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 :در شب وفاتش وصيت رسول اكرم 

, از سيد , از پدرش زين العابدين در شب و فاتش از امام باقر وصيت رسول اهللا 
در شب كه وفات به  رسول : (گفت , از پدرش اميرمومنان علی الشهداء امام حسين 

يا ابا الحسن يک ورق و دواتی حاضر كن, ورسول : رسول به امام علی فرمودند خدا محمد 
عد از من دوازده امام يا علی ب: اكرم وصيتش را به امام علی ديكته كرد تا به جايی رسيد كه گفت

خداوند متعال . خواهد بود وبعد از اهنا دوازده مهدی وشما ای علی اولين دوازده امام ميباشی
شما را در اسمانش علی المرتضی واميرمومنان والصديق االكرب والفاروق االعظم والمامون 

اهل بيتم زنده  واين نام هنادن بر كسی جز شما جايز نيست, ای علی شما بر. والمهدی ناميد
هستند يا مرده اند وبر زنانم هركسی كه از اهنا پايداری كرد فردا با من روبرو ميشود واهنايی كه 
طالق داديد من از اهنا مربا هستم ودر روز قيامت مرا نميبينند ومن اهنا را نميبينم كه من شما را 

زمان وفاتت رسيد خالفت را به وشما بعد از من خليفه امتم  هستي واگر . بر اهنا سفارش ميكنم
فرزندم حسن واگذار كن واگر زمان وفاتتش رسيد, به فرزندم حسين شهيد كشته شده وپاک 
واگذار كند واگر زمان وفات ايشان رسيد, به فرزندش زين العابدين واگر زمان وفاتش رسيد, 

كاظم واگذاركند  به فرزندش محمد باقر واگذار كند واگر زمان وفاتش رسيد, به فرزندش موسی
واگر زمان وفاتش رسيد, به فرزندش علی الرضا واگذار كند وزمان وفاتش رسيد, به فرزندش 
محمد تقی واگذار كند واگر زمان وفاتش رسيد, به فرزندش علی الهادی واگذار كند واگر زمان 

م (وفاتش رسيد, به فرزندش حسن عسكری واگذار كند واگر زمان وفاتش رسيد, به فرزندش 
واگذار كند واو دوازدهمين امام است پس از او دوازده  مستحفظ از ال محمد ) ح م د

مهدی ميباشد وزمان وفاتش رسيد, به فرزندش نخستين نزديكانش كه سه نام دارد نامی مانند نام 
) من ونام پدرم وان عبد اهللا واحمد واسم سوم مهدی واو نخستين مومنان است تسليم نمايد
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 مقدمه
حمد وسپاس خداوند جهانيان وصلوات وسالم بر اشرف مخلوقات محمد وخاندانش ائمه 

 .ومهديين 
وتا  اساس جهت تشكيل خالفت برزمين است واز زمان آدم ) سنگ(وصيت به عنوان حجر 

روز قيامت  خواهد بود, وحجتی بر مردم جهت استدالل انبياء واوصياء بران نباشد در حالی كه 
انبياء اهتمام زيادی بران داشتند وهيچ پيامربی به سوی خدا نشتافت مگراينكه وصيت خود را 

 .هنگام وفاتش باقی گذاشت كه در ان خليفه يا پيامربی كه بعد از او می ايد را مشخص كند
وهنگامی كه در بحث مشاهده نمودم اين موضوع مهم به حقش نرسيده بلكه به ان به عنوان دليل 
وحجت كه در ان شكی نيست, نگاه نمی شود, قرارگذاشتم كه بحثی مستقل حاوی يک فكر 
اجمالی حول وصيت واوصياء را اختصاص دهم ودر حقيقت هنگامی كه اين بحث را شروع 

 .ز داليل وروايات كه مختص به وصيت است يافتمكردم خود را در دريايی ا
اين در حالی كه نتوانستم همه اهنا را در اين بحث بگنجانم انگاه مجبور شدم كه بيشرت موضوع 
های مهم كه مختص وصيت بوده را ترک ننمايم تا اينكه بحث طوالنی نشده ومسير طالب حق 

ر می شوم كه داليل وروايات زيادی سخت نشود بطور مختصر به روايات مهم پرداختم, ومتذك
را به خاطر اينكه اين بحث را با عجله زياد نوشتم جا گذاشتم ضرورت ديدم كه در اسرع وقت 

 .ممكن وبخاطر فايده زيادش به دست طالبان حق برسد
وهمين طورتا  اوٌال به واجب بودن وصيت بر هر مسلمان را شروع كردم سپس وصيت آدم 

به مقداری كه با اين عجله وشتاب به ان دسرتسی پيدا كردم وبعد از ان  پيامرب ما محمد 
در شب وفاتش تاكيد كردم وكيفيت محتج شدن با ان ودر حد توانايی  وصيت رسول خدا 

خودم سعی نمودم كه در بحث بر ان  توجه كرده انگاه با بحث مفصلی حول انطباق وصيت بر 
ويمانی موعود پايان بردم وهدف خود را   یوصی ورسول امام مهد سيد احمد الحسن 

است پايه گذاری  با تعداد زيادی از روايت هايی كه مختص نسل وخانواده امام مهدی 
نمودم وبخصوص وصی اولش احمد وارتباط بين او وشخصيت يمانی دال براينكه هر دوی اهنا 

كه بعضی ها دچار شخصيت واحدی هستند كه از مشرق ظاهر می شود نه از يمن همانطوری 
 .توهم شده اند واضافه بر ان فوايد ديگری كه در اين بحث كوتاه امكان ذكر اهنا نيست
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ودر هنايت از خداوند متعال خواستار بخشش در مورد كوتاهی ام از دادن حق اين موضوع 
واينكه انرا خالص از هر ريا ومشهور شدن برای خود قبول كند وحمد وسپاس خداوند جهانيان 

صلوات وسالم بر محمد وخاندان پاكش ائمه ومهديين ولعنت ائمه بر منكر اوصيای اهنا تا روز و
 ....دين 
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 ):وصيت بر هر مؤمنی واجب است(
 :شروع می كنيم كه می فرمايد با حديثی از حضرت محمد 

 ).  همه شما مسئول وهمه شما در مقابل افراد تحت تكفل مسئول هستيد(
مومنی واجب است كه بعد از وفاتش از افراد تكفل خود غافل نماند وحتم بايد مصالح  بر هر

دنيا واخرت اهنا را تعين ومشخص كند واز چيزهايی كه در دوران حياتش بدست اورده اعم از 
عقايد واخالق وتجارب را به اهنا بدهد  تا رعيتش يا افراد تحت تكفلش مسير او را كامل كنند 

وند كه از صفرشروع نموده وهمه اشياء را از اول تجربه كنند در حالی كه انسان دو ومجبور نش
عمر ندارد كه با اولی تجربه كند و با دومی نتيجه بگيرد وحتم بايد از تجارب گذشتگان واعتبار 

 :اهنا استفاده كرد كه خداوند متعال می فرمايد
ُْولِي األَْلَباِب َلَقْد َكاَن فِي َقَصِصِهْم ِعْبَرٌة ﴿ در داستاهنای گذشتگان عربتی برای صاحبدالن  ﴾...ألِّ

 .است
در ضمن وصيت اگررعايت شود مانع اختالفات ومشكالت شده وباعث می شود كه افراد 
 .تحت تكفل به اسانی وظايف خود را در محافظت بروحدت وصالح بندگان ووطن خود بدانند

منظور كل جهان وگاهی به منظوركشور وگاهی به عنوان ورعيت يا افراد تحت تكفل گاهی به 
 .عشيره وگاهی به عنوان خانواده ای كوچک وگاهی به منظور خود انسان می باشد

پس امام يا رهربجهان حتم قبل از وفاتش نياز است كه خليفه خود را معين و امتش را به مسير 
ان برخورد كرد را مشخص وراه  صحيح ارشاد ومشكالت وعقوبات دهر كه در زمان حياتش با

خروج از ان وتجاوزاتش را تعيين كند ورئيس كشور همين طورحتم بايد خليفه خود را تعيين 
وبر پدر خانواده همين طورنيز واجب ... ودولت خود را به انچه كه صالح است ارشاد كند 

ر ان, اهنا را به فضايل است كه در حق افراد خانواده اش كوتاهی نكند اهنا را بدون وصيتی كه د
اخالق وتمسک به دين حنيف, وياری حق واهلش ارشاد نموده وهمينطور در ان به مصلحت 
امرار معاش ونظم امرشان ارشاد كند ودر ان هركسی حقش را بدهد, همچنين واضافه بران بايد 
ند در مواردی كه به خودش متعلق است از جمله واجبات وحقوق قضا مانده برگردنش همان

برای مردم را همه بايد وصيت كند وان همه به خاطراينكه او بايد با دنيا وداع ... ديون ومظالم و
نموده وحتم بايد كسی باشد كه موارد ناتمام او را كامل وفسادی كه در اموردنيا داشت اصالح 

 .كند
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ن وارد شده وبه همين خاطر در احاديث وروايات زيادی تاكيد بروصيت هنگام وفات وقبل از ا
ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت إِن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ﴿: گفتار تعالی −است, كه از ان 

 .180: البقره ﴾لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحّق َعَلى اْلُمتَِّقينَ 
مرگ فرا رسد, اگر دارای متاع دنياست, برای به شما دستور داده شده كه چون يكی از شما را (

پدر ومادر وخويشاوندان به چيزی شايسته عدل وصيت كند اين كار سزاوار مقام پرهيزكاران 
 .180: البقره) است

يَِّة اْثنَاِن َذَوا يِا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِص ﴿: و گفتار تعالی
نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيرُِكمْ   .160: المائده از ايه ﴾... َعْدٍل مِّ

ای اهل ايمان; چون يكی از شما را مرگ در رسيد برای وصيت خود دو شاهد عادل از خودتان (
 .160: المائده از آيه) گواه گيرد يا غير از خودتان

در مورد وصيت در هنگام مرگ را ذكر  رسول خدا  بعد از اينكه قول واز امام صادق 
َفاَعَة إِالَّ َمِن ﴿ تصديقش در سوره مريم كه خداوند می فرمايد: (كرد گفت  َال َيْمِلُكوَن الشَّ

ْحَمِن َعْهداً  َخَذ ِعنَد الرَّ واين ) شفاعتی برای اهنا نيست مگر نزد رحمان عهدی گرفته باشند( ﴾اتَّ
 .200ص 100ج: بحاراالنوار) همان عهد است) وصيت(

: شما ان را ياد بگير وبه اهل بيت وشيعه خود بياموز گفت: (گفت به علی  ورسول خدا 
 . 200ص 100ج: بحاراالنوار) جبرائيل ان را به من ياد داد: وانگاه فرمود
ى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبنِيَّ إِنَّ اللّ ﴿: وگفتار تعالی يَن َفالَ َتُموُتنَّ َإالَّ َوَوصَّ َه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

ْسِلُموَن  َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء إِْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا * َوَأنُتم مُّ
: البقره ﴾إِْسَحاَق إَِلـه َواِحدًا َوَنْحُن َله ُمْسِلُمونَنْعُبُد إَِلـَهَك َوإَِلـَه آَبائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل وَ 

132 – 133. 
وابراهيم ويعقوب فرزندان خود رابه همان ايين توصيه نمودند ای فرزندانم خدا برای شما اين (

شما كجا بوديد هنگامی * ايين پاک را برگزيد وهنگام جان سپردن اال تسليم رضای خدا نباشد 
شما پس از مرگ  من, كه را : رگ در رسيد ? هنگامی كه به فرزندان خود گفتكه يعقوب را م

می پرستيد ? گفتند خدای تورا, وخدای پدران تو ابراهيم واسماعيل واسحاق را كه معبود يگانه 
 .133 – 132: البقره) است, وما مطيع اوييم

مرگش مرگ هركس بميرد در حالی كه وصيت نكند : (نقل شده كه واز پيامربمحمد 
: , وفرمود )وصيت حقی بر هرمسلمان است: (, واز پيامرب محمد )جاهليت است

 1ج: اثبات الهداه) هركس مرد در حالی كه وصيت نكرده عملش را با معصيت ختم نموده(
 .143ص
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حقی بر هر : در مورد وصيت از او پرسيدم, فرمودند: (گفت  واز ابی صالح از ابی عبد اهللا
 .99ص 1ج: اثبات الهداه )مسلمان است
 .همان كتاب) وصيت نقص زكات را كامل می كند: (واز امام علی 

: بحاراالنوار) هركس بر وصيت حسنه ای مرد, شهيد به حساب می ايد: (واز رسول 
 .200ص100ج

اگرمردی هفتاد سال به كاربهشت عمل كرده انگاه در وصيت خود كوتاهی كند : (واز او 
ا اهل اتش است واگرمردی هفتاد سال به كار اتش عمل كرده انگاه عدالت را در پايان كار او ب

َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد ﴿ وصيت خودپيشه كند پايان كار او با اهل بهشت ختم می شود انگاه خداوند
: بحاراالنوار) وگفت اين همان حدود خداوند است) واگر كسی حدود خداوند را بگذرد( ﴾الّلهِ 
 .200ص100ج

وغير از ان روايت زيادی هستند كه بر ضرورت اينكه انسان هنگام وفاتش وصيت كند تاكيد كرد 
وبه اين شكل كيفيت وصيت وانچه به ان وصيت می شود بنا هناده شده است پس شرع حنيف از 

يا پدر ان وصيت به ان را وقبل از ) بزرگ قومی(امر خانواده كوچک غافل نمانده وبر رب  
كرده بلكه ترک وصيت را مرگ انسان بر جاهليت قرار داده وپايان اعمالش را وفاتش واجب 

 .معصيت
واين اشاره ای به اهميت وصيت وخاتم زمان دين ودنياست واهنم سنتی از سنن خداوند تعالی 
در خللقش می باشد وهيچگاه برای سنت خداوند تحويلی پيدا نمی كنی ونيز برای سنت 

 .كنیخداوند تبديلی پيدا نمی 
 وصيت وامامت

بعد از اينكه متوجه شديم كه وصيت برهرمسلمانی واجب وحق بوده وتارک ان مرگش, مرگ 
جاهليت است همانطوری كه در روايت واردشده است واينكه هرمسئول حتم بايد به رعيت 
وخانواده اش وصيت كند وفردی مدبر به جای خود جانشين كند واهنا را به اصطالح دنيا 

 .حال به خالفت برزمين می ايم. ارشاد كندواخرت 
مشخص می كنيم اولين خليفه برزمين چطور تعين شده, سپس كيفيت استمرار اين : اوالً 

خالفت از شخصی به شخص ديگر را مشخص می كنيم, اينكه به چه طريقی خليفه تعيين می 
 شود ?  

مشورت نكرده وبرای  هنگامی كه خداوند متعال استخالف آدم در زمين را خواست باكسی
استخالف ان كسی را وكيل قرار نداد نه مالئكه ونه غيراز اهنا بلكه انرا به عنوان فريضه, واجب 
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َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّي ﴿: امرنمود وفرمود  بر مالئكه قرار داد واهنا را به سجود برای آدم
َماء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َجاِعٌل فِي األَْرِض َخِليَفًة َقاُلوْا  َأَتْجَعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها َوَيْسِفُك الدِّ

ُس َلَك َقاَل إِنِّي َأْعَلُم َما الَ َتْعَلُمونَ   .   ﴾َوُنَقدِّ
ايا : گفتند. من در زمين خليفه ای خواهم گماشت: وانگاه كه پروردگارتو فرشتگان را فرمود(

وحال ان كه ما خود تورا . هی گماشت كه در زمين فساد كند وخوهنا ريزدكسی را كه در ان خوا
 .30:البقره) تسبيح وتقديس می كنيم? فرمود من چيزی می دانم كه شما نمی دانيد

َأَتْجَعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها ﴿: ومالئكه برنحوه استفهام اين تعيين اعرتاض نمودند وگفتند
َماء َونَ  ُس َلَك َقاَل إِنِّي َأْعَلُم َما الَ َتْعَلُمونَ َوَيْسِفُك الدِّ  .30:البقره ﴾ْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ

اياكسی را در ان خواهی گماشت كه در زمين فساد كند وخوهنا ريزد وحال انكه ما خود تورا (
 .30:البقره) تسبيح وتقديس می كنيم? فرمود من چيزی می دانم كه شما نمی دانيد

ْسنُوٍن ﴿ :وگفتارتعالی ْن َحَمإٍ مَّ ن َصْلَصاٍل مِّ ْيُتُه  *َوإِْذ َقاَل َربَُّك لِْلَمالَئَِكِة إِنِّي َخالٌِق َبَشرًا مِّ َفإَِذا َسوَّ
وِحي َفَقُعوْا َلُه َساِجِديَن  ُهْم َأْجَمُعوَن  *َوَنَفْخُت فِيِه ِمن رُّ َأَبى َأن إِالَّ إِْبِليَس  *َفَسَجَد اْلَمآلئَِكُة ُكلُّ

اِجِدينَ   .31 – 28: الحجر ﴾َيُكوَن َمَع السَّ
انگاه پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری از گل خشكيده كه ازگل بدبوی گرفته شده  (

پس چون كار ان را به پايان رساندم, در او از روح خويش بدمم همگی بر او * خلق خواهم كرد 
ابليس كه امتناع ورزيد كه از سجده كنندگان مگر* همه فرشتگان سجده كردند * سجده كنيد 

 .31 – 28: الحجر) باشد
برای خالفت بر زمين را برای مالئكه مشخص وحجت  خداوند متعال سر ورمز اختيار آدم 

را بر اهنا اتمام نمود وان فطرت وسيع واعلمرت از اهنا است, وبعد از ان, مالئكه بر اعرتاض خود 
بر خداوند متعال توبه كرده واستغفارنمودند وجهت كفاره اعرتاض خود بر امر تنصيب خداوند 

 .متعال به طواف بيت الحرام مشغول شدند
س مساله خالفت وامامت مساله ای تعيين وقراردادن از جانب خداوند متعال بوده كه كسی پ

نمی تواند در ان شريک باشد وامكان اعرتاض بران نيست وحتی به نحوه استفهام وحتی از 
 .جانب مالئكه مقربين

ور خاص زيرا اين امر از ام. خالفت وامامت به نظر خواهی خلق وانتخاب اهنا نمی تواند سرهند
به خالق تعالی می باشد واو عارفرت يا داناتر به مصلح ومفسد است زيرا او عالم غيوب خيانت 
چشمها وانچه سينه ها مخفی می كند را می داند, واما خالئق ممكن است كه شخصی را 
انتخاب كنند كه اعتقاد دارند كه او مصلح تر است وسپس مشخص شود كه او فاسدتر بوده اهنم 

ر اينكه اهنا به اسرار وباطن درونی مردم وحقايق اهنا احاطه ندارند بلكه خطا در اختيار به خاط
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هفتاد نفر از قوم خود را برای ميقات  نيز بوده, حضرت موسی  حتی از جانب پيامربان 
خداوند متعال مبنی بر اينكه اهنا هبرتين واصلحرتين قومش هستند, پس برای او مشخص شد كه 

ترين قومش هستند زيرا از او خواستند خداوند متعال را به چشم ببينند وانگاه او را اهنا فاسد 
گرفتارشدند وهمين طور پيامرب خدا ) طوفان(تكذيب كردند پس به خاطر ظلمشان به صاعقه 

اعرتاض نمود وغالم را  با عبد صالح هنگامی كه غالم را كشت حضرت موسی  موسی 
 .گاه  برای او مشخص شد كه نفس او كافر وخبيث استبه نفس زكيه توصيف نمود ان

 : واين حقيقت را در روايت آتی واضح وجلی پيدا می كنيم
سوال كرد درحالی كه ايشان  در حديث طوالنی از سعد بن عبد اهللا قمی او از امام مهدی (

خود موالی من علتی كه مانع می شود قوم برای : بود گفت در قيد حيات پدرش امام حسن 
مصلح, : گفتم مصلح يا مفسد را انتخاب می كنيد ?: امام انتخاب كنند چيست ? فرمودند 

ايا احتمال اينكه انتخاب انها مفسد باشد ان هم به خاطراينكه انها نيت او را مبنی بر : فرمودند
هان اين همان علتی است كه با بر: آری, فرمود: گفتم فساد ويا صالح نمی دانند انتخاب كنند ?

