،از ابوعبد اهلل محمد بن احمد صفوانی
برایم نقل کردند :ش���یخ ابو القاس���م به ابو الحسن علی بن محمد سمری ّ
وصیت کرد ،و او هم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اموری را که ابو القاسم بر عهده داشت ،بر عهده گرفت .هنگام وفات ،شیعیان نزد او حضور
یافتند و از وکیل و قائم مقام او پرس���یدند ،ولی ایش���ان هیچ چیزی در این باره نفرمود ،و اظهار
داشت که مأمور نیست کسی را پس از خود برای این امر تعیین کند.
جماعتی ،از ابو جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه ،از ابو الحسن صالح
بن ش���عیب طالقانی؟حر؟ _ در ذی قعده ی س���ال س���یصد و س���ی و نه _ ،از ابوعبد اهلل احمد بن
ابراهی���م ب���ن مخل���د برایم نقل کردند :م���ن نزد بزرگان _ که خدایش���ان رحمت کن���د _ در بغداد
رسیدم ،شیخ ابو الحسن علی بن محمد سمری؟حر؟ ابتدا به سخن کرد و فرمود :خدا علی بن
الحسین بن بابویه قمی را رحمت کند.
مشایخ تاریخ آن روز را نگاشتند ،و خبر رسید که در همان روز ،ایشان از دنیا رفته است.

1

ابو الحس���ن س���مری _ که خدایش رضا باشد _ پس از آن و در نیمه ی شعبان سال سیصد و
بیست و نه از دنیا رفت».
 .1و نیز کمال الدین  ،503/ 2الثاقب فی المناقب  ،270/الخرائج و الجرائح  ،1128/ 3اثبات الهداة  678/ 3و بحار
360/ 51

1124

نگارنده :در ابتدای فصل س ��فیران ،توقیعی که جناب س ��مری؟حر؟ آن را خواند ،و در آن مأمور بود
پس از خود کسی را جانشین قرار ندهد ،به علت آنکه غیبت تام آغاز شده است ،گذشت.

دال ئ ��ل االمامة  524/روایت می کند« :علی بن محمد س���مری گف���ت :در نامه ای به امام؟ع؟
درباره ی علوم ایش���ان س���ؤال کردم ،در پاس���خ نگاشتند :دانش ما بر س���ه وجه است :ماضی،
غاب���ر و حادث؛ ماضی مش���روح اس���ت ،و غابر موقوف ،و ام���ا حادث ،در دل ه���ا افکنده و در
گوش ها القاء می ش���ود ،و این برترین دانش ماس���ت ،و پیامبری بعد از پیامبرمان؟ص؟ نیست
[پس کسی گمان نکند ما پیامبرانیم]».

ت
حس� ن� ب� ن� روح ،مرد مرحله ی � ّحول
ی
نکته ی نخست؛ برخی مورخان ،قرن چهارم هجری را قرن تشیع نام نهاده اند ،زیرا موجی شیعی
و عظیم را به خود دیده اس ��ت .آدام متز خاور ش ��ناس در کتاب خود الحضارة اإلس�ل�امیة فی القرن
الرابع نیز این حقیقت را تأیید می کند.
دول ��ت فاطمیی ��ن در مغرب قدرت یافت ،و در ابتدای قرن چهارم مصر را تحت فش ��ار قرار داد ،تا
جایی که آن را اشغال کرد و پایتخت قرار داد.
نهضت علویان نیز در شمال ایران پیروز شد و دولت خود را در طبرستان پایه گذاری کرد.
ه ��م زم ��ان خط ��ر قرمطیان که خود را از ش ��یعیان می انگاش ��تند و معتقد بودند رهبرش ��ان از نس���ل
حضرت امیر؟ع؟ است نیز باال گرفت ،و هجوم های پیاپی و ساالنه ی آنان به کاروان های حاجیان
بروز کرد .آنها در ادامه به مکه هجوم آوردند ،حجاج را به ش ��کلی فجیع کش ��تند ،حجر االس ��ود را به
س ��رقت بردند ،و حج را تعطیل کردند .حمالت آنان در همین وس ��عت منحصر نش ��د و دامنه ی آن
اطراف بغداد ،بالد شام و فلسطین را نیز گرفت.
البته این اوضاع و شرائط بیرونی که دولت عباسیان را احاطه کرده بود ،همان قدر که موجب نفوذ
علویان و تشیع شده بود ،خود موجب فشار داخلی عباسیان بر شیعیان بود.
طبیعی اس ��ت که آنان ،شیعیان بغداد را به تأیید فاطمیین ّ
متهم کنند ،یا آنها را در ارتباط با آنان
ّ
بدانند ،یا آنکه یاران علویان طبرستان ،و حتی قرامطه تلقی کنند.
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البته این تنها خطری نبود که متوجه شیعیان بود ،در میان خود آنان هم اندیشه ی غلو رخ نمود،
این امر از ناحیهی برخی مدعیان دروغین منصب سفارت بود ،کسانی که برخی از آنان ادعای خود
منزلت نزد امام مهدی؟ع؟ آغاز می کرد ،در ادامه مدعی می شد روح آن حضرت در او
را با سفارت و
ِ
حلول نموده است ،سپس پا را فراتر گذارده ادعا می کرد خداوند ،در پیامبر ،امامان؟مهع؟ و حتی خود
او حلول نموده است !
اولی ��ن نفرات اینان ،ش ��ریعی ،رفیق او ابن نصیر ،حالج و ش ��لمغانی بودند .این���ان هریک انصار
و یاران ��ی س ��اده ه ��م برای خود به هم زدن ��د ،بلکه برخی افراد دس ��تگاه حاکم نیز به آن���ان گرویدند و
ب ��ه حمای ��ت پرداختند ،البته ا گ ��ر نگوییم خود خلیفه نیز برای ضربه زدن به ش���یعه ،پش���ت آنان را
می گرفته است.
در چنین اوضاع س ��ختی ،سکاندار کشتی تشیع ،ابو القاس ��م حسین بن روح نوبختی؟حر؟ است،
ّ
�خصیتی ممل ��و از ژرف نگ ��ری ،یقین و خویش ��تن داری ،او ش ��یعیان را راهبری کرد و با اس���تواری
ش�
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

تمام اندیش ��ه های اهل بیت؟مهع؟ را به تصویر کش ��ید .وی ،استقالل شیعیان را از زیدیان طبرستان،
فاطمی ��ان مغرب و مص ��ر و قرمطیان جزیره و حوالی حفظ نم ��ود ،و از دروغ پردازی غالیان تمایز داد،
از این رو به حق می بایست او را مرد میدان ّ
تحول دانست.
دوم؛ س ��فیر دوم جن ��اب محم ��د بن عثمان عم ��ری؟حر؟ از مکانتی عظی ��م در بغداد برخ���وردار بود،
او نزدی ��ک ب ��ه ده نفر صحابی داش ��ت ک ��ه همه عالم و پرهی ��زکار بودند و _ از دید مردم _ شایس���تگی
جانشینی او را داشتند ،و احمد بن متیل و پسرش جعفر از بارزترین آنان بودند ،این در حالی است
که حسین بن روح که از ّ
متدینان بنی نوبخت و عالمان آنان بود ،بسان آنان به جناب عمری نزدیک
ّ
ش���خصیت بلند
نب ��ود .لک ��ن خدا به خاط ��ر اوصافی که خ ��ود می داند ،او را ب ��رای این مهم برگزید،
و خویش ��تن داری وی نیز آش ��کار ب ��ود و ابن متیل و ابو س ��هل نوبختی بر آن گواهی می دهند ،ش���یخ

طوس ��ی در غیبت  391/می نگارد« :ابن نوح گوید :از گروهی از اصحابمان در مصر ش���نیدم که
می گفتند :از ابو سهل نوبختی پرسیدند :چرا این امر به شیخ ابو القاسم حسین بن روح _ و نه
شما _ واگذار شد؟ اوپاسخ داد :آنان خود بهتر می دانند چه کسی را انتخاب کنند ،من مردی
هستم که با دشمنان دیدار می کنم و به گفتگو و مناظره می نشینم ،حال اگر بسان ابو القاسم
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از مکان امام ّ
مطلع باشم و در تنگنا قرار گیرم ،شاید مکان ایشان را بنمایانم ،اما ابو القاسم اگر
حجت در زیر جامه اش باشد و با قیچی او را پاره پاره کنند ،جامه را کنار نمی زند».
نگارن ��ده :این اوصاف جناب حس ��ین بن روح؟حر؟ نزد اصحاب معروف ب ��ود ،و بعد از آنکه با خبر
سفیر دوم از اینکه امام؟ع؟ او را به سفارت گمارده است و به عنوان سفیر مورد قبول آنان قرار گرفت،
این عامل را می توان عامل دوم پذیرش وی قرار داد.

کم ��ال الدی ��ن  503/2از جعفر بن متی ��ل؟حر؟ روایت می کند« :هنگام وفات اب���و جعفر محمد بن
عثمان عمری ّ
س���مان _ که خدایش رضا باش���د _ کنار سرش نشس���ته بودم و سؤال می کردم و
س���خن می گفتم ،ابو القاسم حس���ین بن روح نیز [پایین پایش] حضور داشت .ابو جعفر به من
رو کرد و فرمود :مأمور شدم تا ابو القاسم حسین بن روح را جانشین قرار دهم.
پس ،من از کنار س���ر ایش���ان برخاس���تم ،دس���ت ابو القاس���م را گرفته به جای خود نش���اندم،
و خود کنار پاهایش نشستم».
س ��وم؛ ش ��گفت آورترین مطلبی که پیرامون احوال وی می خوانیم ،احتیاط وی و مش ��ی بر اساس
تقیه اس ��ت ،در آن اوضاعی که برای ش ��یعیان در بغداد فوق العاده خطیر بود ،غیبت ش ��یخ طوسی

« :384/ابو القاسم؟حر؟ نزد مخالف و موافق ،از خردمندترین مردمان بود و به تقیه رفتار می کرد.
اب���و نصر هبة اهلل بن محمد ،از ابوعبد اهلل بن غالب پدر همس���ر ابو الحس���ن بن ابو الطیب نقل
می کند :من خردمندتر از ش���یخ ابو القاس���م حس���ین بن روح ندیدم ،روزی او را در خانه ی ابن
یسار دیدم ،او نزد مقتدر و سیده [مادر مقتدر] نیز جایگاهی عظیم داشت ،حتی سنیان او را
بزرگ می داشتند .ابو القاسم از جهت تقیه و هراس در آنجا حضور می یافت.
روزی دو نفر در حض���ورش بحث می کردند ،یکی می گفت :ابوبکر پس از پیامبر؟ص؟ افضل
مردم است ،پس از او عمر و آنگاه علی ،آن شخص دیگر می گفت :علی از عمر افضل است،
ّ
س���خن میان آنان باال رفت که ش���یخ ابو القاس���م گفت :آنچه صحابه بر آن گرد آمده اند مقدم
علی وصی است ،اصحاب
داش���تن صدیق ،پس از او فاروق ،بعد عثمان ذو النورین و آنگاه ِ
حدیث بر این باورند و ما نیز همین را صحیح می دانیم !
اه���ل مجلس ّ
تعجب کردند ،نزدیک بود س���نیان او را بر باالی س���ر برند ،برای او بس���یار دعا

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن

سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1127

کردند ،و بر کسانی که ایشان را شیعه می دانستند خرده گرفتند.
م���ن خن���ده ام گرفته ب���ود ،اما خود را کنترل کردم و آس���تین در دهان قرار دادم تا مبادا رس���وا
ش���وم و از مجلس خارج ش���دم .ایشان هم به من نگاهی کرد و متوجه شد .وارد خانه که شدم
یکباره دیدم در منزل را می کوبند ،بیرون آمدم و دیدم ابو القاس���م حس���ین بن روح سوار بر استر
است ،و دانستم پیش از آنکه به منزل رود نزد من آمده .فرمود :ای ابا عبد اهلل ! _ خدا یاری ات
کند _ چرا خندیدی؟ گویا خواس���تی بر من نهیب بزنی که آنچه گفتم نزد تو صحیح نیس���ت؟
من گفتم :همین طور است.
فرم���ود :ای ش���یخ ! از خ���دا بت���رس ،از ت���و نخواه���م گذش���ت ،این س���خن را از م���ن عجیب
می ش���ماری؟ ع���رض کردم :آقای من ! مردی ک���ه خود را نماینده و وکیل ام���ام می داند چنین
س���خنی می گوید ،آی���ا جای ّ
تعجب و خنده نیس���ت؟ فرمود :قس���م به جانت ،اگ���ر باز چنین
ک���ردیاز ت���ودوریخواه���م گزی���د،آن���گاهوداع ک���ردو رف���ت.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابو نصر هبة اهلل بن محمد ،از ابو الحسن بن کبریاء نوبختی نقل می کند :به شیخ ابو القاسم
خبر رس���ید دربانی که بر در اول دربانی می کند ،معاویه را لعن و ش���تم کرده است ،پس فرمان
داد او را از خدمت برانند.
او مدت���ی طوالن���ی مان���د و می خواس���ت بازگردد ،ول���ی به خدا قس���م ایش���ان او را به خدمت
بازنگردان���د .برخ���ی از اف���راد خانواده او را به همراه خود برد و مش���غول به کار ک���رد .این ها همه
بابت تقیه بود.
ابو نصر هبة اهلل گوید :ابو احمد درانویه ی ابرص که خانه اش در کوچه ی کاغذ فروشان بود
ً
برایم چنین گفت :من و برادرانم نزد حسین بن روح می رفتیم و با او معامله می نمودیم .ما مثال
ده نفر بودیم که نه نفر بر او لعنت می فرستادند ،و یک نفر تردید می کرد .اما چون از نزد او بیرون
می آمدیم ،نه نفرمان با محبت او به درگاه خدا تقرب می جس���تند ،و یک نفر توقف می نمود !
زیرا او با ما طریق مدارا پیش می گرفت».
مناق ��ب آل اب ��ی طال ��ب؟ع؟ « :105/ 3ب���زل ه���روی از حس���ین ب���ن روح س���ؤال ک���رد :دختران
رس���ول خدا؟ص؟ چند نفر بودند؟ او در پاس���خ گفت :چهار ،پرس���ید :کدام برتر اس���ت؟ ایشان
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جواب داد :فاطمه ،او گفت :چرا او برتر است ،حال آنکه کم سن ترین آنان بوده و از همه کمتر
محضر رس���ول خدا؟ص؟ را درک کرده اس���ت؟ ایش���ان فرمود :به خاطر دو امر که خدا او را بدان
مخصوص گردانید؛ او وارث پیامبر؟ص؟ بود ،و نس���ل ایش���ان از اوست ،خداوند او را به این دو
ویژگی مخصوص ننمود ،مگر بابت برتری خلوص نیت او».
در بحث زندانی ش ��دن ایش ��ان خواهد آمد که هدف از چنین پرسش هایی آن بود که برای ایشان
و شیعیان دردسر سازی کنند !
چه ��ارم؛ اینک ��ه خداوند س ��فیر حج ��ت خ ��ود؟جع؟ را از می ��ان بنی نوبخ ��ت برمی گزیند ،ش���بیه
برانگیختن پیامبری از میان دس ��تگاه حاکم اس ��ت .بنی نوبخت از زمان منصور در دولت عباسیان
دارای منزلت و مقام بودند .هنگامی که منصور در اهواز به زندان بنی امیه افتاد ،نوبخت _ که او نیز
زندانی بود و در نجوم و ترجمه سررشته داشت _ او را دید ،و به فراست دریافت که وی از بنی هاشم
اس ��ت و به حکومت خواهد رس ��ید .منصور در کاغذی برای او نوشت که اگر به حکومت رسد او را
نیز به منصبی بگمارد .با پیروزی نهضت عباسیان ،منصور نیز وفا کرد و زمین های گسترده ای به او
داد و او بر دست منصور اسالم آورد.
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منص ��ور او را مش ��اور خود قرار داد و به اش ��اره ی او ب ��ود که پایتخت خود بغ ��داد را بنا کرد .خاندان
نوبخ ��ت از هم ��ان زمان ،در تاریخ عباس ��یان و نیز فرهنگ وسیاس ��ت داخل ش ��دند .آنان در وس���ط
ّ
شخصیت های دولتی و وزیران به دیدار آنان
بغداد منطقه ای داش ��تند و خانههایشان معروف بود و
ّ
می آمدند .حتی مورخان می نویس ��ند مهلبی رئیس الوزراء در مقبره ی آنان دفن شد ،و این داللت بر
ً
آن دارد که مقبره ی آنها در مکانی مناس ��ب قرار داش ��ته است .ظاهرا بنی نوبخت در زمان مأمون و یا
پیش از آن به تشیع گرویدند.
عالمان و مؤلفان بزرگی در کنار ّ
منجمان و مترجمان از میان آنها س ��ر برآوردند .اما شیخ ابو القاسم
حسین بن روح؟حر؟ از دانشمندان غیر معروف آنان بود ،و خداوند او را به سفارت برگزید.

2

پنجم؛ دوران سفارت جناب حسین بن روح؟حر؟ از سال  305آغاز شد و به سال  326پایان یافت،
 .1تاریخ االسالم ذهبی 467/ 9
 .2برای آش���نایی با بنی نوبخت ر.ک به االنس���اب س���معانی  ،529/ 5وفیات االعیان  ،127/ 2مروج الذهب  1304/و
رجال نجاشی 373/
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و این هم زمان با خالفت مقتدر عباس ��ی بود .مقتدر در س ��یزده س ��الگی و به س���ال  295به خالفت
رسید ،ربع قرن حکومت کرد و در سال  220به قتل رسید.

مآث ��ر االناف ��ة  274/ 1می نویس ��د« :م���ردی از بربر او را به قتل رس���اند و لباس های���ش را در آورد.
م���ردی از کنار او عبور کرد و ش���رمگاه او را با گیاهی پوش���انید .آن���گاه قبری برای او کند و دفن
کرد که اثر آن مخفی ماند».
ابن عبد ربه در العقد الفرید  1270/می نویسد« :مقتدر در دوران خالفت دو بار خلع شد ،یک
بار با گذش���ت چهار ماه و چند روز از خالفتش و به ّ
توس���ط ابن معتز ،ولی همان روز کودتای
ابن معتز خنثی ش���د .بار دوم پس از گذش���ت بیست و یک سال و دو ماه و دو روز از خالفتش
از قدرت کناره گیری کرد و بر این امر گواه گرفت .او دو روز و اندی قاهر را به قدرت نش���انید،
ولی لشکریان آن دو با یکدیگر درگیر شدند و مقتدر به خالفت بازگشت.
وی هش���ت روز باق���ی مان���ده از رمضان س���ال دویس���ت و هش���تاد و دو ب���ه دنیا آم���د ،و روز
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

چهارش���نبه س���ه روز مانده به آخر ش���وال سال س���یصد و بیست در شماس���یه 1کشته شد ،لذا
خالفت او بیس���ت و پنج س���ال منهای پانزده روز ،و ّ
س���ن او س���ی و هش���ت س���ال و یک ماه و
بیست روز بود...
وزرای او ب���ه ترتی���ب عباس بن حس���ن ،عل���ی بن محمد بن موس���ی بن ف���رات ،عبیداهلل بن
خاقان ،ابو الحس���ن علی بن عیس���ی بن داود بن جراح ،حامد بن عب���اس ،احمد بن عبیداهلل
خصیب���ی ،محم���د بن علی بن مقله ،س���لیمان بن حس���ن ب���ن مخلد بن ج���راح ،عبیداهلل بن
محمد کلوذانی ،حس���ین بن قاس���م بن عبیداهلل بن س���لیمان بن وهب ،و فضل بن جعفر بن
موسی بن فرات بودند».
نگارن ��ده :وز ی ��ر در آن روز به معنای رئیس الوزراء بوده اس ��ت ،یعنی کس ��ی ک���ه خزانه دار دولت و
عهده دار بس ��یاری از امور اداری بوده اس ��ت .وزیر ،فرماندهان لش ��کر و حاکمان مناطق ،س���ه ضلع
ّ
مثلث قوای دولت را تشکیل میدادند ،و البته گاه قوه ی دیگری نیز یافت می شد.
در میان این یازده وزیری که وزارت مقتدر را بر عهده داش ��تند ،تنی چند از ش���یعیان و یا مایالن به
 .1منطقه ای در بغداد
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تش ��یع حضور دارند ،از جمله ابن مقله ،و بارزترین اینان ابن فرات اس ��ت که خلیفه او را به منصب
وزارت گم ��ارد ،پ ��س از مدت ��ی برکنار کرد ،اموالش را مص ��ادره نمود و وی را به زن ��دان انداخت .البته
شایس ��تگی های اب ��ن فرات ،موجب ش ��د مقت ��در وی را به ق ��درت بازگرداند .ابن فرات ن ��زد مردم نیز
محبوبیت داشت.

اللباب فی تهذیب االنس ��اب  414/ 2می نویس ��د« :ابن فرات در جود و س���خا ش���بیه برمکیان
بود ،شاعر نیز گوید:
آل الفرات و آل برمک ما لکم

ّ
ّ
قل املعنی لکم و قل الناصر

ای آل فرات و ای آل برمک ! از چه روست که یاران و ناصران مشا اندکند؟»

ابو الحس ��ن صابی در تاریخ الوزراء  3/می نویس ��د« :بنی فرات اهل شهری به نام بابال صریفین
از نهروان اعلی بودند .آنان در آنجا بیش از سیصد نفر خویشاوند دارند .اولین شخص از آنان
ک���ه به قدرت رس���ید ،ابو العباس احمد بن محمد بن موس���ی بن فرات ب���ود .وی خوش خط،
کارآمد ،آ گاه از حساب و امور و پیشگام اهل زمان در این موارد بود...
اب���و الفضل ب���ن عبد الحمی���د کاتب گوی���د :هنگامی که ابو القاس���م عبیداهلل بن س���لیمان
ب���ه وزارت المعتض���د باهلل رس���ید ،همه جا پ���ر از خوارج ب���ود ،طمع از همه س���و حکم می کرد،
دارایی ها و اموال از میان رفته بود ،اس���ماعیل بن بلبل مالیات دو س���ال را در یک سال به کار
گرفت���ه بود ،نه در خزانه ها مالی ب���ود و نه زری تا بتوان نیاز ناگزیر هر روزه را که هفت هزار دینار
است برآورده ساخت.
روزی در مجل���س خ���ود در کاخ المعتضد باهلل به من گف���ت :ای ابو الفضل ! ما وارد دنیایی
ویران و بسته شدیم ،بیت المال خالی است ،و آغازین زمان های حکومت خلیفه ای جدید
اس���ت ،تا زمان دریافت مالیات هم زمان بس���یاری مانده ،من هر روز حد اقل هفت هزار دینار
برای انفاق های خلیفه نیازمندم ،اگر روش کارگشایی داری بگو.
من _ که دوست می داشتم بنی فرات را از حبس ِبرهانم _ گفتم :اگر این مقصود و بیش از آن
را خواهانی ،دو پسر فرات را آزاد ساز و به کار گیر .او هم برخاست ،نزد معتضد رفت و جریان
را گفت و افزود :من دیر زمانی اس���ت که از این امور فاصله گرفته ام ،پس���ران فرات در این امور
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خبره اند و دانش کافی را نیز دارند.
معتض���د گف���ت :چگونه آنان با ما آش���تی کنند و حال آنکه به فس���اد ّمتهمش���ان کردیم ،در
ّ
حقشان بدی روا داشتیم و اموالشان را مصادره نمودیم؟ او در پاسخ گفت :پس شما حاضرید
ب���ا آنان آش���تی کنید ،معتضد گفت :بیم آن میرود که می���ان من و تو را به هم زنند ،اما اختیار
حبس یا آزادی آنان با توست.
عبیداهلل بیرون آمد و جریان را برایم تعریف کرد ،ابو العباس را احضار نمود و بدو گفت :من
تقاضا کردم تو را ببخشد ،حال از تو یاری می طلبم ،چه خواهی کرد؟ ابو العباس گفت :توانم
را به کار می گیرم تا ّ
حق تو را ادا و بارت را سبک کنم .عبیداهلل خواسته ی خود را با او در میان
گذاش���ت ،ابو العباس گفت :جناب وزیر ،احمد بن محمد طائی و برادرم ابو الحسن علی بن
محمد را احضار کرده ،مرا با آنان تنها بگذارد .عبیداهلل نیز همین کار را انجام داد.
اب���و العباس و ابو الحس���ن ،ب���رای طائی فرمانداری کوف���ه ،قصر و [دو منطقه ی] باروس���مای
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اعلی و اس���فل و حوالی آن را ضمانت کردند ،با این ش���رط که هر روز هفت هزار دینار و هر ماه
شش هزار دیناربپردازد ،و پیمان نامه ای نوشتند...
او ابو الحس���ن عل���ی بن محمد بن فرات را ک���ه با ابو العباس ب���رادرش محبوس بود ،احضار
نمود .ابو العباس با ریس���مانی که بر دس���تش بس���ته بودند و آثار آن تا آخر عمر باقی بود ،آویزان
بود ،و یکصد و بیست هزار دینار از اموالش را مصادره کرده بودند.
ابو الحس���ن را که جامه ای مندرس در برداش���ت و موهایش بسیار ش���ده بود ،در میان بند از
زندان بیرون آوردند.
چ���ون مقابل���ش قرار گرفت گفت :ای وزیر ! خدا را در نظر بگی���ر ،و در حالی که می لرزید ،از
آنچه بر س���ر خود و برادرش ابوالعباس آمده ش���کوه کرد .عبیداهلل بن سلیمان او را دلداری داد
و نزدیک خود نش���انید .هراس او را خاموش کرد و مس���ئله را با او در میان گذارد .ابو الحس���ن
مسرورش���د و گفت :مالیات فالن ناحیه فالن قدر اس���ت ،فالن مقدار از آن رسیده و فالن قدر
باقی مانده ،کارگزار آن نیک رفتار اس���ت ،کارگزار فالن ناحیه نا وارد اس���ت و شایس���ته اس���ت
تعویض گردد...
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او ب���ه اطرافیان رو کرد و گفت :آیا کس���ی مانند پس���ر فرات را دیده اید؟ ب���ه خدا با خلیفه در
مورد گذشت از او و برادرش سخن می گویم و از آن دو کمک می گیرم ،زیرا این دو بی نظیرند.
چند روز گذش���ت و درباره ش���ان ب���ا خلیفه صحبت کرد و آنها بخش���یده و ب���ه کار گمارده
شدند».
نگارن ��ده :خان ��دان فرات از خاندان های مع ��روف بغداد بودند ،بنی نوبخت ،بس ��طامیان جعفی
ک ��ه بن ��ی س ��بره گفته می ش ��دند ،آل حم ��دان که امی ��ران موص ��ل و حلب و برخ ��ی در بغ ��داد بودند
ً
و نی ��ز آل مقل ��ه ،از مش ��اهیر بودن ��د ،و ظاه ��را باقطانیین نیز ش ��یعه بودن ��د ،کاف ��ی  525/ 1از علی بن

محم ��د روای ��ت می کند« :توقیع���ی [از ناحیه ی مقدس���ه] صادر ش���د که از زی���ارت مقابر قریش
[کاظمی���ن] و امام حس���ین؟ع؟ نهی می کرد .پس از چند ماه وزیر [فض���ل بن جعفر بن فرات]،
باقطائ���ی را فراخوان���د و به او گفت :بنی فرات و برس���یان را مالقات کن و بگ���و :به زیارت مقابر
قری���ش نرون���د ،زیرا خلیفه فرمان داده در جس���تجوی کس���انی ک���ه به زیارت می رون���د برآمده،
دستگیرشان کنند».
نشوار المحاضرة  1066/از دفاع ابن فرات وزیر ،از اعطای مناصب مهم به شیعیان به این علت
که از دیگران کارآمدترند ،س ��خن به میان می آورد« :مردم به خاطر کنار گذاش���تن بزرگان ّکتاب و

س���پردن کارها به آل بسطام و آل نوبخت بر من خشم گرفته اند ،به خدا قسم اگر می شایست،
جز آل نوبخت کسی را بر سر کار نمی آوردم.
اب���و الحس���ین گوید :علت جانب���داری وی از آل بس���طام ،آن بود که ابو العب���اس [احمد بن
محمد بن بس���طام] ریاست آنان را بر عهده داشت و نیز بابت مذهبّ ،
تعصب وی نسبت به
بنی نوبخت نیز بابت مذهب بود».
شش ��م؛ مادر مقتدر نیز از عوامل قدرت ایش ��ان بود .او کنیزی صقلبی یعنی بلغاری بود 1و ناعمه
ّ
�خصیتی
نام داش ��ت .معتضد ،پس از آنکه او مقتدر را به دنیا آورد ،نامش را ش ��غب گذارد .وی ش �
توانمند داش ��ت و ظاهر آن اس ��ت که همو بود که فرماندهان لش ��کر را برای بیعت با فرزند نوجوانش
قانع نمود.
 .1الوافی بالوفیات  74/ 11و معجم البلدان 87/ 1
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زرکلی در االعالم  168/ 3می نویسد« :زنی با تدبیر و دور اندیش از کنیزان ابو جعفر المعتضد
ب���اهلل ب���ود که وی را آزاد کرد و به همس���ری گرفت .هنگامی که در س���ال دویس���ت و نود و پنج
خالفت به مقتدر س���یزده ساله رس���ید ،این زن بود که او را راهنمایی می کرد و بر امور خالفت
استیال داشت.
او در س���ال س���یصد و ش���ش زنی پیش���کار به نام ثم���ل را فرم���ان داد که در هفته ی���ک روز را
به بررس���ی امور مردم اختصاص دهد .ثمل نیز می نشس���ت و فقیهان ،قاضیان و سرشناس���ان
حاضر می ش���دند ،او نامه ها را با ّ
خط خود ارائه می نمود.
هنگام���ی ک���ه عبد اهلل بن حمدان با کمک برخ���ی اطرافیان مقتدر بر وی ش���ورید ،و او را به
س���ال سیصد و هفده خلع کردند ،مقتدر نزد مادرش مخفی شد و طبق یک قول او و مادرش
ّ
را به خانه ی مونس مظفر بردند.
م���ادر او در منطق���ه ی رصافه شش���صد هزار دینار داش���ت .آن زن را دس���تگیر کردند ،ولی با
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

س���رکوب ش���دن آن نهضت در همان س���ال ،به منصب تدبیر امور بازگشت و تا سال سیصد و
بیس���ت که پس���رش به قتل رس���ید باقی ماند .پس از آن قاهر او را _ که زنی شایس���ته بود _ مورد
شکنجه و ضرب قرار داد .در آمد وی در سال یک میلیون دینار بود که آن را صدقه می داد».
ذهبی در تاریخ االس�ل�ام  399/ 23می نویس ��د« :نخس���تین کار قاهر آن بود که اموال آل مقتدر
را مص���ادره کرد ،و خود آنان را تحت ش���کنجه قرار داد .او م���ادر مقتدر را که بیمار بود احضار
کرد و با دس���ت خود به س���ختی او را زد ! ولی او چیزی از اموال خود را _ به جز پنجاه هزار دینار
_ اظه���ار ننم���ود .قاه���ر قاضیان را حاضر کرد و آنان را ش���اهد گرفت که ای���ن زن امال ک خود را
فروخته است ...پیوسته او را شکنجه می کرد تا آنکه آویخته به ریسمانی قالب تهی کرد».
قاهر پس از یک سال و نیم خلع شد و چشمانش را در آوردند.
ً
ظاهرا مقتدر و مادرش کراماتی از جناب حسین بن روح؟حر؟ مشاهده کرده بودند ،زیرا در مرحله ی
ّ
نخس ��ت _ یعنی پیش از آنکه حنبلیان آن دو را بر ضد ش ��یعه تحریک کنند _ او را احترام می کردند،
1

غیبت ش ��یخ طوسی  384/می نویسد« :ابو القاسم؟حر؟ نزد مخالف و موافق از خردمندترین مردم
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بود ...او نزد مقتدر و سیده [مادر مقتدر] نیز جایگاهی عظیم داشت ،حتی سنیان او را بزرگ
می داشتند».
ابن حجر در لس ��ان المیزان  283/ 2می نویس ��د« :او یکی از رؤسای شیعیان در خالفت مقتدر
بود ،و جریاناتی با وزیران دارد ...در بغداد از منزلتی عظیم برخوردار بود».
هفت ��م؛ در اینجا دو عبارت می آوریم که از نقش جناب حس ��ین بن روح؟حر؟ در رخدادهای عظیم
حکایت می کند:

صفدی در الوافی بالوفیات  226/ 12می نویس ��د« :ابو القاس���م شیعی حسین بن روح بن بحر.
اب���ن ابی طی گوید :او یکی از نمایندگان صاحب االمر اس���ت .ابو جعفر محمد بن عثمان بن
س���عید عم���ری به نیابت او تصری���ح کرده ...اطرافیان او بس���یار بودند ،حتی امی���ران ،وزیران،
کس���انی که از وزارت عزل ش���ده بودند و نیز سرشناس���ان نزد او می رفتند ،مردم خردمندی او را
وصف می کردند.
اوضاع بر این منوال بود تا آنکه حامد بن عباس به وزارت رسید .میان آن دو اموری رخ داد
که شرح آن به طول می انجامد .پس او را دستگیر کرد و پنج سال به زندان انداخت .هنگامی
که مقتدر خلع ش���د ،او را آزاد کردند .وقتی به قدرت برگش���ت ،نظرش را درباره ی ابو القاس���م
جویا ش���دند ،او گفت :رهایش کنید که به خاطر اوس���ت که چنین بر س���ر ما آمد ،و احترام او
چون سابق ماند.
او را ّمته���م کردند که ب���ا قرمطیان درباره ی محاصره ی بغداد نامه نگاری می کند و ثروت ها
برایش گرد می آید .او برای شیعیان فتوا می داد و فایده می رساند .نزدیک بود به ریاست برسد
که به سال سیصد و بیست و شش از دنیا رفت».
ذهب ��ی در س ��یر االع�ل�ام  222/ 15می نویس ��د« :بزرگ ش���یعیان و یکی از نماین���دگان صاحب
َ
الزمان منتظر ،ش���یخ صالح ابو القاس���م حس���ین بن روح بن بحر قینی .اب���ن ابی طی در تاریخ
خود می نگارد :ابو جعفر محمد بن عثمان عمری به نیابت او تصریح نموده است ...علی بن
محمد ایادی از پدرش نقل می کند :روزی دیدم ابو عمر قاضی بر او وارد شد ،ابو القاسم گفت:
ّ
صحت نظر کس���ی که هشدار می دهد ،موجب عبرت کسی است که در ورطه افتاده است،
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پس قاضی آنچه را که ّ
مصمم است انجام ندهد.
ابو عمر نگاهی به او کرد و گفت :ش���ما از کجا اطالع دارید؟ ابو القاس���م پاس���خ داد :اگر به
ّ
صحت آنچه گفتم اعتراف داری ،اینکه از کجا خبر دارم مهم نیست ،و اگر چنین نیست بر
من پیروز شده ای.
ابو عمر دس���تان او را گرفت و گفت :نه به خدا قسم ،شما را تا امروز یا فردا فرصت می دهم،
چون بیرون رفت ابو القاسم گفت :کسی چون او ندیدم که در استدالل شکست خورده باشد
و برهان را با نفاق پاسخ دهد ،او را از امری آ گاه ساختم که با دیگری چنین نکردم.
ابو القاسم محترم بود تا آنکه وزارت به دست حامد بن عباس افتاد .پس میان آن دو اموری
درگرف���ت که ش���رح آن ب���ه درازا می انجامد .ابن ابی طی در ادامه ش���رح اح���وال او را آورده و نیز
اینکه چگونه دس���تگیر شد ،پنج س���ال به زندان افتاد ،و چسان به هنگام خلع مقتدر رهایی
یاف���ت .هنگامی که مقتدر به خالفت بازگش���ت ،در مورد ابو القاس���م با او مش���ورت کردند ،او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

گفت :رهایش کنید که به خاطر او چنین بر سر ما آمد .او هم چنان مورد اکرام و تبجیل بود تا
آنکه به سال سیصد و بیست و شش از دنیا رفت ،و نزدیک بود امر او ظاهر شود.
[ذهب���ی در ادام���ه می گوید ]:نظر من این اس���ت که خداوند ّ
ش���ر او را دفع ک���رد ( !) زیرا او در
باطن در صدد پراکنده س���اختن امت بود ،گفته ش���ده که با قرمطیان نامه نگاری می کرد که
به بغداد بیایند و آن را محاصره کنند .ش���یعیان اموال در اختیار او می گذاش���تند .او در دفاع
از خودظرافت خاصی داش���ت ،س���خنانی بلی���غ دارد که بر فصاحت و کم���ال خرد او داللت
می کند .او فتوا دهنده و پیشوای رافضیان بود و جاللتی شگفت داشت .هموست که پس از
آ گاهی از فساد عقیده ی شلمغانی در مقام ّرد بر او برآمد».

ّ
کودتا بر ضد مقتدر از جانب دو فرمانده لشکر بود؛ نازوک و ابن حمدان ،لکن مونس فرمانده بزرگ

بر آنان چیره شد و خالفت را به مقتدر بازگرداند.

1

این دو عبارتی که از صفدی و ذهبی که هر دو غیر ش ��یعی هس ��تند گذش ��ت ،از جاللت جناب
حسین بن روح؟حر؟ و نقش بارز ایشان در حوادث آن ایام حکایت می کند:
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ّ
شخصیتی متمایز و غیر عادی بودند .این دو نفر ،ایشان را عالمی شیعی
الف .می رس ��اند ایش ��ان
که س ��فیر امام غائب شیعیان اس ��ت معرفی می کنند ،نزد بزرگان حکومت مورد احترام و بزرگداشت
است ،احترامی که از شخص خلیفه و مادرش می آغازد !
این گفتار :مردم خرد او را وصف می کردند ،و نیز :جاللتی شگفت داشتّ ،
خط بطالنی است بر
ّ
گزافه گویی ابن حجر که مدعی است این احترام ساخته ی افکار شیعیان است !

وی در لس ��ان المیزان  283/ 2می نویس ��د« :ابو القاسم حس���ین بن روح بن بحر؛ یکی از رؤسای
ش���یعه در دوران خالفت مقتدر اس���ت ،او حکایاتی ب���ا وزیران دارد ،پس از مدتی دس���تگیر و
زندانی شد .سبب زندانی شدن[ ...سفید است] .به سال سیصد و بیست و شش درگذشت.
شیعیان برای او حکایاتی ساختند ،و به گمان خود کراماتی پرداختند ،آنان می پندارند که
َ
وی در زمان خویش نماینده ی منتظر بوده ،و در بغداد از جاللتی عظیم برخوردار بوده است،
و خدا خود می داند».
البته آخرین جمله ی ابن حجر ،بر تردید وی نسبت به آنچه پیشتر گفت داللت دارد !
ب .حسین بن روح؟حر؟ به عمق قضایای سیاسی وارد شد ،البته با اسلوبی خاص و به راهنمایی
ام ��ام؟ع؟ .او نصیحت می کرد ،هش ��دار م ��ی داد ،طبق آ گاهی هایی که از ام ��ام؟ع؟ دریافت می کرد
ّ
�خصیت های ب ��زرگ را فرمان می داد ،و همه او را ارج نهاده از او حس ��اب می بردن ��د ،زیرا به عیان
ش�
ص ��دق خبره ��ای وی را دیده و از آن بهره ب ��رده بودند .البته ماجرایی که ذهب ��ی درباره ی قاضی نقل
کرد ،داللت بر آن ندارد که وی گفتار حسین بن روح را به انجام نرسانده است.
ابو عمر بس ��ان دیگر وزراء به خانه ی حس ��ین بن روح می آمد ،و ممکن اس ��ت خلیفه و مادرش نیز
چنی ��ن کرده باش ��ند ،البته در م ��ورد عکس این فرض یعنی حض ��ور یافتن جن ��اب نوبختی نزد آنان
هی ��چ عبارت ��ی یافت نش ��د .قاضی القض ��اة در صدد امری مهم ب ��ر آمده بود ،امری که ممکن اس���ت
قتل برخی نزاع افروزان دس ��تگاه س ��لطه _ در درگیریی که اطراف آن برای دس ��تیابی به مقصود خود
به حکم قاضی نیاز دارند _ باش ��د ،ولی حس ��ین بن روح خیرخواهانه از او خواست که مقصودش را
عملی نکند !
قاضی به تردید افتاد و از منش ��أ این آ گاهی پرس ��ید ،یعنی از خبری که به نحو ّ
سری میان قاضی و
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یکی از بزرگان _ که بارزترین آنان خلیفه ،مادرش ،رئیس وزیران و مونس فرمانده لش���کرند _ گذشته
است ،ولی جناب حسین بن روح از آن مطلع است.
اما ایش ��ان پاس ��خ دادند :وقتی س ��خنم صحیح اس ��ت منش ��أ آن اهمیتی ندارد ،اما اگر نادرس���ت
باش ��د ح ��ق داری م ��را ّمتهم کنی .قاضی هم گفت :ت ��و را ّمتهم نمی کنم ،ولی ی���ک یا دو روز مهلت
می دهم که پاس ��خ س ��ؤال مرا بدهی ! هنگامی که خارج ش ��د ،ابن روح ش ��گفتی خود را از نفاق وی
اظه ��ار داش ��ت ،و اینک ��ه قاضی در ع ��وض خض ��وع در برابر برهان و س ��پاس به خاط���ر خیرخواهی،
نفاق پیشه کرده و چنین سخن می راند !
این یعنی قاضی به طور ضمنی صحت گفتار ابن روح را تأیید کرده است ،زیرا حسین بن روح او
را به نفاق ّمتهم می کند ،چون از موضوعی می گریزد و منشأ آن را جویا می شود ،حال آنکه خود نیک
می داند دانش ابن روح از امام مهدی؟ع؟ است که ّ
توسط خدا بدیشان الهام می شود.

ذهبی در س ��یر اعالم النبالء  555/ 14از این قاضی س ��خن می گوید« :ابو عمر قاضی امام کبیر،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

قاضی القضاة ،محمد بن یوس���ف بن یعقوب بن اس���ماعیل پسر عالم بصره حماد بن زید بن
درهم ازدی...
دارقطن���ی ،قاض���ی ابوبکر ابه���ری و ابوبکر ب���ن مق���ری از او روایت می کنن���د ...وی در عقل،
بردباری و تیزهوش���ی چنان بود که اگر در توصیف ش���خصی مبالغه می کردند می گفتند :گویا
این ابو عمر قاضی اس���ت ...مجلس���ی با عظمت تر از مجلس او دیده نش���ده؛ بغوی در سمت
راس���ت او می نشس���ت ،ابن صاعد س���مت چپ ،و ابن زیاد نیش���ابوری و دیگران مقابل او...
وی به سال سیصد و بیست از دنیا رفت».
ج .غرض جناب حسین بن روح از دخالت در امور سیاسی ،و یا غرض امام؟ع؟ از ورود او ،آن بود
ک ��ه مذه ��ب اهل بیت؟مهع؟ هم به نحو فکری و هم عملی نفوذ کند ،و از دیگر مذاهب _ که یا راه غلو
را در پی ��ش گرفته اند و یا آنکه به تفر ی ��ط افتاده اند _ متمایز گردد ،و نقش خود را در حیات امت ایفا
کند ،تا آنکه زمان ظهور فرا رسد.
ً
آخر ی ��ن مرحله در راس ��تای تحقق این هدف ،بر دس ��ت س ��فیران چهار گان���ه و مخصوصا جناب
حس ��ین بن روح انجام پذیرفت ،و ش ��یعیان هم آموختند که می بایس ��ت به فقیهانشان رجوع کنند
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و چگونگی تعامل با دوران غیبت امامشان؟ع؟ _ که دوران امتحان الهی امت است _ را فراگیرند.
د .حامد بن عباس وزیر مقتدر کسی بود که اقدام به حبس جناب ابن روح کرد و ایشان در زندان
قصر خلیفه محبوس ش ��د ،زندانی که از زندان وزیر بهتر بود ،زیرا هنگامی که خلیفه بر وزیر غضب
و او را عزل کرد ،وزیر درخواست کرد در قصر خلیفه به حبس افتد نه زندان وزیر بعدی.
ّ
پس از مدتی شورش ��ی بر ضد خلیفه واقع ش ��د و او را کنار زدند ،قصرش را غارت کردند ،زندان را
1

گش ��ودند و همه را آزاد س ��اختند ،اما باز وی به قدرت بازگش ��ت .زمانی که نظر او را درباره ی حبس
دوباره ی ابن روح جویا ش ��دند وی گفت :رهایش بگذارید که هرآنچه بر س ��ر ما آمد به خاطر او بود.
ّ
یعن ��ی مقتدر اعتقاد دارد ابن روح مرد صالحی اس ��ت ،و شورش ��ی که بر ض ��د وی انجام و به خلع او
منجر گشت ،عقوبتی بوده به خاطر حبس ّ
ولی خدا جناب حسین بن روح؟حر؟.
مدت زمان حبس ایش ��ان پنج س ��ال عنوان شده اس ��ت .بنابر گزارش غیبت شیخ طوسی 307/

رهایی ایشان از زندان ،در اواخر سال سیصد و دوازده یا اوائل سال سیصد و سیزده بوده است.
علت حبس ایش ��ان؛ در نس ��خه ی ابن حجر جای بیان علت س ��فید اس ��ت ،اما ذهبی می گوید:

«ابو القاس���م محترم بود تا آنکه وزارت به دست حامد بن عباس افتاد .پس میان آن دو اموری
درگرفت که شرح آن به درازا میانجامد ...دستگیر شد و پنج سال به زندان افتاد».
اما این اموری که ذهبی و دیگران درباره ی آن سخن می گویند چه بوده است؟ چیزی یافت نشد
مگ ��ر همان عبارتی ک ��ه از تاریخ ابن ابی طی حلب ��ی؟حر؟ آوردند .ابن ابی طی کت ��اب تاریخ ّ
مفصلی
داشته که مع االسف در عصر ما مفقود است.
ّ
البته تا حدی می توان بدان پی برد؛ مقتدر در دش ��منی با اهل بیت؟مهع؟ و ش ��یعه ،روش متوکل را
ادامه نداد ،بلکه سیاست مأمون و نواده ی او واثق را در پیش گرفت ،و شیعیان را با سنیان هم سنگ
مجسمه ی حنابله توانستند در
کرد ،عالوه بر آنکه حس ��ین بن روح را نیز بسیار تبجیل می کرد .لکن ِّ
ّ
بغداد موجی ضد شیعی ایجاد کنند و مقتدر را تحت تأثیر قرار داده وادار کنند حامد بن عباس را به
منصب ریاست وزراء بگمارد .آنان فاش گفتند که شیعیان در مورد ابوبکر و عمر چه اعتقادی دارند
و بدین وسیله مردم را امتحان می کردند ،از زیارت امام حسین؟ع؟ در کربال و نیز قبر امام کاظم؟ع؟
 .1الکامل 141/ 8
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در بغداد ممانعت ورزیدند و...
حامد بن عباس وزیری ایرانی بود با افکار متوکل و حنبلیان ،و هموست که حسین بن روح را به
زندان انداخت .در منابع اهل س ��نت آمده که وزیر ،اعتقاد خود به قدیم بودن قرآن را ترویج می کرد و
ّمدعی بود واثق _ که دشمن سرسخت ّ
مجسمه ی حنابله بوده _ پیش از مرگ توبه کرده و از اعتقاد به

مخلوق بودن قرآن بازگشته است ! تاریخ بغداد  18/ 14می نویسد« :حامد بن عباس به واسطه ی
م���ردی از مهتدی نقل می کند ک���ه واثق پیش از مرگ از اعتقاد به مخل���وق بودن قرآن توبه کرد
و بازگشت».
مجال تفصیل این مطلب نیس ��ت ،ولی خالصه آنکه؛ مأمون ،با موج دش���منی با اهل بیت؟مهع؟
و باور به تجس ��یم خداوند _ که از بنی امیه نش ��أت داشت و در عصر هارون انتشار یافته بود _ مواجه
ش ��د .وی منشوری نوش ��ت و در آن از معاویه بیزاری جست ،و فرمان به قتل کسی که خدا را تشبیه
کند ،او را قابل مش ��اهده بداند و قرآن را پارهای از ذات او قلمداد کند داد .بعد از او برادرش معتصم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

مجس ��مه را به خود نزدیک نمود .بع���د از او هم واثق آمد و
آم ��د و ب ��ه مخالف ��ت با مأمون پرداخت .او ِّ
ّ
سیاس ��ت مأمون را پیاده کرد .از این رو ّ
مجسمه ی حنابله در بغداد بر ضد او شوریدند .واثق ،رئیس
آنان _ احمد بن نصر خزاعی _ را با دست خود و به سال دویست و سی و یک ذبح کرد.

1

اب ��ن کثیر در البدائة و النهایة  334/ 10می نویس ��د« :واثق ،یکی از محکمترین مردم در اعتقاد
ب���ه خل���ق قرآن بود و صبح وش���ام و پیدا و پنهان بدان فرا می خواند ،و پش���ت او ب���ه باور پدر و
نی���ز عموی���ش مأمون گرم بود ،بدون آنکه دلیل ،برهان ،حجت ،بیان و س���نت یا آیه ای از قرآن
را ب���ر آن اقامه کند .لذا احمد بن نصر برخاس���ت و مردم را به س���وی خ���دا ،امر به معروف ،نهی
از منک���ر ،اعتق���اد به اینک���ه قرآن کالم نازل و غیر مخلوق خداس���ت و امور بس���یاری فراخواند.
جماعتی از اهل بغداد نیز بر گرد او اجتماع کردند و هزاران نفر جمع شدند».
البته ابن کثیر توضیحی نمی دهد که مقصود از امور بسیار چیست ،اگر صراحت به خرج می داد
می گفت آنها عبارتند از تقدیس بنی امیه ،دشمنی با اهل بیت؟مهع؟ ،اعتقاد به رؤیت خدا و تشبیه
ّ
او به خلق ،تکفیر شیعیان ،اباحه ی خون آنان به اتهام شرک ،یا دشنام به صحابه و ...
 .1ر.ک به تاریخ بغداد  384/ 5و  ،386تهذیب الکمال  508/ 1و تاریخ یعقوبی 482/ 2
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ّ
در ادامه متوکل با همان بینش ّ
مجسمه ی حنابله آمد و حزبی متشکل از آنان به نام اهل حدیث
تأسیس نمود .وظیفه ی آنها این بود که با شیعیان به ستیز در آیند ،بر مجالس آنان در عاشورا هجوم
برند ،و به جاسوسی کسانی که به زیارت کربال و یا کاظمین می روند بپردازند !
البته این موج با قتل او پایان یافت ،و خلفای پس از او سیاست موازنه ی مذاهب و قوای سیاسی
را در پیش گرفتند ،که از جمله ی اینان مقتدر بود ،تا آنکه حنابله دیگر بار قدرت یافتند و او را وادار
کردند به وزارت حامد بن عباس تن دهد.
آنچه در س ��یره ی جناب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی؟حر؟ مشاهده می کنیم که وی حتی در
ّ
شدت عمل ّ
مجسمه در وزارت حامد بن عباس دارد ،آنها
رابطه با معاویه تقیه می کند ،حکایت از
می خواستند حسین بن روح را بکشند و خون شیعیان را مباح اعالم کنند !
لکن چون دست آویزی نیافتند ،ایشان را به زندان انداختند .و ممکن است مقتدر یا مادرش در
حبس وی در زندان قصر خلیفه بی تأثیر نبوده باشند.
ب ��ه ط ��ور حتم ،خلیفه ،مادرش و بس ��یاری از س ��ردمداران ،از وجود امام مهدی؟ع؟ و نیز س ��فارت
جن ��اب اب ��ن روح اط�ل�اع داش ��تند ،ز ی ��را کراماتی از او مش ��اهده کرده بودند که ش ��اهد ص ��دق بوده،
ّ
لذا خلیفه بر این باور اس ��ت که شورش ��ی که بر ضد او رخ داد و برای مدتی از قدرت کنار زده شد ،به
خاطر برخوردی است که با ایشان داشته است.

آث
رامو� س�ره ی �هار ف
س� ی�ر
چ
��اری پ� ی� ن ی

ّ
عالمان ش ��یعه در موضوع س ��یره ی چهار س ��فیر کتب مس ��تقلی را به رش ��ته ی تحریر در آورده اند،

الذریعة الی تصانیف الشیعة  353/ 1می نویسد[« :کتاب] اخبار الوکالء االربعة؛ آنان عثمان بن
سعید ،محمد بن عثمان ،حسین بن روح و علی بن محمد سمری هستند ،نائبان خاص در
غیبت صغری و س���فراء و نمایندگان امام حجت مهدی؟ع؟ .این اثر از ِآن ابو العباس احمد
بن علی بن عباس بن نوح س���یرافی س���اکن بصره و از اس���اتید نجاشی اس���ت .بین سال های
چهار صد و ده تا بیس���ت از دنیا رفت ،همان گونه که از فهرس ش���یخ طوسی برمی آید ،ایشان
می فرماید :در همین نزدیکی ها از دنیا رفت ،ش���یخ طوس���ی نگارش فهرس خود را به اشاره ی
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ش���یخ مفید آغاز کرد و بعد از وفات ایش���ان آن را به پایان رس���انید ،زیرا در آن س���خن از جریان
روز ف���وت ش���یخ مفید در س���ال  413ب���ه میان م���ی آورد ،لذا وفات س���یرافی نی���ز در این حدود
خواهد بود.
[کت���اب] اخبار الوکالء االربعة؛ اثر ابوعبد اهلل احم���د بن محمد بن عیاش جوهری صاحب
مقتضب االثر که به سال  401از دنیا رفته است .نجاشی این مطلب را نقل نموده است».
از دیگ ��ر مراجع این موضوع ،کتاب هایی اس ��ت که به احادیث امام مهدی؟ع؟ پرداخته اس���ت،
و نیز کتب رجال و تراجم ،ما نیز در کتاب عصر الشیعة در این باره سخن رانده ایم.

ا� �ه ق��ور �هار ف
س� ی�ر در ب��غ داد ت� ب� ّرک می ج�و�ی ن�د
ع� ن ب ب چ
ش� ی� ی
این چهار بزرگوار در بغداد مدفونند .س ��فیر اول جناب عثمان بن سعید؟حر؟ مدتی پس از شهادت
امام عس ��کری؟ع؟ به بغداد منتقل شد .و ظاهر آن اس ��ت که ایشان پس از آن چند سال بیشتر باقی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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نماند و مأمور ش ��د پس ��رش محمد بن عثمان را _ که امام عس ��کری؟ع؟ بر وکالتش تصریح کرده بود

_ جانش ��ین خود قرار دهد ،امام عس ��کری؟ع؟ فرمودند« :بر من گواه باش���ید که عثمان بن س���عید
مهدی شما را بر عهده خواهد داشت».
عمری وکیل من است ،و پسرش محمد وکالت پسرم
ِ

1

با وجود آنکه ّ
وصیت ،مراسم غسل و قبر ایشان را بیان کرده اند ،لکن در مورد تاریخ ارتحال ایشان

چیزی به دس ��ت نیامد .پیش ��تر نیز گذشت که شیخ طوسی؟حر؟ قبر او را توصیف نمود و فرمود که به
زیارت ایشان رفته است.

2

البته سال وفات جناب ابو جعفر محمد بن عثمان؟حر؟ را  305ذکر کرده اند ،و گفته اند که امام؟ع؟
دو م ��اه پیش از وفات او ،از آن خبر داده اند ،از این رو ایش ��ان آماده ش ��د و قب ��ری حفر کرد ،در آن قرآن
می خواند ،و لوحی که آیات قرآن و اسامی امامان؟مهع؟ برآن نقش بود را تهیه کرد تا با او دفن شود.
وفات جناب حس ��ین بن روح؟حر؟ نیز در ش ��عبان س ��ال  326بوده است ،ش���یخ طوسی در غیبت

 386/می نگارد« :دختر ابو جعفر عمری می گوید :قبر ابو القاس���م حسین بن روح در نوبختیه در
 .1غیبت شیخ طوسی 356/
 .2همان 358/
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کوچه ای که خانه ی علی بن احمد نوبختی قرار دارد ،می باشد...
ابو نصر نیز گوید :ابو القاس���م حس���ین بن روح _ که خدایش راضی باش���د _ در ش���عبان سال
 326از دنیا رفت .من روایات بسیاری از ایشان نقل کرده ام».
وفات جناب علی بن محمد س ��مری؟حر؟ در نیمه ی ش ��عبان سال  329واقع شد ،شیخ طوسی در

غیب ��ت  396/می فرماید« :ابو نصر هبة اهلل بن محمد کاتب می گوید :قبر ابو الحس���ن س���مری _
که خدایش رضا باش���د _ در ش���ارع معروف به خلنجی قرار دارد ...وی وفات ایشان را در سال
 329عنوان می کند».

ّ
سید محمد صادق بحر العلوم در مقدمه ی علل الشرائع می نویسد:

«ال���ف :اب���و عم���رو عثم���ان بن س���عید عمری؟حر؟؛ ایش���ان وکیل س���ه ام���ام هادی ،عس���کری
و اب���و القاس���م مهدی؟مهع؟ بود .قبرش���ان در غرب بغداد به طرف بازار میدان ،مش���هور اس���ت،
و شیعیان بدان ّ
تبرک می جویند.
ب :ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری؟حر؟؛ ایشان پسر نائب پیشین و جانشین او
به فرمان صاحب؟ع؟ است .ایشان به خالنی معروف بوده و در آخر جمادی االولی سال 305
از دنیا رفته اس���ت .ایام س���فارت او و پدرش چهل و پنج س���ال به طول انجامید ،از س���ال 260
آغاز شد و تا  305امتداد یافت .قبر او در شرق بغداد کنار مادرش در شارع باب الکوفة است،
همان جایی که منازل و خانه های ایشان قرار داشت.
ج :ابو القاس���م حس���ین بن روح بن ابی بحر نوبختی؟حر؟؛ وی از سال  305به منصب شریف
نیابت نائل شد ،تا آنکه در  18شعبان  326از دنیا رفت .قبر او در شرق بغداد در بازار ّ
عطاران
است .به زیارت او می روند و ّ
تبرک می جویند .آن قبر به نام قبر حسین بن روح شهرت دارد.
د :ابو الحسین علی بن محمد سمری؟حر؟؛ ایشان آخرین سفیری بود که به شرف نیابت نائل
آمد و از تاریخ  18شعبان  326تا سال  329که انتهای غیبت صغری و آغاز غیبت کبراست،
عهده دار این امر بود .قبر ایش���ان در غرب بغداد به طرف بازار حراج ،معروف و مش���هور است،
به زیارت او می روند و ّ
تبرک می جویند».
ش ��یخ حرز الدین در مراقد المعارف درباره ی قبر کلینی؟حر؟ می نویس ��د« :مرقد ایش���ان در بغداد
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در س���متی که به باب کوفه منتهی می ش���ود و در کنار رصافه ،در س���احل شرقی دجله سر پل
قدیم و در مس���جد صفویه _ و تکیه ی مولویه _ که آن را به آصفیه تحریف کرده اند ،واقع ش���ده
است...
ما برای نخستین بار قبر شیخ کلینی را در سال  1305در بغداد زیارت کردیم .جناب شیخ
امام جماعت مس���جد که در همانجا هم اقامت داش���ت ،قبر شیخ کراجکی را نیز به ما نشان
داد .نشانه ی قبر ایشان دکه ای بلند و به اندازه ی دو سوم قامت انسان بود که در پشت دکه ی
قبر شیخ کلینی؟حر؟ قرار داشت .ما ،سنگ قدیمی را بر روی دکه مشاهده نکردیم ،گرچه هنوز
آثاری در موضع آن به چشم می خورد .در کنار آن دکه ،نشان دو قبر بود که از سنگ و آثار باقی
مانده آشکار می شد.
معروف است که در همین سمت شرقی رصافه در آن ازمنه ،خانه هایی مسکونی و نزدیک
به هم وجود داش���ته که از ِآن سرشناس���ان ش���یعه بوده اس���ت ،یکی از آنها خانه ی ثقة االسالم
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ش���یخ محم���د بن یعقوب کلین���ی بوده که بعدها به مس���جد و مقبره ی ایش���ان و برخی بزرگان
شیعه تبدیل می شود.
در ابت���دای ای���ن بازار که با مجرای دجله امتداد دارد و گاه بازار حراج و گاه بازار س���راجین،
و در زمان ما بازار س���رای گویند ،مرقد ش���یخ عثمان بن سعید عمری است .در وسط آن کنار
س���ر پل قدیمی مرقد ش���یخ کلینی و شیخ کراجکی واقع ش���ده است .کمی پایین تر از قبر این
ّ
1
دو و در محل ریزش دجله ،مرقد شیخ علی بن محمد سمری در مسجد قبالنیه قرار دارد».

دورا� ف
ن
س�رای ار�ب عه
ید�گر وکلاء در
ایشان بیش از ده نفرند و مشهورترینشان محمد بن جعفر اسدی ،حاجز بن یزید وشاء بغدادی و
احمد بن اسحاق اشعری هستند.

ش ��یخ طوس ��ی در غیبت  415/می نویسد« :در زمان سفیران س���توده ،افرادی مورد وثوق بودند
که توقیعات واصل از اصل [امام؟ع؟] به س���فیران ،از س���فراء به آنها می رسید ،از جمله ی آنها
ّ
 .1مقدمه ی التعجب من اغالط العامة کراجکی  ،16/و نیز ر.ک به اعیان الشیعة  21/ 6و تهذیب المقال 400/ 2
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ابو الحس���ین محمد بن جعفر اس���دی؟حر؟ است .ابو الحس���ین بن ابی جید قمی ،از محمد بن
الحس���ن بن ولید ،از محمد بن یحیی ّ
العطار ،از محمد بن احمد بن یحیی ،از صالح بن ابی
صالح روایت می کند :در س���ال  290برخی از مردم از من درخواس���ت کرد چیزی از او دریافت
کنم ،من ابا کردم و برای کس���ب تکلیف نامه ای نوش���تم ،پاس���خ چنین آمد :محمد بن جعفر
عربی در ری حضور دارد ،به او سپرده شود که از ثقات ماست.
محمد بن یعقوب کلینی ،از احمد بن یوس���ف شاشی ،از محمد بن الحسن کاتب مروزی
روایت می کند :دویس���ت دینار برای حاجز وش���اء فرستادم و در این باره به غریم 1نامه نوشتم و
پاسخ آن آمد و خبر از وصول می داد.
همو گفت :هزار دینار از اموال ایش���ان نزد من بود ،دویست دینار آن را فرستادم ،پاسخ آمد:
اگر می خواهی با کسی در ارتباط باشی ،با ابو الحسین اسدی در ری مرتبط باش.
دو یا سه روز بعد خبر درگذشت حاجز _ که خدایش راضی باشد _ آمد .وقتی این خبر را به
کاتب مروزی رس���اندم اندوهگین شد .بدو گفتم :اندوهگین نباش که در این توقیع دو نشانه
برای تو ذکر شده است؛ نخست آنکه به تو خبر داده آن مال هزار دینار است ،و دوم آنکه فرمان
داده با ابو الحسین اسدی در ارتباط باشی چون از مرگ حاجز مطلع بوده است.
با همین س���ند از ابو جعفر محمد بن علی بن نوبخت :برای حج آماده ش���ده بودم که توقیع
آمد :ما این را خوش نداریم .پس س���ینه ام تنگ ش���د و اندوهگین شدم ،نامه نوشتم :من شنوا
و مطیع می مانم جز آنکه به جهت بازماندن از حج غمگینم .توقیع آمد :سینه ات تنگ نشود
که سال آینده حج خواهی گزارد.
س���ال بع���د اذن طلبیدم و صادر ش���د ،نوش���تم :م���ن محمد بن عب���اس را _ که ب���ه دیانت و
صیانت���ش وث���وق دارم _ برای مصاحبت در حج برگزیدم ،جواب آمد :اس���دی نیکو مصاحبی
است ،اگر آمد کسی را بر او نگزین ،او هم آمد و من با او همراه شدم.
محمد بن ش���اذان نیش���ابوری گوید :چهار صد و هشتاد درهم نزد من جمع شد ،اما از آنجا
که دوس���ت داشتم آن را پانصد درهم کامل گردانم ،بیست درهم از مال خود بدان افزودم و به
 .1کنایه از امام عصر؟جع؟ به خاطر تقیه ،ر.ک به ارشاد  .362/ 2م
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اسدی سپردم و چیزی در مورد اینکه از مال خود آن را کامل کردم ننوشتم ،پاسخ چنین آمد:
پانصد [درهمی] که بیس���ت [درهم] آن از ِآن تو بود ،رس���ید .اس���دی با عدالتی استوار _ بدون
آنکه [نسبت به حق] تغییر یابد و ایرادی بر او وارد شود _ در ربیع اآلخر سال  312از دنیا رفت.
دیگر از آنان احمد بن اسحاق و جماعتی هستند و توقیع در ستایش آنها صادر شد .احمد
ب���ن ادری���س ،از احمد بن محمد بن عیس���ی ،از ابو محمد رازی نقل می کن���د :من و احمد بن
ابی عبد اهلل در عس���کر بودیم که فرس���تاده ی آن مرد آمد و گفت :احمد بن اس���حاق اش���عری،
ابراهیم بن محمد همدانی و احمد بن حمزة بن الیسع افرادی ثقه هستند».
نگارن ��ده :در ای ��ن گزارش که از نظ ��ر می گذرد ،تصویر دقیقی از احوال س ��فراء و مدعیان س���فارت

در بغداد به دس ��ت می آید ،دال ئ ��ل االمامة « :282/احمد بن محمد دینوری س���راج که کنیه اش
اب���و العباس اس���ت و آس���تاره لق���ب دارد گوید :یک یا دو س���ال بعد از آنکه امام عس���کری؟ع؟
از دنیا رفت ،از اردبیل به قصد حج به دینور رفتم .مردم دینور در حیرت به سر می بردند و آمدن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

من موجب ّ
مسرت آنان شد .شیعیان نزد من جمع شدند و گفتند :شانزده هزار دینار از اموال
ش���یعیان جمع شده اس���ت ،می خواهیم آن را با خود ببری و به آنکه الزم است تحویل دهی.
م���ن گفت���م :ای قوم ! در این حیرتی که می بینید ما نماینده را نمی شناس���یم .آنها گفتند :تو
را ب���رای ای���ن انتخاب کردیم که از وث���وق و بزرگی ات آ گاهیم ،پس آن را با خ���ود ببر ولی با این
ش���رط که تنها با دلیل و برهان آن را در اختیار کس���ی قرار دهی .آن اموال را در کیسه هایی که
هریک به نام یک نفر بود نزد من آوردند .من هم آنها را با خود برداشتم و آمدم تا به قرمیسین _
که احمد بن حسن در آن اقامت داشت _ رسیدم .برای عرض سالم نزد او رفتم .چون مرا دید
ش���ادمان ش���د و کیسه ای که هزار دینار در آن بود و نیز بس���ته هایی لباس به من سپرده گفت:
این ها را با خود ببر و تنها با دلیل و برهان در اختیار کسی قرار ده.
به بغداد که رس���یدم تمام اهتمامم را صرف جس���تجوی نماینده کردم .به من گفتند مردی
است به نام باقطانی و مدعی نمایندگی و سفارت ،شخص دیگری به نام اسحاق احمر و نیز
کسی به نام ابو جعفر عمری.
من اول نزد باقطانی رفتم ،با پیرمردی خوب رو و به ظاهر کامل مواجه ش���دم .اس���بی عربی
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و خادمانی بس���یار داشت .مردم حضور او جمع می ش���دند و گفتگو می کردند .من وارد شدم
و سالم کردم ،او هم خوش آمد گفت ،مرا نزدیک خود جای داد ،مسرور شد و احسان کرد.
مدتی طوالنی نشستم تا اکثر مردم بیرون رفتند .از حاجتم سؤال کرد ،گفتم :مردی از اهالی
دین���ور هس���تم ،همراه خود اموال���ی دارم که باید آن را تحوی���ل دهم .گف���ت :آن را بیاور ،گفتم:
دلی���ل می خواه���م ،گفت :فردا بیا ،من هم فردا رفتم ولی برهانی نیاورد ،روز س���وم نیز رفتم ولی
باز دلیلی اقامه نکرد.
نزد اس���حاق احمر رفت���م ،جوانی پاکیزه با خانه ای بزرگتر از خانه ی باقطانی .اس���ب ،لباس
و کم���ال او بهتر و باالتر از باقطانی بود ،خادمانش بیش���تر بودند و افراد بیش���تری نزد او حضور
می یافتند .وارد شدم و او خوش آمدگویی کرد و نزدیک خود جای داد .منتظر ماندم تا مجلس
ّ
تا حدی خلوت ش���ود .پس از حاجتم س���ؤال کرد و من نیز همان سخن را که به باقطانی گفته
بودم با او در میان گذاشتم ،و سه روز نزد او آمدم ولی هیچ برهانی نیاورد.
آنگاه حضور ابو جعفر عمری رس���یدم ،پیرمردی بود متواضع ،کمربندی س���فید داشت و بر
روی زیراندازی در اتاقی کوچک نشس���ته بود .نه خادمی داش���ت و نه بس���ان دیگران اس���ب و
اس���باب .س�ل�ام کردم و پاسخ داد ،مرا به خود نزدیک و گشاده رویی کرد و حال مرا جویا شد،
من نیز گفتم که از جبل آمده ام و اموالی با خود به همراه دارم .او گفت :اگر دوست داری این
اموال به جایی که الزم است برسد ،باید به سامرا رفته و خانه ی ابن الرضا [امام عسکری؟ع؟]
و نیز فالن بن فالن وکیل را جویا شوی _ و خانه ی ابن الرضا در آن وقت ساکنان خود را داشت _.
آنچه را می خواهی آنجا خواهی یافت.
من نیز بیرون آمدم و رهس���پار س���امرا شدم .به سمت خانه ی ابن الرضا رفتم و در مورد وکیل
س���ؤال کردم .دربان گفت :او در خانه مش���غول اس���ت ،هم اکنون خارج می شود .من هم کنار
در به انتظار خروج او نشستم .پس از مدتی بیرون آمد ،من برخاستم و سالم گفتم .دست مرا
گرفت و به اتاق خود برد .از حال من و علت آمدنم س���ؤال کرد ،من هم جریان را برایش گفتم
و گفتم که باید آن اموال را با دلیل و برهان تحویل دهم .او گفت :باش���د ،س���پس غذایی آورد
و گفت :این را بخور و استراحت کن که خسته ای ،تا نماز نخست هم ساعتی مانده ،بعد از
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آن آنچه را که خواستی برایت خواهم آورد.
م���ن غ���ذا را خوردم و خوابیدم .هنگام نماز بیدار ش���دم و نماز را به جای آوردم .آنگاه به نهر
رفته ،حمام کردم و آمدم .منتظر ماندم تا آنکه یک چهارم ش���ب س���پری ش���د ،پس او آمد و با
خود نامه ای داش���ت ،در آن آمده بود :بس���م اهلل الرحمن الرحیم ،احمد بن محمد دینوری آمد
و ش���انزده هزار دینار در فالن تعداد کیس���ه با خود آورد .درون آنها کیس���ه ی فالنی پسر فالنی با
کذا و کذا دینار است ،کیسه ی فالنی پسر فالنی با کذا و کذا دینار _ تا آنکه یک یک کیسه ها
را برش���مرد _ و کیس���ه ی فالن پس���ر ف�ل�ان ّ
ذراع ،ش���انزده دینار اس���ت .در این هنگام ش���یطان
م���را وسوس���ه کرد ،ولی گفتم :آق���ای من از من آ گاه تر اس���ت ،پس آنچه را درباره ی کیس���ه ها و
صاحبان آن آمده بود تا آخر خواندم .در ادامه آمده بود :او از قرمیس���ین از نزد احمد بن حس���ن
مادرائی برادر ّ
صواف ،کیس���ه ای که هزار دینار در آن اس���ت و نیز فالن تعداد بسته لباس _ که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رنگ و فرستنده ی یک یک آنها ذکر شده بود _ آورده است.
پس ش���کر خدا را به خاطر ّمنتی که بر من گذارده و ش���ک از دلم زدوده به جای آوردم .در آن
نامه فرمان داده بود هر آنچه را به همراه دارم به جایی ببرم که ابو جعفر َعمری دستور می دهد.
پ���س ب���ه بغداد و نزد ابو جعفر عم���ری آمدم .مرا که دید فرمود :چرا نرفت���ی؟ گفتم :آقای من !
از س���امرا بازگش���تهام .با ایشان مشغول صحبت بودم که نامه ای از موالیمان؟ع؟ برای او آمد و
ضمیمه ای مثل آنچه با من اس���ت داش���ت .در آن ،سخن از اموال و لباس ها رفته بود و فرمان
داده ب���ود هم���ه در اختیار ابو جعف���ر محمد بن احمد بن جعفر ّقطان قمی ق���رار گیرد .ابو جعفر
َعم���ری لباس های���ش را در ب���ر کرد و به من فرمود :آنچ���ه را که با خود داری ب���ه منزل محمد بن
احم���د بن جعفر ّقط���ان قمی بیاور ،من نیز همین کار را انجام دادم و همه را تس���لیم او کردم و
راهی حج شدم.
ب���ه دینور که بازگش���تم مردمان جمع ش���دند ،من هم نامه ای را که وکی���ل موالیمان؟ع؟ برایم
آورده بود ،برای آنان خواندم .هنگامی که سخن از کیسه ی ّ
ذراع به میان آمد ،صاحب کیسه
بی هوش بر زمین افتاد .ما هم به او پرداختیم تا آنکه به هوش آمد و به شکرانه به سجده افتاد
و گفت :سپاس مر خدایی را که به هدایت بر ما ّمنت نهاد ،هم اینک دانستم که زمین خالی
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از حجت نخواهد بود .این کیسه را ّ
ذراع به من داد و کسی جز خدا نمیدانست.
من پس از مدتی ابو الحس���ن مادرائی را مالقات کردم و فقره ی مربوط به او را نیز خواندم ،او
گفت :سبحان اهلل ! در هرچه تردید کردی ،در این تردید نکن که خدای عزوجل زمین را خالی
از حج���ت نخواهد گذاش���ت .بدان ! هنگام���ی که اذکوتکین ،1بر یزید بن عبد اهلل در س���هرورد
هجوم آورد ،بر مناطق تحت سلطه ی وی مستولی شد ،و خزائن را به دست آورد ،مردی سراغ
من آمد و گفت :یزید بن عبد اهلل ،فالن اسب و فالن شمشیر را برای موالیمان قرار داده است.
م���ن مأم���ور انتقال خزائن یزید بن عب���د اهلل به نزد اذکوتکین بودم ،اما مراقب بودم آن اس���ب
و شمش���یر را ب���رای موالیمان نگاه دارم ت���ا آنکه چیزی جز آن دو باقی نمان���د .اذکوتکین پیاپی
مطالبه می کرد و دیگر راهی جز تس���لیم آنها نداش���تم .از این رو به ازای آن شمش���یر و اس���ب،
هزار دینار حساب کردم و به خزانه دار سپرده ،از او خواستم آن را در مطمئن ترین مکان جای
ده���د و ب���ه هیچ وج���ه آن را به من ندهد ،حتی اگر نیاز مبرمی بدان بود ،و اس���ب و شمش���یر را
تسلیم نمودم.
در مجلس خود در ری نشسته و مشغول بررسی امور و امر و نهی بودم که ابو الحسن اسدی
وارد شد .او گاه گاه نزد من می آمد و نیازهایش را برطرف می ساختم .هنگامی که مدت زمان
زیادی از نشستن او گذشت ،گفتم :چه حاجتی داری؟ گفت :می خواهم با شما تنها باشم.
ب���ه خزان���ه دار فرم���ان دادم مکانی در خزانه برایم���ان مهیا کند .وارد خزانه که ش���دیم او نامه ی
کوچکی از موالیمان بیرون آورد ،در آن آمده بود :ای احمد بن حس���ن ! آن هزار دیناری که نزد
تو داریم _ قیمت شمشیر و اسب _ را به ابو الحسن اسدی بسپار.
من برای سپاس از درگاه خدای عزیز و جلیل بابت ّمنتی که بر من نهاده ،به سجده افتادم،
و دانس���تم که او به حق خلیفه ی خداس���ت ،چرا که احدی جز تو از این امر آ گاهی ندارد ،و از
شادمانی اینکه خدا مرا به این امر هدایت کرده ،سه هزار دینار نیز بدان افزودم».

2

 .1از امراء ترک و اتباع بنی عباس ،مرآة العقول  .191/ 6م
 .2ف ��رج المهم ��وم  ،239/اثب ��ات اله ��داة  ،701/ 3بح ��ار  ،300/ 51و نی ��ز به ط ��ور اختصار کاف ��ی  ،522/ 1دال ئ ��ل االمامة
 ،285/ارش ��اد  ،354/غیبت ش ��یخ طوسی  ،171/الخرائج و الجرائح  ،464/ 1اعالم الوری  420/و اثبات الهداة 662/ 3
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نگارنده :این گزارش از س ��ختگیری و احتیاط شیعه درباره  ی مدعیان سفارت حکایت می کند،
و می رساند که آنان از مدعیان درخواست معجزه داشتند ،و البته که تنها بر دستان سفیران و وکالی
م ��ورد اعتماد امام؟ع؟ مش ��اهده می کردند .عالوه بر آنکه می رس ��اند حا ک ��م ری و برخی فرماندهان
شیعه بودند ،و امام؟ع؟ وکیل خود جناب ابو الحسن اسدی را سراغ یکی از آنها می فرستند تا اموال
مزبور را دریافت کند ،و او را از ّنیتی که احدی از آن اطالع ندارد بیاگاهاند.
ش ��یخ ص ��دوق در کم ��ال الدی ��ن  488/ 2توثی ��ق دو وکی ��ل _ حاجز بن یز ی ��د و اس���دی _ را از نصر
ب ��ن صب ��اح بلخ ��ی ،و نیز فرمان امام مه ��دی؟جع؟ به برخی به رج ��وع به این دو ک���ه در ری بودند را،
نقل می کند.

1

کاف ��ی  521/ 1از حس ��ن بن عب ��د الحمید نقل می کند« :م���ن در مورد حاج���ز [و اینکه آیا وکیل
امام؟ع؟ اس���ت یا نه] دچار تردید ش���دم ،پس چیزی با خود برداش���تم و به عسکر آمدم ،توقیع
ّ
آمد :نه در ما ،و نه در کس���انی که به فرمان ما در جای ما قرار می گیرند ش���کی نیس���ت ،آنچه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

همراه داری به حاجز بن یزید بسپار».

2

ن
اماما�؟مهع؟ ،و پ��ذ ی� شر� خ�مس� ،ن�ذ ر و هد ی�ه
یک ��ی از ام ��ور جال ��ب توجه در اس�ل�ام ،آن اس ��ت که خ ��دای متعال در ط � ّ�ی نس���ل ها ،منبع مالی
عظیمی را به عترت پیامبرش؟ص؟ اختصاص داده اس ��ت .مس ��لمین اتفاق نظر دارند که تشریع این
قانون ،پیش از جنگ بدر بوده است ،هنگامی که دولت اسالم به نخستین درآمدهای خود دست
َ
َ
ُْ
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ف
اهلل وما ���ز ل�ا على ع ب� ِد�ا ي�وم ال�ر� ِن ي
اك ي� ِن� و با� ِن� الس ِب� ي� ِل ِإ� نْ� ك ن� ت� ْم �م ن� ت� ْم ِب� ِ
وال ي� ت�امى والمس ِ
ْ تَ قَ ْ َ ْ َ ن َ ُ َ َ ُ َ َ
اهلل على ك ِ ّل ش� ئ� ق� ِد ي� ٌر 3،و بداني���د ه���ر چه را نفع می برید ،ي���ک پنجم آن براى خدا
ا� و
ال��ى ال�ج مع ِ
و پيامب���ر و ب���راى خويش���اوندان [او] و يتيمان و بينوايان و در راهماندگان اس���ت ،اگر به خدا و آنچه بر
بن���ده ی خ���ود در روز جداي���ى ّ
[حق از باطل] _ روزى كه آن دو گروه با هم روبرو ش���دند _ نازل كرديم،
 .1مشابه آن غیبت شیخ طوسی  ،257/الخرائج و الجرائح  695/ 2و اثبات الهداة  673/ 3و 693
 .2الهدایة  ،90/ارشاد  ،354/اعالم الوری  ،420/اثبات الهداة  662/ 3و  677و مشابه آن کمال الدین 499/ 2
 .3سوره ی انفال 41/
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ايمان آوردهايد .و خدا بر هر چيزى تواناست.