برای شما اوردم كه عقلت به ان اعتماد می كند, در مورد پيامبرانی كه خداوند انها را انتخاب 
كرده وكتاب را بر انها نازل وانها را با وحی وعصمت تاييد كرده است خبرم كن اگر انها سركرده 

ايا اين ) معليهما السال(امت بوده خداوند اختيار را به بعضی از انها داد همانند موسی وعيسی 
احتمال وجود دارد با وجود فراوانی عقل وكماالت علمشان, انها كسی را اختيار كنند انگاه 

: فرمودند. خير: گفتم انتخاب انها شخص منافق باشد وانها فكر كنند كه او مومن است?
حضرت موسی كليم وهم صحبت خداوند با وجود زيادی عقل وكمال علم و نزول وحی بر او, 

فر از اعيان قوم وسران لشكر را برای ميقات خداوند انتخاب كند وان هم از كسانی بودند هفتاد ن
كه در ايمان واخالص انها شكی نداشت ولی انتخاب يا اختيار او بر منافقين واقع شد وخداوند 

تا ادامه ... متعال عز وجل فرمودند كه موسی هفتاد نفر از قوم خود را برای ميقات ما انتخاب كرد
به شما ايمان نمی آوريم تا اينكه خداوند را به چشم ببينيم انگاه به : گفتارش كه گفتند ای موسی

خاطر ظلمشان صاعقه انها را برد پس هنگامی كه اختياركسی كه خداوند او را برای نبوت 
انتخاب كرده برمفسد بدون مصلح واقع شده ودر حالی كه خود انها را صالح نه مفسد می 

اق افتاد متوجه شديم كه اختيار به جزء نزد كسی كه انچه در سينه ها مخفی است اگاه دانست اتف
 .116 – 115ص 1ج: اثبات الهداه.......)  است واسرار در مقابل او اشكار می شود می باشد

حال دليل عقالً وشرع مانع اختيار مردم برای امام وخليفه بر زمين واهنم به خاطر نادانی اهنا به 
قت مفسد ومصلح واهنا ظاهر حيات دنيا را می دانند واينكه تعيين وتنصيب برای امام خاص حقي

 .به خداوند متعال كه او عليم خبير وبصير است
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را به عنوان خليفه بر زمين تنصيب كرد هنگامی كه پايان عمر  بعد از اينكه خداوند متعال آدم 
يک شد خداوند به او امر كرد كه خالفت رسيد ورفتن او به سوی خداوند عز وجل نزد ادم 

انتخاب خداوند   بعد از او نيز به انتخاب خداوند عز وجل از طريق وصيت است, اينكه آدم
برای خالفت انتخاب شده در حالی اين  را به خليفه زمين اختيار كند ودر ابتدای امر هابيل 

است ولكن  برادر هابيل ) لعنه اهللا(تنصيب از اعرتاض سالم نمی ماند واعرتاض كننده قابيل 
پس خداوند : (فرمودن اعرتاض او اين بار به فرض است نه به نحو استفهام از ابی عبد اهللا 

نمايد  وان را تحويل هابيل  وحی نمود كه ميراث نبوت وعلم را گذاشته متعال به ادم 
ايا من از : پس از اينكه اين كار را انجام داد قابيل از اين امر با خبر شد وبا ناراحتی به پدرش گفت

برادرم بزرگتر ومستحقتر نيستم ? پس گفت ای فرزندم امر به دست خداوند است وخداوند مرا 
ری كنيد هر كدام از شما نذرش قبول امر به اين كاركرد واگر مرا باور نمی كنی جهت تقرب نذ

قابيل صاحب مزرعه . شد او اوالتر به فضل است, ونذر در ان زمان نزول اتش وبردن ان می باشد
ای بود كه خوشه ای رسيده از گندم را به عنوان نذر جلوبرد وهابيل صاحب گوسفندان بود پس 

ا برد انگاه ابليس به سوی او امد گوسفندان بزرگی را جلوبرد انگاه اتش قربان يا نذر هابيل ر
ای قابيل اگرصاحب فرزندان شديد نسل شما زياد شد نسل او بر نسل تو به چيزی كه : وگفت

پدرت مختص او كرد وبرای قبول قربان او توسط آتش وترک قربان تو تفاخر خواهند كرد اگر تو 
د پيدا نمی كند پس وسوسه او را بكشی پدرت غير از تو برای اختصاصی انچه به هابيل داده بو

 .  55ص: قصص االنبياء...) شد وهابيل را كشت
بود وگمان كرد كه ) لعنه اهللا(واولين كسی كه به تنصيب خداوند برزمين اعرتاض كرد قابيل 

است نه به دست خداوند متعال سبحان وتعالی وهنگامی كه ادم  اختيار به دست مردم يا آدم 
 نب خداوند ونه غيره بر اعرتاض خود اصرار كرد تا اينكه برادرش به او گفت اختيار از جا

هابيل را كشت تا اينكه اولين جرم بر زمين به سبب خالفت وامامت باشد ومجرم همان قابيل كه 
به تنصيب الهی به سبب پيروی از هوای ونفس اماره سوء اعرتاض كرد پس خداوند متعال بعد 

است همان كسی كه وصيت بعد از ادم  كرد واو هبه اهللا  از ان فرزند صالحی را رزق ادم 
 .به او رسيد

هنگامی كه نبوت ادم وغذا خوردن او به پايان رسيد خداوند به او : (فرمودند از ابی عبد اهللا 
ای ادم نبوت وغذا خوردن شما به پايان رسيد پس هرچه از علم وايمان وميراث : وحی نمود

داری در عقبه از نسل خود پيش هبه اهللا قرار بده كه من زمين را به ونبوت واثارعلم واسم اعظم 
غير از عالمی عارف كه دين ومعرفت اطاعت از من با او شناخته شود وباعث نجات كسی كه در 

 . 235ص 1ج: المحاسن) مدت زمان پايان عمر پيامبری تا ظهور پيامبری ديگر متولد شود گردد
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ووصی پيامرب يا امام توسط خداوند متعال تعيين می شود پس وصيت از خداوند متعال است 
وپيامرب يا امام دخالتی در ان را ندارد مگر از طريق تبليغ ان به مردم واز اين طريق متوجه می 
شويم كه هر امامی مفرتض يا الزم الطاعه به مردم حتم بايد خداوند از طريق انبياء ورسولش 

ام وحجت البد كه معصوم باشد ومعصوم را كسی به غير از به او وصيت كرده باشد زيرا ام 
 .خداوند تعالی معرفی نمی كند پس شناخته نمی شود مگر به متنی يا دستوری از خداوند متعال

هر امامی از ما نخواهد بود مگر معصوم باشد : (فرمودند واز امام علی ابن الحسين 
 − وان نخواهد بود مگربه او وصيت شدهوعصمت در ظاهر خلقت نيست كه با ان شناخته شود 

اوست معتصم به حبل : ای فرزند رسول خدا معنی معصوم چيست ? فرمودند: پس به او گفتند
يا ريسمان خداوند وريسمان خداوند همان قران است كه جدا نميشوند تا روز قيامت وامام به 

إنَّ ﴿ :تار خداوند تعالیسوی قران هدايت می كند وقران به سوی امام هدايت می كند وان گف
تِي ِهَي َأْقَومُ   .132ص: معانی االخبار) ﴾َهـَذااْلُقْرآَن يِْهِدي لِلَّ

تا يوم قيامت است كسی به  واين عقيده شيعه امامی می باشد, خصوص از رسول محمد 
خالف ان عمل نمی كند مگر از واليت خدا خارج شده ووارد واليت شيطان شده باشد خداوند 

 . به ما پناه بدهد از او
حال قول وصحبت بعضی از علماء وشيعه در اين خصوص را گوش بدهيد شيخ صدوق 

ويا به اهنا پشت كتد به  هركسی از اهنا جدا شود: (..می گويد در وصف ائمه ) رحمه اهللا(
براهنا تاكيد ونوشته  اهنا ضرر نخواهد رساند چون اهنا از طريق خداوند با زبان پيامربخداوند

 .247ص: كمال الدين وتمام النعمه) شده است
امام نمی تواند مگر اينكه معصوم باشد وديديم اگرعصمت بر امامی واجب : (وبازهم گفتند

ر او تاكيد كند زيرا عصمت در ظاهر خلقت نيست كه خلق انرا ب نشده مگر اينكه پيامرب
بران تاكيد  بشناسد پس اينكه واجب است كه عالم غيوب تبارک وتعالی بر زبان پيامربش 

كند به خاطر اينكه امام نخواهد بود مگر اينكه بر او تاكيد شده باشد ومتن به انچه حجج نشان 
 .136ص: معانی االخبار) صحيح روايت كرديمداده صحبت گذاشت وما انرا از اخبار 

اينكه امام عافلرتين رعيتش باشد وهدف از عقل اينكه در : (...گفت) رحمه اهللا(وشيخ طوسی 
واجب است كه شخصيت مشخص داشته باشد و . راس خود داناتر ودر سياست عالمرت باشد

است كه برعصمتش تاكيد حتم الزم نيست به هبرتين وجه نزد مردم مقبول باشد بلكه واجب 
شده باشد ودر حالی كه عصمت هيچ حسی ونه مشاهده ونه استدالل ونه تجربه ای را درک نمی 
كند وكسی بجز خداوند تعالی انرا  درک نمی كند وواجب ديد كه برتاكيد كند وانرا بر زبان 

 .193ص: االقتصاد) پيامربش مشخص كند
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می دانيم كه ضرورت دارد هر عالم از علماء اماميه به ما : (... گفت) رحمه اهللا(وشريف الرضی 
: رسائل المرتضی) سوی اينكه واجب است كه امام بايد معصوم ووصيت تاكيد شده بر او باشد

 .367ص 2ج
وبعد از اينكه برای ما ثابت شد كه امام وحجت برخلق حتم بايد توسط پيامرب يا امام سابق در 

بارديگر تاكيد می كنيم بر اينكه وصيت از جانب خداوند تعالی  وصيت بر او تاكيد شده باشد يک
است ونه از پيامرب يا امام تنها فقط مبلغی برای وصيت از جانب خداوند تعالی هستند وال غير 

 :بعضی از روايات كه بر اين موضوع داللت می كند را برای شما نقل می كنيم
به هر كه خودش خواست وصيت كند? نه به خدا  ايا ديديد كسی از ما: (گفت از ابی عبد اهللا 

بر مرد تا مردی ديگر تا اينكه امر با صاحبش به  در صورتی كه عهدی از خداوند ورسولش 
 .370ص 1ج: الكافی) پايان خواهد رسيد

امامت عهدی از خداوند عز وجل معهود : (فرمودند ودر حديث طوالنی از ابی عبد اهللا 
باشد ونه خود امام است كه امامت را به نفر بعد از خود بدهد خداوند  برای مردانی با اسمشان

وحی كرد كه برای خود وصی از خانواده اش اتخاذ كند پس  تبارک تعالی به حضرت داود 
او از علم من سبقت گرفت واينكه پيامبری را مبعوث نمی كنم مگر اينكه برای او وصی از 
خانواده اش باشد وداود صاحب فرزندان عديدی بود كه در انها غالمی كه مادرش نزد داود 

كه وحی به او امد وبه او گفت خداوند عز منزلت خاص داشت كه داود بر او وارد شد هنگامی 
وجل به من وحی كرد وبه من امر نمود كه برای خود وصی از خانواده ام انتخاب كنم پس 

من همين را می خواهم ودر حالی كه قبالً در : همسرش به او گفت فرزندم خواهد بود فرمودند
تبارک وتعالی به داود وحی  علم خداوند انتخاب شده كه حتم بايد سليمان باشد پس خداوند

 .307ص 1ج: الكافی) نمود قبل از اينكه وحی به شما بيايد عجله نكن
عالمی از ما اهل بيت نمی ميرد مگر اينكه خداوند عز وجل با او : (فرمودند واز ابی عبد اهللا 

 .307ص 1ج: الكافی) اموخت كه به چه كسی وصيت كند
 مد تا پيامبر ما حضرت مح وصيت از آدم 

وبه واسطه ان حجتی بعد از . در انچه گذشت مشخص شد كه وصيت اساس خالفت است
حجت ديگر شناخته می شود برهيچ كسی ممكن نيست كه مدعی امامت شود بدون اينكه در 
متن وصيت پيامرب يا امامی از جانب خداوند تعالی بر او تاكيد نشده باشد وبعد از پيامربخدا 

كه ادم  وصيت از وصی به وصی ديگراستمرار پيدا كرد تا اينكه به پيامرب خدا نوح   آدم
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  قبل از وفاتش به او بشارت داده بود واسم وصفاتش را در وصيت ذكر كرده بود رسيد
 .تحويل گرفت همانطور كه قبالً ذكر شد از ادم  وصيت را هبه اهللا 

اولين وصی برزمين هبه اهللا فرزند ادم بود : (ندفرمود رسول خدا : فرمودند از ابی جعفر
هزار  120وهيچ پيامبری كارخود را تمام نكرد مگر اينكه برای او وصی باشد وهمه پيامبران 

واينكه علی  نوح وابراهيم وموسی وعيسی ومحمد : پيامبر كه از انها پنج نفر از اولی العزم
بود واو وارث علم اوصياء وعلم كسانی كه  همانند هبه اهللا برای محمد  ابن ابی طالب 

 1ج: اثبات الهداه...) قبل از او بودند می باشد ومحمد وارث همه انبياء ومرسلين قبل خود بوده
 .83ص

امد وگفت پدرم علمی كه داشت را به شما  قابيل نزد هبه اهللا : (فرمودند واز ابی عبد اهللا 
ترم از تو بودم ولی چون فرزندش را كشتم از من داد در حالی كه من از تو بزرگترم ومستحق

خشمگين شده وتو را در دادن علم بر من مقدمتر دانست وبه خدا قسم اگر روزی شنيدم كه از 
خود بگوی يا اينكه بر من تكبر وتفاخر كنی همانطور كه برادرت را كشتم تورا نيز خواهم كشت 

يل مخفی كرد واز همانجا تقيه در قوم ما اغاز به همين خاطر هبه علم خود را تا پايان دولت قاب
شد زيرا در ابن آدم برای ما اسوه يا نمونه است پس فرمودند هبه اهللا بطور سری با فرزندش در 
ميثاق در مورد ان صحبت كرد پس خدا سنت وصيت را از هبه اهللا در فرزندانش عالمی بعد از 

نموده ودر مورد بشارت پدرانش در مورد  عالم وارث ان باشد پس هرساله روزی وصيت را باز
قابيل وقتی آتشی كه قربانی هابيل را گرفت ديد به : س فرمودندپ. صحبت می كنند نوح 

: گمان خود هابيل آتش را پرستش می كرد ونمی دانست از جانب خداوند بود پس قابيل گفت
برافروخت وبران قربانی آتشی كه هابيل آنرا عبادت كرد را نخواهم پرستيد وبرای خود اتشی 

 .241ص 11ج: بحاراالنوار) جلو خواهم برد پس آتشكده ها را بنا نهاد
هنگامی كه اجلش نزديک شدخداوند متعال او را به تعين  وصی بعد از  وهمين طور نوح 

 بود واهنا را به پيامربی پيامرب خدا هود  وصيتی را كه در ان وارثت انبياء . خود امر كرد
پانصد سال بعد از طوفان زندگی كرد  نوح : (فرمودند بشارت می دهد, از ابی عبد اهللا 

ای نوح نبوت شما تمام شد روزهای شما كامل شده پس : سپس جبرائيل به سوی او امد وگفت
اسم اكبر وميراث علم واثار علم نبوت را كه داری به فرزندت سام بده كه من زمين را بدون 

عت وپيروی وهدايت من را با او بشناسند ترک نمی كنم تا در زمان پايان پيامبری عالمی كه اطا
باشد ومردم را بدون حجت برخودم ترک نمی ) جانشينش(وبعثت پيامبری ديگر نجات در او 
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به راهم وعارف به امر من باشد ومن به اتمام رساندم كه برای  )١( كنم كه داعی به سوی من وهادی
ی قرار دهم كه با ان سعداء هدايت وبر اشقياء حجت باشد تا اينكه فرمودند هر قومی هدايتگر

نوح انها را به هود بشارت داد وبه انها امر يا دستور داد به پيروی از او وهمچنين امر كرد كه در هر 
 1ج: اثبات الهداه) سال وصيت را باز كرده ودر ان نگاه كنند تا ان روز برای انها عيد باشد

 .98ص
به ان وصيت كرد كه در هر سال آنرا  عاقل به اهميت وصيت توجه كن به خاطراينكه آدم  ای

را با انان بشارت  باز وخوانده شود وانروز روز عيد مومنين خواهد بود وامدن حضرت نوح 
 .را بشارت داد  با ان پيامربی هود داد وهمين طور پيامربخدا نوح 

به يوشع بن نون وصيت كرد ويوشع به فرزندان هارون  موسی : (فرمودند از ابی عبد اهللا 
بشارت دادند وبعد از اينكه  موسی ويوشع به مسيح : تا اينكه فرمودند... وصيت نمود

خداوند مسيح را مبعوث كرد مسيح گفت كه بعد از من پيامبری به نام احمد از فرزندان اسماعيل 
وعذر شما وبعد از او در بين حواريون در به تصديق من وتصديق شما می ايد وعذر من 

مستحفظين قرار گرفت بخاطر اينكه به حفاظت از اسم اكبر پرداختند وان همان كتابی است كه 
وصيت از عالمی به : تا اينكه فرمودند.. با ان همه چيز ويا توسط ان به پيامبران اموخته می شود 

را مبعوث  وهنگامی كه خداوند محمد داده شد  عالم ديگر نازل شد تا اينكه به محمد 
 1ج: اثبات الهداه) كرد از مستحفظين به او ايمان آورده و بنی اسرائيل او را تكذيب كردند

 .325ص 1ج: الكافی, 151ص
من سيد پيامبران ووصی من سيد وصيين : رسول خدا : (فرمودند از ابی عبد اهللا الصادق 

از خداوند خواست كه وصی صالحی برای او انتخاب  واوصياء او ارباب اوصياء هستند آدم 
كند انگاه خداوند عز وجل به او وحی كرد من پيامبران را با نبوت صاحب كرم كردم سپس خلق 

سپس به او وحی كرد ای ادم به شيث وصيت . خود را انتخاب وبهترين انها را اوصياء قرار دادم
) شتبان(ند ادم بود وشيث به فرزندش شبان كن پس ادم به شيث وصيت كرد واو هبه اهللا فرز

وصيت كرد واو فرزند نزله حورا كه خداوند انرا از بهشت بر ادم نازل كرد پس او را به ازدواج 
وصيت كرد ومجلث به محوق وصيت كرد و ) محلث(فرزندش شيث در اورد وشبان به مجلث 

وصيت   دريس پيامبرخداوصيت كرد وغثميشا به اخنوخ همان ا) عثميشا(محوق به غثميشا 
تحويل داد ونوح به  وصيت كرد وناخورانرا به نوح پيامبر ) ناخور(كرد وادريس به ناحور 

وصيت نمود ) برغيثاشا(سام وصيت كرد وسام به عثامر وصيت نمود وعثامر به برعيثاشا 
                                                            

وبراي هر قوم هدايتگري است ) اندرز دهنده(شما منذر: (تفسيره ايه از امام صادق ) ١٩١ص ١ج: الكافي( -١
واين سنت با می باشد، وتا قيام ساعت  سوال شد وامام فرمود منذر يا اندرز دهنده رسول اآرم بود وهادي امام علي 