س ��هم خدای تعالی به رس ��ول؟ص؟ می رس ��د ،و نصف دیگر را پیامبر؟ص؟ برای خویشان ،یتیمان،
بینوایان و در راه ماندگان از بنی هاشم به مصرف می رساند.
و نی ��ز اتف ��اق بر این دارند که پیامبر؟ص؟ گرامیداش ��ت الهی بنی هاش ��م را برای ام ��ت بیان فرمودند
و محمی ��ة بن جزء را مس ��ؤول خمس قرار دادن ��د ،او هم آن را جمع می نمود و ب ��ه فرمان آن حضرت،

در بنی هاش ��م صرف می کرد ،صحیح مس ��لم  118/ 3روایت می کند« :ربیعة بن حارث و عباس
ب���ن عبد المطلب با هم گفتند :به خدا خوب اس���ت این دو پس���ر [عب���د المطلب بن ربیعه و
فضل بن عباس] را نزد رس���ول خدا؟ص؟ بفرس���تیم ،تا با ایش���ان صحبت کنند که ش���اید آنها را
مأم���ور برخ���ی صدقات قرار دهند ،ت���ا آنچه را م���ردم می پردازند بپردازن���د ،و از آنچه مردم بهره
می بردن���د بهره بردند ...وقتی ایش���ان نم���از ظهر را به جای آوردند ،م���ا [عبد المطلب و فضل]
پیش از ایشان به خانه رسیدیم و بیرون خانه منتظر بودیم تا بیایند .ایشان آمده فرمودند :آنچه
را در درون دارید ابراز کنید و وارد منزل ش���دند و ما هم به دنبالش���ان رفتیم ،و روزی بود که نزد
زینب بنت جحش بودند.
هریک از ما می خواس���ت خود س���خن بگوید که باالخره یکی از ما گفت :یا رسول اهلل ! شما
نیکوکارترین و رس���نده ترین مردمانید ،ما هم به ّ
س���ن ازدواج رس���یده ایم ،آمده ایم تا ما را مأمور
برخ���ی از ای���ن صدقات قرار دهید تا بس���ان مردم بپردازیم و نیز بهره مند ش���ویم .ایش���ان مدتی
طوالن���ی س���کوت کردن���د ...فرمودند :صدق���ه ،بر آل محمد شایس���ته [وجایز] نیس���ت ،این ها
آلودگی های [دس���ت] مردم اس���ت .در ادامه فرمودند :محمیه _ که ام���ور مربوط به خمس را بر
عهده داشت _ و نوفل بن حارث بن عبد المطلب را فرا بخوانید .آنها آمدند ،ایشان به محمیه
فرمودند :دخترت را به همس���ری این پس���ر _ فض���ل بن عباس _ در آور ،و ب���ه نوفل هم فرمودند:
دخترت را به ازدواج این پسر در آور.
به محمیه فرمودند :مهر این دو را از خمس بپرداز...
در روایت دیگری آمده اس���ت :س���پس فرمودند :این صدقات آلودگی های مردم است ،و بر
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محمد و آل محمد جایز نیست».

1

االستیعاب  1463/ 4می نویسد« :رسول خدا؟ص؟ او را عهده دار امور خمس قرار داد ،و فرمان
داد مهریه ی زنان بنی هاشم را بپردازد».
االصابة « :37/ 6وی کارگزار رسول خدا؟ص؟ بر خمس بود».
تاریخ یعقوبی « :76/ 2روز بدر ،محمیة بن جزء بن عبد یغوث زبیدی هم پیمان بنی جمح
را بر مقاسم قرار داد».
امتاع االس ��ماع « :205/ 1رس���ول خدا؟ص؟ در تمامی منافع خمس قرار داد ،و محمیة بن جزء
متولی آن بود .خمسها نزد او گرد می آمد ،و صدقات جدا بود».
اب ��ن الهمام در ش ��رح فتح القدی ��ر  273/ 2می نویس ��د« :بخاری از آن حض���رت روایت می کند:
صدقه ،بر ما اهل بیت جایز نیست».
در این مصاف در صدد بحث از آن نیستیم که خلفا ،به عمد با رسول خدا؟ص؟ مخالفت کردند
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

و خمس را به صاحبان شرعی آن یعنی بنی هاشم ندادند ،زیرا می هراسیدند توان مالی هم به توان
معنوی آنان ضمیمه گردد.
بلکه غرض بیان س ��بب تعامل اهل بیت؟مهع؟ با مسئله ی خمس _ که سرمایه ای هنگفت بوده _
اس ��ت .آن ��ان گاه مطالبه می کردند ،همان گون ��ه که امیرالمؤمنین؟ع؟ از عمر خواس���ت ،ولی او آن را
بسیار شمرد و حاضر به پرداخت نشد !
گاه نی ��ز آن را ن ��زد غاصبان رها می کردند ،همان گونه که حضرت امیر؟ع؟ در مورد خمس ،فدک و
دیگر اموال رفتار کرد.
در برخی موارد به ش ��یعیان می بخش ��یدند تا معیشتش ��ان حالل و پاک مولد باش���ند ،و گاه فرمان
می دادند به خود یا وکالیش ��ان پرداخت ش ��ود و از مصرف حتی یک درهم آن بر حذر می داش���تند،
هم چنان که در دوران امام هادی و امام عسکری و امام عصر؟مهع؟ مشاهده می شود.
سبب این تفاوت ،آن است که خدای متعال این حق را به آنان داده که هر گونه می خواهند با آن
رفتار کنند ،میتوانند رها کنند ،و یا دریافت نمایند ،عالوه بر آنکه ممکن است چیزی از آن را برای
 .1مشابه آن مسند احمد  166/4و عون المعبود 146/ 8
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خود برنمی گرفتند ،و در مسیر مصالح مؤمنین مصروف می داشتند.
ام ��ا اینک ��ه می بینی ��م در ازمنه ی آخر ی ��ن امامان؟مهع؟ ،این مس ��ئله ب ��دون اغماض عنوان ش���ده،
حکمت ها و فوائدی دارد از جمله آنکه فرهنگ انفاق در میان ش ��یعیان اس ��توار شود ،ارتباط آنان با
امامان؟مهع؟ و وکالیشان حفظ گردد و ...

کمال الدین  483/ 2با سندی صحیح نقل می کند« :اما کسانی که به اموال ما دست می برند؛
هرکس چیزی از آن را حالل بشمارد و مصرف کند ،جز این نیست که آتش می خورد...
اما پشیمانی گروهی که با آنچه به ما رساندند در دین خدای عزوجل دچار تردید شدند؛ ما
به کس���ی که می خواهد آن را پس گیرد پس دادیم ،و نیازی به صله ی کس���انی که شک دارند
نداریم».
ش ��یخ طوسی در غیبت  172/از امام مهدی؟ع؟ نقل می کند« :به من خبر رسیده که جماعتی
از ش���ما در اعتقادش���ان به تردید افتاده اند و در والیان امور دچار ش���ک و س���رگردانی شده اند،
ای���ن مطلب م���ا را به خاطر ش���ما _ و نه به خاطر خودم���ان _ اندوهگین س���اخت ،چرا که خدا
ب���ا ماس���ت و هیچ نیازی به غیر او نداریم ،حق با ماس���ت لذا کس���ی که خ���ود را از ما باز دارد،
موج���ب هراس ما نخواهد ب���ود ،و ما پرورش یافتگان ّربمان هس���تیم و پس از آن خلق پرورش
یافتگان ما هستند».

�غ
ت� ت
ا� ف
س� ت
مدع� ن
ار�
وا�ر ؤر�� تی� امام؟ع؟ در ی� ب� ت� ،و ت�ک�ذ ی� ب�
ی
پیش ��تر روایت صحی ��ح کمال الدین  516/ 2که آن را از ابو محمد حس ��ن ب ��ن احمد مکتب نقل

می کند گذش ��ت« :در س���الی که جناب شیخ علی بن محمد سمری _ قدس اهلل روحه _ از دنیا
رفت در بغداد بودم .چند روز پیش از وفات حضور ایشان رسیدم که توقیعی برای مردم بیرون
آورد :بس���م اهلل الرحم���ن الرحی���م ،ای علی بن محمد س���مری ! خداوند پ���اداش برادرانت را در
[فق���دان] ت���و باال َبرد ،زیرا تو از این زمان تا ش���ش روز دیگر از دنیا خواهی رفت ،پس کار خود را
س���امان ده و به هیچ کس وصیت نکن که پس از وفات قائم مقام تو ش���ود ،چرا که غیبت تام
واقع ش���ده و ظهور تنها بعد از اذن خداس���ت _ که یادش بلند است _ که پس از طوالنی شدن
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مدت ،سخت شدن دل ها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود.
کس���انی نزد ش���یعیان من خواهند آمد که ادعای مش���اهده می کنند ،بدانید ! هر کس پیش
از خروج س���فیانی و فریاد ،ادعای مش���اهده کند کذاب و افترازن است ،و ال حول و ال قوة إال
ّ
العلی العظیم.
باهلل
از روی توقیع نوشتیم و از نزد ایشان بیرون آمدیم .روز ششم حضور ایشان رسیدیم ،در حال
جان کندن بود ،گفته شد :جانشین شما کیست؟ فرمود :خداوند امری دارد که آن را به سرانجام
می رس���اند ،و از دنیا رفت .این آخرین س���خنی بود که از او ش���نیدیم ،رضوان خ���دا بر او باد».
در ابتدای همین فصل گذش ��ت که به قرینه ی :کس ��انی نزد ش ��یعیان من خواهند آمد که ادعای
مشاهده می کنند ،آنچه در این روایت انکار شده ،ادعای سفارت و حضور است ،نه صرف دیدن.
یعنی ادعایی که مدعی نزد ش ��یعیان می آید و می گوید امام؟ع؟ را مش ��اهده کرده ،نزد ایشان حضور
یافته و سفیر امام و واسطه ی مردم با ایشان است ،ادعایی که بر تعدادی از مدعیان سفارت _ اگرچه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن را س ��فارت ننامند _ انطباق دارد .لذا واجب اس ��ت آنان را رد و تکذیب کنیم ،و به مانند برخورد
شیعیان با جعفر کذاب ،حالج ،شلمغانی و سایرین _ که اینان خواه ناخواه وارثان آنهایند _ از آنان
معجزه بخواهیم.
پس هرکس ��ی که در غیبت کبری مدعی مش ��اهده شد و خود را س ��فیر انگاشت ،یا آنکه ادعا کرد
امام؟ع؟ او را مأمور تبلیغ _ حتی نسبت به امری خرد _ نموده است ،کذاب ،افترا زن و الزم االجتناب
است.
اما اگر کسی مدعی رؤیت ایشان و مشاهده ی کرامت شد ،یا آنکه ادعا کرد امام؟ع؟ به او فرمانی _
که ربطی به مقام سفارت ندارد _ داده است ،ولی خود را سفیر و وکیل امام؟ع؟ ّ
معرفی نکرد ،تکذیب
چنین شخصی نه تنها الزم ،بلکه صحیح نیست ،و اگر شروط صدق در او جمع باشد ،می بایست
تصدیق نمود.
القدر عادل ِ صحیح العقیده که از س�ل�امت حواس و
گزارش ��ات تش � ّ�رف تعدادی از ثقات جلیل ِ
ّ
فکر برخوردارند و حتی صدق برخی از آنان محسوس می باشد ،در دوران غیبت کبری ،به حد تواتر
رسیده است.
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غ
ار� ش� ن
درو� �ردا�ز نا�ی که مدعی ف
س� ت
د�د
پ
مذه ��ب اهل بیت؟مهع؟ از دیرباز ب ��ا دو مقوله روبرو بوده و با قاطعیت تم ��ام و بدون هرگونه نرمش،
بر هر این دو ّ
خط بطالن کشیده و می کشد ،مقوله ی غلو و افراط و نیز تفریط و تقصیر ،زیرا پشتوانه ی
آن وحی الهی است که از هر دو به دور می باشد.
در مناب ��ع ما جبهه گیری های امامان؟مهع؟ نس ��بت به کس ��انی که مدعی الوهیت ایش ��ان ،هرگونه
شراکتی با خداوند ،نبوت و یا به دروغ مدعی سفارت از ایشان شده اند ،آمده است.
یکی از عوامل غلو آن اس ��ت که برخی مردم معجزاتی ّ
محیر العقول از ایش ��ان مش ��اهده می کردند،
لکن از آنجا که عقلش ��ان توان درک عظمت خدای تعالی و بخش ��وده ی وی نسبت به اولیاء خود را
نداش ��ت ،از سویی شیطان هم آنان را تحریک می کرد ،لذا می پنداشتند خداوند در امام؟ع؟ حلول
نموده است ،تا بعد از مدتی بتوانند ادعا کنند امام؟ع؟ در خودشان حلول کرده است !
امامان؟مهع؟ با این انحرافات به مبارزه پرداختند ،و بندگی محض را ارائه نمودند.

�غ
ال� ن
ن
ا�
اماما�؟مهع؟ و ی
رج ��ال کش ��ی  323/ 1از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ روایت می کند« :عبد اهلل بن س���بأ مدعی نب���وت بود ،و
می پنداش���ت امیرالمؤمنین؟ع؟ خداس���ت .خبر به آن حضرت رس���ید ،او را فراخوانده در این
باره پرسیدند و او اقرار کرد و گفت :آری ،شما خدایید و به دلم افتاده که من پیامبری هستم.
امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند :وای بر تو ،ش���یطان بر تو س���لطه یافته ،از این باور بازگرد _ مادرت
به عزایت بنش���یند _ و توبه کن .اما او ابا کرد .حضرت او را س���ه روز حبس کردند و توبه دادند،
ام���ا او توبه نکرد ،از این رو او را با آتش س���وزاندند و فرمودند :ش���یطان عق���ل او را برد ،او نزد وی
می آمد ،و اینچنین به دلش می انداخت».
هم ��ان  325/ 1از ام ��ام باق ��ر؟ع؟ نقل می کن ��د« :هنگامی که حضرت عل���ی؟ع؟ از نبرد با اهل
بصره فارغ ش���د ،هفتاد تن از ُز ّط 1نزد ایش���ان آمدند ،سالم کردند و با زبان خود با ایشان سخن
گفتند ،و ایشان با همان لغت پاسخ دادند.
 .1طائفه ای از سیاهان و یا هندیان
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ایش���ان فرمودند :من آن گونه که ش���ما می گویید نیستم ،من بنده ی خدا و مخلوقم .اما آنان
نپذیرفتند و گفتند :ش���ما ،ش���ما همانی���د ،حضرت فرمودند :اگر از آنچ���ه درباره ی من گفتید
بازنگش���ته به درگاه خدای متعال توبه ننمایید ،ش���ما را به قتل خواهم رساند .ولی آنان باز هم
نپذیرفتند.
ایش���ان فرمان دادند چاه هایی حفر ش���ود ،آنگاه با راه هایی آنها را به یکدیگر متصل کردند،
س���پس آن جماعت را درون چاه ها پراکنده ساختند .در یکی از چاه ها که کسی در آن نبود،
آتشی افروختند که دود آن ،آنان را فراگرفت و از بین رفتند».
اب ��ن عب ��د الب ��ر در التمهی ��د « :317/ 5او را ّ
رب و اله خود دانس���تند و گفتند :ت���و خالق و رازق
مایی .ایشان آنان را توبه و هشدار داد ،اما آنها بر اعتقادشان پافشاری کردند .پس حفره هایی
کند»...

1

امام صادق؟ع؟ نیز از کسی که مدعی ربوبیت ایشان شود بیزاری جسته و بر او لعنت فرستادند،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

رج ��ال کش ��ی  587/ 2از ابو بصیر از امام ص ��ادق؟ع؟ روایت می کند« :ای ابو محمد ! از کس���ی که
ما را رب می پندارد بیزاری بجوی ،عرضه داش���تم :خدا از چنین کس���ی بیزار اس���ت ،فرمودند:
از کسی که ما را پیامبر می انگارد برائت بجوی ،گفتم :خدا از چنین شخصی بیزار است».
اص ��ل زید الزراد « :46/زی���د زراد گوید :هنگامی که ابو الخط���اب در کوفه لبیک گفت ،و در
م���ورد امام صادق؟ع؟ چنان ادعایی کرد ،من به هم���راه عبید بن زراره نزد آن حضرت رفتیم،
م���ن عرض کردم :فدایت ش���وم ،ابو الخطاب و یارانش در مورد ش���ما مطلب بزرگی می گویند،
او می گوی���د :لبی���ک جعفر ،لبیک مع���راج .یارانش بر این باورند که ابو الخطاب را نزد ش���ما به
معراج آورده اند و چون به زمین بازگش���ته به س���وی شما فرا می خواند ،و لذاست که خطاب به
شما لبیک می گوید.
اش���ک از دیدگان امام صادق؟ع؟ س���رازیر شد و صدا زد :پروردگارا ! از آنچه اجدع عبد بنی
اس���د درب���اره ی من ادعا می کند ،ن���زد تو بیزاری می جویم ،مو و پوس���ت من ب���رای تو در کرنش
است ،بنده و پسر بنده ی تو و خاضع و فروتنم.
 .1فتح الباری  ،238/ 12تاریخ االسالم  ،643/ 3االنساب سمعانی  498/ 5و شرح نهج البالغة  5/ 5و 119/ 8
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آنگاه مدتی س���ر به س���مت زمین گرفت و گویا با پروردگارش مناجات داش���ت .س���پس سر
برآورد و فرمود :آری ،آری ،بنده ای خاضع ،خاش���ع ،نزد پروردگار خود فروتن ،کوچک ،حقیر،
هراسان و بیمناک از پروردگار خویش ،به خدا قسم پروردگاری دارم که او را عبادت می کنم و
هیچ چیزی را با او شریک قرار نمی دهم.

ّ
چرا چنین می کند؟ خدا او را خوار کند ،بترس���اند و در روز قیامت بیم او را به ایمنی مبدل

نگردان���د ،ن���ه تلبی���ه ی پیامبران چنین ب���وده ،نه تلبیه ی من و نه رس���والن ،م���ن چنین لبیک
ّ
الل ّ
هم لبیک ،لبیک ال شریک لک.
می گویم :لبیک
در ای���ن هنگام ما برخاس���تیم ،به م���ن فرمودند :ای زید ! ای���ن را برایت گفتم ت���ا در قبرم آرام
باشم .ای زید ! این را از دشمنان پوشیده دار».
مقصود امام؟ع؟ از جمله ی اخیر ،آن اس ��ت که زید مراقب باشد مبادا بنی عباس سوء استفاده،
و آنان را به عبادت اهل بیت؟مهع؟ ّمتهم کنند.

کاف ��ی  225/ 8از مال ��ک ب ��ن عطی ��ه نق ��ل می کند« :ام���ام ص���ادق؟ع؟ غضبناک بی���رون آمده
فرمودن���د :برای کاری بیرون رفتم که برخی س���یاهان مدینه به من برخ���ورد و صدا زد :لبیک یا
جعفر بن محمد ،لبیک ! من همان زمان هراسان و بیمناک از سخن او به منزل برگشتم ،برای
پروردگارم به س���جده افتادم ،چهره به خاک آلودم ،خود را ذلیل شمردم و از آنچه مرا بدان ندا
کرد بیزاری جستم.
اگ���ر عیس���ی بن مریم از آنچ���ه خدا درباره اش گفته ب���ود [یعنی از نبوت ،ب���ه ربوبیت] تجاوز
می کرد ،چنان ناشنوا می شد که دیگر تا ابد چیزی نشود ،آن سان کور می شد که پس از آن تا
ابد نبیند ،و بسانی گنگ می گشت که تا ابد سخن نگوید.
سپس افزودند :خداوند ابو الخطاب را لعنت کند و با آهن به قتل رساند».
عالمه ی مجلسی؟حر؟ در مرآة العقول  158/ 26پس از نقل این روایت می نگارد« :دعای امام؟ع؟
مس���تجاب ش���د ،کش���ی روایت می کند که عیس���ی بن موس���ی بن علی بن عبد اهلل بن عباس
ک���ه کارگزار منصور بر کوفه بود _ هنگامی که به او خبر رس���ید اب���و الخطاب و یارانش به اباحی
گ���ری می پردازن���د ،مردم را ب���ه نبوت ابو الخط���اب دعوت می کنند ،در مس���جد گ���رد می آیند
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و چنی���ن جل���وه می دهند که مش���غول عبادتند _ کس���ی را فرس���تاد و همه را به قتل رس���اند ،و
تنها یک نفر توانس���ت جان به س�ل�امت به در برد .وی مجروح ش���د و در میان کش���تگان افتاد
و چنی���ن پنداش���تند که او نیز به قتل رس���یده اس���ت .پس چون ش���ب فرا رس���ید ،از میان آنها
خارج ش���د و نجات یافت .او ابو س���لمه س���الم بن مکرم س���اربان بود .در روایتی آمده که آنان
هفتاد نفر بودند».
رجال کش ��ی  584/ 2از حنان بن َس ��دیر« :به س���ال  138در خدمت امام صادق؟ع؟ نشس���ته
بودم و ّ
میس���ر نیز حاضر بود ،میس���ر گفت :فدایت گردم ،در شگفتم از گروهی که با ما به اینجا
می آمدند ،ولی از میان رفتند ! ایشان فرمودند :کیان؟ گفت :ابو الخطاب و یارانش .امام؟ع؟
که تکیه داده بودند ،درست نشستند ،انگشت به سمت آسمان گرفته فرمودند :لعنت خدا،
فرشتگان و مردم همه بر ابو الخطاب باد ،خدا را گواه می گیرم که او کافر فاسق مشرک بود و با
فرعون در ش���دید ترین عذاب _ در صبح و ش���ام _ محشور می شود .به خدا سوگند من نسبت
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

به بدن هایی که همراه با او به آتش افتادند ،بخل می ورزم [و برایشان افسوس می خورم]».
معانی االخبار  388/نقل می کند« :به امام صادق؟ع؟ گفتند :ابو الخطاب از شما نقل می کند
ک���ه فرمودید :چون حق را ش���ناختی هر آنچ���ه خواهی انجام ده ،فرمودند :خ���دا ابو الخطاب را
لعنت کند ،به خدا چنین نگفتم ،من گفتم :چون حق را ش���ناختی هر کار خیری خواس���تی
ً َ َ أَ أُ ْ َ
َ
انجام ده که از تو پذیرفته شود ،خدای عزیز و جلیل میفرمایدَ :م نْ� ع ِم َل َص ِالحا ِم نْ� ذ�ك ٍر � ْو � ن��ثى
َ ُ َ ُ �ؤْ نٌ ف َ أُ َ ئ َ َ ْ خُ ُ نَ ْ َ نَّ ةَ ُ ْ �زَ قُ
و� ف�� َها ��غَ ْ�ر ح َ
َ
ن
س
�
وهو م ِم� ��ول ِ�ك ي�د�لو� ال�ج �� ي�ر
ا� 1،هر كه كار شايسته كند _ چه مرد باشد
ِ ي بِ ي ِ ِ
بٍ
يا زن _ در حالی كه ايمان داشته باشد ،در نتيجه آنان داخل بهشت مى شوند و در آنجا بى حساب
ََ
ً
َ
ً
َ َ أَ أُ ْ َ ُ ْ
َ
نٌ ف نُ ْ َ نّ ُ َ َ ةً َ ّ َ ة 2
روزى مى يابند .و نیز فرمودهَ :م نْ� ع ِم َل َصا ِلحا ِم نْ� ذ�ك ٍر � ْو � ن��ثى َوه َو ُم�ؤ ِم� �ل�ح ِي� ي��ه ح ي�ا� ط ِي� ب��،
ً
حيات [حقيقى]
هر كس _ از مرد يا زن _ كار شايسته كند و مؤمن باشد ،قطعا او را با زندگى پاكيزهاىِ ،

بخشيم».
امام کاظم؟ع؟ نیز چنین برخورد می کنند ،رجال کش ��ی  587/ 2از ابن مغیره نقل می کند« :من و
 .1سوره ی غافر 40/
 .2سوره ی نحل 97/
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یحیی بن عبد اهلل بن حس���ن در حضور امام کاظم؟ع؟ بودیم که یحیی گفت :فدایت ش���وم،
این���ان می پندارند ش���ما [به طور مس���تقل و بدون دریافت از خدا] از غی���ب آ گاهید .حضرت
فرمودند :س���بحان اهلل ،س���بحان اهلل ! دستت را بر س���رم بگذار ،به خدا سوگند مویی در بدن یا
سرم نمانده مگر آنکه برخاسته.
نه ،به خدا قسم این تنها به واسطه ی وراثت از رسول خدا؟ص؟ به دست آمده است».
همچنی ��ن امام رضا؟ع؟ ،رجال کش ��ی  829/ 2می نویس ��د« :نصر بن صب���اح گوید :محمد بن
فرات اهل بغداد بود.
حس���ین بن حسن قمی ،از س���عد بن عبد اهلل ،از عبیدی ،از یونس ،از امام رضا؟ع؟ روایت
می کند :ای یونس ! آیا محمد بن فرات و دروغ او بر من را نمی بینی؟ عرض کردم :خدا او را از
رحمت دور کند ،در هم بکوبد و به شقاوت مبتال کند .ایشان فرمودند :خدا با او چنین کند،
خدا به او حرارت آهن را بچشاند ،همان گونه که با کسان پیش از او که بر ما دروغ می بستند
چنین کرد.
ای یون���س ! م���ن این را تنها بابت آن گفتم که اصحابم را از او بر حذر داری ،و آنان را به لعن
و بیزاری جستن از او فرمان دهی که خدا از او بیزار است.
س���عد ،از اب���ن العبیدی ،از ب���رادرش جعفر بن عیس���ی و علی بن اس���ماعیل میثمی از امام
رض���ا؟ع؟ نق���ل می کند :محمد بن ف���رات مرا آزرد ،خدا او را بیازارد و حرارت آهن را بچش���اند،
او م���را آزرد ،خدایش لعنت کند ،به مانند آنکه ابو الخطاب که خدایش لعنت کند جعفر بن
محم���د؟ع؟ را آزرد .هی���چ ّ
خطابی مانند محمد بن فرات بر ما دروغ نبس���ت .به خدا قس���م هر
کسی بر ما دروغ بندد ،خداوند حرارت آهن را به او بچشاند.
محمد بن عیس���ی گوی���د :آن دو و نیز دیگ���ران برایم گفتند :محمد بن ف���رات [بعد از نفرین
ام���ام رضا؟ع؟] تنها مدتی کوتاه درنگ کرد که ابراهیم بن ش���کله او را به س���خت ترین نحو به
هال کت رساند.
محمد بن فرات معتقد بود که باب و پیامبر است .قاسم یقطینی و علی بن حسکه ی قمی
نیز چنین ادعایی داشتند ،خدایشان لعنت کند».
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شیخ صدوق در اعتقادات  99/می نویسد« :امام رضا؟ع؟ در دعایشان می گفتند :خدایا ! من
از قدرت و توان به درگاهت بیزاری می جویم که هیچ قدرت و توانی جز به تو نیست.
خدایا ! من به درگاه تو از کسانی که برای ما ادعایی کردند که به حق برای ما نیست ،بیزاری
می جویم.
خدایا ! نزد تو از کسانی که درباره ی ما چیزی که خود نگفته ایم گفتند ،بیزاری می جویم.
خدایا ! خلق برای تو و فرمان از سوی توست ،تنها تو را می پرستیم و از تو یاری می طلبیم.
خدایا ! تو خالق ما و خالق پدران نخستین و آخرین مایی.
خدای���ا ! ربوبیت جز تو را نس���زد ،و الوهیت تنها به تو ش���اید ،پس ب���ر نصاری که عظمت تو را

ُ
خرد شمردند ،و نیز کسانی از آفریدگانت که مشابه اعتقاد آنان را دارند ،لعنت فرست.

خدایا ! ما بندگان و پس���ران بندگان توایم ،نه اختیار نفع رس���اندن به خ���ود را داریم و نه دفع
ضرر از خود ،نه مرگ ،حیات و نه نشور را.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

خدای���ا ! هر آنکه م���ا را ّ
رب انگارد ،نزد ت���و از او بیزاری می جوییم ،هر ک���ه می پندارد آفرینش
و رزق بر عهده ی ماس���ت ،از او به درگاه تو برائت می جوییم ،مانند بیزاری جس���تن عیس���ی از
نصاری.
خدای���ا ! ما آنان را به آنچه می انگارند دع���وت نکردیم ،پس به گفتار آنان ما را مؤاخذه ننما،
َ َ َ َ َ ْ أَ
ْ َ
َ َ ً َّ َ
و ما را در رابطه با آنچه می پندارند ببخشَ ،ر ِبّ� لا ت��ذ ْر على ال� ْر ِ ض� ِم نَ� الك ِفا� ِر ي� نَ� د ّي�اراِ .إ� ن�ك ِإ� ْن�
ُّ
َ َ َ ُ َّ َ ً َ ّ َ ً
َ �ذَ ُ
ت� ْره ْم يُ� ِ�ض لوا ِع ب َ�ادك َولا يَ� ِلدوا ِإ�لا ف�ا�جِ را ك ف�ارا 1،پ���روردگارا ! هي���چ ك���س از كاف���ران را بر روى زمين
پليدكار ناسپاس نزايند».
مگذار .چرا كه اگر تو آنان را باقى گذارى ،بندگانت را گمراه مى كنند و جز
ِ

و نیز امام هادی؟ع؟ ،رجال کشی « :805/ 2نصر بن صباح گوید :حسن بن محمد معروف به
ابن بابا ،محمد بن نصیر نمیری و فارس بن حاتم قزوینیّ ،
توسط امام هادی؟ع؟ لعن شدند.
ابو محمد فضل بن شاذان در برخی کتب خود نوشته :یکی از دروغ پردازان مشهور ،ابن بابا
قمی است.
س���عد ،از عبی���دی نق���ل می کند :امام ه���ادی؟ع؟ خود به ط���ور ابتدایی [ و ب���دون آنکه من
 .1سوره ی نوح 26 - 27/
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سؤالی پرسیده باشم] به من نوشتند :نزد خدا از فهری و حسن بن محمد بن بابا قمی بیزاری
می جویم ،پس از این دو بیزار باش که من ،تو و جمیع پیروانم را هشدار می دهم ،من آن دو را
لع���ن می کنم ،لعنت خدا بر آنان باد .آن دو به [ن���ام] ما از مردم ارتزاق می کنند ،دو فتنه انگیز
آزار دهنده ،خدا آنان را بیازارد و در فتنه سرنگونشان کند.
اب���ن باب���ا می پندارد من او را به پیامبری فرس���تاده ام و او باب اس���ت ! لعنت خ���دا بر او باد،
شیطان او را تسخیر خود کرد و به گمراهی در آورد .خدا لعنت کند هر کسی را که این سخن
را از او بپذیرد.
ای محمد ! اگر توانس���تی س���ر او را با سنگی بشکنی ،بشکن ،زیرا او مرا آزرده است ،خدا در
دنیا و آخرت او را بیازارد»...
نگارنده :اش ��خاص دیگری هم هس ��تند ک ��ه به الوهیت امام ��ان؟مهع؟ و یا حل ��ول خداوند در آنان
معتقد ش ��دند .هدف بیش ��تر آنه ��ا این بود که بدین واس���طه بتوانند ادعا کنند ،خ ��دا ،روح پیامبر یا
امامان؟مهع؟ در آنها حلول کرده است !
اغل ��ب ای ��ن افراد در عصر خ ��ود معروف و مش ��هور بوده اند ،حتی برخ ��ی از آنان ّ
توس ��ط خلفا و یا
وزیران ،پشتیبانی می شده اند.
این ّ
خط انحرافی ،بعد از شهادت امام عسکری و غیبت امام عصر؟امهع؟ نیز باقی ماند ،و بارزترین
نصیری نمیری ،حالج ،ش ��لمغانی ،ابن هالل کرخی ،ابن
مدعیان عبارتند از :ش ��ریعی یا س ��ریعی،
ِ
بالل ،ابوبکر بغدادی و ابو دلف مجنون.

ن
خ
م� ن� ن
و�
م�ری،
کر�ی ،ب��غ دادی و ج
ش�ر�ی عی � ،ی
ش ��یخ طوسی؟حر؟ در غیبت  397/می نویسد« :س���خن از مذمومینی که به دروغ و افترا ،مدعی
بابیت و سفارت شدند _ خدایشان لعنت کند _ ؛
نخس���تین نفر آنان معروف به ش���ریعی اس���ت .جماعتی ،از ابو محمد تلعکبری ،از ابو علی
محمد بن همام برایم چنین نقل کردند :کنیه ی شریعی ابو محمد بود .هارون گوید :به گمانم
حس���ن نام داش���ت .وی از اصحاب امام هادی و پس از ایشان از اصحاب امام عسکری؟امهع؟
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بود .او نخستین کسی بود که مقامی را ادعا کرد که خدا بدو نداده و شایستگی آن را نداشته
است .او بر خدا و حجج او؟مهع؟ دروغ بست و به آنان ،آنچه را نسزد و از آن بیزارند نسبت داد.
لذا ش���یعیان بر او لعن کردند و از او بیزاری جس���تند ،و توقیعی از امام؟ع؟ در لعن و برائت از
وی صادر شد .هارون گوید :سپس کفر و الحاد از وی آشکار شد.
تم���ام این مدعیان ،ابت���دا بر امام دروغ می بس���تند و خود را وکیل ایش���ان معرفی می کردند،
و سس���ت ایمانان را بدین وس���یله به س���مت خویش فرا می خواندند .بعدها پا را فراتر نهاده به
قول حالجیه معتقد می ش���دند ،هم چنان که از ابو جعفر ش���لمغانی و نظائر او مش���هور است،
لعنت های پیاپی خدا بر آنان باد.
دیگر از آنان محمد بن نصیر نمیری است .ابن نوح گوید :ابو نصر هبة اهلل بن محمد گفت:
محمد بن نصیر نمیری از اصحاب امام عس���کری؟ع؟ بود .بعد از اینکه ایش���ان از دنیا رفتند،
مدعی مقام ابو جعفر محمد بن عثمان و بابیت شد .اما خدای تعالی _ با الحاد و جهلی
وی
ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

که از وی ظاهر شد ،و نیز لعنت فرستادن ابو جعفر محمد بن عثمان بر او ،و بیزاری جستن و
دوری از او _ او را رسوا کرد .وی پس از شریعی مدعی این امر شده بود.
اب���و طال���ب انباری گوید :هنگام���ی که محمد بن نصیر چن���ان ادعایی کرد ،اب���و جعفر بر او
لعنت فرستاد و از او برائت جست .وقتی این خبر به وی رسید ،به قصد آنکه دل ابو جعفر را
به دست ،یا عذر آورد ،آمد ،ولی ایشان به او اجازه ی ورود ندادند و با نومیدی او را بازگرداندند.
سعد بن عبد اهلل گوید :محمد بن نصیر نمیری ،خود را رسول نبی می دانست ،و بر این باور
بود که امام هادی؟ع؟ او را فرستاده است .به تناسخ اعتقاد داشت ،درباره ی امام هادی؟ع؟
غلو می کرد و قائل به ربوبیت ایشان بود .ازدواج با محارم و نیز مردان را جایز می دانست و...
محمد بن موسی بن حسن بن فرات نیز از او پشتیبانی می کرد...
بیماری منجر به م���رگ افتاد ،درباره ی
س���عد گوید :هنگامی ک���ه محمد بن نصیر در بس���تر
ِ
جانش���ینش س���ؤال کردند ،با زبانی گرفت���ه و ضعیف گفت :احمد ،ام���ا اطرافیان مقصود او را
نفهمیدند و به س���ه طائفه تقسیم ش���دند؛ برخی گفتند :مقصود پسرش احمد است ،گروهی
گفتند :احمد بن محمد بن موسی بن فرات ،و طائفه ای هم گفتند :احمد بن ابو الحسین بن

1162

بشر بن یزید ،لذا از هم گسستند.
از جمل���ه ی آنان احمد بن هالل کرخی اس���ت .ابو علی بن همام گوی���د :احمد بن هالل از
اصحاب امام عسکری؟ع؟ بود .شیعیان [پس از جناب عثمان بن سعید ]،بر وکالت محمد
ب���ن عثمان گرد آمدند و این بابت تصریح امام عس���کری؟ع؟ در دوران حیاتش���ان بود .آنها به
احمد بن هالل گفتند :آیا سفارت ابو جعفر محمد بن عثمان را با وجود تصریح امامی واجب
االطاع���ة نمی پذیری؟ ! وی پاس���خ داد :نش���نیدم که ب���ه وکالت او تصریح کنن���د ،البته منکر
وکالت پدرش _ یعنی عثمان بن س���عید _ نیس���تم ،اما جرأت این را ن���دارم که بگویم ابو جعفر
وکی���ل صاحب الزمان اس���ت .ش���یعیان گفتند :دیگران که ش���نیده اند ،او گفت :ش���مایید و
آنچه ش���نیده اید ،و خود در این مس���ئله متوقف ماند .شیعیان هم او را لعنت کردند و بیزاری
جس���تند .پ���س از مدتی به واس���طه ی ابو القاس���م بن روح ،توقیع���ی در لعن و برائ���ت از وی در
جمله ی کسانی که لعن شده بودند ،صادر شد.
یک���ی دیگر از آنه���ا ابو طاهر محمد بن علی بن بالل اس���ت .جریانی که می���ان او و ابو جعفر
محم���د بن عثم���ان _ که خدا چه���ره اش را نورانی کند _ گذش���ت و او حاضر به تس���لیم اموال
امام؟ع؟ نش���د و ادعای وکالت کرد ،تا آنکه ش���یعیان او را لعنت کرده از او بیزاری جس���تند،
و توقیعی از صاحب الزمان؟ع؟ در مورد او صادر شد ،معروف است.
اب���و غالب زراری ،از ابو الحس���ن محمد بن محمد بن یحیی مع���اذی نقل می کند :مردی از
ش���یعیان به ابو طاهر بن بالل پیوس���ته بود ،اما پس از مدتی به میان ما بازگشت .علت را جویا
ش���دیم و گف���ت :روزی نزد اب���و طاهر بن بالل ب���ودم و ب���رادرش ابو طیب ،ابن ح���رز و جماعتی
حضور داش���تند ،پس���ری وارد ش���د و گفت :اب���و جعفر عمری ب���ر در خانه اس���ت .آن جماعت
هراس���ان شدند و به خاطر جریانات گذشته ،خوشایندشان واقع نشد .ابو طاهر اذن ورود داد.
ابو جعفر وارد ش���د ،ابو طاهر و آن جماعت ایس���تادند و او در باالی مجلس ،و ابو طاهر هم در
مقابل ایش���ان نشست .بعد از آنکه آن جماعت ساکت ش���دند ،ابو جعفر فرمود :ای ابو طاهر !
تو را به خدا قس���م می دهم ،آیا صاحب الزمان؟ع؟ به تو فرمان نداد اموالی را که نزد توس���ت به
من بسپاری؟ وی گفت :آری ،پس ابو جعفر _ که خدایش رضا باشد _ برخاست و رفت.
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هم���ه ی اه���ل مجل���س خام���وش و مبهوت ش���دند ،وقتی ک���ه به حال���ت عادی برگش���تند،
ب���رادرش اب���و طیب گفت :کجا صاحب الزمان را دیدی؟ وی پاس���خ داد :ابو جعفر مرا به یکی
از خانه های���ش برد ،صاحب الزمان از فراز خانه بر من مش���رف ش���د و دس���تور داد اموالی را که
نزد خود دارم به ابو جعفر بس���پارم .ابو طیب گفت :از کجا دانس���تی او صاحب الزمان است؟
ابو طاهر گفت :از هیبت و هراس���ی که مرا فرا گرفت ،دانس���تم صاحب الزمان اس���ت.
بدین ترتیب من از ابو طاهر بریدم».
احتج ��اج  289/ 2می نویس ��د« :محمد بن نصی���ر نمیری از اصحاب امام عس���کری؟ع؟ بود.
هنگامی که ایشان از دنیا رفتند ،ادعای بابیت کرد ،ولی خدای متعال او را _ به سبب الحاد،
غل���و ،تناس���خ ،و نیز ادعای اینکه رس���ول نبی اس���ت و امام هادی؟ع؟ او را فرس���تاده اس���ت،
و همچنین جایز شمردن ازدواج با محارم _ رسوا ساخت.
از جمله ی غالیان ،احمد بن هالل کرخی بود که پیشتر از اصحاب امام عسکری؟ع؟ بود.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بعدها از اعتقاد صحیح بازگش���ت و منکر بابیت ابو جعفر محمد بن عثمان شد .لذا توقیعی
از صاحب االمر و الزمان؟ع؟ در لعن و بیزاری از او _ در زمره ی کسانی که لعنت کرده و از آنان
برائت جسته _ صادر شد.
اب���و طاهر محمد بن علی بن بالل ،حس���ین ب���ن منصور حالج و محمد بن علی ش���لمغانی
معروف به ابن ابی عزاقر _ که خدایش���ان لعنت کند _ نیز چنین هس���تند ،و به واسطه ی شیخ
ابو القاس���م حس���ین بن روح؟حر؟ توقیعی در لعن و بیزاری از آنان صادر ش���د ،و نسخه ی آن این
اس���ت :خداون���د تو را مدت���ی طوالنی باقی دارد ،تم���ام خیر را به تو بشناس���اند و عمل تو را بدان
خت���م کن���د .آن برادران ما را که به اعتقادش���ان وثوق داری و به نیت آن���ان دل آرامی _ خداوند
سعادتشان را پیوسته دارد _ بیاگاهان که محمد بن علی معروف به شلمغانی _ که خدا انتقام
او را پیش اندازد و بدو مهلت ندهد _ از اسالم بازگشته و مفارقت جسته ،در دین خدا الحاد
پی���ش گرفت���ه ،ادعایی کرده که با آن ،به خالق _ که جلیل و متعال اس���ت _ کفر ورزیده ،دروغ
بس���ته ،افترا زده و مرتکب بهتان و گناهی عظیم ش���ده اس���ت ،آنان که برای خدا ش���ریک قرار
می دهند ،دروغ گفتند و به گمراهی بعید و زیانی آشکار گرفتار آمدند.
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ما به درگاه خدای تعالی و رسولش _ که صلوات ،سالم ،رحمت و برکات خدا بر او باد _ از
او بیزاری جس���ته لعنتش کردیم ،لعنت های پیاپی خدا _ در ظاهر و باطن ما ،پنهان و پیدا،
همه وقت و در هر حالی _ بر او ،و بر هر کسی که از او پیروی کند ،و این سخن ما به او برسد،
ولی باز از او تبعیت کند.
خداون���د ت���و را ّ
ول���ی خود قرار ده���د ،به آنان خب���ر ده که ما در م���ورد او هش���دار می دهیم و بر
حذر می داریم ،هم چنان که نس���بت به نظائر پیش���ین وی _ از س���ریعی ،نمیری ،هاللی ،باللی
و دیگران _ بودیم.

ّ
رفتار خداوند _ جل ثنائه _ پیش و پس از آن [هماره] با ما نیکو بوده اس���ت ،تنها به او وثوق

داشته از او یاری میطلبیم ،او در تمامی امورمان برای ما کافی است ،و چه نیکو عهده داری
است».
مقاالت االس�ل�امیین  7/می نویس ��د« :پیروان ش���ریعی بر ای���ن پندارند که خداون���د در پنج نفر
حلول کرده است :پیامبر ،علی ،حسن ،حسین و فاطمه ،و ایشان را االهان دانند .پیروان وی
_ ب���ر خالف گروهی که پیش���تر گفتیم _ هیچ خرده ای بر پیامب���ر؟ص؟ نمی گیرند .دیگر باور آنها
این است که این پنج نفر که خدا درونشان حلول کرده پنج ضد دارند :ابوبکر ،عمر ،عثمان،
معاویه و عمرو بن عاص.
آنان در مورد این اضداد به دو گروه تقس���یم می شوند :برخی معتقدند این اضداد ستوده اند
( !) زی���را فضیل���ت آن پن���ج نف���ر ،جز به ای���ن پنج ضد ش���ناخته نمی ش���ود ،ل���ذا از این جهت
ستوده اند !
اما برخی بر این باورند که این پنج ضد مذمومند.
منقول اس���ت که ش���ریعی می پنداش���ته خداوند در او حلول نموده اس���ت .و نیز گفته شده:
فرق���ه ای از رافضه ک���ه آنان را نمیری گویند و پیروان نمیری هس���تند ،معتقدند خدا در نمیری
حلول نموده است».
معج ��م رج ��ال الحدیث  317/ 18می ن ��گارد« :محمد بن نصیر نمیری؛ کش���ی گوید :ابو عمرو
گوی���د :طائف���ه ای به نبوت محمد بن نصیر فهری نمیری معتقد ش���دند ،و این بابت آن بود که
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نبی رسول است و امام هادی؟ع؟ او را فرستاده است.
وی مدعی شد ِ
وی به تناس���خ ،غلو در مورد امام هادی؟ع؟ و ربوبیت ایش���ان ،حالل بودن ازدواج با محارم
و ...اعتقاد داشت»
الذریع ��ة  268/ 3می نویس ��د[« :کتاب] تاریخ العلویین؛ تالی���ف محمد امین بن علی غالب
بن س���لیمان آقا بن ابراهیم آقا که نس���بش _ آن گونه که در کتاب آورده _ به یعرب بن قحطان
می رسد .وی می نویسد :علویانی که در سواحل دریای شام در چند منطقه با پایتخت الذقیه
سکونت دارند ،اتباع محمد بن نصیر نمیری هستند .آنها همه شیعیان دوازده امامی هستند
و به امامت حجت بن الحس���ن عس���کری؟امهع؟ اعتق���اد دارند .لکن نیابت نائب���ان چهار گانه
را ان���کار و آنها را تکذیب می کنند و می گویند :باب امام عس���کری؟ع؟ ابو ش���عیب محمد بن
نصیر بصری نمیری اس���ت .پ���س از او ابو محمد عبد اهلل بن محمد حنان جنبالنی که س���ال
 235به دنیا آمده و به سال  287از دنیا رفته است و طریقه ی جنبالنیه بدو منسوب می باشد
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

عهده دار این امر ش���د .در ادامه ش���اگرد او حس���ین بن حمدان خصیبی متولد  260و متوفای
 346که در جنبالن می زیس���ت و به حلب هجرت کرد و کت���اب الهدایة الکبری را آنجا برای
حاکم آن س���یف الدولة بن حمدان نگاش���ت ،این امر را برعهده گرفت .وی وکالیی از جمله
علی جسری در بغداد داشت.
ش���یخ آق���ا بزرگ تهران���ی در ادامه می افزای���د :حقایق ،با رج���وع به احوال محم���د بن نصیر و
حسین بن حمدان در کتب مربوط به غیبت و رجالمان آشکار می شود».
برخ ��ی از مطال ��ب پیرامون محمد بن نصیر و غل ��وی که پیروانش در ب ��اره ی او کرده اند را در کتاب
الهدایة الکبری اثر حسین بن حمدان خصیبی می توان یافت.
ش ��ایان ذکر اس ��ت که سمعانی در االنساب  498/ 5بین نصیری و عبد اهلل بن سبأ _ که فاصله ای
بیش از دو قرن دارند _ خلط کرده است !
هم چنان که گذش ��ت ،یکی از آنان احمد بن هالل عبرتائی است ،شیخ طوسی در غیبت 351/

می نویس ��د« :محمد بن یعقوب روایت می کند :توقیعی طوالنی _ که ما آن را مختصر نمودیم _
ب���رای عم���ری آمد :ما به درگاه خدای تعالی ،از ابن هالل _ که خدا او را رحمت نکند _ و نیز از
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کسی که از او بیزاری نجوید ،برائت می جوییم ،پس ،اسحاقی ،همشهریانش و هرکه در مورد
او از تو پرسیده یا می پرسد را از آنچه درباره ی احوال این فاجر گفتیم ،آ گاه ساز.
ابو طاهر محمد بن علی بن بالل و تنی چند دیگر نیز از این زمره هس���تند ،ولی س���خن را با
آنان طول نمی دهیم ،زیرا مشهور بوده و در کتاب ها آمده است».

ق
ن ت ف
حا�م� ،ارس ،سمهری و با�و ال�ز ر�اء
با� ن� حسکه ،با��
از منابع ما ظاهر می شود که شماری از این گمراه کنندگان ،تحت تأثیر فلسفه ی مجوس و حلول
آنان بوده اند ،زیرا نوش ��ته اند سریعی بارزترین شاگرد ابن حس ��که ی قمی بود ،و اعتقادشان بر انکار
رسول خدا؟ص؟ ،الوهیت امامان؟مهع؟ ،و نیز ادعای حلول خداوند در آنان ،استوار بوده است !
انتساب وی به قم ،البد ناشی از آن است که وی برهه ای از عمر خود را در آن سپری کرده است.
اهالی قم کافران و منحرفان را از آن اخراج می کرده اند.

محقق بحرانی؟حر؟ در الحدائق الناضرة  12/ 1می نگارد« :امامان؟مهع؟ شیعیان را از ورود تمامی
بدعتگزاران [در میان آنان] بر حذر داشته ،فرمان به اجتناب از آنان داده اند ،و آنان را معرفی
کرده اند ،هم چنان که در احادیثی که پیش از این گذشت دانستید.
از ای���ن جمله ،روایاتی اس���ت که از امامان پس���ین؟مهع؟ در لعن جماعت���ی که این اوصاف را
داشتند صادر شده است ،مانند فارس بن حاتم قزوینی ،حسن بن محمد بن بابا ،محمد بن
نصی���ر نمی���ری ،ابو طاهر محمد بن علی بن بالل ،احمد بن هالل ،حس���ین بن منصور حالج،
اب���ن اب���ی عزاقر ،ابو دلف و جماعت بس���یاری که خود را ش���یعه می نامن���د و باورهای وقیحی
چون غلو ،اباحی گری ،تناسخ و اموری چنین دارند .توقیعاتی از ایشان؟مهع؟ در لعن و بیزاری
جستن از اینان در هر مکانی صادر شد ،و شیخ؟حر؟ در کتاب غیبت تعدادی از اینان را آورده
است .کش���ی نیز گزارش���اتی پیرامون کارهای اینان ،و همچنین توقیعات صادره ی مربوط به
اینان به خاطر کارهایشان ،نقل میکند».
رجال کش ��ی « :804/ 2نصر بن صباح گوید :حس���ین بن علی خواتیمی غالی و ملعون بود.
وی امام رضا؟ع؟ را درک کرده بود.
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هم���و گوید :حس���ن بن محمد معروف به ابن بابا ،محمد بن نصی���ر نمیری و فارس بن حاتم
قزوینی :امام هادی؟ع؟ هر این سه را لعنت کرده است.
ابو محم���د فض���ل بن ش���اذان در برخ���ی کتاب هایش گفته اس���ت :یکی از کذابان مش���هور
ابن بابا قمی است.
س���عد ،از عبی���دی نقل می کن���د :امام هادی؟ع؟ خ���ود به ط���ور ابتدایی [و ب���دون آنکه من
سؤالی پرسیده باشم] به من نوشتند :نزد خدا ،از فهری و حسن بن محمد بن بابا قمی بیزاری
می جویم ،پس ،از این دو بیزار باش که تو و جمیع پیروانم را هشدار می دهم .من آن دو را لعن
می کن���م ،لعنت خدا بر آن���ان باد .آن دو به [نام] ما از مردم ارت���زاق می کنند ،دو فتنه انگیز آزار
دهنده ،خدا آنان را بیازارد و در فتنه سرنگونشان کند.
اب���ن باب���ا می پندارد من او را به پیامبری فرس���تاده ام و او باب اس���ت ! لعنت خ���دا بر او باد،
شیطان او را تسخیر خود کرد و به گمراهی در آورد .خدا لعنت کند هر کسی را که این سخن
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را از او بپذیرد.
ای محمد ! اگر توانس���تی س���ر او را با سنگی بشکنی ،بشکن ،زیرا او مرا آزرده است ،خدا در
دنیا و آخرت او را بیازارد.
ابو عمرو گوید :گروهی به نبوت محمد بن نصیر نمیری قائل شدند ،به علت آنکه ادعا کرد
نبی رس���ول اس���ت و امام هادی؟ع؟ او را فرستاده است ،وی به تناسخ و نیز غلو درباره ی امام
ِ
هادی؟ع؟ اعتقاد داشت...
نصر بن صباح گوید :موسی ّ
سواق پیروانی دارد که علیاویه 1نام دارند ،و به حضرت محمد
رسول خدا؟ص؟ اهانت می کنند.
علی بن حس���که ّ
حوار قمی ،اس���تاد قاسم ش���عرانی یقطینی بود .ابن بابا و محمد بن موسی
شریقی نیز از شاگردان علی بن حسکه بودند ،آنان ملعون هستند ،خدایشان لعنت کند.
فضل بن شاذان در برخی کتب گفته :یکی از دروغ پردازان مشهور علی بن حسکه است.
نص���ر بن صباح گوید :عباس ب���ن صدقه ،ابو العباس طرنانی و ابوعبد اهلل کندی معروف به
 .1طائفه ای از غالیان
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شاه رئیس ،از غالیان بزرگ و ملعون بودند.
موس���ی بن جعفر بن وهب گوید :عروه ،درباره ی ف���ارس بن حاتم به امام هادی؟ع؟ نامه ای
نگاش���ت ،ایش���ان در پاس���خ مرقوم داش���تند :او را تکذیب و هتک کنید ،خدا او را [از رحمت
خ���ود] دور و خ���وار گرداند ،او در هر آنچ���ه ادعا و بیان می کند ،دروغ می گوی���د .لکن خود را از
خ���وض و س���خن در این باره نگاه دارید ،مراقب باش���ید با او مش���ورت نکنی���د ،و راهی برایش
نگذارید که [بدان] در طلب ش���ر برآید ،خداوند ما را از س���ختی [و ّ
ش���ر] او و کس���ی که مانند
اوست کفایت کند...
فض���ل بن ش���اذان در برخ���ی کتاب هایش گفت���ه :یکی از کذابان مش���هور ،ف���ارس بن حاتم
قزوینی فاجر است.
 ...محم���د ب���ن عیس���ی بن عبی���د روای���ت می کند :ام���ام ه���ادی؟ع؟ فرمان قتل ف���ارس بن
حات���م قزوین���ی را ص���ادر ،و ب���رای کش���نده ی او بهش���ت را ضمان���ت نمودند ،پس جنی���د او را
به هال کت رساند.
ف���ارس فتنه گر بود و مردم را به فتنه دچار می ک���رد ،و به بدعت فرا می خواند .نامه ای چنین
از امام هادی؟ع؟ آمد :این فارس _ که خدایش لعنت کند _ [مدعی اس���ت که] از جانب من
فتنه گری می کند و به بدعت فرا می خواند ،خون او برای هر کس���ی که او را بکشد هدر است،
حال چه کسی مرا از او راحت می کند و او را می کشد ،و من برای او بهشت را بر خدا ضمانت
کنم؟...
اس���حاق انب���اری گوید :ام���ام جواد؟ع؟ به من فرمودند :ابو الس���مهری _ که خ���دا او را لعنت
دعوتگران به س���وی ما
کن���د _ چ���ه کرد ،او بر ما دروغ می بندد ،و می پندارد که خود و ابو الزرقاء
ِ
هستند .شما را گواه می گیرم که به نزد خداوند عزیز و جلیل از آن دو بیزاری می جویم ،آن دو
فتنه گر و ملعونند»...
دیگر از اینان ابوبکر بغدادی و ابو دلف هستند .شیخ طوسی در غیبت  412/می نویسد« :سخن
درباره ی ابوبکر بغدادی برادر زاده ی ش���یخ ابو جعفر محم���د بن عثمان عمری ،و نیز ابو دلف
مجنون؛
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ش���یخ ابوعب���د اهلل محم���د ب���ن محمد ب���ن نعمان ،از ابو الحس���ن عل���ی بن ب�ل�ال مهلبی ،از
ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولویه نقل فرمود :ما ابو دلف کاتب _ که خدایش حفظ نکند _
را به الحاد می شناختیم .او بعدها اظهار غلو کرد ،بعد از آن دیوانه شد ،و در ادامه به تفویض
گروید .هر جا می رفت او را تحقیر می کردند .شیعیان تنها مدتی کوتاه وی را دیدند .آنان از او
و هر کسی که با او ارتباط دارد ،بیزاری می جویند.
بع���د از آنک���ه ب���رای ابوبکر بغ���دادی چنان ادعایی [س���فارت] کردند ،ما کس���ی را ب���ه نزد او
فرس���تادیم ،ول���ی او ای���ن مطلب را انکار و قس���م یاد کرد ،و م���ا پذیرفتیم .ام���ا هنگامی که وارد
بغداد شد ،به این ادعا گروید و از طائفه ی حق منحرف شد ،و بدان فراخواند !
پ���س ج���ای تردیدی برای ما باق���ی نماند که او بر همان اعتقاد اس���ت ،از ای���ن رو اورا لعنت
کردیم و بیزاری جستیم ،زیرا هر کسی پس از سمری؟حر؟ مدعی این امر شود ،نزد ما کافر ،گمراه
و گمراهگر است.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ابو عمرو محمد بن محمد بن نصر سکری گوید :هنگامی که پسر محمد بن حسن بن ولید
قمی از جانب پدرش به همراهی جماعتی نزد ابوبکر بغدادی آمدند و در مورد نیابتی که برای
وی ادعا می شد سؤال کردند ،وی آن را انکار کرد و گفت :هیچ چیزی بر عهده ی من گذاشته
نشده .اموالی بر او عرضه شد ولی نپذیرفت و گفت :بر من حرام است چیزی از آن را دریافت
کنم ،زیرا هیچ چیزی از این امر بر عهده ی من نیست و هیچ ادعایی در این باره ندارم.
ابن عیاش گوید :روزی با ابو دلف بودم که سخن از ابوبکر بغدادی به میان آوردیم ،او گفت:
آیا می دانی چرا آقای ما شیخ [ابوبکر بغدادی] برتر از ابو القاسم حسین بن روح و دیگران بود؟
ّ
گفتم :نه ،گفت :زیرا ابو جعفر محمد بن عثمان در ّ
وصیتش ،نام وی را بر نام او مقدم داشت.
م���ن گفتم :با این حس���اب ،منصور [دوانیقی] بای���د از موالیمان امام کاظم؟ع؟ برتر باش���د !
ّ
1
گفت :چرا؟ پاسخ دادم :زیرا امام صادق؟ع؟ در ّ
وصیت ،نام او را بر نام ایشان مقدم داشتند.
وی گف���ت :ت���و ب���ا آقایمان دش���منی داری ،من گفتم :هم���ه ی خلق _ به غیر از ت���و _ با ابوبکر
 .1منص���ور فرم���ان داده بود هر کس���ی را که امام صادق؟ع؟ به عنوان جانش���ین خود تعیین کرده ،گ���ردن بزنند .اما معلوم
ش���د امام صادق؟ع؟ بابت تقیه و حفظ جان امام کاظم؟ع؟ ،نام منصور را در ّ
وصیت خود ،پیش از نام فرزندش���ان امام
کاظم؟ع؟ ذکر کرده اند ،ر.ک به کافی  .310/ 1م
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بغدادی دشمنند .پس نزدیک بود با یکدیگر درگیر شویم و گریبان هم را بگیریم.
ابوبکر بغدادی در ّقلت دانش و ّ
مروت مشهور است ،و جنون ابو دلف بسیار ،در این کتاب
در این باره س���خن نمی گوییم .ابن نوح برخی از آن موارد را ذکر کرده اس���ت».

حس� ن� ب� ن� ن
م�صور ج
حلا�
ی
 .1عم ��وم مورخان و فقهای مذاهب ،متفق و معتقدند حالج ادعاهایی بزرگ داش ��ت که موجب
خروج وی از اسالم شد .او مدعی شد وکیل امام مهدی؟ع؟ است ،بعدها هم ادعای الوهیت نمود !

1

با این وجود برخی صوفیان ،عارفان ،غربیان و کس ��انی که تحت تأثیر آنهایند ،او را س ��توده ،بزرگ
انگاشتند !
 .2عموم فقیهان ما بر مذمت وی اتفاق نظر دارند ،و او را در زمره ی کس ��انی به ش ��مار آورده اند که
توقیعی از امام مهدی؟ع؟ در لعن و برائت از وی صادر شده است ،شیخ طوسی؟حر؟ در غیبت 401/

می نگارند« :مذمومانی که به دروغ و افترا ،ادعای بابیت و س���فارت کردند _ خدایش���ان لعنت
کند _ ؛
یکی از آنان حس���ین بن منصور حالج اس���ت .حس���ین بن ابراهیم ،از ابو العباس احمد بن
عل���ی ب���ن نوح ،از ابو نصر هبة اهلل بن محمد کاتب پس���ر دختر ام کلث���وم دختر ابو جعفر عمری
برای���م نق���ل کرد :هنگامی که خدای تعالی خواس���ت حقیقت امر حالج را آش���کار کند ،و او را
رس���وا و خوار گرداند ،چنین شد :حالج به گمان خود و به جهت جهالت مفرطی که داشت،
پنداشت نیرنگ و حیله اش در ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی _ که خدا از او راضی باشد
_ نیز اثر می کند .از این رو نامه ای فرستاد و ایشان را طلبید تا نیرنگ زند ،و به وسیله ی فریب
ایش���ان _ که در میان مردم از مکانتی برخوردار بود ،و در علم و ادب برای خود منزلتی داش���ت
_ بتوان���د دیگ���ران را نیز در س���لک خود درآورده ،ب���ه مقصود خود که حیله ک���ردن با ضعیفان و
گسترش باطل بود ،دست یابد.
او در نام���ه اش نوش���ته بود :م���ن وکیل صاحب الزمان؟ع؟ هس���تم _ وی با این س���خن ابتدا
 .1االثنا عشریة شیخ حر عاملی 52/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
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ناآ گاهان را به س���مت خود جل���ب می کرد و بعد از آن پا فراتر می گ���ذارد و دیگر ادعاهای خود
را مط���رح می نمود _ فرمان دادم برای تو نامه ای نگاش���ته و ه���ر آن نصرتی را که خواهانی برایت
اظهار کنند ،تا [در اعتقاد به من] استوار شوی و هیچ تردیدی در این امر نداشته باشی.
ابو س���هل در جواب نوشت :من خواس���ته ی کوچکی دارم که برای تو و در مقایسه با دالئلی
که آش���کار س���اخته ای کار آس���انی اس���ت ،م���ن مردی هس���تم که ب���ه کنیزان عالقه ی بس���یار،
و تع���دادی از آن���ان را نی���ز در اختیار دارم ،لک���ن پیری مرا از آنان دور می کند ،و می بایس���ت هر
ّ
ّ
متحمل می ش���وم تا این مس���ئله را از آنان
جمعه خضاب کنم .من مش���قت بس���یار این کار را
ّ
مخفی دارم ،وگرنه قرب آنان به بعد و وصالش���ان به هجران مبدل گردد .از تو می خواهم مرا از

خضاب و سختی آن ِب َرهانی و ریش مرا سیاه گردانی ،که در این صورت مطیع تو خواهم بود،
نزد تو خواهم آمد ،همان اعتقاد تو را داشته و به کیش تو فرا می خوانم !
حالج وقتی پاسخ او را دریافت کرد دانست که نامه نوشتن به وی اشتباه بوده است ،لذا نه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دیگر نامه ای نوشت و نه کسی را فرستاد .ابو سهل نیز او را محور سخن و مضحکه ی همگان
قرار داد و این مطلب را در بین کوچک و بزرگ منتشر کرد ،و همین امر باعث شد حقیقت امر
حالج فاش شود ،و مردم از او بگریزند.
جماعتی ،از ابوعبد اهلل حس���ین بن علی بن حس���ین بن موس���ی بن بابویه برایم نقل کردند:
حالج به قم آمد و به برخی از خویشان ابو الحسن 1نامه نوشت و او و ابو الحسن را به سوی خود
دعوت کرد ،وی نوشت :من فرستاده و وکیل امام هستم.
هنگامی که نامه به دست پدرم رسید آن را پاره کرد و به آورنده گفت :برای نادانی ها چقدر
گنجایش داری ! آن مرد _ که به گمانم خود را پس���ر عمه و یا پس���ر عموی حالج معرفی می کرد
_ گفت :او ش���ما را دعوت کرده اس���ت ،چ���را نامه اش را پاره کردی؟ همه ب���ه او خندیدند و به
ّ
استهزاء گرفتند .ابو الحسن هم به همراه جماعتی از یاران و غالمان به دکان خویش رفت.
ّ
وقتی وارد خانه ای ش���د که دکانش در آن قرار داش���ت ،هر که آنجا نشسته بود برخاست ،به
جز یک مرد که پدرم او را نش���ناخت .وقتی ایش���ان نشس���ت و بس���ان ّ
تجار حساب و دواتش را
 .1پدر شیخ صدوق؟حر؟
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بیرون آورد ،به برخی حاضران رو کرد و درباره ی آن مرد سؤال نمود .او این را شنید و گفت :من
خود حضور دارم ،از دیگری درباره ام پرس���ش میکنی؟ ! پدرم پاس���خ داد :ای مرد ! تو را احترام
کردم و بزرگ داش���تم که از خودت س���ؤال ننمودم .آن مرد گفت :آیا نامه ی مرا در حضور خودم
پاره می کنی؟
پدرم فرمود :پس ،آن مرد توئی .ای غالم ! او را بیرون کن و دش���من خدا و رس���ول؟ص؟ بیرون
رفت .سپس فرمود :آیا ادعای معجزات داری؟ خدا تو را لعنت کند .دیگر در قم او را مشاهده
نکردیم».
 .3حالج و حلول ،اس ��وه و مقصد نهایی ش ��لمغانی ! حس ��ین بن روح ،دخت ��ر جناب محمد بن
عثم ��ان را از ارتب ��اط ب ��ا زنی از بنی بس ��طام _ که اعتقاد داش ��ت ارواح معصومی ��ن؟مهع؟ به محمد بن

عثمان ،حس ��ین بن روح و  ...انتقال یافته _ نهی نمود و فرمود« :دخترم ! مبادا از این پس نزد این
زن بروی ،اگر هم نامه ای برایت نوش���ت یا ش���خصی را به س���راغت فرس���تاد نپذیر ،و دیگر با او
دیدار نکن ،این [گفتار او] کفر به خدای تعالی و الحاد اس���ت .این مرد ملعون ،این باور را در
دل های این قوم استوار ساخته است ،تا بدین وسیله بتواند به آنان بگوید که خداوند متعال
ب���ا او ّمتحد ش���ده و درونش حلول کرده اس���ت _ همان گونه که نصاری درباره ی مس���یح؟ع؟
گویند _ تا به قول حالج _ که خدایش لعنت کند _ برسد».

1

شیخ مفید؟حر؟ در تصحیح اعتقادات االمامیة  134/می فرماید« :حالجیه گروهی از صوفیانند.
آن���ان اباحی گرن���د و به حلول اعتقاد دارند .حالج تظاهر به تش���یع می ک���رد ،گرچه ظاهر امر او
تصوف بود .آنان افرادی ملحد و زندیق هس���تند ،چنی���ن وانمود می کنند که تمامی فرقه ها با
اعتقادش���ان همس���ویند .برای حالج اموری باطل را ادعا می کنند ،همان س���ان که مجوسیان
ب���رای زردش���ت ،و مس���یحیان برای راهبانش���ان آی���ات و بینات را ادع���ا میکنن���د .و البته که
مجوسیان و مسیحیان به عمل به عبادات از اینان نزدیکترند ،و اینان از شرائع و عمل بدان،
از آنها دورتر».
عب ��ارت محق ��ق بحرانی نیز در الحدائق الناضرة  12/ 1پیش ��تر گذش ��ت« :از این جمله ،روایاتی
 .1غیبت شیخ طوسی 405/

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
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است که از امامان پسین؟مهع؟ در لعن جماعتی که این اوصاف را داشتند صادر شده است،
مانن���د ف���ارس بن حاتم قزوینی ،حس���ن بن محمد بن باب���ا ،محمد بن نصیر نمی���ری ،ابو طاهر
محم���د بن علی بن بالل ،احمد بن هالل ،حس���ین بن منصور حالج ،ابن ابی عزاقر ،ابو دلف
و جماعت بس���یاری که خود را ش���یعه می نامن���د و باورهای وقیحی چون غل���و ،اباحی گری،
تناس���خ و اموری چنین دارند .توقیعاتی از ایش���ان؟مهع؟ در لعن و بیزاری جستن از اینان در هر
مکانی صادر شد».
 .4در مصادر تاریخ و سیره مطالب بسیاری پیرامون حالج ،داستان ها ،سخنان و دروغ پردازی های
پیروانش آمده اس ��ت ،چنان که می توان در این باب یک جلد کتاب به رش ��ته ی تحریر درآورد .البته
رساله های دانشگاهی ،مقاالت و مباحثی که غربیان درباره ی او و امور مربوطه نگاشته اند ،چندین
برابر است !

طبری در تاریخ خود  255/ 8می نویس ��د« :س���ال  ... :301در این س���ال ش���خصی جادوگر که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ب���ه حالج معروف و کنیه اش ابو محمد بود ،به همراه رفیقش به خانه ی وزیر علی بن عیس���ی
احضار شدند .از گروهی از مردم شنیدم که وی مدعی ربوبیت است .او و رفیقش را سه روز
از ابتدا تا نیم روز به بند کش���یدند ،بعد آنها را پایین آورده به زندان می بردند .او مدتی طوالنی
در حب���س ب���ود و جماعتی از جمله نصر قش���وری فری���ب او را خوردند ،تا آنک���ه مردم اعتراض
کردن���د و بر کس���انی که بر حالج ایراد می گرفتن���د و او را به بدی یاد می کردن���د ،نفرین نمودند.
پس او را از زندان بیرون آورد ،دست ها و پاهایش را برید ،آنگاه گردن زده و به آتش سوزاندند».
االنس ��اب سمعانی « :292/ 2حالج ...:یعنی پنبه زن ،و کسی که به این عنوان شهرت دارد
ّ
ابو مغیث حس���ین بن منصور حالج اس���ت ...جد وی مجوس���یی از اهالی بیضاء فارس بود و
محمی نام داش���ت .حس���ین در واسط _ و طبق قولی در شوشتر _ رش���د کرد .او به بغداد آمد و
با صوفیان درآمیخت ،و با بزرگان صوفیه مانند جنید بن محمد ،ابو حسین نوری و عمرو بن
عثمان مکی مصاحبت کرد ...چند سالی هم شاگرد سهل بن عبد اهلل بود.
وی در بغ���داد بعضی اوقات جامه ی مویین می پوش���ید ،گاه دو خرق���ه ی رنگین ،گاه قبا و
عمامه و گاه با قبایی در ّ
زی لشکریان .اولین سفری که از شوشتر به بصره رفت ،هیجده سال
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داشت .بعد از آن با دو خرقه نزد عمرو بن عثمان مکی و جنید بن محمد رفت ،و هیجده ماه
در کنار عمرو بن عثمان ماند...
ً
بعدا با جماعتی از صوفیان به بغداد بازگشت .از آنجا به مکه آمد و یک سال در آن اقامت
گزید .سپس به بغداد و به قصد جنید رجوع کرد...
به مدت یک س���ال به شوش���تر آمد و در می���ان مردم وجهه ای عظیم یاف���ت ،چنان که تمام
هم عصرانش بدو حس���ادت ورزیدند .عمرو بن عثمان پیوس���ته نامه می نوش���ت و به او فرمان
می داد به خوزس���تان رود و سخنانی درشت درباره اش می گفت .این امر موجب خشم حالج
ش���د ،پس لباس های صوفیه را کنار گذاش���ت و قبا به برکرد و همنش���ین اهل دنیا شد .پس از
مدتی به مدت پنج س���ال به خراس���ان ،ما وراء النهر ،سیس���تان و کرمان رفت .آنگاه به فارس
بازگش���ت ،و به سخنرانی برای مردم پرداخت .مجلسی تشکیل می داد و آنان را به سوی خدا
دعوت میکرد .وی در فارس به ابوعبد اهلل زاهد ش���ناخته می ش���د .برای اهالی آن دیار آثاری
نیز تصنیف نمود...
بع���د ب���ه بصره رفت و مدتی کوتاه در آن ماند .دوباره راهی مکه ش���د .لباس هایی وصله دار
و لنگ پوش���ید .جماعت بس���یاری در این س���فر وی را همراهی نمودند .ابو یعقوب نهرجوری
ب���ه او حس���د ک���رد و درباره اش س���خنانی گفت .لذا به بصره بازگش���ت و یک م���اه در آن ماند.
س���پس به اهواز آمد ،و از آنجا به بغداد و مکه رفت .بعدها چنین دید که به بالد ش���رک س���فر،
و به س���وی خدا دعوت کند .از این رو آهنگ هند ،چین و ترکس���تان کرد .در ادامه بازگش���ت،
ح���ج ب���ه جا آورد و در آنجا اقامت گزید .پس از مدتی به بغداد رفت و زمینی به دس���ت آورد و
خانه بنا کرد»...
تاریخ بغداد  112/ 8می نویس ��د« :یک س���ال در بغداد ماند .پس از آن به برخی پیروان گفت:
از فرزندم حمد مراقبت کن تا من بازگردم ،چون به نظرم رس���یده به بالد شرک بروم و مردمان را
به خدا دعوت کنم ،و رفت .خبردار ش���دم که آهنگ هند کرده ،پس از آن به خراس���ان رفته و
بعد وارد ما وراء النهر و ترکستان شده است...
بعد از بازگش���ت از این سفر س���خنان فراوانی درباره ی او گفتند .وی سومین حج خود را به
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جای آورد و به مدت دو س���ال در آنجا اقامت کرد .س���پس بازگش���ت و از رویکرد پیشین خود
عدول نمود .او در بغداد زمین گرفت و خانه ای بنا نمود...
گروهی او را س���احر می دانستند ،قومی دیوانه می خواندند ،و طائفه ای برای او کراماتی قائل
بودند ،سخن پیرامون او مختلف بود تا آنکه سلطان او را به حبس انداخت».
همان  116/ 8می نویس ��د« :محمد بن علی کتانی گفت :حس���ین بن منصور در آغاز امر وارد
مکه ش���د .ما بس���یار تالش کردیم تا جامه ی وصله دار او را به دس���ت آوردیم .سوسی گوید :ما
شپشی از آن برگرفتیم و وزن کردیم ،نیم دانگ بود به جهت کثرت ریاضت وی...
علی بن احمد حاس���ب گوید :از پدرم چنین ش���نیدم :معتضد برای اموری چند مرا به هند
فرس���تاد تا در رابطه با آن اطالعاتی کس���ب کنم و او را آ گاه س���ازم .در کش���تی مردی که به نام
حس���ین بن منصور ش���ناخته می ش���د ،همراه من بود .اخالقی نیکو داشت و خوش صحبت
بود .از کشتی پیاده شدیم و به ساحل درآمدیم .بدو گفتم :برای چه کاری به اینجا آمده ای؟
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

او گفت :آمده ام تا سحر بیاموزم و مردم را به خدا دعوت کنم !
در کنار ساحل کلبه ای و درون آن پیرمردی بود ،حسین بن منصور به او گفت :آیا کسی را
س���راغ دارید که س���حر بداند؟ پیرمرد رشته نخی بیرون آورد و یک طرف آن را به دست حسین
بن منصور داد ،سپس آن را به هوا پرتاب کرد و به پارچه ای تبدیل شد ،پس به باالی آن رفت
و فرود آمد !
به حس���ین بن منصور گفت :چنین چیزی می خواهی؟ بعد از آن حس���ین از من جدا شد و
دیگر او را ندیدم مگر در بغداد...
منصور بن عبد اهلل گوید :از برخی رفقا چنین شنیدم :شبلی بر بدن به دار آویخته ی منصور
گذش���ت ،بر او نگاهی انداخت و گفت :آیا تو را از مردمان نهی نکردیم...
ابوبکر بن ابی س���عدان گوید :حس���ین بن منصور ،تزویرگر و دروغ پ���رداز بود .ابو عبدالرحمن
گوید :شنیدم که عمرو بن عثمان او را لعنت می کرد و می گفت :اگر بدو دست یابم با دست
خ���ود او را به قتل خواهم رس���اند ،من گفتم :چرا؟ گفت :آی���ه ای از کتاب خدا را تالوت کردم،
او [حسین بن منصور] گفت :من نیز می توانم چنین سخن بگویم !

1176

ابو زرعه ی طبری ،از ابو یعقوب اقطع نقل می کند :من به خاطر حسن طریقه و تالشی که از
حسین بن منصور دیدم ،دخترم را به همسری او در آوردم .بعد از مدتی کوتاه برایم معلوم شد
که او ساحر ،حیله گر ،خبیث و کافر است...
وقت���ی وارد بغداد ش���د بس���یاری از مردم و نیز رؤس���اء را گم���راه کرد .طمع وی بیش���تر متوجه
رافضی���ان ب���ود ،زی���را در س���لک آنان وارد ش���ده بود .وی ب���ه ابو س���هل بن نوبخ���ت _ که مردی
فرهیخته ،فهیم و تیزهوش بود _ نامه ای نوشت تا او را به گمراهی بکشاند...
ابوبکر بن سعدان گوید :حسین بن منصور به من گفت :به من ایمان آور تا گنجشکی را نزد
تو بفرستم که فضله ای به اندازه ی دانه ای ،بر روی مسی به وزن چند ّ
من بیندازد ،و طال شود !
من بدو گفتم :بلکه تو به من ایمان بیاور تا فیلی برایت بفرستم که به پشت بخوابد و دست و
پایش در هوا قرار گیرد ،و چون بخواهی او را پنهان کنی در یکی از دو چش���مت پنهان داری !
پس مبهوت ماند و سکوت کرد...
گفته ش���ده که او به وس���یله ی اموری ش���بیه ش���عبده و س���حر و ادعای نبوت ،در پی گمراه
ساختن مردم بود ...ادعا فراتر رفت و گفتند او مدعی ربوبیت است...
جریان وی میان مردم پخش ش���د و در مورد قتل او س���خن می گفتند .خلیفه فرمان داد او را
تس���لیم حامد بن عباس کنند تا در حضور قضاة پرده از چهره اش بردارد .جریاناتی گذش���ت
و خلیفه درباره ی او به یقین رس���ید و از آنچه درباره ی او می گفتند آ گاه ش���د ،از این رو فرمان
قتل و به آتش سوزاندن او را صادر کرد.
او را در روز س���ه ش���نبه هف���ت روز باقی مان���ده از ذی القعده س���ال  309در مجلس مأموران
ً
حاضر کردند و تقریبا هزار تازیانه بر او نواختند .دس���ت ها و پاهایش را قطع کردند ،گردنش را
زدند ،و بدنش را به آتش سوزاندند ،سر او را بر روی دیوار زندان جدید در مقابل دید مردم قرار
دادند ،دست و پایش را نیز در کنار سرش آویختند...
ابوبکر بن حمش���اذ گوید :مردی با توبره ای به دینور آمد ،و ش���ب و روز از آن جدا نمی ش���د.
م���ردم آن را تفتی���ش کردند و نوش���ته ای اثر حالج در آن یافتند ،در ابت���دای آن چنین آمده بود:
از رحمن رحیم به فالنی پس���ر فالنی .پس او را به بغداد فرستادند .حالج را احضار و آن نوشته
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را بر او عرضه کردند ،او گفت :این دس���ت ّ
خط من اس���ت و من آن را نگاش���ته ام .آنان گفتند:
پیش���تر مدع���ی نبوت بودی ،حال ادعای ربوبیت می کنی؟ ! پاس���خ داد :م���ن ادعای ربوبیت
ندارم ،اما آیا جز این است که نویسنده خداست و من و دست ابزاریم؟
اب���و عل���ی اوارجی ،به علی بن عیس���ی خبر داد که محم���د بن علی قنائی _ ک���ه کاتب بود _
حالج را می پرس���تد و مردم را به اطاعت از او فرا می خواند .علی بن عیس���ی کس���ی را فرس���تاد
که او را دستگیر و خانه اش را تفتیش کند .او نزد علی بن عیسی اقرار کرد که از پیروان حالج
اس���ت ،و از خان���ه اش دفتره���ا و نامه هایی به ّ
خط ح�ل�اج آوردند .حامد بن عب���اس از مقتدر
درخواست کرد حالج و دعوتگران وی را بدو بسپارد...
حام���د آنان را دس���تگیر کرد و ب���ا آنها به گفتگو پرداخ���ت .آنها اعتراف کردند ک���ه از یاران و
دعوتگران حالجند ،و گفتند الوهیت وی برای آنان به اثبات رس���یده اس���ت و مردگان را زنده
می کند ،و بدین ترتیب پرده از چهره ی حالج برداش���تند ،اما حالج این مطلب را انکار و آنها
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
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را تکذی���ب ک���رد و گفت :به خدا پن���اه می برم از آنکه ادعای ربوبیت ی���ا نبوت کنم ،من مردی
هستم که خدا را می پرستم ،نماز ،روزه و کار خیر بسیار انجام می دهم ،و جز این نمی دانم».
س ��یر اعالم النبالء  313/ 14می نویس ��د« :فقیه ابو علی بن بن���اء گوید :حالج ادعای الوهیت
داش���ت و معتقد بود الهوت در طبیعت حلول کرده اس���ت .وزیر علی بن عیسی او را احضار
نم���ود ،ول���ی دید نه می تواند قرآن را درس���ت بخواند و نه از فقه و حدیث بهره مند اس���ت ،پس
به او گفت :فراگیری فرائض و امور طهارت ،برای تو شایس���ته تر از نوش���تن نامه هایی است که
نمی دانی در آن چه می گویی...
حالج ،نصر قشوری را از طریق صالح و دین _ و نه آنچه بدان فرا می خواند [و ادعا می کرد]
_ فریفته بود .نصر هم مادر مقتدر را از کش���تن وی هراس���انید و گفت :بیم آن دارم که عقوبت
این عمل دامنگیر پس���رت شود ،او هم پس���رش را از این کار بازداشت ،ولی مقتدر نپذیرفت و
به حامد دس���تور داد او را به قتل برس���اند ،اما همان روز تب کرد و این باعث ش���د نصر و مادر
مقتدر بیش از پیش فریفته ش���وند و مقتدر نیز به تردید افتد .لذا به حامد دس���تور داد دس���ت
نگه دارد ،و چند روزی به تأخیر افتاد تا آنکه وی بهبودی یافت .حامد اصرار کرد و گفت :اگر
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این شخص باقی بماند شریعت را دیگرگون می کند ،و مردمانی را از دین بر می گرداند که به از
بین رفتن حکومتتان منجر خواهد شد ،پس بگذارید او را بکشم ،اگر مشکلی برای شما پیش
آمد مرا به قتل برسانید .پس فرمان قتل او را صادر کرد و همان روز او را کشتند...
در خان���ه ی او نامه های���ی پیدا کردند ک���ه از جانب دعوتگران وی از اط���راف و اکناف آمده
بود ،نوشته بودند :ما برای تو در هر زمینی بذری کاشتیم که نمو داشته باشد ،برخی او را باب
امام خطاب کرده بودند ،برخی صاحب الزمان _ یعنی کسی که شیعیان منتظر او هستند _،
برخی او را صاحب ناموس اکبر یعنی پیامبر ،و برخی هم خدا !