    ).باقي است
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سيفه به وصيت نمود وج) جفيسه(وبرعيثاشا به يافث وصيت نمود ويافث به بره وبره به جفسيه 
داد وابراهيم به فرزندش  عمران وصيت نمود وعمران انرا به تحويل ابراهيم خليل رحمان 

اسماعيل وصيت نمود واسماعيل به اسحاق وصيت نمود واسحاق به يعقوب وصيت نمود 
 وصيت نمود ويثريا به شعيب ) يثرياء(ويعقوب به يوسف وصيت نمود ويوسف به بثرياء 

فرزند عمران داد وموسی ابن عمران  به يوشع  انرا تحويل موسی  وصيت نمود وشعيب 
وصيت  به سليمان  وصيت نمود وداود  بن نون وصيت نمود ويوشع بن نون به داود 

وصيت كرد  به آصف بن برخيا وصيت نمود وآصف بن برخيا به زكريا  نمود وسليمان 
به شمعون بن حمون الصفا  داد وعيسی  انرا تحويل عيسی فرزند مريم  وزكريا 

وصيت كرد وشمعون به يحيی بن زكريا وصيت نمود ويحيی بن زكريا به منذر وصيت كرد 
وانرا به : سپس خداوند متعال فرمود. ومنذر به سليمه وصيت نمود وسليمه به برده وصيت كرد

وصی خود تحويل بده برده تحويل داد ومن انرا تحويل شما ای علی می دهم و شما انرا به 
ووصی شما انرا به اوصياء شما از فرزندانت بدهد يكی بعد از ديگری حتی اينكه تحويل بهترين 
اهل زمين بعد از شما شود وامت به تو كفر وبر تو بين انها اختالف شديدی خواهد شد, ثابت 

يگاه كافرين ماندن برشما همچون كسی است كه با من باشد وجدا شده از شما در اتش واتش جا
 .486ص: شيخ صدوق − االمالی) است

َوَما ُكنَت بَِجانِِب اْلَغْربِيِّ إِْذ َقَضْينَا إَِلى ُموَسى اْألَْمَر َوَما ُكنَت مَِن ﴿ :واز ابن عباس در قول تعالی
اِهِدينَ  با وصيت به يوشع بن نون بر او تمام كرد وبه او ياد داد پيامربی مبعوث : (فرمود ﴾الشَّ
د مگراينكه برای او وصی باشد ومن پيامربی را مبعوث كردم ووصی او را علی قرار نمی شو

وصيت نكرد پس  هركس گمان كرد كه رسول خدا : گفت) رضيه اهللا عنه(دادم ابن عباس 
خداوند را تكذيب كرده وبه پيامربش نادانی نمود وخداوند هر چيز موجود را تا روز قيامت به 

 .316ص: تفسيرفرات الكوفی) ﴾ا ُكنَت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ َناَدْينَاَومَ ﴿. خرب داد محمد 
سال فاصله باشد با  500وحضرت محمد   وشايد كسی بگويد كه بين حضرت عيسی

 !سالم نگه داشت ?اين وجود چه كسی وصيت را برای رسول خدا 
 همان كسی است كه وصيت را برای محمد عموی پيامرب محمد  وجواب ابو طالب 

 .بود سالم نگه داشت واو اخرين مستحفظ برای اوصياء انبياء ومرسلين 
محجوب به ابی طالب بود?  ايا رسول خدا : سوال كرد از درست بن ابی حسن اول (

ووصيت ها : پس گفتم .داد مستودع وصيت ها بود وانرا تحويلش  ولی او . خير: فرمود
اگر به او محجوب بود وصيت ها را : را تحويل او داد چون محجوب به او بود ? انگاه فرمودند
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اقرار كرد وبه او  به پيامبر: حال ابی طالب چگونه است ? فرمود: گفتم .تحويل او نمی داد
 .152ص 1ج: هاثبات الهدا) ايمان اورد انگاه وصيت ها را تحويل اوداد ودر همان روز مرد

 :توصيه های انبياء به پيامبری محمد 
يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوب ِعنَدُهْم فِي ﴿ :خداوند تعالی فرمود ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

 . ﴾التَّْوَراِة َواِإلْنِجيل
ر تورات وانجيل كه در دست اهناست انان كه از اين رسول پيروی كنند پيامرب امی كه نام او را د(

 .175آيه : االعراف) می يابند
ع ﴿: وفرمود تعالی اِر ُرَحَماء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركَّ اء َعَلى اْلُكفَّ ُسوُل اهللاِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َحمَّ مُّ

َن اهللاِ َوِرْضَوان ِسيَماُهْم  دًا َيْبَتُغوَن َفْضالً مِّ ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم فِي التَّْوَراِة ُسجَّ ْن َأَثرِ السُّ فِي ُوُجوِهِهم مِّ
اعَ  رَّ نِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوقِِه ُيْعِجُب الزُّ لَِيِغيَظ  َوَمَثُلُهْم فِي اْإلِ

اَر َوَعَد اهللاُ الَِّذيَن آمَ  ْغِفَرًة َوَأْجرًا َعظِيمبِِهُم اْلُكفَّ الَِحاِت ِمنُْهم مَّ  .29: الفتح ﴾نُوا َوَعِمُلوا الصَّ
محمد رسول خداست وكسانی كه با او هستند بر كافران بسيار سخت هستند وبا يكديگر (

مهربانند انان را ميبنی كه ركوع می كنند وبه سجده می ايند وجويای فضل وخشنودی خدا 
ز اثر سجده نشان ها پديدار است اين است وصف حال اهنا در تورات هستند بر رخسارشان ا

وتوصيف اهنا در انجيل مثل دانه ای هستند كه سر از خاک برارد وان جوانه قوت يابد تا ان كه 
برساق خود محكم بايستد ودهقانان را به شگفتی اورد تا ان جا كه كافران را به خشم وا دارد 

را كه ايمان آورده اند وكارهای شايسته كرده اند به آمرزش وپاداشی  خداوند از ميان اهنا كسانی
 .29: الفتح) بزرگ وعده داده است

ق لَِّما َبْيَن َيَديَّ ﴿ :فرمود تعالی َصدِّ َوإِْذ َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َيا َبنِي إِْسَرائِيَل إِنِّي َرُسوُل اهللاِ إَِلْيُكم مُّ
بِينٌ ِمَن التَّْوَراِة َومُ  ا َجاءُهم بِاْلَبيِّنَاِت َقاُلوا َهَذاِسْحٌر مُّ رًا بَِرُسوٍل َيْأتِي ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد َفَلمَّ  ﴾َبشِّ

 .6: الصف
ای بنی اسرائيل همانا من رسول خدا به سوی شما هستم : هنگامی كه عيسی پسرمريم گفت(

مژده دهنده رسول بزرگواری وكتاب تورات را كه مقابل من است تصديق می كنم ونيز 
اين سحری : چون آيات ومعجزات آورد گفتند. هستم كه بعد از من بيايد ونامش احمد است

 .6: الصف) اشكار است
وامامت اوصياء بعد از او بشارت دادند بلكه  به نبوت پيامربمحمد  همه انبياء ورسل 

وامامت اوصياء بعد از او تا  حمد پيامربی را مبعوث نمی كند مگر اينكه از او به پيامربی م
 . از شدائد ومحنتها نجات داد روز قيامت اقرار بگيرد وانبياء را به فضل محمد وآل محمد 
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اقرار كردند به من  همه مالئكه وروح ورسل همانطوری كه به محمد : (نقل از امام علی 
 .  220ص 1ج: الكافی...) نيز اقرار كردند

وسيع است كه در وسع مجلدات نيست پس بعضی از  محمد  بحث در فضل محمد وال
را مشخص می كند  وال بيتش  روايات واخباری كه در وصيت انبياء به رسول محمد 

 .انتخاب كرديم
تا اينكه : (...فرمودند در حديثی طوالنی در مورد اسالم سلمان فارسی  واز امام كاظم 
تم كه در ان نوشته شده بود بسم اهللا الرحمن الرحيم اين بلند شدم وكتاب را گرف: سلمان فرمودند

گفته می شود  كه او از نسلش پيامبری كه به او محمد  عهدی است از خداوند به ادم 
نهی می كند يا روز ) علمای ضاللت(خلق كرده كه به مكارم اخالق امرمی كند واز عبادت اوثان 

 – 171ص 1ج: اثبات الهداه) به آيت وصی عيسی است  پس مجوسيت را ترک نما وايمان آور
172  . 

اه بن كنانه وعبد من سالی رسول خدا : (واز ابو بكر بن عبد اهللا االشجعی از پدرانش گفتند
نوفل بن معاويه بن عروه بن صخر بن يعمر بن نعامه بن عدی برای تجارت به شام رفتند پس 

ما تاجر از اهل حرم از : گفتند. چه كسانی هستيد: ابوالمويهب راهب اهنا را ديد پس به اهنا گفت
هنا گفت ايا قريش هستيم پيس به اهنا گفت از كدام قريش سپس برای او بيان نمودند انگاه به ا

گفتند بله جوانی از بنی هاشم اسمش محمد پس گفت . بجز شما كسی ديگر هم از قريش امده
ابو المويهب به خدا او را پيدا كردم پس گفتند به خدا كسی مثل او در قريش اين قدر معروف 

يند پس با نيست او را به عنوان يتيم قريش نام می برند واو اجير زنی از ما كه به او خديجه می گو
اوست اوست پس به اهنا گفت : او چكار داری انگاه شروع به تكان دادن سرش كرد ومی گويد
در حال صحبت كردن با هم بودن . او را به من نشان دهيد پس گفتند او را در بازار ترک كرديم

پس ساعتی با او خلوت كرد با او مناجات . پيدا شد پس گفت اين همان است كه رسول خدا 
صحبت می كرد پس او را در بين چشمهايش می بوسيد واز كمر بند خود چيزی در اورد كه ما و

اباء داشت انرا قبول كند وهنگامی كه از او جدا شد به ما  نمی دانيم چيست ورسول خدا 
اگر از من بشنويد به خدا قسم او پيامرب آخر زمان است وزمانی نمانده كه او را به شهادت : گفت
ايا برای عمويش پسری : اال اهللا دعوت كند واگر اين را ديديد از او پيروی كنيد سپس گفتال اله 

اما اگر بدنيا امد او اول مومنين به اوست ما او را می : گفت. خير: گفتيم. بنام علی به دنيا امد
شناسيم وصفات او را در وصيت خودمان همانطور كه صفات محمد به پيامربی مشخص شده 

كه او سيد عرب وارباب اهنا وذو القرنينش وبه شمشير حقش را می دهد اسمش در است واين
علی وباالترين خالئق بعد از انبياء ذكرشده ونامگذاری شده مالئكه ) اسماهنا(مال اعلی 
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جوانمرد االزهر مفلج كسی متوجه او نمی شود مگر اينكه افلج وظفر به خدا كه او در اسمان بين 
 .  190ص: كمال الدين وتمام النعمه) طلوع كرده اشناتراستاصحابش از خورشيد 

پس از اينكه اسقفا نجران هفتاد تن از علماء : واز محمد بن مكندر از پدرش از جدش گفت(
امده بودند پس از معلوم شد كه  وسركرده های خود بصورت سوار برای بحث با پيامرب 

تعداد كم افراد خود شد پس گفت ادعای بزرگی ماهمراه او بوديم انگاه صاحب نفقه اهنا متوجه 
: گفت. خطاكردی: است پس يكی از اصحابش كه عقبه او بود گفت كردی منظورش پيامرب 

چه كسی نبوت او : شدی گفت به خاطراينكه مدعی نبوت احمد : ايا اينطور نيست ? گفت
كه به بنی اسرائيل : نیايا كليد چهارم از وحی به مسيح را نمی خوا: را به تو آموخت ? گفت

بگويی كه نادانی شما به خاطر اينكه به اسوده خاطر در دنيا وپيش اهلش هستيد پس روی 
برگردانده گان شما پيش من همانند الشه ای مرده ای است ای بنی اسرائيل به رسول من ايمان 

رتی بياوريد پيامرب امی كه در اخر زمان صاحب صورت همچون ماه وشرت قرمز رنگ وصو
نورانی ثابت در نيكی ولباسهای خشن تا اينكه گفت اوست احمد محمد رسول من برای همه 

 .200ص 1ج: اثبات الهداه...) خلق وبه جايگاه من از همه نزديكرت است 
سپس ای ابن مريم : (...كه از ان در مناجات طوالنی خداوند تعالی به عيسی و از اهنا 

وصيت .. سلين و حبيبم و احمد صاحب شتر قرمز و صورت ماه دختر بتول شما را به سيد المر
تا اينكه فرمودند بنی اسرائيل را در مورد او خبر كن و انها را به تصديق او امر كن و ... می كنم 

تا اينكه فرمودند ای عيسی دينش ... اينكه به او ايمان اورند و از او پيروی كنند وبه اوياری كنند و
ی واو از حزب من است و من با او هستم پيروزی با اوست سپس پيروزی با حنفی و قبلتش يمان

 .138ص 8ج: الكافی) اوست
و از سليم بن قيس هاللی در حديث طوالنی مردی از نسل حواری عيسی پيش امير المومنين (
  آمد و گفت كه مكتوبی به خط پدرش و امالء عيسی  دارد كه در ان موارد زيادی نوشته

خليل  شده از جمله خداوند تبارک وتعالی مردی از عرب از فرزندان اسماعيل بن ابراهيم 
اهللا از سرزمين كه به ان گفته می شود هتامه از روستايی كه به ان  مكه می گويند مبعوث می كند و 

خدا واسمش محمد وعبد اهللا و از والدتش و مبعثش و مهاجرتش گفت تا اينكه احمد رسول 
.....) فاتح و يس و خاتم و حاشر و ماحی و رهرب و پيامربخدا وصی خدا و حبيب خدا است 

 .  253ص: كتاب سليم ابن قيس
و زير ان گنجی در لوحی از طال : در گنج كه خداوند متعال فرمود: (فرمودند و از امام رضا 

لرحيم ال اله اال اهللا محمد رسول اهللا و از كسی كه به مرگ بسم اهللا الرحمن ا: كه در ان نوشته شده
 .294ص 13ج: بحاراالنوار) يقين پيدا كرد تعجب كردم كه چطورخوشحال می شود?
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سيد بشر در روز قيامت پيامبری از پيامبران از نسل من كه : (فرمودند و روايت شده كه ادم 
 .38ص: النبويهالذريه الطاهره ) به او احمد گفته می شود

اين ايه در مورد يهود و مسيح نازل شده كه خداوند تبارک تعالی : (فرمودند و از ابی عبد اهللا 
يعنی ) انان كه كتاب داديم او را می شناسند( ﴾الَِّذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َيْعرُِفوَنهُ ﴿ :می فرمايد

زيرا خداوند ) كه فرزندان خودرا می شناسند همانطور( ﴾َكَماَيْعرُِفوَن َأْبنَاءُهمْ ﴿رسول خدا 
وصفات اصحابش ومبعثش ومهاجرتش  عز وجل در تورات وانجيل و زبور صفات محمد 

اِر ُرَحَماء َبْينَُهْم َتَراُهْم ﴿ را نازل كرد وگفتار تعالی اء َعَلى اْلُكفَّ ُسوُل اهللاِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َحمَّ مُّ
ع ُسجَّ  ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم فِي ُركَّ ْن َأَثرِ السُّ َن اهللاِ َوِرْضَوان ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم مِّ دًا َيْبَتُغوَن َفْضالً مِّ

محمد رسول خداست وكسانی كه با او هستند بر كافران بسيار ( ﴾التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم فِي اْإلِنِجيلِ 
را ببينی كه ركوع می كنند و به سجده می ايند و جويای  سخت هستند وبا يكديگر مهربانند انان

فضل و خشنودی خدا هستند بر رخسارشان از اثر سجده نشان ها پديدار است اين است وصف 
در تورات وانجيل  واين صفات رسول خدا ) حال اهنا در تورات و توصيف اهنا در انجيل

وصفات اصحابش است وهنگامی كه خداوند عز وجل او را مبعوث كرد اهل كتاب همانطور 
ا َعَرُفوْا ﴿ :كه تعالی فرمودند او را می شناختند همانطور كه جل جالله فرمودند ا َجاءُهم مَّ َفَلمَّ

ويهود قبل از امدن ) رزيدندهنگامی كه نزد اهنا آمد ان را نشناختند و به او كفر و( ﴾َكَفُروْا بِهِ 
ای عرب پيامبر از مكه خارج خواهد شد ومهارجتش به مدينه و او : به عربها می گفتند پيامبر 

اخرانبياء است وافضل تر انها در چشمش قرمزی وبين كتفهايش خاتم نبوت, ساده پوش 
را  وهميشه شكسته نفس, خری كه لنگ است سوار می شود و او هميشه خندان, شمشيرش

برگردنش می نهد واز كسی هراس ندارد حاصل می شود با شما روبرو می شود ای معشرعرب 
عاد را خواهد كشت پس وقتی خداوند پيامبرش را با اين صفات فرستاد با او حسادت ورزند و 

اَعَرُفوْاَكَفُروْابِهِ ﴿ به او كفر كردند اَجاءُهم مَّ  .  199ص 1ج: اثبات الهداه) ﴾َفَلمَّ
از ائمه سوال كرد پس به او جواب داد ومسلمان شد  مردی از يهود از پيامرب : (ن عباسواز اب
به ما عهد كرد در اخر زمان  اين را دركتاب قبلی پيدا گرده بودم كه موسی بن عمران : وگفت

پيامربی كه به او احمد خاتم انبياء می گويند خواهد امد بعد از او ائمه ابرار از نسلش به عدد 
 .182ص1ج: اثبات الهداه) باط خواهند امداس

َوإَِذا َلُقوْا الَِّذيَن آَمنُوْا َقاُلوْا آَمنَّا َوإَِذا َخالََبْعُضُهْم إَِلَى َبْعٍض َقاُلوْا ﴿: ودر تفسير قولش تعالی
وُكم بِِه ِعنَدَربُِّكمْ  ُثوَنُهم بَِما َفَتَح الّلُه َعَلْيُكْم لُِيَحآجُّ چون با كسانى كه ] يانهمين يهود([ ﴾َأُتَحدِّ

كنند  ايم و وقتى با همديگر خلوت مى   گويند ما ايمان آورده اند برخورد كنند مى  ايمان آورده
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به  پس وقتی جاثليق و راس جالوت شنيدند و متوجه شدند كه امام رضا  .د كنمبودم را يا
به خدا اين بحثی است كه ما نمی توانيم انرا انكار ورد كنيم مگر : تورات و انجيل داناست گفتند

كه به او بشارت داده  اينكه با تكذيب انجيل وتورات و زبور و داود و موسی و عيسی 
ما ثابت نشده كه اين همان محمد است وصحيح نيست كه ما برای شما برای !! بودند, ولی

 .با شک احتجاج كرديد: فرمودند امام رضا . شماست نبوت او اقرار كنيم و او محمد 
مبعوث كرده بود وموردی در  ايا قبل يا بعد از ادم و تا اين روز خداوند پيامبری به اسم محمد 

پس در جواب دادن  ه همه انبياء غير از محمد نازل كرده است ?او پيدا می كنيدكه در كتب كه ب
 .195 – 194ص 1ج: اثبات الهداه) به او ماندند

 مشخص می شود كه خداوند تعالی از قبل به پيامربی محمد  واز صحبت امام رضا 
بشارت داده بود واين بشارت دهنده به اين صفات نيامدند مگردر زمان پيامربی حضرت محمد 

پس امكان شک و اعرتاض بر او باقی نمی ماند واين مسئله در بحث آتی هنگام مناقشه  
به اين مقدار كفايت می كنم و . مفيد خواهد بود مسئله اول مومنين از خانواده امام مهدی 

در كتاب های قديمی وجود  گرنه صدها از خواب های صالح و بشارات در مورد ذكر محمد
در اين بحث كوتاه امكان پذيرنيست و اين مقدارصحبت حول وصيت و دارد و گنجاندن ان 