ّ
از حالج در این باره س���ؤال کردند ،وی گفت :من این نامه ها را نمی شناس���م ،آنها را بر ضد

من ساخته  اند...
محم���د ب���ن اس���حاق ندیم هم در مورد ح�ل�اج مطالبی نق���ل می کند و بر او هج���وم می آورد،
در ادام���ه اس���امی کت���ب وی را می نگارد :کتاب طاس���ین األول ،األحرف المحدث���ة و األزلیة،
ّ
ظ���ل مم���دود ،حمل النور و الحیاة و األرواح ،الصهور ،تفس���یر قل هو اهلل اح���د ،األبد و المأبود،
خلق اإلنس���ان و البیان ،کید الش���یطانّ ،
س���ر العالم و المبعوث ،العدل و التوحید ،السیاسة،
عل���م الفناء و البقاء ،ش���خص الظلمات ،نور النور ،الهیاکل و العال���م ،المثل األعلی ،النقطة
و ب���دو الخلق ،القیام���ات ،الکبر و العظمة ،خزائ���ن الخیرات ،موائ���د العارفین ،خلق خالئق
ً
الق���رآن ،الص���دق و اإلخالص ،التوحید ،النجم إذا هوی ،الذاری���ات ذروا ،هوهو ،کیف کان و
کی���ف یکون ،الوجود األول ،ال کی���ف ،الکبریت األحمر ،الوجود الثان���ی ،الکیفیة و الحقیقة
و کتبی دیگر».

1

عریب بن س ��عد قرطبی در صلة تاریخ الطبری  60/می نویس ��د« :حالج مردی گمراه و خبیث
ب���ود .در ش���هرها می گش���ت و بر جاهالن تزویر می ک���رد .گروهی بر این باورند ک���ه وی به رضا از
آل محمد دعوت می نمود ،اما ظاهر آن اس���ت که وی نزد سنی سنی بود ،نزد شیعی شیعی و
نزد معتزلی معتزلی.
او ش���عبده ب���ازی می ک���رد .ت�ل�اش می کرد ط���ب را فرا گی���رد .کیمی���ا را تجربه نمود .ب���ا تزویر
 .1ر.ک به سیر االعالم  254/ 17و میزان االعتدال 548/ 1
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پیوس���ته ی خ���ود ناآ گاهان را به گمراهی کش���اند .بعدها ادعای ربوبیت ک���رد و به حلول قائل
شد .افتراهای سختی بر خدای عزوجل و رسوالنش زد.
نامه هایی از او یافت ش���د سراس���ر یاوه سرایی ،س���خن واژگون و کفر عظیم .در برخی از آنها
آم���ده ب���ود :من غرق کنن���ده ی قوم ن���وح ،و نابودگر عاد و ثم���ودم ! وی به یاران���ش می گفت :تو
نوحی ،تو موسی و تو نیز محمد ،من ارواح آنان را به ابدان شما بازگردانده ام !
محمد بن یحیی صولی گوید :من بارها او را دیده و با او س���خن گفته ام ،او را جاهلی یافتم
ک���ه خود را خردمند وانمود می کرد ،الکنی که خ���ود را به فصاحت می زد ،و بدکاری که تظاهر
به عبادت می کرد و پشم می پوشید.
نخس���تین کسی که بدو دس���ت یافت علی بن احمد راسبی بود که چون از احوال وی آ گاه
ش���د ،او را به عیان و در بند بر روی ش���تری به بغداد فرس���تاد .ماجرای او و آنچه برای خودش
به اثبات رس���یده بود را نیز در نامه ای نوش���ت و فرس���تاد .علی بن عیس���ی وزیر در سال  301او
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

را احض���ار کرد و فقیه���ان را برای مناظره با وی آورد .او نه چیزی از قرآن می دانس���ت ،نه فقه و
حدیث و شعر و لغت و اخبار مردم ! پس او را سخیف خواند و مورد ضرب قرار داد...
ابن فرات در دوران نخستین وزارت خود بر [خانه ی] او هجوم آورد .موسی بن خلف نیز در
پی او برآمد ،ولی او با غالمش گریختند ،تا آنکه در همین س���ال بدو دس���ت یافت و به حامد
وزیر سپرد .حامد او را در حضور حاضران می آورد و کتک می زد و ریشش را می کند»...
 .5صوفی ��ان و دوس ��تداران آن ��ان ب ��رای آنکه حالج را محبوب م ��ردم قرار دهند بر اس���اس خیاالت
و بافته هایش ��ان ب ��رای او ش ��خصیت پ���ردازی کردن ��د ،از ای ��ن رو س ��خنانی را ب���دو نس���بت دادن���د،
و داس ��تان هایی فتنه گر برای او دس ��ت و پا کردند ،لذا حالج دنیای تصوف ،فلسفه و عرفان ،غیر از
ِ
حالج واقعی شد ،آنان او را رمز صوفی مظلوم دورانش دانستند !
ِ
عجیب است که قاضی شهید نور اهلل شوشتری؟حر؟ که عالمی بزرگ و مدافع مذهب اهل بیت؟مهع؟
بوده و در همین راس ��تا به ش ��هادت رس���یده ،نس ��بت به حالج و ابن عربی حس���ن ظن به خرج داده
است ! علت این امر را باید آن دانست که ایشان درباره ی این دو شناختی محدود داشته است.

وحی ��د بهبهانی؟حر؟ در تعلیقة  149/می نگارد« :حس���ین بن منصور؛ در وجیزه در مورد او آمده:
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مذمت بسیاری دارد.

ّ
در بلغ���ه چنی���ن آم���ده :برخی از اجله ی ش���یعه در م���دح وی ،کار را به آنجا رس���انده اند که

مدعی شده اند او از اولیاست ،مانند صاحب مجالس المؤمنین و محبوب القلوب و جز این
دو ،لکن این امر خالی از ُبعد و غرابت نیست.
در شرح حال شیخ مفید؟حر؟ خواهد آمد که یکی از آثار ایشانّ ،رد بر اصحاب حالج است».

مح ��دث ارموی در فیض اإلله ف ��ی ترجمة القاضی نور اهلل  43/می نگارد« :فاضل کش���میری در
کتاب نجوم السماء در احوال قاضی؟حر؟ می نویسد _ و خالصه اش این است  :پوشیده نیست
که آنچه قاضی س���ید نور اهلل شوش���تری در کتاب مجالس المؤمنین و غیر او آورده اند _ یعنی
م���دح جماعت���ی از صوفیه و حس���ن ّ
ظن به آنان ،کس���انی چون حس���ین بن منص���ور حالج که
توقیع���ی دربردارن���ده ی لعن او ،از موالیم���ان صاحب الزمان؟جع؟ صادر ش���د ،همان گونه که
عالمان ما که خدا از ایش���ان راضی باش���د ،در کتب معتبر نگاش���ته اند ،و نیز س���فیان ثوری،
ّ
ّ
با یزید بس���طامی ،محی���ی الدین عربی و همانن���دان آنها از متقدمی���ن و متأخرین صوفیه که
فس���اد مذهب و اعتقاد باطلشان نزد علماء ما ثابت اس���ت _ موجب نمی شود قاضی که آنها
ً
را می س���تاید صوفی باش���د ،زیرا مدح شخصی منحصرا به معنای اختیار مسلک و قبول باور
وی نیست»...
 .6برخی سنیان نیز در مورد او به اشتباه افتاده اند ،شربینی در مغنی المحتاج  134/ 4می نویسد:

«از ابن س���ریج در مورد حالج پرس���یدند ،گفت :در مورد او چیزی نمی گویم ،امر او برایم واضح
نیس���ت .قاضی ابو عمرو جنید و فقیهان عصر او فتوی به کفر او دادند و مقتدر هزار تازیانه بر
او زد...
مردم درب���اره اش مختلفند ،برخی در تعظیم او مبالغه می کنند ،و برخی کافرش می دانند.
ابن مقری نیز بسان دیگران قائل به کفر کسی است که در کفر پیروان ابن عربی شک کند».
ابن عربی در تفس ��یر  233/ 2بایزید بس ��طامی و گفتارش :س ��بحانی ما اعظم شأنی ! و حسین بن
منصور و گفتارش :انا الحق ! را تأیید می کند و آنان را ّ
موحد تام می انگارد !
حالج خوش ��ایند آلوسی نیز قرار گرفته است ،وی در تفسیرش  159/ 5می پندارد معرفت الهی با
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تمامی اجزاء بدن حالج مخلوط شده بود ،و با هر قطره از خون وی کلمه ی اهلل نوشته شد !
وی در  214/ 16حالج را در ادعای الوهیت معذور می شمارد !
ابن تیمی ��ه نی ��ز وارد گود می ش ��ود و راهی ب ��رای تصحیح ادعاه ��ای حالج و ه���م پیاله هایش ارائه
می کند ،او معتقد است که خدا به فاسقان جن نیز قدرت بر انجام معجزات می دهد !

در دقائق التفسیر  142/ 2می نویسد« :من در قلعه ای در مصر محبوس بودم .شخصی از جن
ن���زد امی���ر که از یارانش جدا افتاده بود رفت و خود را ابن تیمیه معرفی کرد و امیر هم پنداش���ت
او ابن تیمیه است .وی ملک مادرین را از این مطلب آ گاه ساخت و او شخصی را فرستاد و
حقیقت را جویا ش���د و فهمید من از زندان بیرون نرفته ام ،و آن ش���خصی ّ
جنی بوده دوستدار
م���ن که هم���ان کاری را انجام می داده که من انجام می داده ام .هنگامی که ترکان به دمش���ق
می آمدند به اس�ل�ام دعوتش���ان می کردم ،و چون ش���هادتین را می گفتند به آنها غذا میدادم.
برخی از مردم گفتند :به چه دلیل نمی گویی او فرش���ته بوده؟ گفتم :فرشته دروغ نمی گوید،
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اما او به دروغ خود را ابن تیمیه معرفی کرده.
بس���یاری از مردم کس���ی را دیده اند که خ���ود را خضر معرفی می کرده و ح���ال آنکه جن بوده
است .چنین امری برای یهود و نصاری نیز رخ می دهد ،و آنان در معبدشان کسی را می بینند
که خود را خضر عنوان می کند .گاه است که خود را موسی ،عیسی ،محمد و ...عنوان کند ،و
اینها همه واقع شده ،و پیامبر فرمود :هر که مرا در خواب ببیند ،به حق مرا دیده چون شیطان
به صورت من در نمی آید...
پی���روان ح�ل�اج پس از قتل او ،کس���ی به سراغش���ان می آم���د و خود را ح�ل�اج معرفی می کرد.
ش���یخی ب���ه ن���ام دس���وقی در مصر نیز پ���س از مرگ���ش ،نامه های���ش از او به یارانش می رس���ید و
شخصی راستین از پیروانش یکی از آن نامه ها را به من نمایاند و دیدم به ّ
خط جن است .من
دست ّ
خط جن را بارها دیده ام !
همین گونه اس���ت نس���بت به کس���انی که عل���ی یا محمد ب���ن الحنفیه را زن���ده می دانند ،و
َ
شخصی از جن در صورت آنها ظاهر می شده است ! منتظر رافضه نیز چنین است»! ...
نگارن ��ده :بناب ��ر پن ��دار ابن تیمی ��ه بای ��د ظل ��م و بیه ��وده کاری را به خدا نس���بت داد ،چ���را که وی
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می پندارد خدا به فاس ��قان جن قدرت بر معجزه می دهد ،و اگر چنین باش ��د دیگر نمی توان انبیاء و
اوصیایشان؟مهع؟ را تصدیق نمود ،زیرا ممکن است از ّ
جنیان باشند !
از دیگ ��ر س ��و بر اس ��اس چنین ان ��گاری ،باید انس ��ان در هر چه مش ��اهده می کند تردی ��د کند ،چه
می خواهد نبی یا فردی صالح باش ��د ،و چه ش ��خصی بدکار ،زیرا ممکن اس ��ت ّ
جنی باشد ! و البته
که این تردید به شخص ابن تیمیه در مورد خودش نیز سرایت می کند !

ق
ش�لم�غ نا�ی ،با� ن� با�ی ع�ز ا�ر
شلمغانی در جوانی عالمی استوار و مورد اعتماد بود و کتاب هایی در فقه و حدیث نگاشت .اما
ْ
با گذشت زمان شیطان او را به ضاللت کشاند ،و در نتیجه خود را از مصادیق این آیه قرار دادَ :و تا� ُل
َ َ ْ ْ نَ َ أَ َّ �ذ آ تَ ْ ن َ ُ آ َ ت ن َ ف َ نْ َ َ �خَ نْ َ ف َ أَ تْ َ َ ُ شَّ
َْ
ا� فَ�كَ نَ
ال� يْ� َط ُن
ا� ِم َن� ال�غ ِاو ي� نَ� 1،و خبر آن كس را كه
عل ي� ِهم � ب�� ال ِ ي� �� ي��اه � ي� ِا��ا �ا�سل ِم�ها ��� ب�عه
آيات خود را به او داده بوديم براى آنان بخوان كه از آن عارى گش���ت؛ آنگاه ش���يطان ،او را دنبال كرد

و از گمراهان ش���د .انحراف او با ادعای س ��فارت امام مهدی؟جع؟ آغاز شد .وی با ادعای شراکت با
حسین بن روح؟حر؟ در مقوله ی سفارت ،مردم را می فریفت .بعدها هم به میدان حلول آمد و _ بسان
معاصرش حالج _ مدعی شد خدا در او حلول کرده است ! فرجام حالج موجب عبرت وی نشد و
لذا در مسیر بدعت خود باقی ماند.
ّ
�خصیت های سیاسی بغداد از جمله آل بسطام را نیز تحت تأثیر قرار داد
او برخی خانواده ها و ش �
و به گسترش بدعت حلول _ که چیزی شبیه باور کرخیان ِ ّ
مخمسه ،یعنی کسانی که می پنداشتند
خداون ��د در حض ��رات پن ��ج تن؟مهع؟ حلول کرده ،ب ��ود _ در میان آنان پرداخ ��ت ،بلکه مذهب وی از
کرخیان نیز رسواتر بود.

ش ��یخ مفی ��د در الفصول العش ��رة  16/می فرمای ��د« :محمد بن عل���ی بن ابی العزاقر ش���لمغانی
درگذش���ته به سال 323؛ وی از عالمان پیشین اصحاب ما [شیعیان] ،و در راه مستقیم بود.
لکن حسادت نسبت به ابو القاسم حسین بن روح؟حر؟ او را برآن داشت که ترک مذهب کند و به
عقائدی سخیف معتقد شود ،لذا سخنانی ناروا گفت ،و توقیعی در لعن او از ناحیه صادر شد.
 .1سوره ی اعراف 175/
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او کتابی در غیبت نوشته است».
ش ��یخ طوس ��ی نحوه ی تأثیر گذاری شلمغانی را بیان می کند ،ایش ��ان در غیبت  403/می نگارد:

«یکی از کسانی که ادعای سفارت و بابیت داشت ابن ابی عزاقر است .حسین بن ابراهیم ،از
احمد بن نوح ،از ابو نصر هبة اهلل بن محمد بن احمد کاتب پسر دختر ام کلثوم دختر ابو جعفر
عمری ،از ام کلثوم برایم نقل کرد :ابو جعفر بن ابی عزاقر نزد بنی بس���طام از وجاهتی برخوردار
بود .علت این امر آن بود که شیخ ابو القاسم منزلت و مرتبتی برای وی نزد مردم قرار داده بود.
وی پس از آنکه مرتد ش���د ،هر گونه دروغ و کفری را برای بنی بس���طام بیان می کرد و به شیخ ابو
القاس���م نس���بت می داد ،مردم هم از او می پذیرفتند .تا آنکه خبر به جناب ابو القاس���م رسید.
ایشان آن امور را انکار کرد و سخت شمرد .بنی بسطام را از سخن گفتن با او نهی کرد و فرمان
داد او را لعن���ت ک���رده بیزاری جویند ،ام���ا آنها نپذیرفتند و هم چن���ان او را عهده دار امور خود
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دانس���تند ،و این بابت آن بود که وی به آنها می گفت :من ّ
س���ری را که ابو القاس���م بر کتمان آن
پیمان گرفته بود افش���ا کردم ،لذا پس از قرب به او ،به دوری و ُبعد عقاب شدم .آن [راز] امری
نبی مرس���ل و مؤمن آزمودهّ ،
عظیم بود و کس���ی جز فرش���ته ی ّ
مقربّ ،
تحمل آن را ندارد .وی با
این کار بر بلندا و عظمت آن مطلب می افزود !
این خبر به ابو القاس���م رس���ید .در نامه ای به بنی بسطام ،بر او و کسانی که سخن او را تأیید
می کنند و هم چنان عهده دار می دانند ،لعنت فرستاد و بیزاری جست.
وقتی نامه به آنان رس���ید آن را به ش���لمغانی نش���ان دادند ،وی به ش���دت گریست و گفت:
این س���خن ،باطنی عظیم دارد؛ لعنت به معنای دور کردن اس���ت ،لذا اینکه گفته :خدا او را
لعنت کند ،بدان معناس���ت که خدا از عذاب و آتش او را دور گرداند ،هم اینک دریافتم که
چه مقامی دارم ،و دو گونه را به خاک آلود و گفت :این مطلب را کتمان کنید !
ام کلث���وم _ که خدایش رضا باش���د _ گوید :من به ش���یخ ابو القاس���م خب���ر دادم که روزی به
خانه ی مادر ابو جعفر بن بس���طام رفتم .او به استقبال من آمد و بسیار احترام گذاشت ،حتی
بر پایم افتاد و به بوس���ه گرفت ! من این کار را ناروا ش���مردم و گفتم :بانوی من ! دست نگه دار،
این کار بزرگی اس���ت ،و خود بر دس���تان او افتادم ،او گریس���ت و گفت :چسان چنین نکنم و
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حال آنکه ش���ما سرور من فاطمه؟اهع؟ هس���تید ! من بدو گفتم :بانوی من ! چگونه؟ پاسخ داد:
ش���یخ ابو جعفر محمد بن علی [ش���لمغانی] رازی را با ما در میان گذاش���ته است .گفتم :چه
رازی؟ گفت :از ما عهد گرفته که آن را فاش نس���ازیم ،و می ترس���م اگر افش���ا کنم به عقوبت آن
گرفتار شوم.
من به او اطمینان دادم که آن را بر کسی افشا نخواهم کرد ،و در دل شیخ ابو القاسم حسین
بن روح را استثناء کردم .او گفت :شیخ ابو جعفر [شلمغانی] به ما گفته :روح رسول خدا؟ص؟
ب���ه پ���در تو _ یعنی ابو جعفر محمد بن عثمان _ منتقل ش���ده اس���ت ،روح امیرالمؤمنین؟ع؟ به
بدن حسین بن روح ،و روح سرورمان فاطمه؟اهع؟ به شما انتقال یافته است ،حال چگونه شما
را تبجیل نکنم؟
من گفتم :دس���ت نگه دار ،چنین نکن که این دروغ اس���ت ،او [بر این مطلب اصرار داشت
و] گفت :این ّ
سری عظیم است ،و ایشان از ما پیمان گرفته که آن را برای هیچ کسی بازگویی
نکنیم .پس تو را به خدا قس���م می دهم که [آن را فاش نکنی] مبادا عذابی مرا در رس���د .بانوی
من ! اگر نبود آنکه مرا وادار به افشای آن کردید ،برایتان نمی گفتم ،بعد از شما هم برای احدی
نخواهم گفت.
از نزد او که بیرون آمدم حضور ش���یخ ابو القاس���م بن روح رس���یدم و جریان را تعریف کردم.
ایشان که به من و سخنم اعتماد داشت فرمود :دخترم ! مبادا از این پس نزد این زن بروی ،اگر
هم نامه ای برایت نوشت یا شخصی را به سراغت فرستاد نپذیر ،و دیگر با او دیدار نکن ،این
[گفتار او] کفر به خدای تعالی و الحاد اس���ت .این مرد ملعون ،این باور را در دل های این قوم
استوار ساخته است ،تا بدین وسیله بتواند به آنان بگوید که خداوند متعال با او ّمتحد شده
و درون���ش حلول کرده اس���ت _ همان گونه که نصاری درباره ی مس���یح؟ع؟ گویند _ تا به قول
حالج _ که خدایش لعنت کند _ برسد.
پس ،من از بنی بسطام دوری جستم و دیگر سراغشان نرفتم ،هیچ عذری از آنان نپذیرفتم
و حاضر به دیدار با مادرش���ان هم نش���دم ،و این ماجرا در میان بنی نوبخت منتشر شد .شیخ
ابو القاس���م برای همه نامه به لعن ابو جعفر ش���لمغانی و بیزاری از او و نیز مریدان او ،و کس���انی
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که به اعتقاد او رضایت دارند یا با او س���خن می گویند _ چه برس���د به آنکه مواالت او را داش���ته
باشند _ نوشت.
بعد از آن هم توقیعی از صاحب الزمان؟ع؟ در لعن و بیزاری از او ،اتباع ،پیروان ،کسانی که
به اعتقاد او رضایت دارند ،و کس���انی که پس از آ گاهی از این توقیع او را عهده دار می دانند،
صادر شد.
او حکایاتی قبیح و اموری ناپس���ند دارد که کت���اب خود را از ذکر آن ّ
منزه می داریم ،ابن نوح
و دیگران نوشته اند.
اما س���بب قتل وی؛ هنگامی که ابو القاس���م بن روح او را لعنت کرد ،حکایت او را آش���کار
س���اخت ،بیزاری جس���ت و تمامی ش���یعیان را بدان فرمان داد ،او دیگر نتوانس���ت حقیقت را
مخفی دارد ،لذا در مجلس���ی که بزرگان ش���یعه حضور داش���تند و همه ،لعن و بیزاری جستن
ش���یخ ابو القاس���م از او را بازگو می کردند ،صدا زد :من و او را در یک مجلس حاضر کنید تا من
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

دس���ت او را بگیرم و او دس���ت مرا ،پس اگر آتش���ی از آس���مان بر او فرود نیامد و نسوزاند ،بدانید
هرچه درباره ی من گفته صحیح است.
از آنجا که این ماجرا در خانه ی ابن مقله رخ داده بود ،راضی از آن خبردار ش���د ،لذا فرمان
داد او را دستگیر کنند و به قتل برسانند .پس او کشته شد و شیعیان راحت شدند.
ابو الحس���ن محم���د ب���ن احم���د ب���ن داود گوی���د :محم���د ب���ن عل���ی ش���لمغانی مع���روف به
ابن ابی عزاقر _ که خدایش لعنت کند _ معتقد بود فضیلت ّ
ولی را جز با خرده گیری ضد در
مورد او نمی توان شناخت .این باور از اینجا ناشی می شود که وی می خواست به کسانی که
ایراداتی را که بر وی می شود می شنوند ،چنین بنمایاند که فضیلت وی را دربردارد !
آنها این اعتقاد را از آدم اول تا آدم هفتم پیاده کردند .آنان به هفت عالم و هفت آدم اعتقاد
دارند .آنها این باور را در مورد موسی و فرعون ،محمد و ابوبکر و علی و معاویه نیز پیاده کردند !
در مورد ضد ،برخی بر این باورند که ولی او را می گمارد و وادار به خرده گیری بر خود می کند،
همان گونه که برخی ظاهریان گویند :علی بن ابی طالب؟ع؟ ابوبکر را به خالفت نشاند !
برخی نیز این را انکار کرده گویند :ضد در کنار ولی قدیم و ازلی است.
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اینان گویند :قائمی که اصحاب ظاهر گویند فرزند یازدهمین و هموست که قیام می کند،
فَ َ َ َ ْ َ ئ َ ةُ ُ ُّ ُ ْ أَ ْ َ ُ َن َّ
1
و� .إ�لا إ� ْب� ِل ي�س،
لا�ك� كلهم ��ج مع
و مقصود از آن ابلیس است ،زیرا خدا می فرماید� :س�ج د الم ِ
َ
أْ َ َ
پس فرشتگان همگى يكسره سجده كردند ،جز ابلیس ،که به سجده در نیامد ،سپس گفت :ل� ق� ُعد نّ�
ً
َُ
َ َ ْ َ
له ْم ِص َراطك ال ُم ْس ت� ِق� ي� َم 2،من هم براى [فريفتن] آنان حتما بر س���ر راه راس���ت تو خواهم نشس���ت.
ای���ن آی���ه می رس���اند ک���ه ابلیس ب���ه هن���گام فرمان به س���جده ،ایس���تاده ب���وده ،و بع���د از آن
نشسته است !
و مقصود از اینکه قائم قیام می کند ،همان ایستاده ایست که مأمور به سجده شد و ابا کرد،
یعنی همان ابلیس !
شاعر آنها _ که خدا لعنتشان کند _ نیز سروده:
ً
ما ّ
ّ
للضد من ّ
ظاهر ّ
ُ
الویل
الضد اال
عدی
یا العنا
ای کیس که ضد را نفر ین می کین ،ضد ظاهر ّ
ویل است...

صفوان���ی گوی���د :از اب���و علی ب���ن همام چنین ش���نیدم :محمد ب���ن علی عزاقری ش���لمغانی
می گفت :حق یکی اس���ت با پوشش هایی مختلف ،یک روز در جامه ی سفید است ،روزی
در سرخ و روزی هم در زرد !
اب���ن همام فرمود :این نخس���تین س���خن او بود ک���ه ناروا ش���مردم ،زیرا همان س���خن پیروان
حلول است.
جماعتی ،از ابو محمد هارون بن موس���ی ،از ابو علی محم���د بن همام برایم گفتند :محمد
بن علی ش���لمغانی ،هیچگاه نماینده ی جناب ابو القاس���م نبود ،و ایش���ان او را بر این ِسمت
نگماردند .هرکه چنین باوری دارد اشتباه می کند .او تنها فقیهی از فقیهان ما بود ،ولی خلط
کرد و کفر و الحاد از او بروز نمود .لذا توقیعی به واسطه ی جناب ابو القاسم ،در لعن و بیزاری
جستن از وی ،تابعان ،پیروان و هم فکرانش صادر شد.
حس���ین ب���ن ابراهیم ،از احمد بن علی بن ن���وح ،از ابو نصر هبة اهلل ب���ن محمد بن احمد ،از
 .1سوره ی حجر 30 - 31/
 .2سوره ی اعراف 16/
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ابوعب���د اهلل حس���ین بن احمد حامدی ّ
ب���زاز معروف به غالم ابو علی ب���ن جعفر ،معروف به ابن
زهومه ی نوبختی که پیرمردی گوشه گیر بود برایم گفت :از روح بن ابو القاسم بن روح شنیدم:
هنگامی که محمد بن علی ش���لمغانی کتاب التکلیف را نگاش���ت ،شیخ ابو القاسم فرمود:
کتاب را بیاورید تا ببینم .آن را نزد ایش���ان آوردند و از ابتدا تا انتهای آن را خواند ،آنگاه فرمود:
هرچه در آن است از امامان؟مهع؟ روایت شده است ،مگر دو یا سه مورد که بر ایشان دروغ بسته
است ،خدایش لعنت کند.
جماعتی ،از ابو الحس���ن محمد بن احمد بن داود ،و ابوعبد اهلل حسین بن علی بن حسین
ب���ن موس���ی بن بابوی���ه روایت می کنن���د :یکی از اش���تباهات محم���د بن علی [ش���لمغانی] در
مذه���ب ،آن اس���ت که در باب گواهی آمده اس���ت ،وی از عالم؟ع؟ روای���ت می کند :اگر برادر
ّ
مؤمنت بر گردن مردی حقی داش���ت ،ولی او را از آن بازداش���ت ،و تنها یک ش���اهد ثقه در بین
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

بود ،به آن ش���اهد رجوع و درباره ی گواهی اش پرسش می کنی ،پس چون نزد تو گواهی داد ،تو
هم به همراه و بس���ان او نزد حاکم گواهی می دهی ،تا ّ
حق ش���خصی مسلمان از بین نرود .این
عبارت طبق نقل ابن بابویه است.
ابن بابویه گوید :این دروغی است که او گفته و ما چنین حکمی را سراغ نداریم.
در موضعی دیگر نیز گفته :وی دروغ گفته است.
توقیعی که در لعن وی صادر ش���د؛ جماعتی ،از ابو محمد هارون بن موس���ی ،از محمد بن
همام نقل کردند :به واس���طه ی ش���یخ ابو القاسم حس���ین بن روح _ که خدایش رضا باشد _ در
ّ
ذی الحجه سال  312در لعن ابن ابی عزاقر صادر شد و مرکب آن هنوز خشک نشده است.
جماعتی ،از ابن داود برایمان گزارش کردند :توقیعی به واس���طه ی حسین بن روح درباره ی
شلمغانی صادر شد ،و ایشان نسخه ی آن را در ذی الحجه سال  312برای ابو علی بن همام
فرستادند.
اب���ن نوح گوی���د :ابو الفت���ح احمد بن ذکا غ�ل�ام علی بن محم���د بن فرات؟حر؟ نق���ل می کند:
اب���و علی بن همام بن س���هیل ،ب���رای ما از توقیعی خبر داد که در ذی الحجه س���ال  312صادر
شده بود.
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محمد بن حسن بن جعفر بن اسماعیل بن صالح صیمری گوید :شیخ حسین بن روح در
ذی الحجه سال  312از زندانش در خانه ی مقتدر[ ،توقیع را] برای استاد ما ابو علی بن همام
فرستاد .ابو علی هم آن را امالء کرد و به من خبر داد که ابو القاسم به خاطر آنکه دستگیر شده
و در حبس است ،در مورد ترک اظهار آن کسب تکلیف کرد ،لکن مأمور شد آن را اظهار کند
و نهراسد .ایشان پس از مدتی کوتاه از زندان رهایی یافت ،و الحمد هلل.
توقی���ع چنین اس���ت :خداوند ت���و را مدتی طوالنی باق���ی دارد ،تمام خیر را به تو بشناس���اند و
عم���ل ت���و را بدان خت���م کند .آن برادران ما را که به اعتقادش���ان وث���وق داری و به نیت آنان دل
آرامی _ خداوند س���عادتمندتان کند _ بیاگاهان که محمد بن علی معروف به شلمغانی _ ابن
داود می افزاید :که از کس���انی اس���ت که خ���دا انتقام او را پیش اندازد و ب���دو مهلت ندهد _ از
اس�ل�ام بازگشته و مفارقت جسته اس���ت ،در دین خدا الحاد پیش گرفته ،ادعایی کرده که با
آن ،به خالق _ که جلیل و متعال اس���ت _ کفر ورزیده اس���ت ،دروغ بس���ته ،افترا زده و مرتکب
بهتان و گناهی عظیم شده ،آنان که برای خدا شریک قرار می دهند دروغ گفتند و به گمراهی
بعید و زیان آشکار گرفتار آمدند.
ما به درگاه خدای تعالی و رسول او و خاندانش _ که صلوات ،سالم ،رحمت و برکات خدا
بر آنان باد _ از او بیزاری جسته لعنتش کردیم ،لعنت های خدا _ در ظاهر و باطن ما ،پنهان و
پیدا ،همه وقت و در هر حالی _ بر او و کسی که از او پیروی و ّ
تبعیت کند ،یا این سخن ما به
او برسد ولی باز بدو معتقد باشد...
ه���ارون گوی���د :ابو علی این توقیع را گرف���ت و برای تمامی بزرگان قرائت نمود .نس���خه هایی
از آن نیز به س���ایر مناطق فرس���تاده و در میان شیعیان مشهور ش���د ،از این رو شیعیان بر لعن و
بیزاری جستن از وی اتفاق نمودند.
محمد بن علی شلمغانی در سال  323به قتل رسید».
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ترکـــــــان
دولت عــــدل
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ن
ت
حس� ن� ب� ن� روح؟حر؟
ا� ی
حساد� ش�لم�غ ا�ی ب
�نس� ت� ب�ه ج� ن� ب
انح ��راف ش ��لمغانی از زمان ��ی آغاز ش ��د که حس ��ین بن روح پی ��ش از آنکه ب���ه زن���دان افتد ،خود
را از دس ��تگاه حا ک ��م مخف ��ی نموده بود .در ای ��ن برهه بود که وی واس ��طه ی میان حس���ین بن روح و
م ��ردم بود ،ب ��دو مراجعه می کردند ،او نامه های مردم را می گرفت و به ایش ��ان می س���پرد .هنگامی که
وی در مس ��یر انح ��راف گام نه ��اد ،ایش ��ان او را کنار گذاردند و عال ��م ثقه جناب ابو عل���ی بن همام را
جایگزین او نمودند.
غیبت ش ��یخ طوسی  302/از ابوعبد اهلل احمد بن محمد بن عیاش از ابو غالب زراری؟حر؟ روایت

می کند« :در یکی از سفرهایم ،در جوانی از کوفه خارج شدم و مردی از برادرانمان _ ابن عیاش
نام او را فراموش کرده _ نیز با من همراه بود ،و این در زمان شیخ ابو القاسم حسین بن روح؟حر؟،
اس���تتار ایش���ان ،و گماردن ابو جعفر محمد بن علی معروف به ش���لمغانی ّ
توس���ط ایشان بود.
شلمغانی در راه مستقیم بود و کفر و الحادی از او بروز نکرده بود .به جهت آنکه او نماینده ی
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

جناب حس���ین بن روح در میان مردم بود ،آنان در حاجات و امور مهم خود نزد او میآمدند و
با او دیدار می کردند.
مردی که همراه من بود گفت :آیا می خواهی با ابو جعفر دیدار کنی؟ امروز او برای شیعیان
گمارده ش���ده ،من که می خواهم از او درخواست کنم دعایی به ناحیه بنویسد ،من هم پاسخ
مثبت دادم.
بر او وارد ش���دیم و تعدادی از ش���یعیان هم حضور داش���تند ،س�ل�ام کردیم و نشس���تیم .او به
رفیقم رو کرد و گفت :این جوان که همراه توست کیست؟ او گفت :مردی از خاندان زرارة بن
اعی���ن ،به من رو ک���رد و گفت :از کدام تیره؟ گفتم :آقای من ! من از نس���ل بکیر بن اعین برادر
زراره هستم ،گفت :خاندانی با جاللت و عظیم القدر در این امر [تشیع].
رفیق���م گفت :آقای ما ! می خواهم دعایی برای���م مکاتبه کنید ،او هم پذیرفت .هنگامی که
این را ش���نیدم با خود گفتم :من نیز امری را که برای هیچ کس از خلق خدا اظهار نکرده بودم
_ یعنی در مورد همس���رم مادر ابو العباس پس���رم ،او با من بسیار مخالفت می کرد و خشمگین
می ش���د ،البته وی را دوس���ت می داش���تم _ ،در نظر گرفته و از او می خواهم در مورد امری مهم
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ب���دون آنک���ه آن را بیان کنم برایم درخواس���ت دعا کند ،لذا صدا زدم :خداون���د عمر آقایمان را
طوالنی گرداند ،من نیز حاجتی دارم ،دعا برای گشایش در امری مهم.
او هم برگه ای را که در آن درخواست آن مرد را نوشته بود ،برداشت و نوشت :زراری درباره ی
امری مهم خواهان دعاست ،و آن را پیچید ،ما هم برخاستیم و بیرون رفتیم.
چند روز بعد رفیقم گفت :آیا نزد ابو جعفر برویم و در مورد درخواس���ت هایمان بپرسیم؟ لذا
نزد او آمدیم .هنگامی که نشس���تیم آن برگه را بیرون آورد .در آن پاس���خ سؤاالت بسیاری آمده
بود .رو کرد به رفیقم و جواب سؤالش را داد .بعد از آن به من رو کرد و چنین خواند :اما زراری
و جری���ان زوج و زوج���ه؛ خداون���د میان آن دو آش���تی برقرار کن���د .من مبهوت مان���دم ،با رفیقم
برخاس���تیم و بیرون آمدیم ،او گفت :ش���گفت زده ش���دی ! من گفتم :امری شگفت انگیزتر از
آن رخ داد ،گفت :چه؟ گفتم :رازی بود که جز خدا و من کس���ی از آن آ گاهی نداش���ت ولی او
خب���ر داد .گف���ت :آیا در مورد ناحیه تردید داری؟ اآلن بگو ببینم ماجرا چه بوده ،من هم برایش
تعریف کردم ،او هم شگفت زده شد.
به کوفه که بازگش���تیم به خانه ام آمدم .مادر ابو العباس غضب کرده و نزد خانواده اش رفته
بود .اما یکباره آمد و از من درخواس���ت کرد از او راضی ش���وم ،پوزش خواس���ت ،و تا زمانی که
مرگ میان ما فاصله انداخت ،در هیچ امری با من مخالفت نکرد».
نگارنده :از این گزارش ظاهر می ش ��ود که ش ��لمغانی نامه ها و س ��ؤاالت را که این مورد یکی از آنها
بوده ،میرس ��انده اس ��ت ،لذا انحراف وی پس از این زمان بوده ،یعنی زمانی که حس ��ین بن روح در
زندان خانه ی مقتدر که زندانی سیاسی بود _ و پیشتر گذشت _ محبوس بود.
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  307/از حس ��ن بن جعفر بن اس ��ماعیل ب ��ن صالح صیم ��ری نقل می کند:

«هنگامی که شیخ ابو القاسم حسین بن روح _ که خدایش راضی باشد _ توقیع لعن ابن ابی عزاقر
را فرس���تاد ،در ذی الحجه س���ال  312از زندانش در خانه ی مقتدر ،برای اس���تاد ما ابو علی بن
هم���ام؟حر؟ فرس���تاد .اب���و علی هم آن را بر من امالء ک���رد و به من خبر داد که ابو القاس���م به خاطر
آنکه دس���تگیر ش���ده و در حبس است ،در مورد ترک اظهار آن کسب تکلیف کرد ،لکن مأمور
شد آن را اظهار کند و نهراسد .ایشان پس از مدتی کوتاه از زندان رهایی یافت ،و الحمد هلل».
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یــاران
ابـــدال
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هم ��ان از اب ��و علی بن همام« :محمد بن علی ش���لمغانی عزاقری برای ش���یخ حس���ین بن روح
پیغام فرستاد که می خواهد با ایشان مباهله کند و گفت :من سفیر حضرت هستم ،و مأمورم
علم را اظهار کنم ،لذا در پیدا و پنهان به اظهار آن پرداختم ،پس با من مباهله کن.
شیخ در پاسخ او چنین فرستاد :هریک از ما که [در مرگ] بر دیگری پیشی گیرد ،شکست
خورده است .و این عزاقری بود که پیشی گرفت و کشته و به دار آویخته شد .ابن ابی عون نیز
با او دستگیر شد ،و این امر در سال  323واقع شد».
با این حس ��اب ،از زمانی که لعن وی صادر ش ��د تا وقتی که به قتل رسید ،یازده سال فاصله بوده
ّ ّ
است .او در این سال ها پله پله ادعاهای خود را از ادعای مشارکت با حسین بن روح؟حر؟ در سفارت
گرفته ،تا حلول ارواح امامان؟مهع؟ در ابن روح و خودش ،و سرانجام هم ادعای الوهیت ،باال برد !
معلوم نیست کسی از بنی بسطام که تحت تأثیر وی بودند از او ّ
تبعیت کرده است یا نه ،اما ابن
ابی عون که به همراه وی کش ��ته ش ��د ،ب ��ه الوهیت وی معتقد بود ،مانند محم���د بن علی قنائی که
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

حالج را اله می انگاشت !
انس ��ان ب ��ا ّ
تأمل در احوال ش ��لمغانی ،دان ��ش ،مکانت و ق ��رب او و نیز معجزاتی که به واس���طه ی
حس ��ین بن روح از امام؟ع؟ دیده ،برای انحراف او س ��ببی جز ضعف عقل و ایمان و یقین نمی یابد،
و همین بود که او را در دنیا و آخرت به بد فرجامی در آورد.

ش ��یخ طوس ��ی؟حر؟ در غیب ��ت  391/می فرمای ��د« :محمد بن علی ب���ن ابی عزاقر ش���لمغانی در
ابتدای کتاب الغیبة خود می نویس���د :اما در آنچه میان من و مرد مذکور _ که خدا بر توفیقش
بیفزاید _ واقع ش���ده ،کس���ی ّ
حق دخالت ندارد ،مگر آنکه خود او را دخالت دهم ،زیرا جفا بر
من شده و خود ّ
ولی و صاحب اختیار آنم.
در فصل���ی دیگ���ر نیز می گوید :هر آنکه الطاف الهی بر او فزون گ���ردد ،حجت [خدا] نیز بر او
بیشتر شود و میبایست در آنچه او را ناراحت یا مسرور می گرداند صدق پیشه کند ،و با وجود
جفای عظیم او [حسین بن روح] ،روا نیست میان خود و خدا جز راست بگویم ،این مرد برای
امری از امور منصوب و گماشته شده ،و شیعیان حق ندارند در آن امر از او عدول کنند ،حکم
اسالم نیز _ با وجود جفایی که کرده _ بسان دیگر مؤمنان بر او جاری است».
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بدین ترتیب ش ��لمغانی به س ��فارت حس ��ین بن روح؟حر؟ اعتراف می کند ،لکن ایشان را به جهت
آنکه به سفارت وی اذعان ندارد ،ظالم می داند !