اهميت ان و با توجه به اينكه از مهمرتين داليل برای صاحب حق است و با ان حق از باطل 
 .شناخته می شود كفايت می كند

 وصيت كرد ياخير? ايا رسول خدا محمد 
د و او يک اسوه ونمونه است چيزی نمی گويد مگربه ان عمل كن شكی نيست كه رسول خدا 

هركسی كه : به وجوب وصيت شنيديم از جمله وايات و روايات وارده زيادی از رسول خدا 
مرد در حالی كه وصيت نكرده بميرد مرگ او مرگ جاهليت است و عمل يا كار خود را با 

وصيت  از دنيا برود در حالی كه ايا به عقل می رسد كه حضرت محمد . معصيت خاتمه داده
نكرده و ايا به عقل می رسد كه خداوند برپدر خانواده وصيت كردن به خانواده خود وانچه بر او 

خود وصيت برای اين امت اسالمی كه  و برايش مانده وصيت را واجب می كند و بر رسول 
خاتم ملتهاست را واجب نمی كند تا اختالف و تبعيض كه باعث كشت و كشتار بين گروههای 

 .رفع شود اسالمی
وصی و اولی به رسول خداست  چون امام علی : (وابن شهرآشوب حول اين موضوع گفت

كتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ﴿: جايز نيست كه بدون وصی از دنيا برود و قولش تعالی
نوشته شده بر شما كه اگر زمان وفات تان رسيد وصيتی شايسته ترک ( ﴾...إِن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَّةُ 
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هركسی كه بدون وصيت بميرد مرگ او مرگ : و همين طور قولش ) اآليات....نمايد 
ای كسانی كه ( ﴾...َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمنُوا لَِم َتُقوُلوَن َما َال َتْفَعُلونَ ﴿: وقولش تعالی. جاهليت است

 ).اآلية...رديد چرا چيزی می گويد كه به ان عمل نمی كنيد ايمان  واو
همه انبياء پس از وصيت  نوشتن از دنيا رفتند و خداوند تعالی فرمودند به هادی ترين اقتداء 

 .246ص 2ج: مناقب آل ابی طالب) كردند
انكار نمی شود مگر توسط ابناء عامه زيرا مدعی شدند كه  وصيت از جانب رسول خدا 

مرد و در حالی كه وصيت نكرده وكسی را به عنوان جايگزين برامت تعيين  خدا  رسول
) ١() شورا(نكرده و امت را بدون صاحب و سرگردان ترک نموده و بر امت است كه با انتخابات

 ...خليفه ای برای خود انتخاب كنند
بناء عامه ضعف حجت دليل ا پس از تحقيق وحتی اگر با نگاهی گذرا بر سيرت رسول خدا 

مشخص می شود حتم وصيت كرده وممكن نيست كه امت را بدون وصی كه مصالح اهنا را 
بشناسد واهنا را به نجاتشان در دنيا وآخرت رهربی نمايد ترک كند و احاديثی كه تاكيد می كند 

برای خود جانشين تعيين كرده خيلی زياد است تا جايی كه مجال اوردن اهنا  كه رسول خدا 
) حديث الغدير(اين بحث وجود ندارد و از طرف شيعه واهل سنت از جمله حديث مشهور  در

وهر كس مطالعه بيشرت در اين موضوع را بخواهد به كتاب المراجعات برای سيد عبدالحسين 
 .شرف الدين و مولفات محمدالتيجانی در اين خصوص مراجعه كند

از دنيا رفت  كنم كه اگررسول خدا محمد  و همچنين به اختصار به اين مسئله مهم تاكيد می
و در حالی كه وصيت نكرد و جانشينی را برای امت خود انتخاب نكرد پس حتم اين سنتی 
خواهد بود كه بايد به ان اقتداء كرد و در ان سيرنمود در حالی اولين كسی كه با سنت مخالفت 

راغش امد به خالفت عمر وصيت كرد ابوبكر و عمر بودند زيرا ابوبكرهنگامی كه مرگ به س
 .نمود و همين طورعمر راه را برای شخص بعداز خود روشن كرد

 :در اينجا سه مورد احتمال وجود دارد

                                                            
وای بر امتم وای بر : (نقل است آه ايشان فرمود) ص(از حذيفه يمانى و جابر ابن عبداهللا االنصارى از رسول اهللا  -١

) ص(شورای بزرگ وکوچک کدام است ؟ ايشان : سؤال شد) ص(از ايشان . كچو شورای آو گامتم از شوراى بزر
بعد از وفاتم در شهر خودم و براى غصب خالفت برادرم وغصب حق دخترم منعقد مى   گاما شوراى بزر: فرمودند

  ). براى تغيير سنت و تبديل احكامم منعقد مى شود) بغداد(ك در غيبت آبرى در زوراء چشود واما شوراى آو
ردد و گبازمى ) بغداد(مرکزحكومت به زوراء : (در حديثى طوالنى فرمود واميرالمؤمنين على ابن ابيطالب 

ام خروج گس در آن هنپيزى غلبه آند  آنرا انجام مى دهد  چانجام مى شود هر آسى بر ) انتخابات(امورمردم با شورا 
تا اينكه باز . شود سفيانى انجام مى شود و به مدت نه ماه در زمين حاآم مى شود آه در آن بدترين عذابها نازل مى

 ).يردگم را از دست عيسى ابن مريم مى چرپس مهدى هدايت آننده خروج مى کند آسى آه پس: فرمود
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به علت عدم وصيت و تعيين خليفه بعد از خود ) حاشا(اگر بگويم رسول خدا خطا كار بود و − اً 
وصيت واين احتمال را كسی  رداختند وشرعيت دادن بهپوابو بكر وعمر به تصحيح اين خطاء 

 .نمی گويد مگراينكه مقرض باشد
دستور رسيده وكسی را برامت جانشين نكند وبه اين فرض برابو  واما اگربه رسول خدا  − ب

اقتداء كنند, وبعد از وفات خود به كسی وصيت  بكر وعمر واجب است كه به رسول خدا 
مخالفت نموده وسنت او را تغيير  ول خدا ندهند و در حالی كه اهنا وصيت كردند, پس با رس

شد امامی برامتش و قيم براهنا  دادند, چطور امكان دارد كسی كه مخالف رسول خدا 
 !!باشد?

وصيت كرده و جانشين خود را تعيين نموده و ابو بكر و عمر  به  اما اگر رسول خدا −ج
چه بوده و به چه  رسول خدا  اوصياء او اقتداء كرده واين احتمال جالبی است وليكن وصيت

 !!كسی وصيت كرده است?
وصيت نكرده است برای اهنا فقط دو  با توجه به اينكه ابناء عامه می گويند كه رسول خدا 

احتمال اول و دوم می ماند و در هر حال اهنا شكست خورده هستند وامكان اقامه برهان برای 
قبل از وفات  د ودر حقيقت اينكه رسول خدااهنا وجود ندارد و صحبتی برای اهنا نمی مان

وصيت كرده و او را بعنوان  خليفه امت بعد از خود  ودرشب وفاتش به علی ابن ابی طالب 
 .تنصيب نمود

كسی را جانشين  رسول خدا : (در حديثی طوالنی فرمودند الجواد  –از ابی جعفرالثانی 
بعد از  مانند او باشد واگر رسول خدا خود نمی كند مگراينكه به حكم او حكومت كند وه

تا اينكه ... خود كسی را جانشين تعيين نكرده حق نسلهای مردان بعد از خود را ضايع كرده است
خداوند متعال بندگان را بعد : سپس فرمودند .سيدی نياز است كه برای انها حكم كند: فرمودند

ايا نديدی كه گفتند حجت خداوند : كه يكی سوال كرد. بدون حجت ترک ننمود از محمد 
قران سخنگونيست كه به انها امر و نهی كند ولكن برای قران كسانی  :فرمودند. قران است

خداوند اباء داشت كه بنده ای را ترک كند در : تا اينكه فرمودند .هستند كه با ان امر ونهی كنند
داشته باشد مگرانكه ان مصيبت حالی كه در دينش و يا نفسش و يا مالش و يا سرزمينش مصيبتی 

از دنيا نرفت مگر اينكه برای او جانشينی  وهمين طور محمد : تا اينكه فرمودند ...را حل كند
 .همه نسلهای بعد امتش را ضايع كرده است نظيرداشته باشد واگر گفتم ندارد رسول خدا 

 .رای او پيدا كرده باشندبله اگر مفسری ب: فرمودند. وقران تنها برای اهنا كافی نيست: گفت
بله انرا فقط برای يک نفر تفسير كرد و : نيست ? فرمودند ايا مفسراو رسول خدا : گفت

خداوند آدم : تا اينكه فرمودند .است كه تفسير انرا به امت رساند اوست علی ابن ابی طالب 
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نشاتش تا انتهايش را به وصی خود ترک نمود و بر حذر باش كه او دين خداوند ماندگار از اول 
واز طال ونقره خانه و كاشانه و زمين و حيوانات اهلی برای او خيلی مهمرت و حياتی تر بود و 
همه ائمه ايتام و مابقی رعي و درماندگان را به وصی سپرد تا همانند او در اداره امورشان و اداره 

دين خدا را به اهواء  حاالت  است كه رسول خداشئون دينوی و دينی اهنا بپرداز و از م
 . 320ص: المراجعات...) بسپارد

و قول سيد شريف الدين برای كسانی كه طالب حق هستند كافی است و اما كسی كه اين قول را 
انكار كند از اتباع عايشه و عمر ونظير اهناست همانند كسانی هستند كه سعی در انكار وصيت 

وفاتش می كنند واهنم به علت اينكه باكارهای دنيوی اهنا منسجم نمی در شب  رسول خدا 
 . شود كه بغير از حق ضاللت اشكار است

 .و از مختصرنويسی اين موضوع به خاطرواضح و بدهی بودنش تعمد كردم
 :وصيت چه زمانی خواهد بود

ِ ﴿: گفتار تعالی ى بَِها إِْبَراِهيُم َبنِيِه َوَيْعُقوُب َيا َبن يَن َفالَ َتُموُتنَّ َإالَّ َوَوصَّ يَّ إِنَّ الّلَه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
ْسِلُموَن  َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء إِْذ َحَضَر َيْعُقوَب اْلَمْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبْعِدي َقاُلوْا  *َوَأنُتم مُّ

: البقره ﴾َنْعُبُد إَِلـَهَك َوإَِلـَه آَبائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إَِلـه َواِحدًا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ 
132 – 133. 

خدا برای ! ای فرزندان من . و ابراهيم و يعقوب, فرزندان خود رابه همان آيين توصيه نمودند(
شما كجا بوديد * شما اين آيين پاک را برگزيد و هنگام جان سپردن االتسليم خدا نباشيد 
شما پس از من كه را : هنگامی كه يعقوب را مرگ در رسيد ? هنگامی كه به فرزندان خود گفت

د? گفتند خدای تو را, و خدای پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق را كه معبود می پرستي
 .133 – 132: البقره) يگانه است و ما مطيع اوييم

ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت إِن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن ﴿: و گفتار تعالی
 .180: البقره ﴾َمْعُروِف َحّق َعَلى اْلُمتَِّقينَ بِالْ 

به شما دستورداده شده كه چون يكی از شما را مرگ فرا رسيد, برای پدر ومادر و خويشاوندان (
 .180: البقره) به چيزی شايسته عدل وصيت كند  اين كار سزاوار مقام پرهيزكاران است

نُوْا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن َذَوا يِا َأيَُّها الَِّذيَن آمَ ﴿: و گفتارتعالی
نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيرُِكمْ   .106: المائده ﴾...َعْدٍل مِّ

ای اهل ايمان چون يكی از شما را مرگ فرا رسيد برای وصيت خود دو شاهد عادل را از (
 .106: المائده) ا غيراز خودتانخودتان گواه گيريد ي
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تعداد زيادی از روايات و ايات تاكيد بر اينكه هر انسان مومنی در هنگام مرگ بايد وصيت كند 
پس اگر مرگ به سراغ مومنی امده و خانواده اش و نزديكان خود را دور او جمع شدند براوست 

می كه وصيت قبل از مرگ باشد كه به اهنا وصيت بدهد و اهنا اخرين نصيحت را بكنند بله هنگا
واينكه انسان وصيت خود را بنويسد از ترس مرگ وصيت لحظه ای, و يا اينكه انسان بواسطه 
قتل و يا سوختگی و يا غرق شدن و حتی اگر انسان با مرگ طبيعی از دنيا برود براوست كه در 

باشد اخرين  هنگام مرگش وصيت كند تا اخرين كالم وصحبتهايش در اخرين لحظات حياتش
موارد كه اهنا را ذكر كند و به ان اقرار نمايد تا در وصيتش ثبت گردد و شايد حكمتی كه در ان 
وجود دارد تغيير حالتهای انسان وعوض شدن قرارهايش در هنگام مرگ ودر موقعيت مرگ به 
انچه براوست وصيت كند وصيت وداع كننده ای  كه برگشتی در كارش نيست وحتی كسی 

نشود كه وصيت دهنده در غير حياتش وصيت خود را تغيير داده است پس گفته شود او  مدعی
ها را گفت غير از ان چيزی  در اخرين لحظات حياتش و در هنگام مرگش  اخرين صحبت

 !!نبوده
واهل بيت طاهر او بر ان  و اين چيزی است كه روايت های زيادی از رسول خدا محمد 

وْا األََماَناِت ﴿: در تفسير قولش تعالی صادق تاكيد كردند; و از امام  إِنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ
يعنی امام : (فرمودند) خداوند به شما امرمی كند كه امانات را به اهلشان برگردانيد( ﴾إَِلى َأْهِلَها

 .143ص 1ج: اثبات الهداه) هنگام وفات به امام بعد از خود وصيت كند
هركس وصيت خود را هنگام :فرمودند رسول خدا: (فرمودند واز ابی عبد اهللا الصادق 

مرگ به نحو احسن انجام ندهد در مورت وعقل او نقص وجود دارد گفتندای رسول به چه 
) :...زمانی كه مرگ به سراقش بيايد و مردم دور او جمع شدند فرمودند: صورت وصيت كند

 .194ص 100ج: بحاراالنوار
كسی نمرد مگر هنگامی كه مرگ سراغش امد حواس بينايی : (فرمودند و بازهم امام صادق 

و شنوايی در مورد وصيت به او می گويندكه ايا وصيت می كنی و يا ترک می كنی كه اين غافله 
 .90ص 1ج: اثبات الهداه) وجدايی, جدايی مرگ كه برهرمسلمانی واجب است

هركس به هنگام وفاتش به نزديكان خود در مورد انچه : (گفت واز سكونی از ابی عبد اهللا 
 .605ص: شيخ طوسی) دارد وصيت نكند عمل يا كار خود را با معصيت به پايان برده است

وصيت نمود و  به هنگام وفاتش به علی  رسول خدا : (فرمودند واز ابی عبد اهللا 
زمين كه تعيين كردم اضافه نشود و بر فرمودند ای علی در حضورشما به كشاورزان ظلم نشود و 

 5ج: شيخ كلينی − الكافی ) هر مسلمانی تمسخر نشود منظورش كشاورزان اجير يا كارگر
 . 284ص
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چشمهای موالی شما هنگامی كه مرگ به سراغش امد : (كه به فرمودند از جعفر بن محمد 
ان  پس فرمودند . اه مرددر هم رفت انگاه ارام گرفت تا اينكه گمان كرديم او راحت شد انگ

راحتی مرگ است اما هركس نمی ميرد مگراينكه خداوند عزوجل از طريق عقل وسمع و 
القاضی النعمان  −دعائم السالم ) بصرش ندايی می دهد كه چيزی داری وصيت كنی يا خير

 .345ص 2ج: المغربی
عمل نموده و  بر كسی كه مرگ را احساس كند به عهدش: (فرمودند واز اميرالمومنين 

به چه نحوی وصيت كتد ای اميرالمومنين فرمودند بگويد : وصيتش را از اول مرور كند گفتند
بسم اهللا الرحمن الرحيم شهادت از جانب خداوند كه فالن فرزند فالن را بر ان شاهد قرار می 

هستند  شهادت خداوند اوست خدايی جز او نيست و مالئكه و اولو العلم كه با قسط قائم. دهم
خداوند به غيراز او وجود ندارد عزيزو حكيم خداوندازشما وبه سوی شما و در اختيار شما و تا 

 .346ص 2ج: القاضی النعمان المغربی –دعائم االسالم ) ...انتهای قدرت شما
در حال پوشيدن لباس  : (............ فرمودند و از ابی جعفر محمد ابن علی امام باقر

بودندو محافظی برای گوشها كه در جنگ از ان استفاده می كرد و عصا داشت كه يمنی و سفيد 
روی ان تكيه می كرد و در دو عيد از ان هنگام خطاب استفاده می نمود و شاخه ای بريده شده ای 
داشت كه به ان ممشوق می گفتند داشت كه به ان الكن می گفتند ونوعی گياه داشت كه انار 

قعبی داشت كه انرا ری می ناميدند و دو اسب داشت كه به يكی المرتجز و منبعه می ناميدند و
دومی اسكب می گفتند و دو تا گاو داشت كه به يكی از انها دلدل وديگری شهباء می گفتند و دو 
شتر كه به اولی العضباء و ديگری الجدعاء می گفتند و دو تا شمشير داشت كه به اولی ذولفقار و 

فتند و دوتاشمشير ديگر كه به اولی مخذم و ديگری رسوم می گفتند و خری ديگری العون می گ
به نام يعفور وعمامه ای به نام سحاب و سپری داشت كه به ذات الفضول معروف بوده و سه تا 
حلقه نقره داشت كه حلقه ای بين دسته و دو حلقه ديگر پشت ان بودند و پرچمی داشت كه به ان 

اشت كه باان بارحمل می كرد كه به ان ديباج می گفتند و لوايی عقاب می گفتند و گورخرد
داشت به نام معلوم ومغفر داشت كه به ان اسعد می گفتند پس همه انها را به هنگام وفات تحويل 

شيخ  −االمالی ) داد سپس انگشتر خود را در اورده و انرا در انگشت او گذاشت  علی
 .129ص: الصدوق

پدرم به هنگام مرگ به من وصيت كرد : (فرمودند ابو عبد اهللا : فتو از يونس بن يعقوب گ
ای جعفر مرا با پارچه ای اينطور و اينطور وپارچه ای اينطور واينطورو يک ردای و عمامه ای را 

شيخ  − تذهيب االحكام) برای من بخر وانها را نگه دار كه مردگان هميشه به فكركفن خودهستند
 .449ص 1ج: طوسی
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هركس وصيت خود را به هنگام مرگ به خوبی : (كه در ان فرمودند يت رسول خدا و از وص
 4ج: من اليحضره الفقيه) انجام ندهد در مروت او نقص بوده و به شفاعت نيل نمی كند

 .352ص
به هنگام وفات دست مرا گرفت و هزار  رسول خدا ... : (فرمودند و از اميرالمومنين 

شاذان بن  –الفضايل .....) درب از علم را برايم باز كرد كه از هر درب هزار درب باز می شود
 .142ص: جربيل

پس ای عاقل با چشم انصاف به اين متن های شريف نگاه كن كه به وجوب وصيت هنگام مرگ 
منكر وصيت رسول خدا به هنگام وفات يا شب و يا به هنگام وفات تاكيد می كند تا كسانی كه 
هتمت وارد شده او به چيزی كه می فرمايد  وفات هستند را بشناسی كه به حضرت محمد 

كه مرباء است و اينكه همانطور كه رسول ) حاشا(عمل نمی كند و با متن قران مخالف كرده و 
ام ندهد در مروت او هركس وصيت خود را به هنگام مرگ به خوبی انج: (فرمودند خدا 

 ).نقص بوده است
برهر كس كه مرگ را احساس كرد به عهدش وفا كرده و مجددًا : (فرمودند از امام علی 

و غير از ان احاديثی كه هركسی كه بميرد و وصيت نكند مرگ او ...) وصيت خود را تنظيم كند
اونمی شود و بر  مرگ جاهليت است وعمل خود را به معصيت ختم كرده و شفاعت شامل حال