ش�لم�غ نا�ی در ن
م� با�ع ت�ار�ی خ�ی
اب ��ن اثی ��ر در تار ی ��خ خود  290/ 8می نویس ��د« :قتل ش���لمغانی و بی���ان اعتقاد او؛ در این س���ال
ابو جعفر محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن ابی عزاقر به قتل رسید .شلمغان منطقه ای
است در واسط .سبب آن بود که وی باوری غلو آمیز در تشیع بنیان نهاد ،و به تناسخ و حلول
خدا در خود اعتقاد داشت ،عالوه بر اموری دیگر.
کس���ی که باورهای اینچنینی او را آش���کار کرد ،ابو القاسم حسین بن روح _ که شیعیان او را
ب���اب می نامند _ در وزارت حامد بن عباس بود .وی در دوران س���ومین وزارت ابو الحس���ن بن
فرات با پس���ر او محس���ن رفاقت کرد .در وزارت خاقانی در جس���تجوی او برآمدند ،ولی او خود
را مخفی کرد و به موصل گریخت و چند س���ال نزد ناصر الدوله حسن بن عبد اهلل بن حمدان
_ در حی���ات پ���درش عب���د اهلل ب���ن حمدان _ مان���د .از آنجا هم ب���ه بغداد رفت و خ���ود را پنهان
نمود .در بغداد آش���کار ش���د که وی ادعای ربوبیت دارد ،و گفته شده که حسین بن قاسم بن
عب���د اهلل ب���ن س���لیمان بن وهب _ که بره���ه ای وزیر مقتدر ب���وده _ ،ابو جعفر و ابو علی دو پس���ر
بس���طام ،ابراهیم بن محمد بن ابی عون ،ابن شبیب زیات و احمد بن محمد بن عبدوس ،از
او پیروی کرده و درباره اش همین اعتقاد را داش���تند و این مطلب از آنان بروز کرده اس���ت .در
ایامی که ابن مقله وزیر مقتدر بود ،در طلب آنان برآمدند ولی دست نیافتند.
در ش���وال س���ال  322ش���لمغانی آشکار ش���د و ابن مقله ی وزیر او را دس���تگیر کرد ،به زندان
انداخت و بر خانه اش هجوم آورد .درون خانه نامه ها و کتاب هایی از کسانی که ادعا می شد
با او هم اعتقادند ،و او را چنان خطاب کرده بودند که بشری بشری دیگر را خطاب نمی کند،
یافت شد .در آنها دست ّ
خط حسین بن قاسم هم یافت شد ،دست خط ها را عرضه کردند و
مردم آنها را شناختند .آنها را نزد شلمغانی بردند ،او هم اقرار کرد که دست خط همینان است،
ولی اعتقاد خود را منکر ش���د ،اظهار اس�ل�ام کرد و از آنچه در موردش گویند ،بیزاری جس���ت !
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ابن ابی عون و ابن عبدوس را نیز دس���تگیر کردند و به همراه او نزد خلیفه آوردند ،به این دو
دس���تور داده شد ش���لمغانی را بزنند ،ولی ابا کردند .آن دو را بر این کار مجبور کردند ،پس ابن
عبدوس او را زد ،ولی ابن ابی عون تا دس���ت خود را به س���مت ریش و س���ر شلمغانی دراز کرد
لرزیدن گرفت ،لذا سر و ریش او را بوسید و گفت :اله ،سرور و رازق من !
راضی به ش���لمغانی گفت :می پنداش���تم تو ادعای الوهیت نداری ،پس این چیست؟ وی
گف���ت :س���خن ابن ابی عون به من چ���ه ربطی دارد ،خدا می داند که م���ن هرگز به وی نگفته ام
که خدا هستم !
اب���ن عب���دوس گفت :او ادعای الوهیت ندارد ،بلکه ادع���ا می کند _ به جای ابن روح _ باب
امام منتظر است ،و گمانم چنین بود که این را از بابت تقیه می گوید.
آنها را چند بار در حضور فقیهان ،قضاة ،نویسندگان و فرماندهان احضار کردند .در آخرین
روز فقه���اء فت���وی دادند که خون او مباح اس���ت ،لذا او و ابن ابی ع���ون را در ذی القعده به دار
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آویخته و به آتش سوزاندند.
قدیم
اعتقاد او آن بود که خدای خدایان اس���ت ،و اوس���ت که حق را استوار می گرداندِ ،
اول ِ
رازق کامل است و تمامی معانی بدو اشاره دارد !
باطن ِ
ِ
ظاهر ِ

او می گفت :خداوند در هر چیزی به مقداری که آن چیز ّ
تحمل دارد حلول می کند .او ضد

را آفری���ده ت���ا بر طرف مقابل داللت نماید .او در آدم _ هنگامی که او را آفرید _ و در ابلیس _ که
ّ
ّ
دلیل بر حق افضل از حق اس���ت .ضد امری از شبیه آن امر بدان
ضد یکدیگرند _ حلول کردِ .
نزدیکتر اس���ت .خدا چون در جس���دی زمینی حل���ول کند ،قدرت و معج���زه ای ظاهر خواهد
ش���د که داللت می کند او همان اس���ت .هنگامی که آدم غائب شد ،الهوت در پنج شخص
زمین���ی _ که هریک ناپدید ش���ود دیگ���ری جای او قرار می گیرد _ و پن���ج ابلیس که اضداد آنان
هستند ظهور نمود .بعدها در ادریس و ابلیس جمع و سپس پراکنده شد .در نوح و ابلیسش
گرد آمد و ...
خ���دا در هر چیز و هر معنایی آش���کار می ش���ود ،و در هر کس���ی آن گونه اس���ت ک���ه در دل او
می گذرد .همیش���ه در ذهن اوس���ت و غائب نمی گردد ،چنانکه گویا آن را مش���اهده می کند.
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خدا نامی برای یک معناس���ت .هر کس���ی مردم بدو نیاز دارند اله اس���ت ،لذا همه باید اله نام
گیرند .هریک از پیروان او نس���بت به کس���ی که درجه ای پایین تر دارد ربوبیت دارد ،تا آنکه به
ابن ابی عزاقر منتهی شود که رب االرباب است و پس از او ربوبیتی نیست !
آنان حس���ن و حس���ین را فرزندان علی نمی دانند ،زیرا کسی که مقام ربوبیت دارد ،نه فرزند
دارد و نه پدر !
آنان موس���ی و محمد را خائن می نامند ،زیرا ادعا می کنند هارون موس���ی را و علی محمد را
ارسال کردند ،ولی این دوخیانت نمودند ! آنان می پندارند علی به محمد به تعداد سال های
اصح���اب که���ف مهل���ت داد و چون این مدت _ که س���یصد و پنجاه س���ال اس���ت _ به پایان
رسید ،شریعت بدو منتقل شد !
َ
می گویند :فرش���ته و َملک کس���ی اس���ت که مالک خود باش���د و حق را بشناس���د .بهشت،
ش���ناخت آنه���ا و پذیرش مذه���ب آنهاس���ت ،و دوزخ ،جهالت نس���بت به ایش���ان و عدول از
اعتقادشان است !
آن���ان نم���از ،روزه و دیگ���ر عب���ادات را ت���رک می کنن���د ،عقد ن���کاح نمی کنند ،ف���روج را مباح
می شمارند ،می گویند که محمد به سوی بزرگان قریش و جباران عرب مبعوث شد ،ولی آنها
ابا کردند ،لذا امر کرد به سجده درآیند .حکمت یعنی آزمودن مردم با اباحه ی فروج زنانشان.
انسان می تواند با هر کس از خویشان ،همسر رفیق و همسر پسرش که بخواهد _ و هم مذهب
او هس���تند _ نزدیکی کند ! ...و این بر اس���اس اعتقاد آنها به تناس���خ است ! آنان معتقد بودند
فرزندان ابو طالب و بنی عباس همه باید از بین روند.
اعتقاد اینان بسیار شبیه به باور نصیریه است و شاید یکی باشد ،زیرا نصیریه به ابن فرات
اعتقاد داشتند و در مذهب آنان جایگاهی داشت.
حس���ین بن قاسم [از پیروان ش���لمغانی] در رقه بود .راضی باهلل کسی را سراغ او فرستاد و در
آخر ذی القعده او را به قتل رسانیده سرش را به بغداد ارسال نمود».
وفیات االعیان  156/ 2مشابه این عبارات را می آورد ،می نویسد« :در این سال ابو جعفر محمد
بن علی ش���لمغانی مش���هور به ابن اب���ی عزاقر به قتل رس���ید .علت قتل آن ب���ود که وی باوری
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غل���و آمی���ز در تش���یع بنیان نه���اد ،و به تناس���خ و حلول خدا در خ���ود اعتقاد داش���ت ،عالوه بر
اموری دیگر.
کس���ی که باورهای اینچنینی او را آش���کار کرد ،ابو القاسم حسین بن روح _ که شیعیان او را
باب می نامند _ بود .لذا در طلب ش���لمغانی برآمدند .او هم مخفی شد و به موصل گریخت.
سال ها در آنجا مقیم بود و بعد به بغداد رفت...
وی می نویسد :کسی که او را محاکمه کرد خود خلیفه راضی بود».

1

سیر اعالم النبالء  568/ 14می نویسد« :این خبر منتشر شد که وی ادعای ربوبیت و احیای
مردگان دارد .پیروانش افزون شدند .ابن مقله او را نزد راضی باهلل احضار کرد...
ابو علی حسین [بن قاسم وزیر] که بدو جمال گویند ،در سال  319وزیر مقتدر بود ،و عمید
الدولة لقب داش���ت .وی پس از هفت ماه عزل و زندانی ش���د .مجلس���ی با حضور شلمغانی
ترتیب دادند و او را حاضر ساخته به مناظره با او پرداختند .نامه هایی از او آشکار شد که در
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

آن شلمغانی را اله می خواند .او هفتاد و هشت سال زیست».

2

ن�ظ ت
روا ی� ت
را� ش� ن
ا� آ� ن� ن
ا� را ن�ه
ا� را ب� پ��ذ ی�ر�ید ،ولی �

ً
امام ��ان؟مهع؟ در مورد کتاب های عالمانی که در مس ��یر حق و مس ��تقیم بودند ،ول���ی بعدا منحرف
ش ��دند _ مانن ��د ش ��لمغانی _ قاع ��ده ای به دس ��ت م ��ا داده و فرموده ان ��د :روای���ات آن���ان را بپذیرید،
ولی نظراتشان را نه.

غیبت ش ��یخ طوس ��ی  389/می نگارد« :ابو الحس���ین بن تمام ،از عبد اهلل کوفی خادم ش���یخ
حسین بن روح _ که خدایش رضا باشد _ نقل می کند :پس از آنکه ابن ابی عزاقر مورد ّ
مذمت
ق���رار گرفت و توقیعی در لعن او آمد ،از ش���یخ _ یعنی ابو القاس���م _ درب���اره ی کتب وی چنین
سؤال شد :با کتاب های او که خانه هایمان پر است از آنها ،چه کنیم؟ ایشان در پاسخ گفت:
در ای���ن ب���اره همان س���خنی را می گویم که ابو محمد حس���ن بن علی عس���کری؟امهع؟ درباره ی
 .1و نیز ر.ک به مآثر االنافة  ،289/ 1الوافی بالوفیات  81/ 4و  226/ 8و تاریخ االسالم 115/ 24
 .2شذرات الذهب 293/ 1
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کتب بنی فضال 1فرمودند ،از ایشان پرسیدند :با کتاب های آنها که خانه هایمان از آن آ کنده
است ،چه کنیم؟ ایشان فرمودند :آنچه را روایت کردند بپذیرید ،ولی نظراتشان را واگذارید».
نجاش ��ی در فهرس ��ت خود  378/می نویس ��د« :محمد بن علی ش���لمغانی ابو جعفر معروف به
ابن ابی عزاقر ،از عالمان پیشین اصحاب ما بود .لکن حسادت نسبت به ابو القاسم حسین
ب���ن روح ،او را ب���رآن داش���ت که ترک مذهب کند و به عقائدی س���خیف معتقد ش���ود .تا آنکه
توقیعاتی درباره ی او صادر شد ،و سلطان او را دستگیر کرد و به قتل رسانید و به دار آویخت.
او نوشته هایی دارد از جمله :كتاب التكليف ،نامه ای به ابن همام ،كتاب ماهية العصمة،
كت���اب الزاهر بالحج���ج العقلية ،كتاب المباهلة ،كتاب األوصي���اء ،كتاب المعارف ،كتاب
اإليض���اح ،كتاب فضل النطق عل���ى الصمت ،كتاب فضل العمرتي���ن ،كتاب األنوار ،كتاب
التسليم ،كتاب البرهان والتوحيد ،كتاب البداء والمشيئة ،كتاب نظم القرآن ،كتاب اإلمامة
الكبير ،كتاب اإلمامة الصغير.
اب���و الفرج محمد ب���ن علی کاتب قنائی گوید :ابو المفضل محم���د بن عبد اهلل بن المطلب
ب���ه م���ا گف���ت :ابو جعف���ر محمد بن عل���ی ش���لمغانی در دوران���ی ک���ه در معلثایا 2مخف���ی بود،
کتاب هایش را برایم یاد کرد».
غیبت ش ��یخ طوس ��ی  393/از محمد ب ��ن احمد بن داود قم ��ی چنین می آورد« :به دس���ت ّ
خط
احم���د ب���ن ابراهیم نوبختی و امالء ابو القاس���م حس���ین بن روح _ در پش���ت نام���ه ای که در آن
سؤاالت و پاسخ هایی بود که از قم فرستاده شده بود و در آن پرسیده بودند آیا این جواب ها از
جانب فقیه [امام]؟ع؟ است یا محمد بن علی شلمغانی؟ زیرا از شلمغانی چنین نقل شده:
من پاسخ این سؤاالت را داده ام .پس در پشت نامه شان پاسخ را نگاشت _ چنین یافتم :بسم
اهلل الرحمن الرحیم ،ما از این نامه و آنچه دربردارد آ گاه شدیم ،تمام آن پاسخ های ماست ،و
واگذارده ی گمراه گمراهگر معروف به عزاقری _ که خدایش لعنت کند _ هیچ نقشی [حتی]
در یک حرف از آن نداشته است.
 .1حسن بن علی بن فضال و پسرانش در زمره ی راویان فطحی بودند که پس از امام صادق؟ع؟ به امامت عبد اهلل افطح
ً
گردن نهادند ،البته خود حسن بن علی بن فضال نهایتا از این اعتقاد بازگشت .م
 .2منطقه ای در موصل
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پیش���تر نیز اموری به واس���طه ی احمد بن هالل و دیگر نظائر وی برایت���ان می آمد ،آنها هم به
مانند این از اسالم بازگشتند ،لعنت و خشم خدا بر آنان باد.
[کس���ی که این س���ؤال را نوش���ت افزوده ]:پیش از این نیز [درباره ی توقیعات] پرس���ش کرده
بودم ،جواب چنین آمد :بدان ! کسانی که درباره شان تحقیق کردی ،هیچ ضرری در آنچه به
واسطه شان رسیده نیست ،و این [توقیعات] صحیح است.
پیشتر نیز همین سؤال از برخی عالمان [امامان]؟مهع؟ درباره ی برخی کسانی که خدا بر آنان
غضب کرده ،شد ،ایشان؟ع؟ فرمودند :دانش دانش ماست ،و کفر کسی که کافر شد ،ضرری
به ش���ما نمی رساند ،پس آنچه به واسطه ی او رس���ید ،اگر به وسیله ی روایت شخصی دیگر از
ثقات _ که خدایش���ان رحمت کند _ برایتان ثابت ش���د ،خدا را شکر کرده آن را بپذیرید ،و در
آنچه شک کردید یا آنکه تنها به واسطه ی او به شما رسید ،به ما بازگردانید تا صحت یا بطالن
ّ
آن را بی���ان کنی���م ،و خداوند _ که نام های���ش مقدس و ثنایش جلیل اس���ت _ عهده دار توفیق
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

شماست ،او در تمامی امورمان برای ما کافی و نیکو عهده داری است».
همان  389/از ابو الحس ��ین محمد بن فضل بن تمام؟حر؟ نقل می کند« :نخستین زمان هایی که
به حدیث نگاری مشغول شدیم در حضور ابو جعفر بن محمد بن احمد بن زکوزکی؟حر؟ سخن
از کت���اب التکلی���ف به میان آوردیم و باور ما این بود که هر کس���ی این کتاب را داش���ته باش���د
غالی است ،ایشان گفتند :ابن ابی عزاقر در کتاب التکلیف چه چیزی از خود نوشته است؟
او فقط چک نویسی می کرد و نزد شیخ ابو القاسم حسین بن روح می آورد و عرضه می داشت
و ابو القاس���م تصحی���ح می کرد .پس از تصحی���ح آن را نقل می کرد و فرمان می داد استنس���اخ
کنیم .یعنی کسی که به آنان فرمان می داد حسین بن روح _ که خدا از او راضی باشد _ بود.
ابو جعفر گوید :من آن را در بغداد با ّ
خط خود نوش���تم .ابن تمام گوید :بدو گفتم :آقای من !
آن را به من بسپار تا از ّ
خط شما بنویسم ،او گفت :از دست من بیرون رفته.
ابن تمام گوید :من با شنیدن این حکایت ،آن را از دیگری گرفتم و نوشتم».
الذریعة الی تصانیف الش ��یعة  406/ 4می نویس ��د« :کتاب التکلیف؛ اث���ر ابو جعفر محمد بن
عل���ی ش���لمغانی مع���روف به ابن اب���ی عزاقر مقت���ول .او آن کت���اب را در دوران اس���تقامت خود
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نگاش���ت .لکن حس���ادت ب���ر جایگاه حس���ین ب���ن روح نوبخت���ی وی را بر آن داش���ت که ترک
مذهب کند...
ابو المفضل ش���یبانی درگذش���ته به س���ال  387این کتاب را از او روایت می کند .پدر شیخ
صدوق نیز آن را _ البته به استثناء روایت گواهی بدون علم شخص برای برادرش _ از او روایت
کرده است».
هم ��ان [« :187/ 21کت���اب] المع���ارف؛ اثر اب���و جعفر محمد ب���ن علی ش���لمغانی معروف به
ابن ابی عزاقر».
برخی 1معتقدند کتاب التکلیف شلمغانی ،همان کتاب فقه الرضا می باشد .بنابراین احتمال،
تأیید آن کتاب توس ��ط س ��فیر امام؟ع؟ تأیید این یک را نیز به دنبال دارد ،به خصوص آنکه مصادر
بسیار دیگری ،احادیث و فتاوای موجود در آن را تأیید نموده است.

خ
حلول�ه
م� ّمسه ی
ی

2

اصل این باور ،برگرفته از مذهب حلول مجوسی است .مخمسه بر این باورند که مصالح عالم بر
عهده ی سلمان فارسی ،مقداد ،عمار ،ابوذر و عمر بن امیه ی ضمری گذاشته شده است.

3

آنان بعدها این اعتقاد را در مورد پیامبر ،امیرالمؤمنین ،حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین؟مهع؟
پیاده کردند !
ش ��اید نخس ��تین کس ��ی که به نش ��ر این باور در بغداد پرداخت ،احمد بن هالل کرخی باش ��د که
پیروانش را کرخیه یا کرخیان گویند ،همو که ّ
توسط امام زمان؟ع؟ لعنت شد.

شیخ طوسی در غیبت  414/می فرماید« :کرخیان ،مخمسه بودند و احدی از شیعیان در آن
تردیدی ندارد .ابو دلف نیز چنین اعتقادی داشت و می گفت :سرورمان شیخ صالح _ یعنی
ِ
ابوبکر بغدادی _ مرا از مذهب ابو جعفر کرخی به مذهب صحیح هدایت کرد .جنون ابو دلف
و حکایات فساد عقیده ی او بیش از آن است که به شمارش آید».
 .1آیت اهلل سید حسن صدر کاظمی؟حر؟ درگذشته به سال  1354در کتاب فصل القضاء .م
 .2از آنجا که پیشتر یاد شدند ،سخن از آنان به میان آمد.
 .3خالصة االقوال عالمه ی حلی 364/
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یاق ��وت حم ��وی در معجم البلدان  447/ 4س ��خن از کرخی دیگری _ از اهال���ی کرخه ی اهواز و نه
بغ ��داد _ با همین باور به میان می آورد ،می نویس ��د« :ابو جعفر کرخی مع���روف به َجرو؛ او در میان

کرخیان از جاللتی برخوردار بوده .وی در بصره سکونت داشته.

ُ
اب���و عل���ی محس���ن گوی���د :م���ن او را در زمانی که پیرم���ردی بد حال ب���ود و لذا کاره���ای خرد

کارگزاران بصره را بر عهده می گرفت ،مش���اهده کردم .هنگامی که ابو القاس���م بن ابی عبد اهلل
ّ
بریدی والی بصره شد ،اموال او را _ به خاطر اتهامی که در مورد ثروتی به او زده بودند _ مصادره
نمود ،دس���تانش را بر دیواری میخ کوب کرد ...ناخن هایش را کش���ید ،و با چوب فارسی بر او
ضرب���ه زد .لک���ن نه از دنیا رفت و نه به بیماری طوالنی مبتال ش���د .پس از س���ال ها او را دیدم و
در سالمت کامل بود.
بر اینان هیچ ایرادی وارد نیست جز آنکه ّمتهم به غلو هستند .از قاسم و دو پسرش [ابو جعفر
و جعفر] به طور متعدد نقل شده که معتقدند علی ،فاطمه ،حسن ،حسین و محمد؟مهع؟ پنج
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

شبح نور قدیم هستند که پیوسته بوده و خواهند بود ،و دیگر باورهای اینان که مشهور است».
ّ
اصل مذهب مخمسه از بشار شعیری نشأت می گیرد و دگرگون شده ی مذهب علیاویه است که
در زمان امام صادق؟ع؟ ظاهر شد.
َّ
رجال کشی  701/ 2از مرازم روایت می کند« :امام صادق؟ع؟ به من فرمودند :آیا مبشر [بشارت
ّ
ّ
داده شده] به ّ
شر 1شعیری را می شناسی؟ گفتم :بشار؟ فرمودند :بشار.

عرضه داش���تم :آری ،همس���ایه ی من اس���ت ،امام فرمودن���د :یهودیان [چن���ان] گفتند و [به
پندار خود] خدا را یگانه دانستند ،نصاری نیز گفتند و [به باور خود] خدا را یگانه دانستند،2
بش���ار نیز س���خنی عظیم گفته است ! هنگامی که به کوفه رفتی س���راغ او برو و بگو :جعفر به تو
می گوید :ای کافر ! ای فاس���ق ! ای مش���رک ! من از تو بیزارم.
مرازم گوید :وارد کوفه که ش���دم بارهایم را گذاش���تم و س���راغ او آمدم ،کنی���زش را صدا کرده
 .1عبارت بر طبق احتمال آقای مصطفوی در حاشیه رجال کشی  398/ترجمه شد .م
 .2عالمه ی مجلسی در توضیح عبارت امام؟ع؟ دو احتمال ذکر می کنند که عبارت ،طبق احتمال اول بازگردان شد،
ر.ک به بحار االنوار  .306/ 25م
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گفتم :به ابو اسماعیل بگو :مرازم [بر در خانه] است ،او هم آمد ،بدو گفتم :جعفر بن محمد به
تو می فرماید :ای کافر ! ای فاس���ق ! ای مش���رک ! من از تو بیزارم .او گفت :آقای من مرا یاد کرد؟
گفت���م :آری ،ت���و را چنین یاد فرمود ،گفت :خدا به تو پ���اداش نیک دهد و با تو نیک رفتار کند،
و برای من دعا کرد !
باور 1بش���ار همان باور علیاویه اس���ت ،می گویند :حضرت علی؟ع؟ [علی رغم ربوبیت ،از
آسمان] گریخت و به صورت علوی هاشمی ظاهر شد ،و محمد را به عنوان ولی و رسول خود
آشکار ساخت !
این���ان در چهار نفر با پیروان ابو الخطاب مش���ترکند :علی ،فاطمه ،حس���ن و حس���ین؟مهع؟.
نخس���ت این چهار تن در امت بوده،
اینان معتقدند حقیقت ،ش���خص علی؟ع؟ اس���ت زیرا
ِ
و فاطمه ،حسن و حسین؟مهع؟ حقیقتی دیگر نیستند !
حض���رت محمد؟ص؟ را انکار می کنن���د و او را عبد علی می دانند ! ب���رای محمد جایگاهی
قائلن���د که مخمس���ه برای س���لمان می دانن���د و او را رس���ول محمد؟ص؟ می ش���مارند ! اینان در
اباحی گری ،تعطیل و تناسخ به مانند آنهایند».
همان  775/ 2از عثمان بن عیس ��ی کالبی نقل می کند« :از محمد بن بش���یر ش���نیدم :ظاهر از
انس���ان آدم اس���ت و باطن ازلی است ! ...وی پسرش س���میع بن محمد را وصی قرار داد ،پس
او امام اس���ت و هرکه س���میع بدو وصیت کند امام و الزم االطاعة اس���ت تا آن زمان که موسی
بن جعفر؟ع؟ بیاید ! ...پنداش���تند واج���ب الهی نمازهای پنج گانه و روزه ی رمضان اس���ت،
و زکات ،حج و دیگر فرائض را منکر شدند .آنان ازدواج با محارم و ...را جایز می دانند !
به تناسخ اعتقاد دارند...
ای���ن فرق���ه ،مخمس���ه ،علیاویه و اصحاب اب���و الخطاب می انگارند هرکس���ی خ���ود را به آل
محمد منتس���ب داند ،دروغگو و افترازن اس���ت و در زمره ی کسانی است که خدا درباره شان
َ
َ أَ ّ َ �ؤُ ُ قُ ْ فَ َ ُ َ �ذّ ُ ُ ْ �ذُ نُ ُ
َ ق َ َ ت ْ َ ُ ُ َ نَّ َ َ نَ ْ نُ أَ ْ ن َ
ك ْم بَ� ْل أ� نْ� تُ� ْم ب َ� شَ�رٌ
ُ
اهلل و� ِح ب�ا ه �ل � ِلم ي�ع ِ ب�كم بِ� � ِبو�
فرم���وده :و�ال ِ� ال ي�هود وال�صارى �ح� � ب��اء ِ
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َ
َََ
ِم ّم نْ� خ�ل ق� 1،و يهودان و ترسايان گفتند :ما پسران خدا و دوستان او هستيم .بگو :پس چرا شما را به
[كيفر] گناهانتان عذاب مى كند ؟ [نه ]،بلكه ش���ما [هم] بش���ريد از جمله كس���انى كه آفريده اس���ت...

زیرا محمد و علی در باور آنان رب هستند و نه می زایند و نه زاییده می شوند !...
س���بب قتل محمد بن بش���یر _ که خدایش لعنت کند _ آن بود که وی ش���عبده باز و جادوگر
بود ...او هیئتی س���اخته بود ش���بیه انس���ان و وانمود می کرد امام کاظم؟ع؟ اس���ت .به هنگام
شعبده آن را باز می کرد و...
به یارانش می گفت :امام کاظم؟ع؟ نزد من اس���ت ،اگر می خواهید او را ببینید و بدانید من
نبی هس���تم ،بیایی���د .او آنان را به خانه می ب���رد و می گفت :آیا در این اتاق کس���ی غیر از من و
خودت���ان می بینید؟ آنان پاس���خ منف���ی میدادند .آنگاه می گفت :بیرون بروید ،و پش���ت پرده
می رف���ت و آن ص���ورت را باز می کرد و آنان می آمدند و قس���متی از پ���رده را که میان خود و آنان
بود کنار می زد .آنها ش���خصی ایس���تاده را می دیدند که گویا امام کاظم؟ع؟ است .او از طریق
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ش���عبده به آنان وانمود می کرد با ایش���ان تکلم و نجوا می کند .سپس اشاره می کرد دور شوید،
و پرده را میآویخت و دیگر چیزی نمی دیدند !
به س���بب ش���عبده های وی مردمانی گمراه ش���دند تا آنک���ه خبر به برخی از خلفاء رس���ید _
و ب���ه گمان���م هارون ی���ا خلفای پس���ین او بودند _ و گفتند او زندیق اس���ت .پس او را دس���تگیر
ک���رد و خواس���ت گردنش را بزند که گف���ت :مرا زنده نگاه دار تا برای���ت کارهایی انجام دهم که
پادش���اهان را خوش آید و او رهایش کرد .وی برای خلیفه کارهایی انجام داد که موجب ش���د
او را به فرماندهی بگمارد ...از او تعطیل و اباحی گری بروز یافت.
امام صادق و امام کاظم؟امهع؟ او را نفرین می کردند و از خدا می خواستند حرارت آهن را به
او بچشاند و همین طور هم شد».
نگارن ��ده :مذه ��ب مخمس ��ه از حل ��ول و تناس ��خ فارس ��ی و هن ��دی اقتباس یافته اس���ت .فش���ار
حکومت ها بر شیعه بابت اجبار آنها بر تقدیس ابوبکر و عمر ،یکی از عوامل اختراع نظریه ی اضداد
ستوده ّ
توسط برخی افسونگران بود ،تا بتوانند مخالفان اهل بیت؟مهع؟ را بستایند !
 .1سوره ی مائده 18/
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عالمان ما به شرح حال تنی چند از غالیانی که راه شلمغانی و کرخیان را پیموده اند ،پرداخته اند،
از جمله علی بن احمد کوفی متوفای  352هجری.

فهرست شیخ طوسی « :271/وی شیعی و بر طریق مستقیم بود و کتاب هایی بسیار و استوار
نگاشت ...سپس دگرگون شد و به مذهب مخمسه گروید و کتبی در غلو و  ...نوشت».
خالصة االقوال « :364/ابن غضائری گوید :کذاب و غالی است ،و صاحب بدعت و»...

1

مجال بیان تفاصیل این باورها و بدعت ها و نیز گستره ی گمراهیی که دامن زدند نیست ،و مهم
آن است که اینان همه منقرض شده اند و تنها طائفه ای قلیل مانده اند که حضرت امیر؟ع؟ را خدا
می انگارند.

ا� عصر ض
ش�لم�غ نا� ی� ن
حا�ر
ادعای مهدویت و نیز سفارت تا به امروز ادامه دارد ،و به حسب شرائط کم و زیاد می شود.
البته ش ��ایان ذکر اس ��ت که این مدعیان حتی در ش ��رائط عادی نیز از کثرت نسبی برخوردارند .در
ّ
برخی نوش ��تهجات می خواندم کس ��انی که در مصر به اتهام این ادعا در زندان به سر می برند حدود
بیست نفرند ،و این غیر از کسانی است که از آنان تعهد گرفته اند که دست از نشر این ادعا بردارند !
عربستان وهابی نیز بیش از یک تن _ از جمله شیخ لحیدان که
در فلسطین تنی چند ،در یمن و در
ِ
در فضای مجازی هم سایتی دارد _ ادعای این امر را دارند !
ّ
یکی از عوامل قلت وجود مدعیان آن اس ��ت که حکومت ها مانع نش ��ر پندارهای آنان می ش���وند،
ّ
ی ��ا ب ��ه زندانش ��ان می اندازن ��د ،و یا کس ��انی را متص ��دی کش ��ف حقیقت و اقام ��ه ی بره ��ان بر ضد
آنان می کنند.
از ای ��ن رو هنگامی که حکومتی ضعیف می ش ��ود ،یا خأل سیاس ��ی رخ می دهد و یا آنکه غرضی
دیگر به دنبال آنهاست و پر و بال دادن به آنها را می طلبد ،رو به فزونی می گذارند ! مدعیان بسیاری
 .1اگرچه گفته شده که وی در آخر عمر به گرایش های فاسد گرویده ،لکن در دوران استقامت و استواری ،آثاری استوار
_ به تعبیر شیخ طوسی؟حر؟ _ دقیق و گران بها از خود به جای گذاشته است ،امری که موجب شده بزرگانی چون محقق
کرکی ،ش���یخ حس���ین بن عب���د الوهاب معاصر س���ید مرتضی و فاضل افندی به س���تایش وی بپردازن���د ،ر.ک به البنات
ربائب ..قل هاتوا برهانکم ،سید جعفر مرتضی عاملی  .262/م
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در عراق رخ نموده و از نظائر مصری ،آفریقایی ،فلسطینی ،حجازی و بحرینی خود متمایز شده اند،
ّ
زیرا گروهی مس ��لح را نیز تحت فرمان دارند .دو مورد از مش ��هورترین آنها ،یکی حرکت جند الس���ماء
اس ��ت که در نجف ش ��کل گرفت ،و دیگری حرکت مهدویین در بصره می باش���د که رهبر آن احمد
اسماعیل قاطع است ،و یمانی و احمد الحسن نیز نامیده می شود.
زیرک ��ی ح�ل�اج از تمامی اینان بیش ��تر بود ،زیرا او باطل خود را محکم پای ��ه ریزی کرد ،با ّ
تصوف و
صوفیان زیست ،و ادبیاتی نوین را در عرصه ی عشق ،تجلی و ...ارائه نمود.
ّ
فرزند کم س ��الش را نزد رفیقش در بغداد گذاش ��ت و رهسپار هند ش ��د .مشقت و غربت را بر جان
خرید ،تا سحر و شعبده را فرا گیرد.
شلمغانی هم از تمامی اینان داناتر بود .او به فراگیری دانش پرداخت و به مرحله ی علمی واالیی
دس ��ت یافت .در زمانی که هنوز پا به جاده ی انحراف نگذارده بود کتاب هایی نگاش���ت که حتی
پس از کفر و انحراف ،به مقتضای قاعده ای که پیشتر گذشت ،مورد اعتماد عالمان ما قرار گرفت.
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

اما شلمغانیان عصر حاضر ،نه از زیرکی و جذابیت حالج برخوردارند و نه از دانش شلمغانی در
دوران استواری اش ! با این وجود در بسیاری از اوصاف با آنها اشتراک دارند ،از جمله:
 .1ع ��دم ثب ��ات و اس ��تواری بی ��ن گفت ��م و نگفتم ،و ک ��ردم و نکردم؛ این صفت کس���ی اس���ت که
ّ
عقوبت اقرار بگریزد و هم بدعت خود را
موقعی ��ت میانه روی خود را نگاه دارد ،تا ه ��م از
می خواه ��د
ِ
به طور کامل رها نکند !
 .2پوش ��یدگی و رمزگرای ��ی؛ عل ��ت این ّ
رویه آن اس ��ت که اینان ،از کس ��انی که از دروغ پردازیش���ان
آ گاهند میهراس ��ند ،لذا ت ��ا می توانند از آنان دوری می گزینند ،حاضر به گفتگو با آنها نمی ش���وند،
عالوه بر آنکه از کس ��انی که با آنان دش ��منی ندارند نیز واهمه دارند ،زیرا ممکن است دلیل و برهانی
بر ادعایشان طلب نمایند ،و حال آنکه آنها فاقدند !
اینان در عراق ،بحرین و دیگر مناطق تشکیالتی حزبی و ّ
سری به هم زده اند .رئیسشان فرامین و
برنامه هایی برای پیروان ارائه می دهد .در امور ش ��خصی آنان حتی لباس و زندگانی خانوادگی ش���ان
دخالت می کنند .دس ��تور می دهند همس ��ری را طالق گویند و کسی را به همسری بگیرند ،و چنین
جل ��وه می دهن ��د ک ��ه این ها همه طبق دس ��تورات امام مهدی؟ع؟ یا س ��فیر و وکیل حض���رت _ یعنی
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خودشان _ است !
 .3خود بزرگ بینی و غرور؛ وقتی انسان از نحوه ی خود انگاری آنان آ گاه می شود ،می یابد که گویا
هریک بار سنگینی از غرور را به دوش می کشد .اینان می پندارند با امام؟ع؟ ارتباط دارند ،همنشین
خاص و آمر و ناهی از سوی ایشانند ! و از آنجا که امام مهدی؟ع؟ ولی و حجت خدا در زمین است،
این هم باید خود را بزرگ شمارد تا با ادعایش همخوانی داشته باشد !
در مقابل دیگران را به چش ��م حقارت می نگرد ،بسان افرادی که نه می فهمند و نه از خرد بهره ای
دارن ��د ،ز ی ��را دع ��وت او را نمی پذیرند و فرم ��ان نمی برند ،اما اگر ادع ��ای آنها را برتابن ��د و فرمان برند،
به یکباره همه باهوش و فهمیده خواهند شد !
 .4اینان از صراحت لهجه بیم دارند ،و لذا گویشی خود ساخته و رمزی به کار می گیرند تا خود را
نزد مردم اهل علم و بالغت نش ��ان دهند ،و چنین وانمود کنند که سخنانش ��ان دربردارنده ی معانی
عمیق و ژرفی اس ��ت که عوام نیازمند ش ��رح و توضیح آنند ،و از س ��ویی از مسؤولیت سخن صحیح
صریح شانه خالی کنند !
 .5این ��ان در ارتب ��اط بین مرید و مراد و س ��الک و ش ��یخ ،همان ش ��یوه ی صوفیان و عرف ��اء را به کار
می گیرند ،و الفاظی چون مقامات ربانی ،س ��یر به س ��وی خدا ،عش ��ق الهی و تجلی را لقلقه ی زبان
خود قرار داده اند ! و البته که در این تجلی باید ریشه های حلول و ادعای الوهیت را نیز جست !

�ا�ز خ� ن
وا�ی ن� ن
ا� ا�ز ن
مو�ه ها�ی ا�ز ن
م� ق
ا� و ن� ی��ز گر�ی �ز ش� ن
ط� آ� ن� ن
م�ا�ظ ره
ب
ی
در ش ��هری عربی درخواس ��ت کردم یکی از بزرگانشان حاضر ش ��ود تا با او درباره ی ادعای سفارتی
ک ��ه دارد ب ��ه مناظره بپردازم ،اما نپذیرفت ! اما بعد از ترک آن منطقه ،معاون وی نامه ای برایم نوش���ت
و گل ��ه ک ��رد که چرا م ��ن در مورد او گوش به س ��خن م ��ردم داده ام ،و خواس ��ت تا نامش فاش نش���ود،
وی نوشته بود:

«هر آنچه به ش���ما گفته اند افترا بر ماس���ت ...ما از دس���ت جاهالن به خدا پناه می جوییم،
و کس���انی که _ ناگزیر _ با پاره ای از س���ؤاالت سطحی ش���ان مواجه ش���ده و کم���ی اهتمام آنان
را احس���اس ک���رده ای ،س���ؤاالتی که درب���اره ی ظاهر موالیش���ان س���رور عالم ،حج���ت روزگار و

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن

سفارت و سفیران
ادعیه و زیارات

1205

نجات بخش جهانیان "ص" می پرسند ،ولی نه از معنا ،حقیقت ،آثار ،اهداف ،آمال ،دردها،
ش���ؤون و جریانات مربوط به ایش���ان .پرسش هایی که چیزی جز ساده نگری و ظاهر و صورت
ندارد و به س���رداب ،لباس ،انگش���تر ،خال و تکه هایی از روایات توصیف مربوط می شود و نه
ظاه���ر آن برای اهل باطن فای���ده ای دارد و نه باطن آن برای اهل ظاهر ،و باطن و ظاهر آن با هم
نیز برای کوشندگان و اهل تحقیق ثمری ندارد.
شخصی که پرسش می کند حالی مخالف حال موالیش دارد ،از روح ایشان به دور است،
به دنبال چیزی است که موجب ّ
مسرت ایشان نیست ،نه در مسیر ایشان گام برمی دارد ،و نه
در پی انجام ّ
منویات ایشان است.
آی���ا ش���ما ب���ر این باوری���د که این جماعت با این س���ؤاالت سس���ت و ش���ناخت ص���وری ،به
ّ
موالی اعظم خود نزدیک ش���ده اند ،و یا آنکه با تمس���خر ما و تحریک بر ضد ما به قرب ایش���ان
رسیده اند؟ ما از آن خداییم و از او یاری میجوییم ...قسم به ّ
حق موالیت ،اینان قبل از آنکه
ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ش���ما بیایید و بع���د از آنکه بروید چنین بوده و خواهند بود ...این���ان دیروز ،امروز و فردا چنین
ب���وده و هس���تند ...از حیث معرفت ،اخالق ،اخالص و عمل از امامش���ان ب���ه دورند ،با کینه
توزی و درگیری از او به دورند.
اینان در زمان حضور شما نه از ورعتان بهره جستند ،و نه از پاکی ،تقوا و تحقیق شما ،بیم
آن داریم که شما آنچه را که بر ما افترا زده می شود از اینان برگرفته و حقیقت دانسته باشید».
نگارنده :نویسنده با این سخنان در صدد خرده گرفتن بر جماعت انبوهی است که برای شنیدن
سخن من در مورد امام مهدی؟جع؟ گرد آمده بودند.
م ��ن چنین پاس ��خ نوش ��تم :بابت ستایش ��ی که از م ��ن داش ��تید از خداوند طلب غف���ران می کنم،
چرا که من شایس ��تگی و افتخار آن را ندارم که به س ��وی موالیم دعوت ،و فضائل گسترده و مفاخری
را ک ��ه خدا ایش ��ان را بدان مخص ��وص گردانیده فریاد کنم ...من بنده ای مس���کین هس���تم که مردم
در زم ��ره ی ش ��یعیان و موالی آن حضرت و پدرانش؟مهع؟ می ش ��مارند و از آنچه درباره ی ایش���ان؟مهع؟
خوانده ام س ��ؤال می کنند ،تمام امید من آن اس ��ت که رضایت موالیم شاملم گردد و به خاطر سخن
مردم که مرا نزدیک می شمارند ،مؤاخذه ام ننماید.
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اما گفتارت در مورد مؤمنینی که پیرامون کسی که سخن از موالیشان می گوید گرد می آیند ،و از او
درباره ی ایش ��ان پرسش می کنند ...اشتباهی بزرگ است که در ارزش گذاری این نیکان _ که شاید
ولی خدا که درخواس ��تش رد نمی ش ��ود و اگر خدا بخواهد کس ��ی را برگزیند و ّ
بدل برگزیده و ّ
سرش را
نزد او نهاده و ّ
مشیت خود را در دلش ودیعه گذارد او را اختیار می کند و نه من و نه تو را ،در میانشان
باشد _ برایت پیش آمده است.
از رهگذر همین بینش غلط در ارزش گذاری مؤمنان س ��اده اندیش اس ��ت که ش ��یطان به س���راغ
انسان آمده و برای او چنین وانمود می کند که از ساده اندیشانی که از پوشش و ظاهر امام و خشم و
خشنودی ایش ��ان می پرسند ،بهتر است ،و اینچنین می بیند که خود معنا ،حقیقت ،آثار ،اهداف،
آمال ،دردها ،ش ��ؤون و جریانات مربوط به ایشان را نیکتر از آنان می فهمد _ همان گونه که متأسفانه
خود گفتید _...
خدایا ! به تو پناه می برم از اینکه مؤمنی را حقیر بشمارم ،و حال آنکه ّ
ولی خود را در میان بندگان
مخفی داش ��ته ای ،پناه می جویم از اینکه خود را از س ��اده اندیش ��ی ژنده پوش ،یا درس ناخوانده ای
که در صف ناآ گاهان به ش ��مارش می آورند ،بهتر دانم ،چرا که این ها قلوب بندگان تو و پوش ��یده از
ماست ،هر کدام را که بخواهی با بخشوده ها و عطایای خویش آباد می کنی ،و قلب بنده ی زیانکار
را نی ��ز _ ا گ ��ر بخواهی _ ب ��ه عقوبت و حرمان تهی ق ��رار خواهی داد ،حجت و ول � ّ�ی تو امام صادق؟ع؟

می فرماید« :مردی را می بینی که در الم و واو اش���تباه نمی کند و س���خن سرایی بلیغ است ،اما
دل���ش از ش���ب تاریک تاریک تر ،و م���ردی را می بینی که نمی تواند آنچ���ه را در دل دارد به زبان
بیان کند ،اما دلش بسان چراغی می درخشد».