ُكتَِب َعَلْيُكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت إِن َتَرَك َخْيرًا ﴿: اين متن اضافه ميكند گفتارش تعالی
 .180: البقره ﴾اْلَوِصيَُّة لِْلَوالَِدْيِن َواألْقَربِيَن بِاْلَمْعُروِف َحّق َعَلى اْلُمتَِّقينَ 

ز شما را مرگ فرا رسيد, برای پدر ومادر و خويشاوندان به شما دستورداده شده كه چون يكی ا(
 .180: البقره) به چيزی شايسته عدل وصيت كند سزاوار مقام پرهيزكاران است

يِا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوْا َشَهاَدُة َبْينُِكْم إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِحيَن اْلَوِصيَِّة اْثنَاِن َذَوا ﴿: و گفتارتعالی
نُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيرُِكمْ   .106: المائده ﴾...َعْدٍل مِّ

ای اهل ايمان چون يكی از شما را مرگ فرا رسيد برای وصيت خود شاهد عادل را از خودتان (
 .106: المائده) گواه گيريد يا غيراز خودتان

الذكر همان وصيت و متمركز می شوم كه وصيت واجب ذكر شده در دو ايه و روايت های سابق 
يكی از ( ﴾إَِذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ﴿ :در هنگام مرگ و يا شب وفات بخصوص قولش تعالی

 و روايات تاكيد زيادی برهنگام مرگ می كنند پس حتم رسول خدا ) شما را مرگ فرا رسيد
خداوند بوجود امد كه  در شب وفاتش وصيت كرده است و همين طور برای پيامربخدا آدم

 .به او وحی نمود پس از اينكه ايام حياتش تمام شد وصيت كند
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پس از اينكه پيامبری ادم تمام شد وغذای وحی خدا بر او قطع : (فرمودند و از ابی عبد اهللا 
ای ادم پيامبری شما تمام شد وغذای وحی تو قطع گرديد پس هر انچه از علم و ايمان و : گرديد

) ...لم و اسم اعظم داری انرا در نسل خود پيش هبه اهللا قرار دهميراث پيامبری و اثار ع
 .235ص 1ج: المحاسن

پانصدسال بعد  نوح : (فرمودند در مورد پيامرب خدا نوح  وهمينطور از امام صادق 
از طوفان زندگی كرد انگاه جبرايئل به سراغش امد وگفت ای نوح پيامبری شما تمام شده و 

يد پس اسم اعظم و ميراث علم و اثار نبوت كه پيش شماست را تحويل روزهای شما كامل گرد
 .98ص 1ج: اثبات الهداه...)  فرزندت سام بده

َأْم ُكنُتْم ُشَهَداء إِْذ َحَضَر ﴿: فرمودند وهمين طور خداوند متعال در مورد پيامربيعقوب 
ِدي َقاُلوْا َنْعُبُد إَِلـَهَك َوإَِلـَه آَبائَِك إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َيْعُقوَب اْلَمْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه َما َتْعُبُدوَن ِمن َبعْ 

 .133: البقره ﴾َوإِْسَحاَق إَِلـه َواِحدًا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمون
شما : شما كجا بوديد هنگامی كه يعقوب را مرگ در رسيد ? هنگامی كه به فرزندان خود گفت(

پس از من كه را می پرستيد? گفتند خدای تو را, و خدای پدران تو ابراهيم و اسماعيل و اسحاق 
 ).  را كه معبود يگانه است و ما مطيع اوييم

تا اينكه : (... در شب وفاتش  در مورد وصيت رسول خدا و در حديثی از امام رضا 
را دعوت نمود و به او وصيت نمود و  فرمودند رسول خدا وقتی زمان وفاتش فرا رسيد علی 

صحيفه ای كه خداوند اسامی پيامبران و اوصياء را دران اختصاص نموده بود را تحويل حضرت 
 .614 – 613ص 1ج: اثبات الهداه) نمود علی 

ضربت خوردند به فرزندانش ) لعنه اهللا(ه توسط ابن ملجم پس از اينك وحضرت علی 
اميرالمومنين صلوات خدا براو هنگامی كه مرگ : (فرمودند وصيت نمود پس از ابی جعفر

به من  به من نزديک شود تا سری كه محمد : به سراغش امد به فرزندش حسن فرمودند
) موظف كرده بود بكنم پس انجام بده سپردن را به تو بسپارم و شما نيز موظف به انچه كه مرا

 .331ص 1ج: الكافی
نمود را   هنگامی كه به فرزندش حسن وصيت اميرالمومنين : و از سليم بن قيس گفت

و محمد و همه فزرندانش و روئساء شيعه و اهل بيتش را بران شاهد  مشاهده كردم و حسين 
ای فرزندن, : (فرمودند گذاشت انگاه كتاب وسالح را تحويل او داد و به فرزندش حسن 

به من امر كرد و به شما و صيت كرده و كتاب و سالح را تحويل من داد و به من  رسول خدا 
بده سپس به  سراغت امد انرا تحويل برادرت حسين  امر كرد كه به توامر كنم اگر مرگ به

به تو امر كرد كه انرا تحويل فرزندت  رسول خدا : نگاه كرد و فرمودند فرزندش حسين 
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به  ورسول خدا : بده سپس دست علی بن حسين را باال برد انگاه به علی فرزند حسين گفت
) رسول خدا و من را به او برسانتو امر كرد كه انرا تحويل فرزندت محمد بدهی و سالم 

 .297ص 1ج: شيخ الكلينی − الكافی
هنگامی كه رهسپار كوفه شدكتاب و وصيت را به ام  علی : (فرمودند و از ابی عبد اهللا 

: شيخ الكلينی − الكافی) انرا تحويل او داد سلمه سپرد و پس از اينكه برگشت امام حسن 
 .298ص 1ج

ضربت خورد و  هنگامی كه اميرالمومنين : حمری رفعه گفتو از ابراهيم بن اسحاق اال
بالين مرا : (اميد از زنده ماندن او قطع شد به او گفتند ای اميرالمومنين وصيت كن پس فرمودند

باال بياوريد انگاه فرمودند حمد وسپاس خداوند متعال و پيرو امر او هستم و حمدش می كنم 
راز خداوند واحد و تنها وصمد وجود نداردهربشری به همانطور كه دوست دارم و خداوندی غي

پايان قرارش گرفتار می شود از انچه فرار می كند و نفس بسوی اجل سوق می شود و فرار از ان 
موافق اين راه است چقدر روزها را سپری كردم در مورد تحقق اين امر می گشتم پس خداوند 

ين خواسته الزم االجراء و نوشته است و اما هرگز, ا.عزوجل از اين خواسته من اباء می كرد
را ضايع  وصيت من به شما اين است كه به خداوند جل وثناء شرک نكنيدو سنت محمد 

نكنيدپس اين دو ريسمان را داشته باشيد و بسوی اين دو چراغ بشتابيد و سعی و تالش هرانسانی 
من ديروز . و امامی دانا و دين قائمبه اندازه وسع اوست و از نادانی از خداوند رحيم كم كرده 

اگر خداوند ما رادراين رحمت ثابت كند . دوست شما بودم و امروز عبرتی برای شما و افراد
باهم خواهيم بود اين همان مراد وهدف است پس اگر سعی خود را ازبين بردی انگاه ما در 

دن ان است كه بر زمين تمام خواب خواهيم بود و به دست بادها وسايه گمراهی كه باد در حال بر
شد و من همسايه شما بودم كه بدن من روزهايی همسايه شما بود و جثه ای ساكن بعد از 
حركتش از من پيش شما خواهد بود و ساكت بعد از اينكه شما را به هدايت به ترس از راه نمودم 

رار من را برشما باز و بعد از اينكه شما را نصيحت كردم و بعد از ترک شما خداوند عز وجل اس
خواهد كرد وبعد از اينكه جای خود را ترک نمودم مرا خواهيد شناخت و بعد از اينكه كسی 
بجای من خواهد شداگر زنده ماندم من ولی دم خودم هستم واگرفنا شدم پس فنا ميعاد دين است 

نده باشيد و انگاه با بخشيدن به من نزديک خواهد شد كه در ان حسنه ای برای شماست پس بخش
با انچه كه خداوند برای شما دوست دارد قانع باشيد وحسرت بركسی كه با غفلت عمر را 
گذراند و عمرش براو حجت شود يا اينكه روزهايش او را به بدبختی ببرد خداوند ما را از كسانی 

ما برای  كه در عبادتش كوتاهی نكنند قرار دهد تا بعد از مرگ برای ما نغمت وبال شود كه همانا
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نگاه كرد و فرمود ای فرزندم در مقابل ضربه من فقط يک  او و با او هستيم انگاه به حسن 
 .299ص 1ج: شيخ الكلينی − الكافی ) ضربه است پس دچارگناه نشو

عمل نمودچون ) صلوات خدا براهنا باد(همانند پدرش و پدر بزرگش  وهمينطور حسن 
: فرمودند درش حسين وصيت كرد و از ابی جعفرهنگامی كه مرگ به سراغش امد به برا

من به شما وصيت می كنم :فرمودند رسيد به حسين  هنگامی كه زمان وفات حسن (
 .333ص 1ج: الكافی) ..وصيتی كه به شما می سپارم محافظت كنی

وقتی زمان شهادتش در كربال روحم فدای او همين كار را انجام  همين طور امام حسين 
در محضرلقاء قرار گرفت دخت  زمانی كه امام حسين : (فرمودند دادو از ابی جعفر 

را خواست و مكتوبی به صورت لفافه و وصيتی ظاهر را  بزرگ خود فاطمه فرزند حسين 
شيده بود و همگی ديدندكه به او وصيت كنارانها دراز ك تحويل او داد و علی بن الحسين 

 .337ص 1ج: الكافی) داد شده پس فاطمه كتاب را تحويل علی بن الحسين 
هنگامی كه وقت وفاتش رسيد صندوقی كه در ان علم  علی فرزند حسين : (و همينطور
 داد و از عيسی بن عبد اهللا و وصيت و اثارپيامبری را به فرزندش محمد باقر  رسول خدا 

به فرزندش نگاه كرد و او در حال وفات بود و   علی فرزند حسين: از پدرش از جدش گفت
ای محمداين صندوق را به خانه : انها پيش او جمع شده بودند به محمد بن علی نگاه كرد و گفت

 1ج: الكافی) در ان نه ديناری و نه درهمی وجود دارد ولی مملو از علم است: ات ببرفرمود
 .339ص
وصيت كرد از ابی عبد اهللا  به هنگام وفات به فرزندش صادق  ين طور امام باقر وهم
 ای جعفرشما را به اصحابم وصيت : هنگامی كه وفات پدرم رسيدفرمودند: (فرمودند

 .341 – 340ص 1ج: الكافی) خيرمی كنم
: و فرمودندپدرم در هنگام وفات انچه را داشت به من سپرد : (فرمودند و از ابی عبد اهللا 

شهودی را برايم دعوت كن پس چهار نفراز قريش كه در انها نافع مولی عبد اهللا بن عمر دعوت 
َيا َبنِيَّ إِنَّ الّلَه ﴿ :اين همان چيزی كه يعقوب به فرزندانش وصيت كرد: كردم پس فرمودند بنويس

ْسِلمُ  يَن َفالَ َتُموُتنَّ َإالَّ َوَأنُتم مُّ خدا برای شما اين آيين ! ای فرزندان من ( ﴾ونَ اْصَطَفى َلُكُم الدِّ
 ).پاک را برگزيد و هنگام جان سپردن االتسليم خدا نباشيد

سپس به شهود : (تا اينكه فرمودند...... و وصيت كرد محمد بن علی به جعفر بن محمد
اين رحمت خدا بر شما باد برويد پس هنگامی كه رفتند به پدرم گفتم چه نيازی بود كه بر: گفت

او وصيت نكرد پس خواستم : اكراه داشتم كه بميرم وگفته شود كه:شاهد بگذاريد پس فرمودند
 .342ص 1ج: الكافی) برای شما حجتی باشد
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ضروری ديدند ,قبل از وفاتشان به ماه ها و يا سالها قبل وصيت كنند و اهنم  و بعضی از ائمه 
و بعضی از اهنا  دنيا رفتند همانند امام كاظم بخاطرتقيه است زيرا بعضی از اهنا در زنداهنا از 

 .در خانه ها از دنيا رفتند
دور بود بلكه در بعضی از خربها ياد می  از خانواده و فرزندش جواد  همانند امام رضا 

با اوصياءشان قبل يا هنگام وفات دور  و امام رضا  شود كه خداوند متعال امام كاظم 
 .هم جمع كرده است

هنگامی كه : (را ذكركرد و گفت و يزيدبن سليط وصيت امام كاظم به فرزندش امام رضا 
وصيت كرد افرادی را به عنوان شهود قرار داد از جمله ابراهيم بن محمد  ابو ابراهيم 

جعفری واسحاق بن محمد الجعفری و اسحاق بن جعفر بن محمد و جعفر بن صالح و معاويه 
ن بن يزيد بن علی و سعد بن عمران انصاری ومحمدبن حارث الجعفری و يحيی بن حسي

و وصيت اولش را نوشته  − انصاری و يزيد بن سليط انصاری و محمد بن جعفر بن سعد سلمی
شهادت بدهيد او شهادت را به ال اله اال اهللا وتنها و بدون شريک و محمد بنده اش و رسول  − 

نيست و خداوند انچه در قربها را مبعوث می اوست و ساعت يا مرگ خواهد بود و شكی در ان 
كند و مبعوث شدن بعداز مرگ حق است وحساب حق است وقضاء حق است وايستادن بين 

با ان امده است حق است و انچه روح امين با ان  دستهای خداوند حق است و انچه محمد
 و بر ان شاهد باشيد كه امد حق است بران زنده و بران می ميرم و بر ان مبعوث می شوم انشاء اهللا

كه من انرا  اين وصيت را با خط خودم همان وصيت جدم امير المومنين علی ابن ابی طالب 
يک بار ديگر از روی ان می نويسم و وصيتش محمدابن علی كه قبل از ان انرا حرف به حرف از 

كنم به علی وصيتش می نوشتم و وصيت جعفر بن محمد نيز همانند قبل بوده و من وصيت می 
و به فرزندم بعد از خودم اگر خواست با اهنا رشد وانس بگيرد و اگر دوست دارد كه براهنا با ان 

 1ج: الكافی) اقرار كند كه همه امور به او مربوط است حتی اگر اهنا از كار او اكراه داشته باشند
 .316ص

ام سابق مواريث و بعد از اين هم مشخص شد بدون شک وقت وصيت هنگام مرگ است و ام
پيامربان را به امام اينده به هنگام  وفات و يا اختصاصی وصيت به او تحويل می دهد و با اين 

در شب وفاتش بوده كه او انرا بصورت  متوجه می شويم كه اصل وصيت برای رسول خدا 
 .نوشت امالء خواند وعلی ابن ابی طالب 

 .بطور مفصل خواهم اوردو به حول خداوند اين موضوع را در بحث اتی 
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 :را از نوشتن وصيت در هنگام وفاتش منع كرد عمرحضرت محمد 
نزديک شد و بيماری او شدت گرفت واهل بيتش و مسلمين دور او  زمان وفات رسول خدا 

جمع شدندخواست كه وصيت خود را بنويسد و خليفه خود را در لحظات اخر تعيين كند و در 
به هنگام حياتش تاكيد كرده بود و تا اينكه  در ده ها بار  برخالفت امام علی  حالی كه او 

 .حجت را بر امت كامل كند تا برای اهنا هبانه ای نماند و اينكه دهان اهل شک را ببندد
و كسانی كه كالم را از موضوعش منحرف می كنند حجتی نباشد, پس به اوردن صحيفه و دوات 

بنويسد تا اينكه بعداز او اصالً به ضاللت نروند ولی بطور ) وصيت(مكتوبی امركرد تا برای اهنا 
معمولی همانند قبل حتم معرتضی هست تا به امرخدا و رسولش در تعيين وصی اعرتاض كند 

كتاب خدا برای ما كافی است و : پس عمرابن خطاب در حال صحبت كردن بلند شد وگفت
از اين مرباء است كه  و او  −گزافه گويی می كند  − كه محمد در حال گفتن هذيان است يا اين

إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي  * َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوى﴿خداوند در قولش تعالی از اين پاک ومنزه نموده است 
و ). براستی كه ان وحی است كه به او وحی می شود* از هوای نفس, ان را نمی گويد ( ﴾ُيوَحى

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعنُْه َفانَتُهواوَ ﴿: در قولش تعالی انچه را كه رسول به شما ( ﴾َما آَتاُكُم الرَّ
 ). می دهد بپذيريد و انچه را كه از شما هنی می كند از ان دوری كنيد

به هنگام بيماری كه با ان از دنيا  , رسول خدا از ابان ابن عثمان يكی از اصحاب پيامرب 
برای من كاغذ ودواتی بياوريد تا برايتان كتابی بنويسم كه بعد از من اصالً گمره ( :رفت فرمودند

 پس ابن عباس كاغذ و دوات اورد و بعضی از حاضران گفتند كه رسول خدا  .نشويد
ای رسول خدا اين : ناراحت شد انگاه ابن عباس گفت خرافات می گويد پس رسول خدا 

بعد از اينكه گوينده ای از شما : فرمودند. برگ ودواتی كه در خواست كرديد را برايتان اورديم
: غايه المرام) مرا با اهل بيتم تنها بگذاريد: پس به اهنا روكرد وگفت .هرچه دلش خواست گفت

 .699ص
 هنگامی كه بيماری پيامرب : (اهللا بن عباس روايت كرد گفتو انچه بخاری به استناد از عبد 

دوات و برگی برايم بياوريد تا كتابی برايتان بنويسم : كه با ان از دنيا رفت شدت گرفت فرمودند
 اينكه بر رسول خدا : (.............) پس عمر گفت .تا اينكه بعد از من اصالً گمراه نشويد

: فرمود رای ما كافی است و غلط گويی را زياد كرد پس پيامرب درد غلبه كرده و كتاب خدا ب
مصيبت واقع چيزی كه بين ما : ابن عباس گفت .پيش من مجادله و نزاع نكنيد و از اينجا برويد

 .12ص 1ج: للقاضی ابن الرباج −المذهب ) و رسول خدا گذشت مصيبت بود
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و حاضرين در مورد ... : (می گويدحادثه توضيح می دهد و و سيد بن طاووس در مورد اين 
خواست بنويسد تا اصالً گمراه نشوند اعرتاف كردند و چون اهنا اين سعادت  متنی كه پيامرب 

را قبول نكردند در ان هفتاد و دو فرقه در ان گمراه شدند و در قبول ان عظيم ترين منفعت برای 
كه خرافات می گويد و هبتان را به او و حتی در مقابل صورت شريفش به او گفتند ) هم اديان بود

كه او مرباء از هبتان بوده او را همان كسی كه مصطفی نموده منزه كرد از ) حاشا(نسبت دادندو 
 .انچه به او نسبت دادن همانند هبتان

س, از هوای نف( ﴾إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى *َوَما َينطُِق َعِن اْلَهَوى ﴿: خداوند عز وجل می فرمايد
السيد ابن طاووس  − اليقين ) براستی كه ان وحی است كه به او وحی می شود* ان را نمی گويد 

 .522ص: الحسنی
حاضرين كه پيش رسول خدا : حميدی گفت: (و نقل سيد ابن طاووس در كتاب الحميدی گفت

ل خدا كه همانند فرمايش رسو: بودند بين اهنا اختالف ايجاد شد كه بعضی از اهنا می گويند 
برای او برگ و دواتی اوردند تا برای اهنا كتابی نويسد و بعضی از اهنا می گويند همان صحبت و 

از : فرمودند و پس از اينكه اختالف ومشاجره بين اهنا زياد شد پيامرب . قولی كه عمر گفت
: تپيش من برويد كه نزاع پيش من صالح نيست پس ابن عباس در حال گريه كردن بود و می گف