1

خدا گواه اس ��ت که من از مجالس این س ��اده اندیشان که برای ش ��رکت در عزای امام حسین؟ع؟
و ش ��نیدن فضائل اهل بی ��ت طاهرین؟مهع؟ می آیند تب � ّ�رک می جویم ،زیرا امی ��دوارم _ به خاطر وجود
پیرزنی که خود را به آن مجالس می کش ��اند و به یاد آنان اش ��ک فرو می ریزد ،و یا خردسال یتیمی که
با اش ��تیاق آمده اس ��ت و شاید امام؟ع؟ به س ��راغ او بیاید ،یا کسی را بفرستد که به گرامیداشت او یا
پدر و مادرش دست بر سر او بکشد _ محل فیضان بخشوده ی خدا و عنایت ّ
ولی مؤمنان باشد.
 .1کافی 422/ 2

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
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او در قس ��متی از جواب خود چنین نوش ��ت« :ش���ما گفتید :خدا من و ش���ما را هدایت کند.
ما که ادعای زندقه و الحاد یا درش���تی و فس���اد نداریم ،بلکه مدعی امری هس���تیم که بدان
مأمور شدیم ،ما به دیدار کسی شرفیاب شدیم که از همه ی این بندگان برای ما بهتر است»...
نگارنده :نس ��بت به جمله ی اخیر؛ آیا مس ��ئله ی مهم در دیدار امام؟ع؟ آن اس���ت که ایشان برای
شما جایگزین بندگان است؟ و آیا این نگاه شخصی باالترین ثمره ی دیدار است؟
آن ادعایتان که ساده اندیشان معنا ،حقیقت ،آثار ،اهداف و ...حجت خدا بر خلق را نمی دانند،
کجا رفت؟ !
به اعتقاد من اگر س ��اده اندیش ��ی خردمند و پاکدل با باوری اس ��توار ،به دیدار ایش���ان شرف یابد،
او نیز خود را مش ��غول موالی خود و انوار ایش ��ان می کند ،و از خود و اینکه این دیدار جایگزین و آرام
بخش سرزنش سرزنشگران ،آزار آزار دهندگان و ستم خویشان است ،غافل می باشد.
چگونه ممکن است کسی که چراغ یقین در دلش افروخته ،در راه خدا سر از پا نمی شناسد ،و به
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

موالیش دل بس ��ته است ،اموری مربوط به خود و اینکه آیا به چیزی که برای او از بندگان بهتر است
دست یافته ،او را از موالیش بازدارد؟
خالصه ی س ��خن ش ��ما این است که ش ��رفیاب دیدار ولی و حجت خدا ش���ده اید ،و ادعا دارید
ایشان شما را فرمان داده این ادعا را اعالم کنید.
در اینجا سؤاالتی از شما مطرح می شود و نیازمند جواب است:
 .1شما در سخنتان ضمیر جمع به کار بردید و گفتید :مدعی امری هستیم که بدان مأمور شدیم،
ما به دیدار کسی شرفیاب شدیم...
حال آیا شما همه ّ
تشرف یافتید ،یا بزرگتان با امام؟ع؟ دیدار کرد و شما با او؟
ً
صرفا از دیدار با ایشان خبر دهید ،و تکذیب و آزار مردم را ّ
تحمل
 .2آیا امام به شما فرمان دادند که
کنید ،یا آنکه فرمان دادند مردم را به س ��وی ایش ��ان دعوت کنید؟ من تا به حال نش���نیده ام کسی به
محضر امام؟ع؟ ّ
مشرف شده باشد و ادعا کند ایشان به او فرمان داده اند مردم را بیا گاهاند ،چه رسد
به اینکه مردم را به سوی خود دعوت کند !
 .3آیا آنچه از شما یا برخی از شما نقل شده که مدعی است پاره ای از والیت امام؟ع؟ را در اختیار
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او گذارده اند ،و لذا از پدر ،مادر ،همسر و حاکم شرع نسبت به مردم اولویت دارد ،صحیح است؟
 .4آیا امام؟ع؟ به ش ��ما دس ��تور داده اند که حزبی س � ّ�ری تش ��کیل دهید ،یا به راه اندازی گروه ها و
مؤسس ��ات بپردازید و در راس ��تای جذب مردم به حزب ،دعوت و مؤسس ��ه تان بکوش ��ید؟ ! این چه
باوری است؟ !
در پاسخ نامه ی شخصی دیگر از آنان چنین نگاشتم:
ِ
مطلبی عظیم از ش ��ما نقل ش ��ده ،کدامین ادعا باالتر از آن اس ��ت که ش ��خص بگوید با حجت و
امین خدا بر ّ
سر او ارتباط دارد و از جانب ایشان راهنمایی می شود؟
به خدا قسم من افتخار می کنم تمام عمر را خادم کسی باشم که برهانی بر این مطلب بیاورد.
س ��ؤال نخس ��ت من آن اس ��ت که این ،ادعایی اس ��ت بس بزرگ و مهم که دلیلی در س ��طح خود
می طلبد ،حال این دلیل کجاست؟
سؤال دوم :کسی که چنین مقام شامخی را ادعا می کند نیازمند حزب و تشکیالت نیست ،زیرا
با کس ��ی در ارتباط اس ��ت که اس ��م اعظم را دارد و دل ها بسان انگش ��تری در اختیار اوست .حال آیا
این حزب گرایی چیزی غیر از آن است که به مانند دیگران محتاج این امورید؟ ! چگونه بین این دو
مقوله هماهنگی برقرار س ��ازیم که ش ��ما از سویی مدعی مقام ربانی واالیی هستید ،و از سویی دیگر
ّ
با پیروانتان _ بس ��ان رئیس دوره ی پیش ��اهنگی با نوجوانان ،یا فرمانده یک گروه مس ��لح با نیروهای
ناآ گاهش _ به طور حزبی رفتار می کنید؟ !
شما چرا با مخالفان خود چنین رقابت می کنید ،آن گونه که در میان گروه های متخالف مشاهده
می کنیم ،چیزی شبیه رفتار دستگاه های اطالعات غربی و دخالت های شرقی؟ !
من همواره در انتظار جوابی برای این تردید هستم ،دلیلی بیاورید تا تصدیقتان کنم ،و گرنه خود
را در واهی خواندن ادعایتان معذور می دارم !
و پر واضح است که تنها معجزه ای صریح و روشن می تواند برهانی بر این مدعا باشد ،معجزه ای
که با اهمیت ادعا و عظمت مدعی _ البته اگر راست بگوید _ هم خوانی داشته باشد !
ولی هیچ یک از آنها جوابی ندادند !
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خ�ود را حامل پ� ی�ام امام مهدی؟جع؟ می نا�گارد !
شخصی که او را شیخ حیدر ّ
مشتت می خواندند بارها سراغ من می آمد و سؤاالتی مطرح می کرد.
م ��ن هم پاس ��خ هایی می دادم .پس از س ��ال ها ادع ��ا کرد یمانی اس ��ت ،بعد از آن نیز با ش���ا گرد خود
احمد اسماعیل قاطع در این ادعا مشارکت جست.
روزی حی ��در ن ��زد من آمد و به زعم خود پیغام ��ی از امام مهدی؟ع؟ برایم آورد که در آن مرا به ایمان
ب ��ه خ ��ود و نی ��ز یمانی ف ��را می خواند .وقتی که پرس ��یدم :این پیغام از س ��وی کیس���ت؟ گف���ت :امام
صاحب الزمان؟ع؟ !
بدو گفتم :ش ��یخ حیدر ! آیا مطمئنی؟ گفت :آری ،گفتم :ش ��تاب نکن ،از تو س���ؤال می کنم :آیا
تو خود امام مهدی ،حجت بن الحس ��ن ،نهمین فرزند از نس ��ل امام حسین؟ع؟ را دیده ای؟ همو که
ّ
جدش رس ��ول خدا؟ص؟ بش ��ارت او را داده اند ،همو که خدای تعالی ذخیره کرده تا زمین را همانسان
که از جور و بیداد مملو ش ��ده از عدل و داد بیاکند ...آیا تو ایش ��ان را مالقات کرده ای و برای من نامه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

نوش ��ته و دس ��تور داده اند به من برسانی؟ ! او هم پاسخ مثبت داد ! من او را نصیحت کردم و ماجرای
حالج را برایش بازگو نمودم که چگونه مدعی سفارت از جانب امام مهدی؟ع؟ شد و به پدر شیخ
صدوق؟حر؟ در قم نامه نوش ��ت و او را به ایمان به خود دعوت کرد و ایش ��ان چگونه پاسخ او را دادند.
ً
بعدا حالج خود به قم آمد ،و ایشان او را توبیخ و اخراج کردند.
ّ
در خاتمه هم گفتم :من از پذیرش این نامه معذورم ! هرگاه امام؟ع؟ را دیدی و ایشان تو را مکلف
به رساندن نامه کردند بگو :فالنی از پذیرش نامه ابا کرد ،مگر بعد از آنکه معجزه ای شاهد بر صدق
م ��ن و نام ��ه ببیند .او هم قبول کرد و گفت :خوب اس ��ت ،چه معج ��زه ای می خواهی؟ گفتم :همان
معجزه ای که ابو س ��هل نوبختی از حالج خواس ��ت؛ ریش س ��فید مرا به رنگ جوانی بازگرداند ،پس
برای مدتی ساکت شد ،و من مشغول نوشتن شدم.
بع ��د از مدتی طوالنی گفت :آیا اگر امش ��ب خوابی ببینی قب ��ول خواهی کرد؟ گفتم :نه ،حتی اگر
بیست مرتبه خواب ببینم !
ش ��یخ حیدر ! دین و مذهب ما بر اس ��اس دالئل قطعی بنا ش ��ده اس ��ت ،حال می خواهی آن را از
خ ��واب بگیر ی ��م؟ دین خدا عزیزتر از آن اس ��ت که از خواب به دس ��ت آید ،نیازمن���د برهان منطقیی

1210

اس ��ت که عقل در قبال آن تس ��لیم گردد ،و یا معجزه ای که س ��رها در برابر آن فرود آید ،امام کاظم؟ع؟
می فرماید :خدا دو حجت بر مردمان دارد؛ حجتی آشکار و حجتی نهان ،آشکار رسوالن ،پیامبران و
امامان؟مهع؟ هستند ،و نهان ِخردها.
دیگر بار سکوت اختیار کرد و پس از مدتی برخاست و رفت...

س�اره ی ئ
خ�ود را �سر امام عصر؟جع؟ می ن
دا�د ،و ش�عار او ت
اسرا� ی�ل اس�ت !
پ
عراق پس از س ��قوط صدام جنایتکار ،نه حرکت منحرف را به چش ��م دی ��ده که مهمترین آنها دو
مدعی مهدویت .او لش ��کریان خ ��ود را در نزدیکی
کرعاوی
مورد اس ��ت؛ جند الس ��ماء ب ��ا فرماندهی
ِ
ِ
نج ��ف در لش ��کرگاهی مخف ��ی گرد آورد تا بتواند نج ��ف و کربال را تحت س ��یطره در آورد و حکومتی
اس�ل�امی ب ��ه رهبری خود ترتیب ده ��د .لکن نیروی نظامی آنان را محاصره ک ��رد و نبردی عظیم میان
آنان درگرفت که به نابودی آنان و قتل مهدی موعودشان انجامید !
حرکت دوم حرکت احمد اس ��ماعیل قاطع در بصره اس ��ت که امتداد همان نهضت جند السماء
ّ
وصی امام؟ع؟
و با اندیشه و تأمین مالی وهابیان می باشد .وی خود را احمد الحسن نامیده و پسر و
می انگارد .او بر این باور است که پدرش او را پیش از خود فرستاده ،از این رو سفیر ایشان بر جهانیان
است ،عالوه بر آنکه خود را یمانی موعود نیز می داند !
او ط � ّ�ی نامه های ��ی علماء ادیان را به مباهله فراخواند ،وی چنین نوش ��ت :ا گ ��ر دعوت مرا اجابت
نکنند ،بدانند که خود و پیروانش ��ان در گمراهی آش ��کار به سر می برند ،و خداوند آنان را با عذاب و
عقاب خود از میان خواهد برد !
و نامه هایش را با مهر خود که به شکل ستاره ی شش گوشه ی یهود است مهر کرد !
من شیخ عبد الحسین حلفی را نزد او در تنومه _ نزدیک بصره _ فرستادم .ایشان هم او را شخصی
حیله گر و نادان یافت .لذا او را به مباهله دعوت کرد و روزی را معین کردند .به این صورت که یکی
دس ��ت دیگ ��ری را بگیرد و به درگاه خدا دعا کنند تا باطل نابود ش ��ود و حق نج ��ات یابد و خود را به
درون ّ
شط العرب بیاندازند .ولی احمد اسماعیل نقض قرار کرد و حاضر نشد.
او بعدها پا را فراتر گذارد و درخواس ��ت کرد تمامی مراجع ش ��یعه را حاض ��ر کنند تا با آنان مناظره و

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
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مباهله کند !
او افرادی را نیز به سراغ من فرستاد .من نیز او را به قم دعوت می کردم تا به گفتگو بنشینیم ولی عذر
می آورد .پس از مدتی دو نفر را فرستاد و با آنان به بحث نشستم ،ولی دیدم هر دو ناآ گاه و اهل هوی
و جدال هس ��تند ،به آنان گفت ��م :آیا رفیقتان قادر به ارائه ی معجزه هس ��ت؟ گفتند :آری ،معجزات
تمام انبیاء و رس ��والن؟مهع؟ را دارد .پس معجزه ای درخواس ��ت کردم ،گفتند :چه می خواهی؟ گفتم:
دعا کند اولمرت هال ک شود ،و به ما خبر دهد که چه زمان و چگونه به هال کت خواهد رسید؟
آن دو وارد اتاق دیگری ش ��دند و از طریق تلفن با امامش ��ان صحبت کردند ،آنگاه آمدند و گفتند:
فردا پاسخت را می دهیم .فردا آمدند و گفتند :امام مهدی؟ع؟ اجازه ی نابودی او را نداده اند !
اینج ��ا مج ��ال بیان جریانات ما با این گمراه و یارانش نیس ��ت ،در ّرد ّتره ��ات و اباطیل وی کتاب
ّ
مستقلی نوشته و دجال بصره نامیده ایم که در این پیوند یافت می شود:

http://www.alameli.net
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در ای ��ن کتاب جریان حرکت او را بیان و حقیقت اس ��تدالل های بی پایه ی او را هویدا س���اختیم،
ّ
و در مقدمه گفتیم که بارزترین اوصاف مدعیان مهدویت ،جهالت ،تزویر و وقاحت است.
ّ
فصل مس ��تقلی را نیز به پشتیبانی وهابیت و صهیونیسم از این جنبش اختصاص دادیم .از این
روست که وی عالمت خود را ستاره ی اسرائیل قرار داده است .البته نظام صدام نیز در آماده سازی
این دجال سهیم بوده !

وی که پیش ��تر با حیدر ّ
مشتت همس ��و بود ،بعدها با او دچار اختالف می شود .حیدر هم کتابی

می نویسد و او را مفتضح می گرداند ،لذا دجال او را به قتل می رساند !
فصل ��ی را نی ��ز ب ��ه افترائات وی ب ��ر حوزه ی علمی ��ه و مراجع اختص ��اص داده و گفتیم ک���ه از ایران
درخواست کرده حکومت را تسلیم او کنند.
فصل دیگری را هم در موضوع کینه و دشمنی وی با عراقیان منعقد ساختیم .وی از آنان خواست
از او اطاعت کنند ،و به جهت شرکت آنان در انتخابات پارلمان عراق که او و نیز وهابیان آن را حرام
می دانند ،به آنها ناسزا گفت !
استدالل های بی پایه و واهی او را نیز در فصلی درهم شکستیم و گفتیم که او به تحریف روایات
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می پ ��ردازد ،از جمله روایتی که در آن آمده اس ��ت« :یظهر ابن ّ
النیب املهدی :مهدی پس���ر پیامبر ظاهر
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ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
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احادیث والدت
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نشانه های ظهور
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امام؟جع؟ در قرآن

را ه�ل�ا ک کن ��د و از روز هال ک ��ت وی خبر دهد .او هم وع ��ده داد ،ولی روز بعد گف ��ت :این امر پس از

ادعیه و زیارات

می ش���ود» را تحریف و کلم ��ه ی النبی را از آن حذف نمود و گفت« :یظهر ابن املهدی :پس���ر مهدی

ظاهر می شود» تا آن را بر خود تطبیق دهد !
و فصلی به ابطال اس ��تدالل وی به خواب و اس ��تخاره _ به ش ��رط اینکه ش ��خص ،بدعت وی را
بپذیرد _ اختصاص یافت.
و گفتیم که اصل باور وی بر این ادعا اس ��توار اس ��ت که امام مهدی؟ع؟ را در سال  1424هجری در
خواب دیده اس ��ت ! وی ش ��خصی اس ��ت نا آ گاه که نه قرآن را می تواند خوب بخواند ،و نه از قواعد
لغت و ادبیات آ گاهی دارد !

ّ ق
ا� ت
مدع� ن
ار� ب�اط خ�اص ب�ا امام مهدی
ردی �اطع ب�ر
ی

؟جع؟

مشکل تنها از سوی این مدعیان نیست ،بلکه پیروان آنان نیز سهیم اند .برخی از آنان بسان خود
مدعیان ،ش ��یطان صفتند ،اما برخی س ��اده لوح و س ��اده اندیش .لذا باید سطح آ گاهی و شناخت
مؤمنان را باال برد تا دجاالنی چون احمد اسماعیل آنها را از راه به در نبرند.
هر کس ��ی ادعا می کند با امام مهدی؟ع؟ ارتباطی خاص دارد و ایش ��ان ب ��ه او فرمانی داده اند تا به
مردم برساند ،یا آنکه دستور داده اند یارانی گرد آورد و خود ،مردم را برای ظهور آماده سازد ،این همان
ادعای س ��فارت است ،ادعایی خطیر که جز به معجزه تصدیق نمی شود ،معجزه ای که می بایست
فاش و علنی باشد و هیچ تردیدی در آن راه نیابد .لذا باید به چنین کسانی گفت :شما _ به ادعای
خود _ مس ��تجاب الدعوه هس ��تید ،پس دعا کنید معجزه ای بنمایاند ،یا اینکه شما _ به زعم خود _
امام؟ع؟ را می بینید ،به ایشان بگویید :مردم ما را تکذیب کردند و فالن معجزه را خواستار شدند !
امامان؟مهع؟ هرگاه ش ��خصی را برای ابالغ پیامی می فرس ��تادند نشانه یا معجزه ای در اختیار او قرار
می دادند .ش ��یعیان هم به سفیران مراجعه می کردند و آیات و معجزاتی از آنان مشاهده می نمودند.
مدعی ارتباط خاص با امام؟ع؟ چنین برهانی از خود نشان ندهد ،کذاب و مفتری است.
اگر
ِ
در بحرین از زنی که ادعای س ��فارت داش ��ت درخواس ��ت کردم از امام؟ع؟ بخواهد طاغوت یهود
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چهار سال و اندی واقع میشود و زنی در آن تاریخ اولمرت را به قتل خواهد رساند !
من گفتم :تا آن زمان مدت بس ��یاری مانده ،معجزه ای در ّ
طی یک ماه یا دو هفته به ما نش���ان ده،
او هم پذیرفت و وعده داد ،ولی رفت و پش ��ت س ��رش را نگاه نکرد ! و تاریخی که برای مرگ اولمرت
مشخص کرده بود گذشت ،ولی چنین نشد !

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی
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فصل چهلم

ادع�ه و �ز ی�ارا�ت
ی
برخی دعاها و زیارات مربوط به امام عصر ؟جع؟

از جمله امور اختصاصی مکتب تش ��یع ،برخورداری از س ��رمایه ی عظیم ادعی���ه و زیارات پیامبر
و امام ��ان؟مهع؟ اس ��ت .عالم ��ان و راویان م ��ا اهتمام خاصی نس ��بت ب ��ه تدوین آنه���ا در کتاب هایی
مخصوص این امر داشته اند .این ها از یک سو ثروت فوق العاده با اهمیت علمی و پرورشی است،
و از دیگر سو بیانگر ارتباط وثیق ،عمیق و دیرینه ی شیعه با پیشوایان؟مهع؟ می باشد.
یکی از قدیمی ترین کتب ادعیه در اس�ل�ام ،صحیفه ی س ��جادیه اس ��ت که نگاشته ی امام علی
بن الحسین زینالعابدین؟ع؟ می باشد و با بالغت و اندیشه هایی که در خود گنجانده ،عالمان را
مبهوت ساخته است.
و یکی از قدیمی ترین کتب زیارت ،کتاب کامل الزیارات جعفر بن محمد بن قولویه؟حر؟ درگذشته
به س ��ال  368هجری و اس ��تاد شیخ مفید؟حر؟ متوفای  413هجری می باشد .لذا تفصیل این امر را به
آن کتب ارجاع می دهیم و در اینجا تنها نمونه هایی از آن را ذکر می کنیم:
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ع� ت
اکا� ت
ر�؟مهع؟ و دعا ب�رای ا ی� ش� ن
ن
ا�
سلام و درود ب�ر پ�
الصحیفة السجادیة « :250/امام؟ع؟ پس از درود فرستادن بر رسول خدا؟ص؟ عرضه می دارد:
ّ
ََ َ
هَ َ َ
تهَ
ّ
دينک،
علمک،
رب ص���ل ع�ل�ى
أطائب أه���ل بيته الذي���ن اختر م ألم ِ���رک ،وجعلتم خ َزن���ة ِ
وحفظ���ة ِ
ِ
ِ
ً
َّ َ
ّ تهَ
َ
وخلف َ
ّ
بإرادتک،
أرض���ک،
س تطهي���را ِ
���اءک یف ِ
وحججک ع�ل�ى عب ِ
���ادک ،وطهر م من ِ
���س والدن ِ
الرج ِ
َ
واملسلک إىل ّ
هَ
َ
جن ِتک.
وجعلتم الوسيلة إليک
ً جُ ُ
ُ ُ
ّ ّ
َ
األشياء من عطايا ک
مكل هلم
وآله ،صالة ْت ِز ل هلم هبا من حِن ِلک
وكرامتک ،وت ِ
ِ
حممد ِ
رب صل عىل ٍ
ِ
َّ
ُ َ ُّ
وفوائدک.
عوائدک
ِ
ونوافلک ،وتو ِفر علهيم احلظ من ِ
ِ
ّ ّ
ّ
َ
َ
َ
ً
َ
ّ
رب صل علهيم ِز َنة
رب ص���ل عليه وعلهي���م صالة ال َأمد يف أولهِ ا ،وال غاية ِ
آلخرهاِ .
ِ
ألمدها وال هناي���ة ِ
ْ
َ
َ
ينهَ َّ
َّ
َ َّ
ً ُ
قر بهُ م
ومل َء
ِ
عرش���ک وم���ا دونهِ ،
ِ
مساواتک وما فوقهن ،وعدد أرضيک وما حتتهَ���ن وما ب ن ،صالة ت ّ ِ
َّ ً
ً ُّ ً
ُ
بنظائرهن أبدا.
وتكون لک وهلم رضا ،متصلة
منک زلىف،
ِ
ً
ً
َ َ
ّ
َّ َ َ
َ
ّ ّ
وصلت حبله
بالدک ،بعد أن
لعبادکَ ،ومنارا یف ِ
بإمام أمقته علما ِ
كل ٍ
اللهم إنك أيدت دينک یف ِ
أوان ٍ
ّ
ّ َ
َ
َ
َ
معصيته ،وأم َ
وحذ َ
يعة إىل رضوانک ،وافترض َ
أمره
���رت
رت
طاعته
���ت
وجعلت���ه الذر
حببل���ک،
ِ
ِ
ِ
بامتثال ِ
لاّ
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
متأخر ،فهو عصمة الال ئذين ،وكهف املؤمنني،
واال
متقدم ،وال يتأخ َر عنه ِ
هني���ه ،وأ يتقد َمه ِ
ِ
نهت���اء عند ِ
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ُ
املتمسكنيُ ،
وهباء العاملني.
وعروة
ِّ
ً
ً
َ
ّ
َ
هم فأوزع ّ
الل ّ
لوليک َ
وآت ِه من لدنك سلطانا نصيرا ،وافتح
وأوزعنا مثله فيهِ ،
شكر ما أنعمت به عليهِ ،
ِ
ِ
ً
ً
األعز ،واش ُ���دد َأ َزرهَ ُ َ ّ ،
حبفظکُ ،
وأعنه ُبر ِكنک ّ
وانصره
بعينکِ ،
وامح ِه ِ
وراع ِه ِ
وقو عضدهِ ،
له فتحا يس���يراِ ،
ِ
َ
َ
وشرائعکَ ،
َ
وأقم به َ
وسنن رسو ِلک صلواتک
وحدودک
كتابک
مدده ُجب ِندک
األغلبِ ،
ئكتک ،وأ ِ
مبال ِ
ِ
ّ
الل ّ
هم عليه وآله.
َ
ُْ
َ
ْ
َ
َ َ
ْ
ّ
الضر َاء
اجلور عن طر ِ
معامل ِ
دينك ،واجل ب���ه صدء ِ
يقت���ک ،وأ ِبن به ِ
���ي ب���ه ما أماته الظامل���ون من ِ
وأح ِ
ً
َ
صراطکَ ،
وألن َ
وليائک،
وأز ل به النا كبني عن
جانبه لأِ ِ
���دک ِع َوجاِ ،
واحمق به ُبغاة قص ِ
ِ
من س ِ
���بيلکِ ،
ُ
أعدائک.
وابسط َيده عىل
ِ
ُ َ تحَ ُ
رأفته َ
َوهب لنا َ
ورمحته َوت َع ّطفه و َ ّن َنه ،واجعلنا له سامعني مطيعني ،و یف رضاه ساعني ،و إىل نصر ِته
ّ
ُ
الل ّ
وآله بذلك ّ
متقر بني.
صلواتک
كنفني ،و إليک و إىل رسو ِلک
هم عليه ِ
واملدافعة عنه ُم ِ
ِ

ّ
ّ
آثارهمَ ُ ،
وصل ع�ل�ى أوليائم املعترف�ي�ن مبقامه���مّ ،
املتبعني َم َ
هنجه���م ،املقتفني َ
مس���كني
الله ّ���م
هِ
املست ِ
ِ
ّ
ب ُعر و مَ ُ ،
بواليتمّ ،
طاعتم ،املنتظر ين
ألمرهم ،املجهتدين یف
املؤمتني
هِ
هِ
مسكني هِ
ِ تهِ
بإمامتمِ ،
املت ّ ِ
املسلمني ِ
َ ّ
ّ
َ
الراحئات ،وس ِ���لم
الغاديات
النامي���ات
كيات
الصلوات املب
أيامه���م ،املادي���ن إلهيم أعينهَ���م،
ِ
ِ
ِ
���اركات الزا ِ
ِ
ِ
أرواحه���مَ ،
ُ
وامجع عىل التقوى َ
التواب
وأصلح هلم ش���ؤونهَ مُ ،وتب علهي���م إنك أنت
أمرهمِ ،
علهي���م وعىل ِ
برمحتک يا َ
ُ
الرحمي ُ
أرحم الرامحني».
دار
السالمِ ،
وخير الغافر ين ،واجعلنا معهم یف ِ
ِ

ع�د ق�ر� ن
با�
دعا ب�رای امام مهدی؟جع؟ در رو�ز ج�معه و ی
الصحیفة السجادیة « :283/از جمله دعاهای امام؟ع؟ در روز قربان و جمعه:
ّ ّ ّ
ٌ
ٌ
ّ ّ
حممد
أرضک...الل
وآل ٍ
هم صل عىل ٍ
���ار ِ
حممد ِ
اللهم هذا يوم مبارک واملس���لمون فيه جمتمعون یف أقط ِ
محي���د ٌ
إنک ٌ
وعجل َ
ّ
وبركاتک ّ
َ
َ
الفرج
أصفيائک
وحتي ِات���ک عىل
كصلواتک
جميد،
ِ
ِ
ِ
إبراهمي ِ
وآل إبراه�ي�مِ ِ ،
َ
َ
َ
َ
والتأييد هلم.
والتمكني
والروح والنصرة
بک ّ
َ
هَ
التوحيد واإلميان َ
ّ ّ
طاعتم،
حتمت
الذين
واألمئة
صديق برس���و ِلک،
والت
أهل
ِ
ِ
ِ
ِ
الله���م واجعلین من ِ
ِ
ممن جيری ذلك به وعىل يديه ،آمني َّ
رب العاملني».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران

ادعیه و زیارات
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م�ارک رم�ض ن
ا�
دعا ب�رای امام مهدی؟جع؟ در ش� ب� های ماه ب
کاف ��ی  422/ 3دعای ��ی را از امام باقر؟ع؟ به عن ��وان جزئی از خطبه ی نخس���ت روز جمعه روایت
می کن ��د و مقص ��ود از آن دع ��ا برای امام معص ��وم در هر عصری اس ��ت ،و مش���ابه آن در ضمن دعای
معروف به افتتاح که در شب های ماه مبارک رمضان خوانده می شود نیز آمده است.
در ای ��ن دعا تمجید بلیغی از خدای تعالی می ش ��ود ،بر پیامبر و عترت طاهرین ایش���ان؟مهع؟ درود
فرستاده می شود و این دعا _ که برای امام مهدی؟ع؟ است _ در ادامه می آید:
ً
ً
ً
ً ّ
َ
هم أظهر به َ
« َ
يسيرا ُ
وسنة ّ
الل ّ
َ
بئش من
نبيک ،حىت ال
دينك
وانصره نصرا عز يزا.
افتح له فتحا
ِ
ِ
يستخيف ٍ
َ
ّ
اخللق.
احلق خمافة ٍ
أحد من ِ
ِ
ُ
َ
َ َ
ّ
ُّ
ُّ
َ
هم ّإنا ُ
الل ّ
اإلس�ل�ام وأهلهُ ،وت ِذل هبا النفاق وأهله ،وجتعلنا فهيا من
تعز هبا
مية
دولة كر ٍ
نرغب إليك يف ٍ
ُُ
َ
وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة».
سبيلک،
طاعتک،
والقادة یف ِ
الدعاة إىل ِ
ِ
ِ
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

در دعای افتتاح نیز می خوانیم:
ّ
َ
َّ
املنتظ���ر ،أحف ُ
املقر ب�ي�نّ ،
الله ّ���م وص ّ���ل عىل ّ
ئكتك ّ
بروح
ده
وأي
مبال
فه
والعدل
ل
املؤم
���امئ
ق
ال
ک
أمر
ویل
«
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
الق���دس ي���ا َّ
َ
الداعی إىل كتابک والق َ
الل ّ
َ
األرض كما
خلفه یف
هم اجعل���ه
رب العاملني.
بدينک ،إس���ت ِ
���امئ ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َ َ
ّ
ُ
َ
َ
َ
ُ
اليشرك
بعد ِ
أبدله من ِ
مك ْن له دينه الذی ارتضيته لهِ ،
قبلهِ ،
استخلفت الذين من ِ
خوفه أمنا ،يعبدك ِ
ً
بك شيئا.
ً
ً
ّ
وانصره َ
وانت ِصر بهُ ،
هم ِأع َّزه وأعز ز به ُ
الل ّ
وانصره نصرا عز يزا.
ِ
ّ
َ
َ
ّ
هم أظهر به َ
وملة ّ
الل ّ
َ
اخللق.
نبيک ،حىت ال
دينک
احلق خمافة ٍ
ِ
أحد من ِ
بئش من ِ
ِ
يستخیف ٍ
ُّ
ُ
َ
َ َ
ّ
ُ ُّ
َ
هم إنا ُ
الل ّ
اإلسالم وأهلهُ ،وتذل هبا النفاق وأهله ،وجتعلنا فهيا من
عز هبا
مية ت
دولة كر ٍ
نرغب إليک یف ٍ
ّ
ُُ
َ
ّ
هم م���ا ّ َ
الل ّ
احلق
وترزقنا هب���ا كرامة الدنيا واآلخرة.
���بيلک،
طاعتک
والقادة إىل س ِ
���اة إىل ِ
ِ
الدع ِ
عرفتنا من ِ
ََّ
َ
َ
فح ِّملناه ،وما ق ُصرنا عنه فب ِلغناه.

َ
َّ
َّ
ّ ّ ُْ َ ََ
َ
ُ
َّ
َّ
َ
وأغن به
الله���م املم به ش���عثنا ،واش���عب به صدعن���ا ،وارتق به فتقنا ،وك ِثر ب���ه ِقلتنا ،وأعز ب���ه ِذلتناِ ،
ُ َّ
َ
عسرناَ ،وب ّيض به َ
غرمناُ ،
فقرناُ ،وس َّد به َخ ّل َتناَ ،وي ّ ِسر به َ
واجبر به َ
وجوهنا ،وفك
عائلنا،
واقض به عن َم ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ
به َ
رغبتنا.
مواعيدنا،
وأجنز به
وأعطنا به فوق ِ
واستجب به دعوتناِ ،
وأجنح به ط ِلبتناِ ،
أسرناِ ،
ِ
َ َ
َ
خي���ر املس���ؤولني ،وأوس َ���ع ُ
ي���ا َ
واهدن���ا به ملا
���ف ب���ه
قلوبن���اِ ،
صدورناِ ،
املعطني ،إش ِ
وأذه���ب به غي���ظ ِ
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َ
ّ
ُ
ّ
ّ
بإذنك ،إنك هتدی من تش ُ
وعدونا
���اء إىل
ٍ
احلق ِ
صراط مس ٍ
���دوك ِ
���تقمي ،وانصرنا عىل ع ِ
اختل���ف فيه م���ن ِ
َ ّ
احلق آمني.
إله ِ
ّ
َ
ّ َ
هم إنا نش���كو إليک َ
وغيبة ِ َ َ ّ
فقد ّ
الل ّ
َ
الزمان علينا،
وتظاهر
الف ِنت بنا،
نبينا،
وش���دة ِ
عدوناِ ،
ِ
إمامنا ،وكثرة ِ
ِ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ َ
ّ
فص ّ���ل عىل حمم���د وآل حممد وأع ّ
حق
ونصر ُت ِع ّزه ،وس
كش���فه،
���ك
ل
ذ
عىل
ا
ن
بفتح ت َع ِّجلهِ ،وبض ّ ٍر ت ِ
ٍ ِ
ِ
ٍ ِ
���لطان ٍ
ٍ
ٍ
جُ
ُ
ّ
ُ
ُ
برمحتک يا َ
أرحم الرامحني».
ورمحة منك َت ِللناها،
وعافية منك ت ِلب ُسناهاِ ،
ٍ
ظه ُرهٍ ،
ت ِ

دعا ب�رای ح�ف�ظ و ن� ت
صر� امام مهدی

؟جع؟

ای ��ن دع ��ا از امامان؟مهع؟ روایت ش ��ده و می توان برای هریک از ایش ��ان خوان ��د و او را نام برد ،کافی

 162/ 4نقل میکند« :در ش���ب بیس���ت و سوم ماه رمضان در حال سجود و قیام و جلوس و هر
حالتی ،و [بلکه] در تمامی این ماه ،و هر نحو و زمانی که برایت میسر بود این دعا را تکرار کن؛
ّ
الل ّ
هم
بعد از حمد و سپاس خدای تبارک و تعالی و درود فرستادن بر رسول خدا؟ص؟ می گویی:
ً
ً
ً
ً
ً
ّ
ً
ُكن ّ
���اعة ،وليا وحافظا ،وناصرا ودليال ،وقائدا وعينا،
كل س ٍ
فالن ،یف هذه الس ِ
فالن ِبن ٍ
لوليک ِ
ِ
���اعة ویف ِ
ً
ً
تمُ
َ
ُ
سك َنه أرضک َطوعا و َ ِّت َعه فهيا طويال».
حىت ت ِ

دعاء ن�د ب�ه
سید بن طاووس در اقبال االعمال  504/ 1آن را نقل می کند .عالمه ی مجلسی در بحار االنوار در
مواضعی از جمله  104/ 99آن را از کتاب محمد بن حس ��ین بن س ��فیان بزوفری _ که خدایش رضا
باش ��د _ روایت می کند؛ دعاء ندبه ،دعایی برای صاحب الزمان؟ع؟ که مس ��تحب اس ��ت در اعیاد
چهار گانه خوانده شود .من اطمینان دارم که این دعا از یکی از چهار سفیر صادر شده است.

ابن المش ��هدی در المزار  573/می فرماید« :دع���ای ندبه؛ محمد بن ابی قره گوید :من این دعا
را از کتاب ابو جعفر محمد بن حس���ین بن س���فیان بزوفری _ که خدا از او راضی باش���د _ نقل
می کن���م .او در آن کت���اب ای���ن را دعا برای صاحب الزمان _ که درودهای خ���دا بر او باد و خدا
فرج او و نیز فرج ما را به واس���طه ی فرج او ش���تاب بخشد _ شمرده و فرموده مستحب است در
اعیاد چهار گانه خوانده شود».