گفت حديث را روايت كرد پس گفتم ای ابن ! روز پنجشنبه, چه روزی است اين پنجشنبه 
همان روزی است كه : عباس حكايت روز پنجشنبه چيست ? پس عبد اهللا ابن عباس گفت

از ان كتاب منع شد و ابن عباس در حال گفتن مصيبت و چيزی كه بين ما و  رسول خدا 
 ).بت آوراستو كتابش گذشت مصي رسول خدا 

صداقت ابن عباس پيش هر عاقل مسلمانی ثابت شده و : عبد المحمود گفت مولف اين كتاب
به خدا اگر مسلمانان لباس سياه بپوشند و ماتم برپاكنندو هنايت حزن و اندوه را پيشه كنند در 

ت و مورد مصائب از هالكت و گمراهی و شبهات كه عمر اهنا را در ان قرار داد و ای كاش صحب
حتی عمر بگويد كه او هزيان می  شعر من در مورد اختالل در اين كالم پيامربشان محمد 

گويد و يا اينكه بيماری براو غلبه كرده است ايا ادب امتها با پيامربان به اين شكل بايد باشد و يا 
جام داد تا ادب با ملوک بايد اين شكل باشد و پيامرب اهنا كالم گناه و تقصير را در حق اهنا ان

اينگونه عمربه هنگام وفاتش با او برخود كند و بصورت رو در رو بگويد او دارد هزيان می گويد 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا َال َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت ﴿و در كجای كتای اهنا اين مورد تائيد می شود 

ای ( ﴾ِل َكَجْهرِ َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأن َتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنُتْم َال َتْشُعُرونَ النَّبِيِّ َوَال َتْجَهُروا َلُه بِاْلَقوْ 
كسانی كه ايمان آورديد صدای خود را بر پيامرب بلند نكنيد و با بی ادبی به او سخن بگوييد مانند 

نمی كنيد بی ادبی هايی كه به همديگر می گوييد كه كارهای شايسته شما در حالی كه شما حس 
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و اين مخالفت عمر در مقابل امر پروردگارش است و صدايش رابراو بلند كرد و ) از بين ميروند
با بی ادبی واضحی بدتر از بی ادبی هايی كه به همديگرمی گويند وا می داند انجام داد و عجيب 

َوَما َينطُِق َعِن ﴿: تر از اهنا از كتاب به عنوان ضامن اوصاف پيامربشان ذكرمی كنند در قول تعالی
و بخصوص كتابی كه خواست برای اهنا بنويسد تا بعداز  ﴾إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي ُيوَحى *اْلَهَوى 

اواصالً دچارگمراهی نشوند و اينكار امكان پذير نبوده است پس عمر هزيان و گزافه گويی را به 
پروردگارش نسبت داده است و وای براو از اين هبتان قبيح و كفر واضح و وای بركسانی كه كار 

 . 432ص: يد ابن طاووس الحسنيللس −الطرائف )  او را تائيد نمودند
می خواست كه اينده امت را حكم نمايد و در لحظات آخرعمر  هنگامی كه رسول خدا 

اختالف عامه در وصی را از بين بربد ولی اين كار بر شيطان و سربازانش سنگين شد و پس 
ون وعی و اينكه او بد وسيله ای برای منع ان پيدا نكرد مگر در تشكيک در قول رسول خدا

و شايد پيامربمتوجه شد كه اين اشكال ) حاشا(ويا حواس از شدت بيماری صحبت می كند و 
بر عامه مردم تائيد خواهد گذاشت و به همين خاطر از نوشتن وصيت امتناع ورزيد و انرا برای 
خاصه اش نوشت همانطور كه بعدًا ياداوری خواهيم كرد كه خسارت امت خسارت عظيمی 

را منع كرد و اوصيای بعد از او تا روز قيامت وهنگامی كه فتنه  كه رسول خدا است هنگامی 
ها شروع وزمانی بين مسلمانان اختالف واقع شد وتا اينكه به شكل طوائف و احزاب كه 

وليكن حكمت خداوند بالغ است كه با اختالف براين امت . همديگر را لعنت می كنند درامدند
و تالش اهنا برای ياری رساندن به حق و اهلش و مخالفت ان برای تمام كرد به سبب عدم سعی 

 .است اوصيای رسول 
بدانيد كه نجات در انچه در صحيفه يا مكتوب و دوات است همانطور كه متذكر می شود كه 

و تا بعد از قيامش  اوصياء را با اسم و صفاتتشان تا روز قيام امام مهدی  رسول خدا 
مهدی را مشخص نمودكه از ذريه يا  12امام و 12وصی هستند كه  24اهنا  حتی تا قيام رجعت و

بعد از من اصالً گمراه : (فرمودند هستند و به همين خاطررسول خدا  نسل امام مهدی 
و انچه گفتم مروری بر ذكراوصياء و حجج بر خلق تا قيام رجعتی كه از مقدمات ) نخواهيد شد

 .وع را مشخص خواهيم كرد به حول وقدرت خداوند متعالروز قيامت است همانطور اين موض
 :نجات در صحيفه و دواتی كه نوشته شده است

خواست برای امتش وصيت  از كاغذ وقلم چه چيزی بيشرت است ولی روزی كه رسول خدا 
كه كفالت نجات اهنا تا روز قيامت را بنويسد كوتاهی كردند و بخل ورزيدند بر اكرام خلق خدا 
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س كه به سبب او اسماهنا وزمين خلق شد همانكسی كه همه چيز را به امتش داد و د دادن همان ك
 .يک برگ و دوات كه برای مصلحت و نجات اهنا در دنيا و اخرت طلب كرد بخل ورزيدند

رفتند و اهل بيت وبعضی از اصحاب ماندند رسول خدا  پس از اينكه قوم از پيش رسول خدا 
همان طلبی كه از قوم خواست و در ان ترديد كردند و رسول خدا را به انچه   از علی 

خواست تا صحيفه و دوات   از امام علی اليق او نسيت متهم كردند پس رسول خدا 
حاضركند تا وصيت خود را بران بنويسد تا پيش او بماند و انرا به عنوان ارثی از امامی به امام 

 .می كه تكليف بر مردم باقی است نگاه داردديگر تا روز قيامت و مادا
ولو بصورت اجمالی  تاكيد می كنم كه البد وصيت رسول خدا ) تا روز قيامت(وبر مسئله 

و همانطوری  را مشخص كند زيرا امام مهدی  امت و اوصياء بعد از وفات امام مهدی 
ومت او را بين هفت سال كه معلوم است قبل از روز قيامت از دنيا می رود و روايات مدت حك

در نوشتن  يا نه سال و چهل سال محدود كردند و بخاطر اينكه صداقت قول رسول خدا 
وصيت كه نجات امتش تا روز قيامت در ان وجود دارد حتم نياز به مشخص كردن و تعيين 

همانطوری كه ده ها روايت از  و اهنا از نسل امام مهدی  اوصياء بعد از امام مهدی 
و اهل بيتش در خصوص تاكيد كرده است و اما هر كسی گمان كند كه رسول  رسول خدا 

فقط ذكر كرد پس نياز به نقصان وصيت رسول خدا   كه اوصياء را را تا امام مهدی خدا 
 .دارد 

و حاشا او مرباست از اينكه او مسيرامت را تا روز قيامت مشخص نكند و اينكه او امت را بعد از 
و اهل بيت او  گمراه كند و حاشا او مرباست و مالحظه شده كه رسول خدا  مهدی امام 

را مشخص  سعی كردن كه توسط نقل روايت ها تكليف امت بعد از وفات امام مهدی  
نمايند و ليكن بعضی از تعمدات مرموز دراين قضيه وجود دارد و تعمد در اخفاء بعضی از 

هم  وجود دارد كه اين احتياط از جانب اميرالمومنين  جوانب اين موضوع از عامه مردم
 .از او سوال می كنند وجود دارد  هنگامی كه در مورد بعد از امام مهدی

ای اميرالمومنين به حوادثی كه بعد از قائم شما : گفتم به علی : (از عبد اهللا بن حارث گفت
كه ذكران موكول به اوست و ای حارث ان چيزی است : فرمودند. اتفاق می افتد خربم كن

را در اين ) عليهما السالم(از من عهد گرفت كه كسی به غير ازحسن وحسين  رسول خدا 
 .77ص: كمال الدين و تمام نعمه) مورد خبرنكنم

در ان زمان توبه برداشته : (را در ان ذكرمی كند عالئم قائم  و در حديثی از اميرالمومنين 
می شود وتوبه ای قبول نمی شود و ايمان هيچ كس منفعت ندارد مگراينكه از قبل به او ايمان 
اورده ويا از ايمانش خيری كسب كرده انگاه فرمودند در مورد انچه بعد از او اتفاق می افتداز من 
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) م به كسی چيزی نگويمسوال نكنيد كه حبيبم رسول خدا از من عهد گرفت كه به جزء عترت
 .75ص 4ج: تفسيرصافی فيض كاشانی

و يا به مدت  را ياد نمی كند مگربعد از مقتل امام حسين  و به صراحت نسل امام مهدی 
 را نمی بينيد مگردر زمان امام صادق  به مهدی  زمان اندک قبل از ان وصيت رسول 

 .اين سر  عظيم است و اين مقتضيات حكمت خداوند تعالی برای محافظت از
و به همين خاطربعضی از روايات اوصياء را ذكر و اهنا را تاقائم می نويسديافت ميكنيم و بعضی 

تاكيد  كفايت می كنند و بعضی ديگر به اوصياء بعد از قائم ) تا روز قيامت(ديگر به گفتار 
كمتش در پوشاندن اين می كند و اهنا از نسلش هستند و اين برنامه از جانب خداوند تعالی و ح

مساله تا اينكه زمانش برسد و صاحبش انرا عيان و نمايان و تااينكه غيراز صاحبش كسی مدعی 
ان نشود و در بسياری از روايات وارد شده و اينكه قائم اگر قيام كند مردم را به امری كه قبالً 

بر عرب شديد است  مخفی شده و جمهور از ان باز مانده دعوت می كند و او به امری جديد
 .دعوت می كند
اگر قائم ما قيام كرد مردم را به امر جديدی دعوت می كند : (فرمودند و از ابی جعفر

در ابتدای دعوت به ان دعوت كرد و اينكه اسالم غريب شروع  همانطوری كه رسول خدا 
 .337ص: غيبه النعمانی) كرد وغريب بازمی گردد و خوشا به حال غريبان

را می شناسد و به هنگام قيام شريفش برای او  نيست كه كسی بگويد امام مهدی  و ممكن
اتصال داشته باشند و از امورجديدی كه امام  دعوت می كند مگركسانی كه با امام مهدی 

به ان دعوت ميكند واليت مهديين از نسل اوست كه برعرب سنگين وشديد خواهد  مهدی 
انرا  برعرب سنگين و شديد بود هنگامی كه رسول خدا  بود همانطوری كه واليت ائمه 

همانطوری كه  اعالم كرد و سنگين تر از ان واليت وصی اول مهديين از نسل امام مهدی 
سنت خداست . اعالم كرد و ان واليت علی ابن ابی طالب  سنگين بود انچه رسول خدا 

 .و برای سنت خدا تحويلی پيدا نمی كنی
در نوشتن وصيت كه كفايت نجات امت تا روز  و االن به حوادثی كه بعد از منع رسول خدا 

 .قيامت می كند برمی گرديم
بعداز اينكه ان مرد  شنيدم علی : شنيدم سلمان می گويد: از سليم بن قيس هاللی گفت

ز رسول ايا ا:شد كتف را هل داد انچه را خواست گفت و باعث ناراحتی رسول خدا ) عمر(
خدا سوال نكنيم كه روی كتف چه چيزی خواست بنويسد در مورد انچه اگرمی نوشت كسی 
گمراه نمی شود و دو نفر دچار اختالف نمی شدند و ساكت شد تا انچه هرچه در خانه بودند و 

و دوستانم ابو ذر و مقداد درحال  ماندند من رفتند و حضرت علی و فاطمه وحسن وحسين 
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سوال كندتا ما  به ما گفت بشينيد پس خواست از رسول خدا  ه علی رفتن بوديم ك
شنيدی كه دشمن خدا چه گفت جبرائيل : (شروع كرد وفرمودند بشنويم پس رسول خدا 

  قبل از او پيش من امد به من گفت كه او سامری اين امت و صاحب گوساله اش وخداوند
اند پس به من امركرد مكتوبی را كه قبالً خواستم خواست كه تفرقه و اختالف برامتم بعد ازمن بم

بنويسم روی كتف برای شما بنويسم واين سه نفر را به عنوان شاهد بران قرار دهيم پس صحيفه 
پس اورد و روی ان اسامی ائمه هدايت بعدازمن مردی بعدازمرد ديگر را فرمود و . يا برگی بياور

من شما را شاهد قرار می دهم كه :مودندفر بادست خود می نوشت و رسول خدا  علی 
برادرم و وزيرم و وارث من و خليفه ام برامتم علی ابن ابيطالب بود و انگاه حسن وسپس حسين 

 و پس از انها نه تا از فرزندان حسين ...... (تحقيق  398ص: كتاب سليم بن قيس
 .االنصاری

با شهادت ابوذر و مقداد در مورد اين واقعه بر طلحه احتجاج كرد از سليم بن  حضرت علی 
خواست  ايا مشاهده نكردی وقتی رسول خدا: به طلحه گفت امام علی : (قيس هاللی

روی كتف مكتوبی بنويسد تا بعد از او امت دچار اختالف وگمراه نشود پس دوست شما انچه را 
 .ناراحت شد ومنصرف شد پس رسول خدا ) می گويد هزيانپيامبر (می خواست گفت 

پس از اينكه رفتند رسول : فرمودند. بله من انچه را می گويی را مشاهده كردم: گفت) طلحه(
انچه را می خواست بگويد خبرم كرد واينكه عموم شاهد باشند پس جبرايئل با او خبر  خدا 

انگاه برگی خواست پس به من گفت انچه را ) خداوند اختالف وتفرقه را در امت می داند(داد كه 
می خواست را روی كتف بنويسد وبران سه نفر مورد اعتماد را شاهد گذاشت سلمان, ابوذر, 
مقداد و ائمه هدايت را كه خداوند به اطاعت از انها تا روز قيامت امركرده است به اسم اورد پس 

سپس اشاره و انگاه حسين  ه حسن و با دست خود ب اسم من را اول گفت سپس اين فرزندم
پس بلند  ای ابوذر وای مقداد اينطور نبود ?...  يعنی حسين  −نه نفر از فرزندان اين فرزند من

: كتاب سليم بن قيس) گفتند به انچه گفتيد شهادت می دهيم كه رسول خدا : شدند وگفتند
 .81ص: تحقيق انصاری, غيبه النعمانی 211ص

برعلی بن  پس روايت اول توسط سليم بن قيس هاللی روايت شده انچه رسول خدا 
 به صورت تاييد در وصيت امالء كردن ذكر نمی كند بلكه شهود رسول خدا ابيطالب 

من شما را به عنوان شاهد بر اينكه برادرم و : (سلمان و مقداد وابوذرذكرمی كند به انچه فرمودند
انگاه حسن سپس حسين وانگاه نه نفر از  امتم علی ابن ابی طالب وزيرم و خليفه من بر 

 و اين كالم موجه به اين سه نفر است ونه ان متنی كه رسول خدا ) ....فرزندان حسين 
نوشت تا اينكه وصيت كامل شدرسول  در وصيتش امالء كرد وعلی  انرا برامام علی 
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ا اهنا صحبت كرد همانطوری كه در روايت ياد سه نفرشهود نگاه داشت وبا اين كالم ب خدا 
هنگامی كه برای سه نفرشهود تعداد ائمه فقط همين نفرات است بلكه  شده انگاه رسول خدا 

قضيه مبهم ومفتوح ماند پس ممكن بود كه بعد از اين نفرات اوصياء گفته باشند كه رسول خدا 
در وصيت امالء كرد  ا در انچه علی به عدم ضرورت اهنا را برای شهود ذكرنكرد زيرا اهن 

اهمال نموده وصفات اهنا را  بلكه او ازگفتن اسامی نه نفراز نسل حسين . اطالع نداشتند
يكی يكی اسامی اهنا را در وصيت ذكر نموده پس اين روايت  نگفت و معلوم است كه او 

ذكرنمی كند بلكه از وصيت نوشت را  انرا امالء كرد و علی  تمام متن كه رسول خدا 
حادثه را بصورت خالصه و بدون تفصيل ذكركرد پس وصيت را كجا پيداكنيم و انچه رسول 

 .بطور مفصل كه  اسامی اوصياء را  بطور كامل تا روز قيامت ذكر كرده است خدا 
آنرا  و همين طور روايت دوم كه سليم بن قيس هاللی ان را نقل كرد همه متن كه رسول خدا 

به انچه  نوشت را ذكرنمی كند بلكه علی  از وصيت رسول خدا  امالء كرد علی 
 .بران شهادت سلمان و ابوذر و مقداد گذاشت اكتفاء می كند رسول خدا 

را ذكر ميكند گشتيم  و وصيت رسول خدا  و در همه روايت هايی كه مقداد اسامی ائمه 
وصيت رسول  انرا در شب وفاتش امالء و علی  و او اين كه در ان متنی كه رسول خدا 

صحبت  با خط خود نوشت پيدا نكرديم و اما اگر روايتی در مورد كالم رسول خدا  خدا 
 می كند و در مراحل حياتش قبل از شب وفاتش و اين ان چيزی كه ما می خواهيم نيست و ما

در شب وفاتش امالء كرد را می خواهيم اما اگر روايت وصيت  همان وصيتی كه رسول خدا 
را بصورت خالصه بدون ذكرمتن وصيت همانطوری كه دردو روايت از سليم بن قيس هاللی 

در بيماری كه در ان از دنيا رفت ذكر می كند و  شنيديم و اما اينكه روايتها كالم رسول خدا 
سپرد نيست و در حالی كه  ان متنی كه در صحيفه به علی ابن ابی طالب  در حالی كه در

 .به غير از وصيت درمناسبات گفت می باشد اخرين صحبت كه رسول خدا 
انرا امالء كرد و انرا به عنوان نجات امت تا روز  اين همان چيزی كه از متن رسول خدا 

انرا در وصيت شب  سول خدا قيامت وصف كرد نيست پس روايتی كه همه متنی كه ر
وفاتش امالء كرد نيست  مگر روايتی كه زعيم طائفه و ريئس اهنا و عالم و عارف به حديث 

هجری از دنيا رفت در كتاب غيبتش نوشت و اين  460رجال محقق شيخ طوسی كه در سال 
لوم كتاب از صحيح ترين و مورد اعتماد ترين كتاب های شيعه است  زيرا بدون غل وغش ع

 : حديث و راه و سندش را روايت كرده است و روايت همانطور كه امده است
از سيد  از پدرش زين العابدين  از ابی عبد اهللا جعفر بن محمد از پدرش امام باقر (

در شب كه وفات به  رسول خدا : گفت از پدرش امير مومنان علی  الشهداء امام حسين 
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و رسول اكرم . يا ابا الحسن يک ورق و دواتی حاضر كن: دندرسول به امام علی فرمو محمد 
يا علی بعد از من دوازده امام : وصيتش را به امام علی ديكته كرد تا به جايی رسيد كه گفت

خداوند متعال . خواهد بود و بعد از انها دوازده مهدی و شما ای علی اولين دوازده امام ميباشی
امير مومنان و الصديق االكبر و الفاروق االعظم و المامون و  شما را در اسمانش علی المرتضی و

ای علی شما بر اهل بيتم زنده هستند . واين نام نهادن بر كسی جز شما جايز نيست. المهدی ناميد
يا مرده اند و بر زنانم هركسی كه از انها پايداری كرد فردا با من روبرو ميشود و انهايی كه طالق 

برا هستم و مرا نميبينند و من انها را نميبينم در روز قيامت كه من شما را بر انها داديد من از انها م
وشما بعد از من خليفه امتم هستي و اگر زمان وفاتت رسيد خالفت را به فرزندم . سفارش ميكنم

حسن واگذار كن, و اگر زمان وفاتش رسيد به فرزندم حسين شهيد كشته شده و پاک واگذار 
مان وفاتش رسيد به فرزندش زين العابدين; و اگر زمان وفاتش رسيد به فرزندش كند,  و اگر ز

محمد باقر واگذار كند, و اگر زمان وفاتش رسيد به فرزندش موسی كاظم واگذاركند, اگر زمان 
وفاتش رسيد به فرزندش علی الرضا واگذار كند, و اگر زمان وفاتش رسيد به فرزندش محمد 

زمان وفاتش رسيد به فرزندش علی الهادی واگذار كند, و اگر زمان  تقی واگذار كند, و اگر
م ح م (وفاتش رسيد به فرزندش حسن عسكری واگذار كند, اگر زمان وفاتش رسيد به فرزندش 

واگذار كند, و او دوازدهمين امام است پس از او دوازده مهدی  مستحفظ از ال محمد ) د
زندش نخستين نزديكانش سه نام دارد نامی مانند نام من و ميباشد, و اگر زمان وفاتش رسيد به فر

غيبه ) نام پدرم و ان عبد اهللا و احمد واسم سوم مهدی و او نخستين مومنان است تسليم نمايد
, 260ص 36ج: , بحاراالنوار39ص: , مختصربصائرالدرجات108 – 107ص: الطوسی

 .95ص 2ج: مكاتب الرسول
 اين همان شفای عليل و سيراب كننده تعداد كم است و ان همان متنی است كه رسول خدا 

با خط خود نوشت كه تعدا اسامی ائمه واوصياء  انرا در شب وفاتش امالء كرد و علی 
 .تا روز قيامت است رسول خدا 
 − گفته شد همانطور كه قبالً  −تاكيد كرده بود كه وصيت بايد هنگام وفات باشد  رسول خدا 

و همين .... اگر زمان فوت او رسيد انرا تسليم فرزندش : قولش در وصيتش در مورد هرامامی
 .طور

هنگامی كه اين وصيت را گفت صداقت پيشه كرد كتابی برای شما می نويسم كه  رسول خدا 
ز بعد از من اصالً دچار گمراهی و ضاللت نشويد و اهنم مشخص شدن ائمه و اوصياء تا رو

هيچ نسلی را ترک نمی كند مگرانرا به ريسمان كه به ان تمسک  قيامت است و رسول خدا 
جويد هدايت كند و او را به خداوند تبارک وتعالی برساند و اين وصيت عهدی است از رسول 
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است و هركسی كه در ان ذكر نشده حق ندارد كه ادعای امامت كند وخداوند خواست  خدا 
هنگامی كه انرا تحويل داد كه به جزء  ه باطل نشود زيرا رسول خدا كه كسی مدعی ان ب

اين تيری كه می زنی از ( ﴾َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلـكِنَّ الّلَه َرَمى﴿صاحبش كسی را تنصيب كند
و حمد وسپاس خداوندی كه ما را هدايت  })جانب شما نيست بلكه از جانب خداوند است

 .نمود
 :و وصيت رسول وصيت آسمانی 

ممكن است كه معرتضی به رواياتی كه برنزول وصيت از آسمان نازل شده كه برای هرامامی 
در  ختم شده اعرتاض كند وسعی كند كه انرا اعرتاضی برای وصيت قرار دهد كه رسول خدا 

توصيه كرده است برای او واضح خواهد شد كه  شب وفاتش ان را به علی ابن ابی طالب 
بين روايات تفاوتی وجود ندارد واهنم به وصيتی كه از اسمان هرامامی به اسم او نازل شده است 

كسی از او اطالع ندارد, و در انجا وصيتی ديگر است   و اين موضوعی است كه بجزء ائمه 
دست خود انرا نوشت وسلمان فارسی و با  به ان توصيه كرده و امام علی  كه رسول خدا 

 .ابو ذر و مقداد را بران شاهد گذاشت
وصيت بصورت كتابی ختم يا مهر شده از اسمان بر رسول خدا : (فرمودند از ابی عبد اهللا 

پس جبرائيل . نازل شده وهيچ كتاب ختم يا مهرشده ای بر رسول نازل نشده مگر وصيت 
 پس رسول خدا . ای محمد اين وصيت شما درامتت برای اهل بيت شماست: گفت 

نجيب خدا از انها و ذريه ونسل او وارث شما در : كدام اهل بيتم ای جبرايئل ? فرمودند: فرمودند
خاتم اول را باز كرد   بود پس علی) قفل مهر شده(علم نبوت از قبل ابراهيم وبران خواتيم 

خاتم دوم را باز  ن امامت بايد انجام دهد به او امرشده است انگاه حسن پس انچه در دورا
خاتم سوم  كرد پس انچه را در دوران امامت بايد انجام دهد به او امرشده است انگاه حسين 

را باز كرد و در ان جنگ كن وبكش و كشته می شويد همراه قومی كه شهادتی جز شهادت با 
داد انگاه علی  پس انجام داد انگاه انرا تحويل علی ابن الحسين شما برای انها وجود ندارد 

تحويل بگير وساكت باش تا زمان پوشيده ماندن علم :ابن الحسين خاتم چهارم را بازكردو در ان 
كتاب خداوند : دادسپس خاتم پنجم را بازكرد و در ان سپس ان را تحويل بن علی . را يافت

را صداقت پيشه كن و علم را موروث فرزندت قرار بده و او را تعالی را تفسير كن و پدرانت 
به او گفتم شما همان هستيد ? : پس معاذ بن كثير گفت. وارث امت بعد از خود قرار داد

كه ان را به من روايت می كنی بله من   − از اين جواب چه می خواهيد تا برويد ای معاذ  :فرمودند
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سپس چه كسی : اسم را برايم شمرد انگاه ساكت شد پس گفتم تا اينكه تا دوازده. همان او هستم
 .60ص: غيبه النعمانی) همين تورا كافی است) حسبک( :? فرمودند

و در اينجا اشاره ای خيلی مهم در ذيل روايت سابقی بوده و ان اشاره به مهديين از نسل امام 
شمردو انتظار   امام مهدیو اهنم زمانی كه امام برای شنونده تا امام دوازدهم يا   مهدی

را بگويد و اين داللت بران دارد كه سوال كننده در ذهنش بيشرت از  داشت كه نفر بعد از امام 
به او نمی  خلفاء وجود دارد انگاه امام صادق  دوازده امام يا اينكه بعد از امام مهدی 

كرد و معنی ان برای شما تا  اكتفاء) حسبک(گويد كه ائمه همين دوازده نفرهستند بلكه به قول 
 .دوازده نفرائمه كفايت می كند و به او نمی گويد كه بعد از قائم كسی نيست

و اين اشاره به اينكه مهديين در وصيتی كه از اسمان نازل شد ذكرهستند و نه فقط در وصيت 
است  و ظاهرًا اينكه همه مهديين و وظايف اهنا در خاتم خاص امام مهدی  رسول خدا 

زيرا خواتيم نازل شده از اسمان دوازده خاتم هستند و اهنم بخاطر اينكه مهديين در حكومت 
كه اهنا  مشاركت می كنند بعد از در گذشت امام مهدی  دولت عدل الهی با امام مهدی 

انرا تاسيس كرده هستند و او قائم واهنا قوام بعداز او  حكام دولت عدل الهی كه امام مهدی 
وذريه ونسل او تعبير ازعده  ند همانطوری كه روايت ها توصيف كردند پس امام مهدی هست

كه با رهربی   ای حكام درمرحله واحد دولتی واحده هستند و ان دولت امام مهدی
خارج  براخرين مهدی  فرزندانش تا قيامت رجعت استمرارخواهد نمود و امام حسين 

 .نوشته شده است مهدی  خواهد شد همه اينها در خاتم امام
صحيفه يا برگی كه با دوازده خاتم ختم يا مهر  رسول خدا : (فرمودند از ابی عبد اهللا 

اولی را باز كن وبه ان عمل كن و دومی را : داد و به او فرمود شده است را تحويل امام علی 
دهد  يل حسين به حسن من تحويل بده كه انرا باز كند و به ان عمل كند وسپس انرا تحو

غيبه ) برسد سومی را باز كند و به ان عمل نمايد سپس به يكی يكی از فرزندان حسين 
 .  61ص: النعمانی

خداوند جل جالله برای هرامامی عهدش را از اسمان نازل كرد : (فرمودند  و از ابی عبد اهللا
غيبه ) كند و به ان عمل نمايدو هر انچه به او مربوط است در خاتم نوشته شده است پس ان را باز 

 .62ص: النعمانی
برای ما فرق بين  و پدرش امام صادق  و در بحث يا محاوره ای كه بين امام موسی 

 انرا در شب وفاتش برعلی  وصيت كه از اسمان نازل شد و بين وصيتی كه رسول خدا 
 .امالء كرد مشخص خواهد شد
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اگر از اين كتاب  يک نسخه به من می : تا اينكه ابن عباس گفت ....ناراحت و اندوهگين شوی
 .278 – 277ص 1ج: اثبات الهداه) از انچه افتاب برمن  طلوع كرده داد عزيز تر

امام علی در روايت آتی چيزی از وصيت كه در خصوص دين رسول خدا است ذكرمی كند از 
از من عهد گرفت در وصيتش كه  رسول خدا : واما چهل وهفتم: (فرمودند امام علی 

: ای رسول خدا شما می دانی كه من مال يا پولی ندارم پس فرمودند: بدهی او را بدهم, پس گفتم
خداوند روزی انرا خواهد رساند وهر گاه امری از پرداخت ديون واجرای ان را می خواستم 

ردم مبلغی معادل هشتادهزار را انجام دهم  تا اينكه خداوند انرا مسير نمود وديون او را پرداخت ك
 .291ص 1ج: اثبات الهداه) دادم وباقی ان را به حسن وصيت كردم تا ان را پرداخت كند

نحوه قتل و مكان دفنش را می دانست كه كالم  از طريق وصيت رسول خدا  امام رضا 
 .در متن روايت اتی مشخص شده است او 

من مسموم وكشته می شوم و در سرزمين غربت دفن : (فرمودند از علی ابن موسی رضا 
اثبات ) ......می دانند خواهم شد انرا از عهدی است از پدرم از  پدرانش  كه از رسول خدا 

 .278ص 1ج: الهداه
هنگام وفاتش  به علی  رسول خدا : (می گويد شنيدم ابا عبد اهللا : از علی ازرق گفت
ما به كشاورزان ظلم نشود و زمين انها را با اجرت كم ای علی در حضور ش: وصيت كرد وگفت

 5ج: شيخ الكلينی − الكافی ) بيشتر نكنند ومسلمانی به مسخره گرفته نشود منظورش اجيراست
 .284ص

ای : فرمودند در وصيتش به علی  رسول خدا : (فرمودند واز ابی جعفر بن محمد 
: پس انها را فراگير انگاه فرمودند علی تو را به خصلت هايی برای خودت وصيت می كنم

خداوندا او را ياری كن, اول صداقت تحت هرشرايطی و دروغی از شما سرنزند, دوم ورع و 
تحت هيچ شرايطی به خيانت راضی مباش, وسوم ترس از خداوند انگار كه او را ميبينی, چهارم 

بهشت برايت می سازد, زيادی زاری وگريه برای خداوند كه با هر قطره اشكی هزارمنزل در 
پنجم بذل وبخشش مال و خونت برای غير دينت, و ششم به سنت من عمل كن در نمازم و روزه 
ام و صدقه دادن من و اما نماز همان پنجاه و يک ركعت و روزه سه روز در هر ماه پنجشنبه اول 

: ينكه بگويندماه و چهارشنبه وسط ماه وپنجشنبه اخرش واما صدقه انقدر در ان سعی كن تا ا
اسراف كردی ودرحالی كه اسراف ننمودی پس نماز شب را برپا دار ونماز شب را برپادار ونماز 
شب را برپادار و نماز زوال را برپادار و نماز زوال را برپادار و نماز زوال را برپادار وقرائت قران 

ء مسواک بزن ومحاسن را در هرحال بخوان ودست هايت را به هنگام نماز باال ببرو در هر وضو
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يا حسن اخالق را برپادار و از بد اخالقی پرهيزكن واگر اين كار را انجام ندادی بجزء خودت 
 .347ص 2ج: دعائم االسالم للقاضی النعمان المغربی) كسی را مالمت نكن

را اورده كه جهت اختصار  ودر اين انجا روايات ديگری از اجزای ديگروصيت رسول خدا 
در شب  نياوردم وانچه ذكر شد در خصوص بحث است  كه همان اثبات وصيت رسول خدا 

امالء كرد واميرالمومنين با دستخط خود انرا نوشت واين وصيت  وفاتش كه انرا برای علی 
 .غير از وصيتی است  كه از اسمان نازل شد
محتوای : تاكيد كرده گفت كتاب مكاتب الرسول كه در مورد اين مساله احمدی ميانجی در 

 . اين احاديث اين است كه وصيت برد وقسمت بوده است
قسمتی از خداوند تعالی به رسولش كه با دوازده ختم از طال مهرشده است وبرای هر امامی  − ا

 .يک خاتم كه در ان به انجا بايد دهد نوشته است
كه در ان اموری كه در اخبار واحاديث  ی انرا برای عل وقسمت دوم رسول خدا  − ب

ای علی شما مرا غسل كن وكسی غيراز شما : (روايت شده به ان اشاره شد همانند گفتارش 
اسم سومش مهدی, او اول  − ای علی بعد از من دوازده امام خواهد بود (, )مرا غسل نكند
 .99ص2ج: االحمدی ميانجی −مكاتب الرسول ) مومنين است

متن وصيت همانی كه قبالً ذكر شد كه كفايت بيان اوصياء از ائمه ومهديين تا روز مهمرتين 
برای بيان اين  قيامت می كند وغير از ان متنی ديگر وجود ندارد كه انچه را رسول خدا 

موضوع نوشته ثابت كند و اين وصيت تنها سندی است كه می توان برای جهت شناختن اوصياء 
امت اعتماد كرد و هر كس كه از ان اعراض يا روی برگرداند او از اتباع تا روز قي رسول خدا 
را قبول نكردند وبه ان مخالفت  است كه وصيت رسول خدا ) عمر و ابو بكر(اول و دوم 

كردند وبه او می گويم وصيتی را برای ما بياور كه اوصياء را يكی يكی تا روز قيامت از فهم 
. نوشته شده باشد وسعی او برای چيزی غيرممكن خواهد بود رسول وبا قلم اميرالمومنين 

 . بخاطر اينكه وجود ندارد بغير از وصيتی  كه انرا ذكر كرديم
وحمد وسپاس خداوند كه ما را هدايت نمود ودر حالی كه اهل هدايت نبوديم مگراينكه 

 .اوخواست ومارا هدايت نمود
 :ذكر وصيت پيش ابناء عامه

به علت اينكه با مذهب اهنا تعارض  با توجه به دوری ابناء عامه از مساله وصيت رسول خدا 
دارد و در حالی كه خداوند انرا در بعضی ازكتاهبايشان ظاهرنموده است وبا توجه به اينكه منكر 

در  به علی درشب وفاتش است, اما انچه رسول  ان هستند منظورم مساله وصيت رسول 
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ر نموده پدر مراحل حياتش وقبل از وفاتش اورده كتب شان را  فت امام علی اثبات خال
است و راهی برای انكار ان ندارد واما انچه در اين بحث برای ما مهم است ذكروصيت اخر 

 .است بعضی از انچه ابناء عامه در كتاب هايشان ذكركرده اند را می اوريم حيات رسول 
ای علی : (را ذكركرده است ين روايت از رسول خدا عجلونی دركتاب كشف الخفاء ا

امالء كرد وعلی نوشت وجربايئل شاهد بود پس  پس رسول . صحيفه ودواتی برای من بياور
هركس به شما بگويد كه انچه در صحيفه  است را به غير از : راوی گفت) وصيت را تا كردند

هد بود می داند دروغ می گويد وحرف او كسانی كه انرا امالء كرد و كسی كه  ان را نوشت  وشا
 .384ص 2ج: كشف الخفاء) را قبول نكنيد

ابن جوزی در كتاب موضوعات خود اين روايت را با كمی زياد كردن وسعی در تضعيف روات 
 .زيرا با عقيده او در خالفت ابوبكر وعمر وعثمان تعارض دارد. ان وطعنه زدن به ان اورده است

همان بيماری كه بيماری رسول خدا : از ابی عرفجه از عطيه گفت. : (....ابن جوزی گفت
در ان از دنيا رفت در حالی كه حفصه وعايشه پيش او بودند به اهنا گفت دنبال خليلم بفرستيد 

با او كاری نداشت  پس فرستادند و ابو بكر امد وسالم كرد و وارد مجلس شد ولی رسول 
فرمود دنبال خليلم بفرستيد پس دنبال عمر فرستادند پس او امد انگاه رفت پس به اهنا نگاه كرد و

با او كاری نداشت پس به اهنا گفت دنبال خليلم  وسالم كرد و وارد شد وچون رسول 
فرستادند وچون امد وسالم كرد و واردشد و پس از اينكه نشست به  بفرستيد پس دنبال علی 
امالء كرد وعلی  واتی بياور انگاه رسول خدا ای علی صحيفه و د: اهنا گفت برويد و فرمود

 پس صحيفه جمع شد و هركس به شمابگويد كه انچه . نوشت جربايئل شاهد شد
) درصحيفه است رابه غيراز كسی كه انرا امالء كرد وانرا نوشت می داند حرف او را قبول نكنيد

 .377ص 1ج: الموضوعات
را برای شيعه اش روايت كرده تا با ان اوصياء كسی كه اين وصيت را نوشت به ماخربدادكه ان

 . نقل كردند تاروزقيامت رابشناسند ونزديک به اين روايت انچه خواص از امام صادق 
خليلم را دعوت كنيد دنبال : دربيماری كه با ان ازدنيا رفت فرمودند رسول خدا : (فرمودند

خليلم را دعوت : به انها نگاه كرد واعراض نمود وگفت پدرانشان فرستادند پس رسول خدا 
فرستادوپس ازاينكه اورا ديد شروع كرد به صحبت كردن با او وپس از  كنيد پس دنبال علی 

در مورد : اينكه بيرون رفت او را ديدند وبه اوگفتند خليل شما چه صحبتی باشما كرد پس گفت
 – 328ص 1ج: الكافی) درب بازمی شودهزار درب با من صحبت كرد كه از هردری هزار

329  . 
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محمد به علی در  با اين حجت برابناء عامه الزم می شود وحتم می دانند انچه رسول خدا 
همانطوری كه روايت ها واين روايت  ان صحيفه وصيت كرد و راهی ندارند بجزء امام علی 

 .به ان شهادت ميدهد
 :وصيت  تنها راه است

بعد از اينكه بر واجب بودن وصيت برهر مسلمان ثابت شد وترک ان مستلزم است كه انسان به 
قبل از مرگ يا به  مرگ جاهليت بميرد و همين طور ثابت شد كه همه پيامربان وائمه 

در شب وفاتش وصيت نمود  خصوص هنگام وفاتشان وصيت نمودند ورسول خدا 
وز قيامت گمراه نخواهند شد و دچار اختالف نمی شود واگرامت بر وصيت اعتماد كنند تا ر

بر ان تاكيد می  پس حتم نيازاست كه در اين وصيت امر جديد باشد وغير از انچه رسول 
كرد در حين حياتش از جمله واجب بودن اطاعت ازخليفه وائمه از فرزندانش است, واال اگر 

تلف بر ان تاكيد می كرد و ان خالفت در مناسبات مخ وصيت  بر علی تنها بود رسول خدا 
 .است علی 

واصحاب مقربين در شناخت تفاصيل اين وصيت چيست  پس اين هم حرص از امام علی 
واهنا حادثه غدير را با چشم  را نمی دانستند در خالفت رسول خدا  وايا اهنا حق علی 