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
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آ
�ز ت آ
اس� ن� و دعای پ�س ا�ز � ن�
�
یار� �ل ی� ی

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

احتجاج طبرسی؟حر؟ :492/ 2
این آياتهَّ ،
س�ل�ام عىل آل ياس�ي�نَّ ،
داعی اهلل ّ
الس ُ
ٌ
الس�ل�ام عليک يا َ
�ل�ام عليک يا َ
باب اهلل َود َّي َان
«
ورب َّ ِ
َ
َ ّ
َ
الس�ل�ام عليک يا حج َ���ة اهلل ودليل إرادتهَّ ،
حقهَّ ،
دين���هَّ ،
الس�ل�ام
الس�ل�ام علي���ک يا خليف���ة اهلل
ِ
وناصر ِ
ِ
َ
َ
َ
الس�ل�ام عليک يا بقية اهلل یف أرضهَّ ،
تایل كتاب اهلل وترمجانهَّ ،
علي���ک يا َ
اهلل
الس�ل�ام عليک يا ميثاق ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ْ
ََ
السالم عليک يا َ
وعد اهلل الذی َضم َنهَّ ،
ووكدهَّ ،
ُ
والعل ُم
العل ُم
السالم عليک أهيا
الذی أخذه
ِ
ِ
املنصوبِ ،
ً
ُ
ُ
ُ
املصبوبْ ،
والغو ُث والرمحة الواسعة وعدا َ
غير مكذوب.
ُ
تقرأ ُوت َب ّيَّ ،
حني تقومَّ ،
تقعدَّ ،
َّ
الس�ل�ام عليک َ
الس�ل�ام عليک َ
الس�ل�ام عليک َ
ح�ي�ن ُ
الس�ل�ام
ح�ي�ن
نِ
َ َ
كبر وتهُ َ ّللَّ ،
وتسجدَّ ،
وتقنتَّ ،
السالم عليک َ ُ
حني ُت َص ّل ُ
ترك ُع ُ
عليک َ
السالم
السالم عليک حني
حني ت ِّ ِ
یِ
ّ
اللي���ل إذا ىَ
حني ُ
ح�ي�ن تمُ یس ُوتصبحَّ ،
حتمد وتس���تغفرَّ ،
الس�ل�ام عليک َ
علي���ک َ
يغش
الس�ل�ام عليک یف
ِ
ِ
امل َق َّد ُم املأمولَّ ،
اإلمام املأمونَّ ،
والهنار إذا جتلیّ َّ ،
الس�ل�ام عليک أهيا ُ
السالم عليک أهيا ُ
السالم عليک
ِ
جبوامع َّ
السالم.
ِ
نیّ َ
ُ
ً
ُ
َّ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
َ
ورسوله ،ال حبيبَ
أش ِ���هدک يا موالی أ أش���هد أن ال إله إال اهلل وحده ال شر يک له وأن حممدا عبده
َُ ُ
وأهلهَ ،وأ َ
حج ُتهَّ ،
وعیل َبن احلسني ّ
واحلسني ّ
واحلسن ّ
أمير املؤمنني ّ
َ
َ
شه ُد َّأن َ
حج ُته،
حج ُته،
حج ُته،
إال هو
ِ

َ
َ
حج ُتهَّ ،
وعیل َبن موىس ّ
حج ُته ،وموىس َبن جعفر ّ
حممد ّ
عیل ّ
وحممد َبن ّ
َ
وحممد
حج ُته،
حج ُته،
وجعفر َبن ٍ
ٍ
ٍ
َ َ ّ ّ ُ َ َ َ
ّ ُ
ّ ُ
عیل ّ
حج ُتهَّ ،
َبن ّ
حجة اهلل.
شه ُد ّأنک
عیل حجته ،وأ
وعیل َبن ٍ
حممد حجته ،واحلسن بن ٍ
ٍ
ُ
َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ نهُ َ لمَ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ُ
ٌّ
َّ
ُ َّ
َ
واآلخ���ر ،وأن رجعتكم حق ال ش���ک فهيا يوم الينفع نفس���ا ِإميا ا تك���ن آمنت ِمن قبل
أن�ت�م األول ِ
َ
ً
ً
َ َ
َّ
َ
َّ
َ َ َ ْ ً َّ
َ
والبعث ّ
ونكيرا ّ
املوت ّ
وأن َ
وأن
حق،
حق ،وأش َ���ه ُد ّأن النش َ���ر
وأن نا كرا
حق،
أ ْو ك َس َ���ب ْت فيِ ِإ ميانهِ ���ا خي���را،
َ
َ
َ
َ
والوعيد هبما ّ
والنار ّ
واحلساب ّ
واملرصاد ّ
َ
َ
واجلنة َ
َ
حق.
والوعد
حق،
حق،
وامليزان
حق،
الص_راط
يا موالی َ
شیق من خالفكمَ ،وس ِع َد من أطاعكم.
ُ
ُّ
ٌ
َفاش َ���هد عىل ما أش َ���ه ُ
ّ
دتک عليه ،وأنا ٌّ
رض ُيتموه ،والباطل ما
عدوک ،فاحلق م���ا ِ
ویل ل���ک ،برئ من ِ
َ
ُ
مُ
َسخ ُ
طتموه ،واملعروف ما أمرت به ،واملنك ُر ما هنيمت عنه.
ِ

ٌ
مؤمنة باهلل َ
وحده ال ش���ر َ
وبأمئة املؤمن�ي�ن ،بكم يا موالی،
يک له ،وبرس���و ِله
فنف�س�ی
ِ
وبأمي���ر املؤمننيِ ،
ِ
َ
ٌ
َ ٌ
وآخ ِركم ،ونص_ر یت ُم َع ّدة لكمَ ،وم َو ّدیت خالصة لكم».
أو ِلكم ِ
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یار� آ�ل �اس� ن� �ه ن� ق�ل � ن�ا� محمد � ن� � ف
ع�ر ش
الم�هدی؟حر؟
ب ج
�ز � ت ی ی ب
ج ب

ّ
ایش ��ان در المزار  566/می نگارند«:ش���یخ اجل فقیه عالم ابو محمد عربی بن مسافر عبادی _
که خدایش رضا باش���د _ در خانه اش در حله ی س���یفیه 1در ربیع االول س���ال  573و نیز شیخ
پارس���ا اب���و البقاء هبة اهلل بن نماء ب���ن علی بن حمدون؟حر؟ در همان حله ی س���یفیه _ هر دو به
نحو قرائت [که برایش���ان خوانده می ش���د] _ تحدیث کردند :شیخ امین ابوعبد اهلل حسین بن
احم���د بن محم���د بن علی بن طح���ال مقدادی؟حر؟ در ح���رم موالیم���ان امیرالمؤمنین علی بن
اب���ی طالب؟ع؟ در ایوان بزرگی که در طرف س���ر امام؟ع؟ اس���ت ،در ده���ه ی آخر ذی الحجه
ّ
سال  539به ما فرمود :شیخ اجل و سرور مفید ابو علی حسن بن محمد طوسی _ که خدایش
راض���ی باش���د _ در همان حرم در دههی آخر ذی القعده س���ال  509برایم فرمود :س���رور س���عید
پدرم ابو جعفر محمد بن حس���ن طوس���ی _ که خدا از او راضی باشد _ از محمد بن اسماعیل،
از محمد بن اش���ناس بزاز ،از ابو الحس���ین محمد بن احمد بن یحیی قمی ،از محمد بن علی
ب���ن زنجوی���ه ی قمی ،از ابو جعفر محمد بن عبد اهلل بن جعف���ر حمیری نقل می کند.همچنین
اب���و علی حس���ن بن اش���ناس ،از ابو المفض���ل محمد بن عبد اهلل ش���یبانی روای���ت می کند که
ابو جعفر محمد بن عبد اهلل بن جعفر حمیری به او خبر داده _ و اجازه ی [نقل] تمامی روایات
خود را به وی داده است _ که برای او از ناحیه _ که خدا آن را نگاه دارد _ پس از سؤال ها ،درود
و توجه آمده است:

ٌ
ٌ
اآلي ُ
بالغةَ ،و َم���ا ُت ْغ َ
الرمح���ن ّ
«بس���م اهلل ّ
ات
الرحمي ،ال ألم���ر اهلل تعقلون وال من أوليائ���ه تقبلون ،حمكة
نىِ
َ ُّ
الن ُذ ُر َع ْن َق ْوم ال ُي ْؤ ِم ُن َ
ونّ ،
والسالم علينا وعىل عباد اهلل الصاحلني.
و
ٍ
هنگامی که خواس���تید به وس���یله ی ما ب���ه درگاه خدای تعال���ی و نیز به خود م���ا روی آورید

بگویید ،همان گونه که خدای تعالی فرموده:
ُ
واهلل ذو الفضل العظمي ملن هيديه َ
الفضل املبنيُ ،
صراطه املستقمي.
سالم عىل ِآل يس ،ذلک هو
ِ
ِ
ِ
ُ َ
ودب َره َ
َ
وع ْل َم جماری أمره ،فيما قضاه ّ
وأراده يف ملكو ِته ،وكشف
التوجه :قد آتا كم
اهلل يا آل يس خالفتهِ ،
ِ
ّ
 .1از آنجا که ش���هر حله توس���ط س���يف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علی بن مزيد اس���دی در محرم سال 495
بنا شد ،سیفیه نام گرفت .م

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران

ادعیه و زیارات
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ُ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ ُ
ُ
َ
وأركان الب�ل�اد ،وقضاة األحكام،
الغطاء ،وأنمت خ َز َن ُته وش���هداؤه وعلماؤه وأمناؤه ،وساس���ة العباد،
لك���م
ُ
وأبواب اإلميان.

ً
ً
ُ
ومن تقديره َ
مقرونا ،مفا ٌ
ئش منه إال وأنمت له الس ُ
���بب و إليه الس���بيل،
العطاء بكم ِإنفاذه حمتوما
منائح
ِ
ِ
ِ
ّ َ َ ٌ
ٌ
َ
جناة وال َ
مذهب عنكم ،يا َ
ُ
ُ
خياره ّ
َ
أعني
مفزع إال أنمت ،وال
خطة ،فال
عدوكم س
لوليكم نعمة ،وانتقامه من ِ
ِ
ََ
معرفته ،ومسا َ
ومسائه.
كن
اهلل الناظرة ،وحمَ َ لة
ِ
أرضه ِ
توحيده يف ِ
ِ
ِ
ََ
ُ
َ
ُ
حجة اهلل ّ َ
ُ
الرجعة
وصاحب
دهرنا،
أنبيائه
أنت يا
ِ
ِ
ِ
نعمته ،ووارث ِ
وبقيته ،كمال ِ
وخلفائه ،ما بلغناه ِمن ِ
ُ
ُ
ّ
احلق ُ
ِ ّ
وفرجناُ ،
وع ّزنا.
ونصر ِ
اهلل لنا ِ
لوعد ِربنا ،الیت فهيا دولة ِ
ً
ََ
ُ
ُ
ُ
َّ
وعدا َ
غير مكذوب.
والع ُلم املصبوب ،والغوث والرمحة الواسعة
السالم عليک أهيا
العل ُم املنصوبِ ،
ُ
وبي���د اهلل ُعه ُ
َّ
َ
اهلل
���وده،
الس�ل�ام علي���ک يا
وبقدرة ِ
اهلل مواثيقهِ ِ َ ،
بع�ي�ن ِ
ِ
صاحب املرأى واملس َ���مع ،الذی ِ
ُ
سلطانه.

فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

جُ ُ
ُّ
ُ
ُ
ّ
ُ
والعامل ال���ذی ال َت ِّهله
العصبية ،والك���ر ُمي الذی ال ُت َب ِخل���ه احلفيظة،
احلك�ي�م ال���ذی ال ُت َع ِّجله
أن���ت
ُ
ُ
ُ
جماهدت���ک یف اهلل ُ
ّ
ّ
اهلل
ذات
احلمي���ة،
���ام اهلل ،وصب ُ���رک یف ِ
مش���ي ِة اهلل ،ومقارعت���ک یف ِ
ِ
اهلل ذات انتق ِ

ُ
ورمحته.
أناة اهلل،
وشكرک هلل ذو مز ِيد ِ
اهلل ِ
ذو ِ
َ
ً
َ
وحتتهَّ .
َّ
ووراءه و َ
وفوقه َ
حمفوظا باهللُ ،
اهلل َن َّ���و َر َ
أمامه َ
الس�ل�ام عليک يا
ميينه ومشاله
الس�ل�ام علي���ک يا

ً
َ
َ
وبصرهَّ .
َ َ
قدرة اهللُ ،
اهلل َن َّور َ
مسعه َ
اهلل الذی
اهلل الذی ض ِمنه ،ويا ميثاق ِ
الس�ل�ام عليک ي���ا وعد ِ
خمزون���ا یف ِ
ّ
أخذه ووكده.
ودي َان دينهَّ ،
این آياتهَّ ،
َّ
داعی اهلل ّ
اهلل ّ
الس�ل�ام علي���ک يا َ
الس�ل�ام علي���ک يا َ
الس�ل�ام عليک
باب ِ
ِ
ورب َّ ِ
َ
ّ َ
َ ّ
َ
ودليل إرادتهَّ ،
حقهَّ ،
الس�ل�ام عليک يا َ
اهلل
اهلل
الس�ل�ام عليک يا
اهلل
كتاب ِ
حجة ِ
ي���ا خليفة ِ
ِ
وناصر ِ
تایل ِ
َ
بقي َة اهلل یف أرضهَّ ،
الس�ل�ام عليک یف آناء ليلک وهنارکَّ ،
وترمجانهَّ ،
السالم عليک
الس�ل�ام عليک يا ّ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
َ ُ لیّ
الس�ل�ام عليک َ
الس�ل�ام عليک َ
َ
حني ُ
حني تق���رأ ُوت َب ّيَّ ،
تقعدَّ ،
ح�ي�ن تقومَّ ،
الس�ل�ام عليک حني تص
نِ
َ ُ
تعوذ ُوت َس ّ���بحَّ ،
���جدَّ ،
وتقنتَّ ،
ُ
حني ُ
تركع وتس ُ
السالم عليک َ
الس�ل�ام عليک َ
حني
الس�ل�ام عليک حني
ِ
حني تمُ َ ّج ُد وتمَ َدحَّ ،
حني تحَ َم ُد وتس���تغفرَّ ،
تهُ َ ّل ُل ُوت َك ّبرَّ ،
الس�ل�ام عليک َ
الس�ل�ام عليک َ
الس�ل�ام عليک
ِ
ِ
ِ
جَ
ّ
لىّ
السالم عليک یف الليل إذا َي ىَ
غش والنهّ ار إذا َت َّ ،
ُوتصبحَّ ،
َ
اآلخ َر ِة واألو ىل.
السالم عليک یف ِ
حني تمُسیِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
عاتناَ ،
حجج اهللُ ،ور َ
وقادتناَ ،
السالم عليكم يا َ
وسادتنا ،وموالينا.
وأمئتنا،
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نورن���ا ،وأنمت ُ
َّ
ُ
جاهن���ا َ
الس�ل�ام عليك���م ،أنمت ُ
وصيامنا
وصالتن���ا
لدعائنا
وعصمتن���ا
صلواتن���ا،
أوقات
ِ
ِ
ِ
ِ
أعمالنا.
وسائر
واستغفارنا،
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
السالم عليک أهيا ُ
اإلمام املأمولّ ،
جبوامع السالم.
السالم عليك
ِ
ً
ُ
حممدا ُ
شه ُد أن ال إله إال اهلل َ
ُأشه ُدك يا موالی ،أنیّ َأ َ
وحده ال شر َ
َ
حبيب
عبده ورسوله ،ال
يک له ،وأن
ِ
ُ
وأن َّ
احلس�ي�ن ّ
���ن ّ
أمير املؤمنني ّ
َ
حج ُتهّ ،
حج ُتهّ ،
حج ُتهّ ،
إال ُه َ���و وأهل���هّ ،
وأن احلس َ
وأن َ
احلس�ي�ن
عیل َبن
وأن
ِ

وأن َّ
وأن موىس َبن جعفر ّ
���د ّ
عیل ّ
ّ
حج ُتهّ ،
حج ُتهّ ،
حج ُتهّ ،
حج ُت���هّ ،
وأن حمم َ���د َبن ّ
وأن َ
عیل َبن
جعفر َبن حمم ٍ
ٍ
ٍ
وأن َ
عیل ّ
حممد ّ
ع�ل�ی ّ
م���وىس ّ
حج ُتهّ ،
حج ُتهّ ،
حج ُت���هّ ،
وأن احلس َ
���ن َبن ّ
وأن َّ
حممد َبن ّ
حج ُته ،وأنت
عیل َبن ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ٌّ
َّ
َ ُ ُ ُ ُ
وأن َ
ُ
ّ
وخامتتهّ ،
حج ُتهّ ،
ش���ک فهيا َ
يوم
حق ال
رجعتكم
واآلخ ُر
وأن األ
���دكم .أنمت األول ِ
نبياء دعاة وهداة ُرش ِ
َ
ً
ّ َ ً
ََْ ُ َْ ً
املوت ّ
وأن َ
سا إ َميانهُ َ ا لمَ ْ َت ُك ْن َآم َن ْت ِم ْن َق ْب ُل أ ْو َك َس َب ْت إ َميانهِ َ ا َخ ْي ًراّ ،
وأن منكرا ونكيرا
حق،
فيِ ِ
الينفع نف ِ
َ
َ ّ
َ
واحلساب ّ
امليزان ّ
واملرصاد ّ
الصراط ّ
والبعث ّ
ّ
َ
وأن َ
حقّ ،
حقّ ،
حقّ ،
َ
حق،
حق،
حق،
وأن
النش_ر ح_ ق،
وأن
ُ ُّ
َ ُ
َ
حقّ ،
ّ
واجلزاء هبما للوعد والوعيد ّ
والنار ّ
ّ
اجلنة َ
َ
مبشية
وأنكم
حق،
وأن
سبقون ِ
ِ
ِ
ِ
للشفاعة حق،ال ت َردون وال ت ِ

وبأمره تعملون.
اهللِ ،
ُ
ُ
ُ
���ن واإل َنس لعبادتهَ ،
عمىَ ،خ َل َق اجل َّ
وحجة اهلل ُ
والكلمة ُ
الن َ
أراد ِمن
وبيده احلس�ن�ى،
وهلل الرمح���ة
ِ
ِ
ِ
العلياِ ،
َ
ٌ
َ
عبادتهٌّ ،
وسعيد ،قد شقیِ َ َمن خالفكمَ ،وس ِع َد َمن أطاعكم.
فشیق
عباده
ِ
ُ
تحَ
خَ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ ُ
ُ
َ
وأقف
وأنت يا موالی فاش���هد مبا أش���هدتك عليه ،ت ُزنه و فظه یل عندک ،أموت عليه وأنش ُر عليه ِ
ً
ً
ًّ
ماقتا ملن أبغضكمّ ،
ّ
واد ًا ملن ّ
أحبكم.
عدوک،
به ،وليا لک ،بر يئا من ِ
ُ
َ
ُّ
ُ
والباطل ما َس���خ ُ
ُ
والقضاء
طتموه ،واملع���روف ما أمرمت به ،واملنك ُر م���ا هنيمت عنه،
رض ُيتموه،
ِ
فاحل���ق ما ِ

َ
َ
َ
اهلل َ
استأث َرت به س ّ���ن ُتكم .فال َ
ُ
إله إال ُ
وامل ُ
ّ
مش���يتكمَ ،
وحده ال شر يك له،
مح ُّو ما
املثبت ما اس���تأث َرت به
ُ
ٌ
وحممد ُ
ٌ
حج ُتهٌّ ،
ورسولهٌّ ،
وعیل ّ
واحلسني ّ
واحلسن ّ
أمير املؤمنني ّ
ُ
ُ
وعیل ُ
وحممد
حج ُته،
حج ُته،
حج ُته،
عبده
ٌ
حج ُتهٌّ ،
حج ُتهٌّ ،
واحلسن ّ
وعیل ّ
وحممد ّ
وعیل ّ
حج ُته ،وموىس ّ
وجعفر ّ
ّ
ُ
ٌ
حج ُته ،وأنت
حج ُته،
حج ُته،
حج ُته،
ُ
ّ
وبراهينه.
حج ُته وأنمت ُح َج ُجه

ُ
ً
َ
َ
اهلل َّ
بالبيعة الیت أخذ ُ
���بيله ،اش���ترى به أنف َس املؤمنني،
بش ٌ���ر
عیل ش���رطها قتاال یف س ِ
ِ
أنا يا موالی ُمست ِ
َ
ٌ
ٌ
وآخ ِركم ،ونصر یت لكم ُم َع ّ���دةَ ،وم َو ّدیت خالصة لكم ،وبراءیت
فنف�س�ی مؤمن���ة ِ
باهلل وبكم يا موالی ،أو ِلكم ِ
ُ
ٌ
ٌ
ُ ُ ّ
ثابتة ِلثاركم .أنا ٌّ
أعدائكم ،أهل َ
احلق جيعلین كذلک ،آمني آمني.
واجلدال
ردة
ِمن
ِ
احل ِ
ِ
ِ
ویل وحيد ،واهلل إله ِ
ِ

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
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َ
حتر ُس�ن�ی فيما ّ ُ
ُ
اهلل وس َ
واعتصمت بک فيهُ ،
���تره
َم���ن یل إال أن���ت فيما ِدنت
تقر بت به إليک ،يا وقاية ِ
َ
أدركینِ ،صلین بك وال َت َقطعین.
وبركتهِ ،أغثین ِ
ّ
ّ
ّ ّ ّ
هم ّ
هم إليک هبم ّ
الل ّ
الل ّ
حبج ِتك
وصلین هب���م وال َت َقطعین،
توس�ل�ی وتق ّ���ر یب ،الل
وآله ِ
حممد ِ
هم صل عىل ٍ
ُ
وسالمک عىل ِآل يس.
اعصمین،
ِ
َ
اجلاه عند اهلل ّربك يّ
موالی ،أنت ُ
ورب».
ِ ِ
این عبارت کامل زیارت آل یاسین طبق نقل جناب ابن المشهدی؟حر؟ بود که ایشان خود تصریح
کرده س ��ؤاالت حمیری و پاس ��خ های امام؟ع؟ را از آن حذف کرده است ،و البته ای کاش آن را کامل
نق ��ل می کرد ،زیرا قس ��متی از نامه بوده و مقص ��ود از توبیخی که در فقره ی نخس���ت آمده :ال ألمر اهلل
تعقل ��ون وال م ��ن أوليائه تقبل ��ون ،را واضح می کرده اس ��ت ،البد از اینکه بگوییم ای���ن عبارت جواب
کسانی بوده که برخی مقوالت را مطرح کرده بودند.
سند این روایت ،مورد وثوق و امانتداری راویان آن _ از محمد بن المشهدی گرفته تا حمیری _ همه
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ثابت است .لکن نسبت به دعای پس از آن متوقفیم ،چرا که در بعضی عبارات آن خلل است ،لذا
نزد ما ترجیح با آن اس ��ت که این دعا ،عبارات حس ��ین بن روح باش ��د که به تصریح خودش ،اجازه
داشته پاسخ برخی مسائل را بنویسد.

غیبت ش ��یخ طوس ��ی  373/از محمد ب ��ن احمد بن داود قم ��ی چنین می آورد« :به دس���ت ّ
خط
احم���د ب���ن ابراهیم نوبختی و امالء ابو القاس���م حس���ین بن روح _ در پش���ت نام���ه ای که در آن
سؤاالت و پاسخ هایی بود که از قم فرستاده شده بود و در آن پرسیده بودند آیا این جواب ها از
جانب فقیه [امام]؟ع؟ است یا محمد بن علی شلمغانی؟ زیرا از شلمغانی چنین نقل شده:
من پاس���خ این س���ؤاالت را داده ام .پس در پش���ت نامه شان پاسخ را نگاش���ت _ چنین یافتم:
بسم اهلل الرحمن الرحیم ،ما از این نامه و آنچه دربردارد آ گاه شدیم ،تمام آن پاسخ های ماست،
و واگذارده ی گمراه گمراهگر معروف به عزاقری _ که خدایش لعنت کند _ هیچ نقشی [حتی]
در یک حرف از آن نداشته است».
می بینیم جناب حس ��ین بن روح می گوید :پاس ��خ های ما ،این تعبیر اعم از آن است که این کالم
عین عبارت امام؟ع؟ باشد یا آنکه مضمون کالم حضرت و تعبیر جناب حسین بن روح .و عجیب
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نیس ��ت که امام؟ع؟ به او فرمان دهند که پاره ای از مس ��ائل را پاسخ دهد .البته این مطلب چیزی از
اهمیت آن نمی کاهد به خصوص آنکه بالغت آن از س ��نخ س ��خنان امامان؟مهع؟ است .حال اگر به
ام�ل�اء جناب حس ��ین بن روح باش ��د ،وی با تقواتر از آن اس ��ت که در دین مطلب ��ی بگوید که لفظ یا
معنای آن را از امامش نشنیده باشد .پیشتر نیز از علل الشرائع  241/ 1ماجرایی مفصل گذشت که

در انتهای آن آمده بود« :محمد بن ابراهیم بن اس���حاق _ که خدا از او رضا باش���د _ گوید :فردای
آن روز نزد شیخ ابو القاسم حسین بن روح آمدم و با خود گفتم :آیا آنچه دیروز برای ما گفت ،از
پیش خود بود؟ ایشان خود ابتدا به سخن کرده فرمودند :ای محمد بن ابراهیم ! اگر از آسمان
فرو افتم و پرندگان مرا بربایند ،یا آنکه باد مرا در مکانی دور بیافکند ،برایم بهتر از آن است که
در دین خدا _ که ذکرش بلند اس���ت _ به رأی خود س���خن گویم ،آن مطلب از جانب اصل بود
و از حجت؟ع؟ شنیده شده بود».
نگارنده :این جریان ،از بلندای مقام ایش ��ان حکایت می کند ،و اینکه مطلب درونی ش ��خص را
دانست ،و سفیران امام؟ع؟ از روی علم و یقین سخن می رانند و نه ظن و اجتهاد.

�ز � ت
ن
معصوما�؟مهع؟ ا�ز ج�مله امام مهدی
یار�ی ب�رای ت�مام

؟جع؟

مصباح المتهجد  357/از عبد اهلل بن محمد بن عابد نقل می کند« :از موالیم امام عسکری؟ع؟
در من���زل ایش���ان در س���امرا ب���ه س���ال  255درخواس���ت ک���ردم ت���ا درودنام���ه ای ب���ر پیامب���ر و
جانش���ینانش؟مهع؟ را بر من امالء کنند ،و با خود برگه های بس���یاری آورده بودم ،ایش���ان بدون
آنکه از کتابی بگویند فرمودند:
َ
ّ
َ ّ
َ
وليك وابن أوليائ���ك الذين فرض َ
���ت هَ
الله ّ���م ص ّ���ل ع�ل�ى ّ
وأذهبت عهنم
وأوجبت حقه���م
طاعتم،
...
ِ
ِ
ِ
ِ
ً
َّ
َ
وطهرتهَ م تطهيرا.
الرجس

ّ
َ
َ
لدينکُ ،
هم ُ
َ
َ
َ
الل ّ
وأنصاره واجعلنا مهنم.
وشيعته
وأولياءه
أولياءک
وانصر به
انصره وانت ِصر به ِ
َ
ّ ّ
شر ّكل باغ وطاغ ِ ّ
ّ
ميينه
خلفه ،وعن ِ
ومن ِ
بني يديه ِ
مجيع ِ
خلقک ،واحفظه ِمن ِ
ومن ِ
ٍ
اللهم ِأعذه ِمن ِ ِ ٍ
شر ِ
َ
َ
َ
َ
ُ َ َ
َ
واحرس���ه َ
مشالهُ ،
ظهر به العدل
وأ
وامنعه أن ي
وصل إليه بس ٍ
وعن ِ
���وء ،واحفظ فيه رس���ولك وآل رس���و ِلكِ ،
ُ
ّ
َ
جبابرة الكفر ُ
َ
وأيده بالنصرُ ،
ّ
ومجيع
واقتل به الكف َار واملنافقني
واقصم به
وانصر ناصر يه واخذل خاذليهِ ،
ِ
ِ
ِ

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
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ً َ
َ
ُ
حيث كانوا َ
ّ
ظهر
مشارق
وأين كانوا ِمن
امللحدين
ِ
وحبرها ،وامأل به األرض عدال وأ ِ
ِ
وبرها ِ
األرض ومغار بهِ ا ِ
ِ
نبيک عليه وآله َّ
به َ
دين ّ
السالم.
ِ
ِ
ّ
ُ
ّ
الل ّ
عدوهم ما
وأتباعه
وأعوان���ه
أنصاره
هم ِم���ن
واجعل�ن�ی
وأر ین یف ِآل ٍ
ِ
ِ
ِ
وش���يعتهِ ،
ِ
حممد ما يأمل���ون ویف ِ
َ
َ ّ
احلق آمني».
حيذرون ،إله ِ

�ز � ت
یار� امام مهدی؟جع؟ در خ� نا�ه ش� ن
ا�
اب ��ن المش ��هدی؟حر؟ در الم ��زار  656/زیارتی را برای س ��رداب غیبت نقل می کند ک���ه در ابتدای آن
آم ��ده اس ��ت« :أهلل أ كبر اهلل أ كبر ،ال إل���ه إال اهلل واهلل أ كبر ،وهلل احلمد ،احلمد هلل ال���ذی هدانا هلذاّ ،
وعرفنا
أولي���اءه وأعداءه ،ووفقنا لز يارة أمئتنا ومل جيعلنا من املعاندين الناصبني ،وال من الغالة املفوضني ،وال من
املرتابني ّ
املقصر ين.

السالم عىل ویل اهلل وابن أوليائه»...
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

ب� خ
ادع�ه و �ز � ت
یارا�
ر�ی ید�گر ا�ز ی
مزار شیخ مفید  :95/دعا برای حفظ و نصرت امام؟ع؟ بعد از زیارت امام حسین؟ع؟.
مصباح کفعمی  :550/دعایی برای تجدید عهد با امام؟ع؟.
مهج الدعوات  16/و  :232مناجات امام مهدی؟ع؟ با خدای متعال.
کافی  :325/ 3دعا برای پیامبر و ائمه؟مهع؟ در سجده ی شکر.
کامل الزیارات  :174/دعایی از امام باقر؟ع؟ در والیت و برائت.
جمال االسبوع  :285/دعا برای امام؟ع؟ بعد از نماز جعفر طیار.
مصباح المتهجد  :326/دعا برای امام؟ع؟ در قنوت نماز جمعه.
من ال یحضره الفقیه  :329/ 1دعا برای امام؟ع؟ در سجده ی شکر.
مصباح المتهجد  :328/دعا برای تعجیل فرج به وسیله ی امام؟ع؟.
کافی  547/ 2و من ال یحضره الفقیه  :327/ 1دعا برای امام؟ع؟ بعد از فریضه.
دالئل االمامة  :300/صلوات بر پیامبر و امامان؟مهع؟ و دعا برای امام مهدی؟ع؟.
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مصباح المتهجد  ،708/اقبال االعمال  ،515/مصباح کفعمی  688/و البلد االمین  :265/دعا
برای امام؟ع؟ در روز مباهله.
مصباح الزائر  :178/زیارت امامان و امام مهدی؟مهع؟.
همان  :327/زیارتی دیگر برای امام؟ع؟.
هم ��ان  ،312/االیق ��اظ م ��ن الهجع ��ة  _ 296/از مزار مفید ،ش ��هید و اب ��ن طاووس _ و بح ��ار االنوار
ّ
 :83/ 102زیارت امام مهدی؟ع؟ در خانه ی ایشان بعد از زیارت قبر پدر و جدش؟امهع؟.
مه ��ج الدعوات  :165/دعای ّ
توس ��ل به پیامبر و امامان؟مهع؟« :اب���و حمزه ی ثمالی گوید :یک بار

دست پسرم شکست ،و او را نزد یحیی بن عبد اهلل شکسته بند آوردم .آن را نگاه کرد و گفت:
بد شکس���ته است ،و به اتاق خود باال رفت تا دس���تمالی بیاورد .در همین اثناء به یاد دعایی
که علی بن الحس���ین زینالعابدین؟ع؟ به من آموختند افتادم .پس دس���ت پس���رم را گرفته آن
را بر او خواندم و بر شکستگی دست کشیدم که به اذن خدای متعال بهبودی یافت ،و چون
یحیی پایین آمد هیچ ایرادی ندید.
یحی���ی صدا زد :دس���ت دیگ���رت را بده ول���ی در آن هم عیبی مش���اهده نک���رد ،پس گفت:
س���بحان اهلل ! آی���ا هم اکنون شکس���تگی بدی در آن نبود؟ ! چنین س���حری از ش���ما ش���یعیان
عجیب نیست !
بدو گفتم :مادرت به عزایت بنشیند ،این سحر نیست ،من دعایی را که از موالیم علی بن
الحسین؟ع؟ شنیده بودم به یاد آوردم و خواندم .از من خواست تعلیمش دهم ولی من گفتم:
آیا بعد از سخنی که از تو شنیدم ! نه ،دیدهات را بدان روشن نمی کنم ،تو ّ
اهلیت آن را نداری.
حم���ران ب���ن اعی���ن گوید :من به اب���و حمزه گفتم :ت���و را به خدا قس���م می دهم ک���ه آن را به ما
بیام���وزی ،او ه���م در پاس���خ گفت :س���بحان اهلل ! من ای���ن را تنها ب���رای این گفتم که به ش���ما
بیاموزم ،بنویسید:

ُ َ ّ
ُ َ ّ
ُ َ ّ
حی َ
حی ،يا ُّ
كل ّ
حی ،يا ّ
كل ّ
حی ،يا ّ
كل ّ
بسم اهلل الرمحن الرحمي ،يا ّ
حني ال
حی مع ِ
حی بعد ِ
حی قبل ِ
ُّ
ّ
ُ محُ
حی ،ال َ
ٌ
إله إال أنت ،يا ُّ
حی ،يا ُّ
حی َيبقىَ َويفنىَ كل ّ
ّ
نفس مبا
حی يا كر مي ،يا َیي املوىت ،يا قامئ عىل ِ
كل ٍ
َّ
نیّ
ّ
أتوج ُه إليکّ ،
وأتوس ُ���ل إليکّ ،
ورمحتک الیت َو ِس َعت كل
كس َ���بت ،إ
وكرمک ِ
جبودک ِ
وأتقر ُب إليکِ ،

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران
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إله إال أنت َ
وأتوس ُ���ل إليک حبرمة هذا القرآن ،وحبرمة اإلس�ل�ام ،وشهادة أن ال َ
ئشّ ،
وأتوج ُه إليک ّ
وحدک
ِ
ِ
ِ
ً
ُ
ّ ُ
حممدا ُ
َ
ورسولکّ ،
ال شر َ
شف ُع إليکّ ،
بنبيک
وأتوج ُه إليک
عبدک
يک لک ،وأن
وأتوسل إليک وأست ِ
ِ
َ
ّ
املهدیّ ،
ّ
ّ
األمئة املاضني ،واإلمام ِّ
آبائه عىل
الزكی اهلادی
ن�ب�ی
احلج ِة بعد ِ
خلف ِ
وحبق ِ
الرمحة ٍ
ِ
حممد؟ص؟ِ ...
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
طاعتک
علم املاضني ِمن الوصيني،
املخصوص الداعی إىل ِ
نبيکِ ،
ِ
خلق���کِ ،
ووارث ِ
املؤدی عن ِ
علم ِ
ِ
آبائه الصاحلني.
وطاعة ِ
ِ
َ َ ّ َُ
ي���ا ُ
حممد يا أبا القامساه ،بأیب أنت ّ
ولدکّ ،
أمير املؤمنني،
اهلل أتش���فع بک،
وأمی ،إىل ِ
وباألمئة ِمن ِ
ِ
وبعیل ِ
ٍ
َ
جعفرّ ،
وحممد بن ّ
واحلسنيّ ،
وعیل
عیل،
احلسني،
وعیل ِبن
واحلسن،
وفاطمة،
وجعفر ِبن ٍ
ِ
ِ
حممد ،وموىس ِبن ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
َ
حممد ،واحلسن بن ّ
عیلّ ،
وحممد بن ّ
القامئ املنتظر».
عیل
ِبن موىس،
واخللف ِ
ِ
وعیل ِبن ٍ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ٍ
مه ��ج الدع ��وات  ،253/بحار االنوار  346/ 94و مصباح کفعمی  :278/دعای اعتقاد و توس���ل به
امام؟ع؟ در درگاه خدا.
مه ��ج الدعوات  ،233/مصب ��اح کفعمی  278/و البلد االمین  :387/دعایی دیگر به نام اعتقاد از
فـرهـنـــــــگ
موضــوعی
احــــادیـــث
؟جع؟
اماممهدی

امام کاظم؟ع؟.
مهج الدعوات  :295/دعایی از لسان امام؟ع؟.
مهج الدعوات  :334/دعایی از جابر بن یزید جعفی از امام باقر؟ع؟.
همان  :302/حجاب موالنا صاحب الزمان؟ع؟.
همان  ،278/بحار االنوار  266/ 95و تبصرة الولی  :212/دعای علوی مصری که امام مهدی؟ع؟
تعلیم او کردند.
مصباح المتهجد  ،639/اقبال االعمال  ،364/البلد االمین  250/و بحار االنوار  :234/ 98دعای
موقف از امام علی بن الحسین؟امهع؟ که در آن دعایی برای تمامی امامان؟مهع؟ است.
مصباح المتهجد  :54/در تعقیب نماز ظهر.

فالح الس ��ائل  170/می نویس ��د« :یکی از امور مهم در تعقیب نماز ظهر ،آن اس���ت که در دعا
ب���رای مهدی؟ع؟ _ که رس���ول خدا؟ص؟ در روایات صحیح ،امت را به او بش���ارت داده و وعده
داده اند که در آخرالزمان ظاهر می شود _ به امام صادق؟ع؟ اقتدا شود ».سپس سند و متن دعا
را می آورد.
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مصباح المتهجد « :345/از امام صادق؟ع؟ روایت ش���ده که مس���تحب اس���ت بعد از نماز
عص���ر روز جمع���ه ای���ن صلوات را ب���رای پیامب���ر؟ص؟ [ک���ه در آن عبارات���ی چند درب���اره ی امام
مهدی؟ع؟ آمده است] بخوانند».
تهذیب االحکام  :143/ 3دعا برای امام مهدی؟ع؟ در روز غدیر خم.
مصباح المتهجد  :266/بعد از دو رکعت نماز حضرت زهرا؟اهع؟.
مهج الدعوات  68/و االیقاظ من الهجعة  :313/دعایی که روایت ش ��ده امام مهدی؟ع؟ آن را در
قنوت خواندند.

پیشوایان گمراهی
دجـــــال
ثابت قدمــان
فتنـــــــــهها
حاکمان بدکردار
بشارت ها
برنامهی الهی
تحریف بشارت ها
اوصاف امام؟جع؟
منزلت امام؟جع؟
حکومت امام؟جع؟
یــاران
ابـــدال
یاری فرشتگان
ِ
فضیلت استواری
بــــالد عرب
مصــــر
سرزمین شام
حجـــاز
نمایه ای از ظهور
عـــــراق
قساوت دشمنان
ایرانیـــــــــان
یمنـــی هــا
نبرد قدس
یهــــــود
حضرت مسیح؟ع؟
روم
ترکـــــــان
دولت عــــدل
آمادهسازیبرایغیبت
وقت گزاران دروغگو
والدت امام؟جع؟
احادیث والدت
غیبت صغـــــری
نشانه های ظهور
رجعــــــت
امام؟جع؟ در قرآن
سفارت و سفیران

ادعیه و زیارات
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آیات وعده ی الهی به نصب جانشین در زمین 1044...............................................................
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پایان یافتن جنگ ها تنها بر دست حضرت مهدی؟جع؟ 1054...................................................
تنها در عصر حضرت مهدی؟جع؟ کافران از دین مسلمین مأیوس می شوند 1055...........................
حضرت مهدی؟جع؟ از غیب موعود 1055..........................................................................
آیاتی که بر استواری و مرزبانی اعتقادی تشویق می کند 1056...................................................
امام مهدی؟جع؟ یکی از صاحبان امر 1057........................................................................
اهل بیت؟مهع؟ ّ
صدیقانی که خدا به آنان نعمت داده است 1060..................................................
َْ َ ْ ُ ُ ْ
َ
يب ال ُم ْض َط َّر ِإذا َد َع ُاه1061..................................................................................
أم من ي ِج

روز فتح موعود و قائم؟جع؟ 1062....................................................................................
روز قائم؟ع؟ ،تأویل قرآن فرا می رسد 1063..........................................................................
َّ َ َ َ َ أْ َ
ْ َ
َحتى ِإذا أخذ ِت ال ْر ُض ُزخ ُرف َها 1063..................................................................................
خداوند از پیامبران؟مهع؟ در اقرار به مهدی؟جع؟ میثاق گرفته است 1064.......................................
خداوند به ابراهیم؟ع؟ خبر از حضرت مهدی؟جع؟ می دهد 1065..............................................
امام مهدی؟جع؟ وارث منازل ظالمان 1066........................................................................
َ َّ
الظا ِل ِم َ
َو َما ِه َي ِمن
ين ِب َب ِع ٍيد 1066......................................................................................
ُ ََ ُْ ُ
ََ
فف َر ْر ُت ِم ْنك ْم ل ّما ِخفتك ْم 1066..........................................................................................
حق اهل بیت؟مهع؟ را ثابت و باطل بنی امیه و امثال آنان را نابود می کند 1067...................................
آخرین حلقه ی استوارترین دست آویز 1067........................................................................
امام مهدی؟جع؟ صاحب لیلة القدر 1068..........................................................................
حضرت مهدی؟جع؟ بندها و بارها را از دوش مؤمنان برمی دارد 1069..........................................
ُّ َ
و ِلك ِل ق ْو ٍم َهاد 1071.....................................................................................................
َ ْ َ َ ْ ُ ُ َّ ُ َ
اس ِب ِإ َم ِام ِه ْم 1071....................................................................................
يوم ندعوا كل أن ٍ
محرومیت مردم از بهره گیری 1072...................................................................................
آیات امتحان در عصر غیبت 1072.....................................................................................
ْ ُ
ْ ْ
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