است كه خالفت حق  با صراحت اعالم كرده ديدند اضافه بران صدها باراست كه رسول 
 .است ومبنی بر اينكه او داناتر و نزديكرتين و باعلم ترين وپاكرتين يارانش است علی 

امالء كند اصحابش امثال سلمان   نمی دانست وصيت برعلی وحتی اگر رسول خدا 
شک نمی كردند پس  محمدی وابوذر ومقداد وغير اهنا درحقانيت علی درخالفت رسول 

در تبليغ ان به امت حرص وجودش زيادی  دی وجود داشت كه رسول خدا حتم امرجدي
 .داشت

زد وحاشا رسول  وپس از اينكه عمر بن خطاب اهتام هزيان وگزافه گويی را به رسول خدا 
نوشت وخاصه ترين اصحابش سلمان فارسی  س وصيت را برای امام علی پ, خدا 

 .ابوذر و مقداد را به عنوان شاهد ان قرار داد همانطوركه بطورمكرر اين موضوع ذكر شد
واصحابش بر نوشتن وشنيدن اين وصيت تاكيد  وامام علی  وحرص رسول خدا 

فتن راه هايی براهميت اين وصيت دارد واينكه باعث هدايت امت به صراط مستقيم و اهنا را از ر
كه باعث جدا كردن اهنا از حق خاص می كند هنی خواهد نمود, وبه خاطر اينكه اين وصيت بثمر 

به باد فنا از بين نرود وتا اينكه اين   وعلی  برسد وزحمات وخستگی های رسول خدا 
به سبب اين وصيت  برسد رسول خدا  واوصيای او وصيت به شيعه ومحبين رسول 
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زيادی كشيد ودرسكرات موت وحتی هنگامی كه عمرهتمت گزافه گويی را به او سختی های 
و عمر نمی . (نمود وحاشا واين هتمت كه باعث شد خلل در رسالت ودين از اساس شد

 ).دانست
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم ﴿: او همان كسی است كه خداوند تعالی در مورد او گفت َوَما آَتاُكُم الرَّ

انچه رسول برای شما اورده را قبول داريد وانچه را بر شما هنی كرده  منكر ( ﴾َفانَتُهواَعنُْه 
 ).داريد

دستور  ودرحالی كه در كوچكرتين وبزرگرتين امور خداوند به اهنا امر كرد از رسول خدا 
اهنم در مهمرتين وعظيم ترين وثيقه ای,  بگيرند پس چگونه امكان تشكيک در كالم رسول 

خواهد نوشت و باعث كفالت تكليف امت اسالمی تا روز قيامت  خواهد  سول خدا كه ر
 !!!شد 

اگراين وصيت وال اقل مهمرتين جزء ان به شيعه نرسد انگاه در اين همه سعی وتالشی كه رسول 
نمود فايده ای وجود ندارد وهم امت بخصوص شيعه فاقد امان خواهد شد وان هم  خدا 

مكتوبی برای شما می نويسم كه بعد از من : (در مورد ان فرمودند وصيتی كه رسول خدا 
مرباء از اينكه باعث   وخداوند ورسول او و وصيش علی) هرگز دچار گمراهی نمی شويد

وبانی محروم شدن همه امت از اين وصيت كه باعث وبانی كفالت بيان اوصياء تاروزقيامت می 
به اوسپرده  يعه اش برساند تا امانتی كه رسول خدا انرا به ش شود وحتم بايد امام علی 

 .را به نحوء احسن انجام داده تا نسل های ديگر تا روز قيامت گمراه نشوند
حال اگرحتم نيازهست كه وصيت به شيعه و مخلصين برسد وتاكيد می كنيم كه هدف از 

د نوشت باخط خو درشب وفاتش امالء كرد وعلی وصيت همان است كه رسول خدا 
طلب كرد وايا برای كسی ممكن است كه با وصيتی غير از  در صحيفه ودواتی كه رسول خدا 

وصيت كه سابق ان را ذكر كرديم كه دران اسماء اوصياء از ائمه ومهديين از نسل امام مهدی 
 است  بيايد. 

غير از   علیامالء كرد به  تاكيد می كنم كه روايتی وجود ندارد كه متن انچه رسول خدا 
 .ان وصيت

وهمه را مورد خطاب قرار می دهم كه ايام توانند با وصيتی ديگر غير از اين وصيت  بيايند زيرا 
انرا امالء كرد غير از انچه كه  دنبال همه روايت ها رفتيم واثری از متنی كه رسول خدا 

ان را نقل كرد ) رحمه اهللا عليه(ذكرشد وجود ندارد واز قرار معلوم روايتی كه شيخ طوسی 
 مهمرتين جزء وصيت را ضمانت می كند واهنم تعيين اوصيای خود توسط رسول خدا 

مساله در اين  تاروزقيامت است زيرا واليت ومعرفت امام بعد از معرفت خداوند تعالی مهمرتين
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كافی (است وبه همين خاطر روايات زيادی اشاره كرده است وهركس كه بخواهد می تواند به 
وغيره از كتب حديث مراجعه كند واگراين تنها وصيتی است كه ) 18وسايل شيعه ج(و ) 1جزء

در شب وفات است وبطورمطلق راه ديگری وجود ندارد وكسی كه سعی در  متن رسول خدا 
ندازی يا رد ان است شريک عمر بن خطاب در اعرتاضش بر نوشتن اين وصيت در شک برا

 .به عنوان اينكه او هزيان می گويد واو مرباء است اهتامش به رسول خدا 
عمر بر نوشتن ان اعرتاض كرد زيرا او می داند اگر نوشته شد امكان اعرتاض برخالفت امام 

ارزان كه برای ان برنامه چيده بودند غير ممكن را نخواهد داشت وتحقيق ملک دنيوی  علی 
می شد وهركس كه امروز بر وصيت اعرتاض كند وبه ان اعرتاف نكند همانند عمر است, اهنم به 
علت ان است كه می داند اگربه ان اعرتاف كند حق مهديين با ان ثابت می شود واينكه اول 

يعی ست كه كسی كه دنبال هوای همان يمانی موعود است وطب مهديين برای امام مهدی 
نفس وماندگاری در زمين باشد  وخواستار دنيا و زينت ان  وتابع شهوات منجسم خواهد بود 
پس امرهمانطوری كه شروع شد برخواهد گذشت همانند اسباب وداليلی كه به خاطر ان عمر 

اض می بر نوشتن وصيت اعرتاض كرد همان اسبابی كه به خاطر ان معرتضين بروصيت اعرت
 .كنند

اگر وصيت با دو روايت مختلف نقل شده باشد شايد انجا حق اعرتاض وتشكيک به يكی از اهنا 
در شب وفاتش به علی  واثبات ديگری وجود داشت تا اينكه دست خالی از انچه رسول خدا 

  امالء كرد نباشيم ولكن متن واحد روايت واحدی وجود دارد كه با رد ان وصيت رسول
با توهين جواب  شب وفاتش رد خواهد شد وامت از بركات ان محروم و رسول خدا در  

احسان داده می شود وبرای مردم برخدا حجت ميشود كه اوصياء را تاروز قيامت مشخص 
 .نكرده است

ولی خداوند حجت بالغ بر مردم است وبخاطر اينكه جواب اهنا داده می شود وصيت رسول 
د وشما انرا رد كرديد زيرا با هوای نفس ورغبتهای دنيوی شما به دست شما رساني خدا 

َما َجاءُكْم َرُسوٌل بَِما الَ َتْهَوى َأنُفُسُكُم اْسَتْكَبْرُتْم َفَفرِيق ﴿: منجسم نيست وگفتارتعالی َأَفُكلَّ
ْبُتْم َوَفرِيق َتْقُتُلونَ  شما نمی ايد هر گاه فرستاده ای برای شما فرستيم وبا هوای نفسانی ( ﴾َكذَّ

واما هر كس بگويد كه وصيت تنها خربی ) تكرب كرده بعضی را كشته وبعضی را تكذيب كرديد
ماهمين : احاد است كه استدالل با ان امكان پذيرنيست واين ازجهات مختلف مردود است

ن طورايمان نياورديم مگر اينكه از امام معصوم صادر شده باشد بلكه از ائمه بر ان وصيت به قرائ
مختلف تاييد شده كه ايمان داشتن قطعی بودن ان واجب است همانطوركه به طور مفصل در 

 .مورد اين بحث صحبت خواهد شد
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 :هر كس وصيت را رد كند از واليت خارج است
روايت های صحيح زيادی وارد شده كه روايت های اهل بيت را رد نكنيم به هرسببی مگر اينكه 

بت و صحيح باشد و انذار واخطارمی دهد كه هركس كالم ائمه مخالف قران كريم وياسنت ثا
را رد كند به معنی خروج ازواليت است وبعضی از اهنا به صراحت رد روايت را  رد كالم  

 . خداوندتعالی می دانند
واكثرعلماء ويا مدعيان علم ودين به محض اينكه روايتی را بشنوند كه با عقلهای ناقص اهنا 

مخالف هوای اهنا باشد بالفاصله شروع به رد ان وتوصيفش به عنوان اينكه  منسجم نيست ويا
 .اسرائيلی ويا قرارداده شده است

اظهار نادانی نمودند زيرا دين خدا با عقل های مردان مورد  اصابت  ودر مقابل كالم ائمه 
ر پيامربی قرار نمی گيرد واينكه حديث اهنا سخت وسنگين است وانرا نمی تواند تحمل كند مگ

 .ارسال شده يا ملک مقرب ويا بنده ای كه خداوند قلبش را برای ايمان امتحان نموده است
حديث آل محمد سخت وسنگين است, : فرمودند رسول خدا : (فرمودند از ابی جعفر 

وكسی به ان ايمان نمی اورد مگر ملک مقرب ويا پيامبری مرسل ويابنده ای كه خداوند قلبش را 
مان امتحان نموده است پس انچه از حديث آل محمد برشما واردشده وقلب هايتان با ان برای اي

نرم شد وانرا شناختيد پس انرا قبول كنيد وانچه قلب هايتان از ان بيزاری كرد وانكارنمود انرا به 
) حديث(خدا وبرای رسول او وعالم از آل محمد بسپاريد كه هركس باشما به چيزی از ان 

ودر حالی كه معنی انرا درست ندانستيد وتحمل نكرديد و بگويد به خدا اينطور نبود صحبت كند 
 .455ص 1ج: الكافی) وانكار همان كفر است. وبه خدا اينگونه نبود

هركسی كه حديثی از احاديث آل محمد را انكار كند به كفر  با اين حديث رسول خدا 
را بدون  ركس وصيت رسول خدا محكوم می كند حتی اگر مخالف عقلش باشد واالن ه

حجت انكار كند و وصيت حتی مخالف قران نيست بلكه موافق قران است همانطور كه خواهد 
امد ونه مخالف سنت بلكه خودش سنت است ونه باعقول مخالفت می كند بلكه بله مخالف 

می چرخد ودر  اهواء شيطانی ودلهای مريضی است  كه حول عداوت اهل بيت 
 .ی اهنا را می خواندظاهردوست

به خدا مهمترين اصحاب من با صبرترين وفقيه ترين, حافظين : (در روايت صحيحی از باقر 
سر برای حديث ها هستند وبدترين انها پيش من همان كسی كه حديثی منتصب به ما واز ما 

فته را روايت شده بشنود وان را درک نكرد  بيزاری جويد وان را تكذيب كند وانهكه ان را گ
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تكذيب كند و نمی داند شايد حديث از ما گفته شده باشد وسندش برای ماباشد به خاطران اين 
 .591ص 3ج: , السرائر223ص 2ج: الكافی) تكذيب از واليت ما خارج می شود

وسبحان اهللا اينجا صحبت در مورد حديث كه عقل انرا قبول نمی كند ونفوس از ان به تنگنا می 
هركس همچنين حديثی را رد كند امام او را بعنوان خارج از واليت اهل بيت ايند واين وجود 

خارج شود وارد واليت شيطان می  توصيف می كند وبدهی است هركس كه از واليت اهنا 
 را رد می كنند چيست ? پس عذركسانی كه وصيت رسول خدا ) پناه به خدا(شود 

تاييد شده با روايت های زيادی كه مضمون ان در حالی كه در موثق ترين كتب شيعه ذكر شده و
را كامل می كند واينكه سندش همانطوری كه به طورمفصل خواهد امد معترب است انشاءاهللا 

 .تعالی
فدايت شوم اگر مردی از جانب شما پيش : (گفتم به ابی عبد اهللا : از سفيان بن سمط گفت

ه های ما از ان در تنگنا قرار گيرد تا اينكه او ما بيايد و از عظمت امر از جانب شما خرب دهد وسين
 .ايا در مورد من با شما صحبت می كند: فرمودند پس ابی عبد اهللا : را تكذيب كنيم گفت

انرا به : فرمودند. خير: گفتم او می گويد كه شب روز است و روز شب ?: فرمودند. بله: گفتم
 .577ص: بصائرالدرجات) يب كردیمابسپار كه اگر تو او را تكذيب نمودی ما را تكذ

به عدم رد خرب و ورايات حتی اگر ناقل ان بعنوان دروغگو  بلكه بيشرتاز اين هم ائمه 
 .شناخته شده وخرب مخالف عقل است امر می كند

فدايت شوم مردی از : گفتم به ابی عبد اهللا : (از سفيان بن سمط در روايتی صحيح گفت
جانب شما بيايد كه به دروغگويی معروف است پس به حديث شما صحبت می كند كه بر ما 

به شما می گويد كه شب همان روز است : فرمودند كه ابی عبد اهللا .  گران می باشد
كذيب اگربه شما بگويد كه من اين را گفتم او را ت: فرمودند. خير: گفتم وروزهمان شب است ?

 .76ص: مختصرالبصائرالدرجات) نكنيد واگر اين كار را كرديد پس ما را تكذيب كرديد
اعتقاد دارم كه اگرعاقلی اين روايت ها را بشنود جرات پيدا نمی كند يک روايت را تكذيب كند 

از تكذيب خرب حتی اگر محال  وحتی اگر غير معقول باشد بلكه در روايت سابق امام صادق 
چون ناقل اين خرببه دروغگويی معروف است وبا اين !! گفته شب روز و روز شب  بود وچون

 كه برای رد روايت اهل بيت ) علم رجال(از اعتبار ساقط می شود بيشرت قواعد حديث 
وضع هناد شد ساقط می شود وتنها به خاطر راوی مورد اعتماد نيست ويا به غيرحق معتقد است 

 ا غير صحيح تقسيم می شود در حالی كه قواعد اهل بيت وحديث براساس ان به صحيح ي
در حديث هر انچه را موافق قران وسنت صحيح است استفاده واستفاده از هر انچه مخالف ابناء 
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عامه وترک انچه موافق اهنا در تعارض روايات وغيراز ان از ضوابط كه در اين بحث ها جای ان 
 .نيست

بلكه روايت های وارده انذار واحضار ميدهد از تكذيب روايتی وحتی اگر دروغگو حتم 
با كالمشان امر ديگری را تصديق كنند غير از  خالف روايت را نقل كرده باشد واينكه ائمه 

 .ان كه برای شنونده قابل هضم باشد
غ كرد نگو كه اين باطل به كسی كه تورا از ما امری ابال: (.... در روايتی صحيح اما رضا 

است وحتی اگر واقع را خالف ان بدانی زيرا تو نمی دانی چرا گفت, وبرچه وجهی و وصفی 
 .558ص: , بصائرالدرجات59ج: روضه الكافی) است

بلكه بيشرت اين روايات وارده شده كه از تكذيب خرب حتی اگر ناقل ان فاسد العقيده ومذهب 
اگرمرجئی و : (ی می كند همانطور كه در ورايت صحيح امدههمانند خارجی وقدری ومرجئی هن

قدری و خارجی با حديثی امدند كه انرا به ما نسبت دهند تكذيب نكنيد زيرا شما نمی دانيد 
 .187ص 2ج: بحار االنوار) وشايد چيزی از حق در ان باشد وشما خداوند را تكذيب می كنيد

صفات كه بيش مردم مرفوض است توصيف شود وبا پس شما را بخدا اگر روايتی با اين همه موا
از تكذيب ان هنی می كنند بلكه انرا خروج از واليت وتكذيب خداوند  اين وجود ائمه 

تعالی وكفرمی دانند وبه تفكر در ان وعدم رد وتكذيب ان ارشاد می كنند, پس چطور ممكن 
دری ويا دروغگو روايت است روايت وصيت را رد كرد وان هم از خارجی و يا مرجئی ويا ق

نمی شود ومخالف قران وسنت وعقل نيست بلكه موافق قران وسنت وعقل است وبيشرت 
روايتها از قرائن داخلی وخارجی با ان منجسم هستند كه بيشرت بزرگان علماء ومحدثين بر اهنا 

قطعی است واين همانی است كه اهل علم  اعتماد كردند واهنم وصدورش از رسول خدا 
يث در كتاهبايشان به ان اقرار كردند وامكان شک به ان وجود ندارد مگراز طرف منافق و رد حد

 .ان بعنوان كفر و خروج از واليت همانطوری كه در روايت قبلی در اين مورد صحبت شد
را تكذيب كرد وسعی در تشكيک در ان را  به اندازه كافی بر كسی كه وصيت رسول خدا 

 .يل كه انرا تاييد می كند عار استدارد  بااين همه دال
نسبت داده شده وايا دروغی  واينكه روايات دروغين كجاست كه بصورت دروغ بر ائمه 

خداوند به : (مانده است كه خداوند تعالی انرا مفتضح نكند حتی اينكه بعضی از علماء گفتند
 .58ص: ملیشرح الدرايه برای عا) كسی كه به احاديث دروغ پندارد مستور نمی كند

روايات دروغين كجا هستند در حالی كه تا االن برای كسی كشف نشده است بعد از اين هم 
سعی وتالش كه صحبت كنندگان در اين موضوع كردند واين نيست بجزء ترس بچه از صدای 

 !!غريبه  در حالی در اغوش خانواده اش محفوظ است 



  ٥٦................................................................. وصيت ووصي 

 

 

ی شده ومتشابه ان هستند و مورد قبول پس مبالغه تشكيک در روايات بحجت اينكه دست كار
نيستند در حال حاضر اخبار دستكاری شده توسط كسی نمی بينيم كه شيعه به ان عمل كرده و به 

ويا علماء در كتاب های موفق و مورد اعتماد انرا نقل كردند و يا به ان استدالل . اعتماد نمود
را روايت  وصيت رسول خدا  نمودند درحالی كه زعيم طائفه و ريئس ان شيخ طوسی كه

كرده وبه ان در كتاب غيبت استدالل نموده و او صاحب دو كتاب از چهار كتاب كه در ضمره 
كتب مورد اعتماد شيعه وعلی الخصوص ومذاهب بران هناده شده واعتماد كردند واهنا هتذيب و 

) رحمه اهللا(صدوق استبصار ودو كتاب ديگر كافی شيخ كلينی و من اليحضره الفقيه برای شيخ 
هستند ولی غريب نيست كه روايات اهل بيت در اين زمان رد می شود در حالی كه رسول خدا 

و رسول اكرم مردم را  .... اهل انرا به كسانی كه معروف منكرو منكررا معروف می بينند 
هستند  واهنا انصار و ياران امام مهدی  −توصيف می كند كه هبرتين اهل همه زمان هستند  

 .وعرتت طاهرش برترنمود خداوند اهنا را به خاطرتصديق روايات رسول خدا  –
كه ظاهرًا از مضامين وصيت كه رسول خدا در شب وفاتش  وحال روايتی آتی از رسول خدا 

ای : (گفته بوده است واهنم بخاطر اينكه همانند سياق وصيت به قول رسول  به علی 
 .شروع شده است...) علی

در حديث طوالنی در  از امام جعفر بن محمد از پدرش از جدش از علی ابن ابيطالب 
ای علی بدان كه عجيب : (به او گفت كه در ان ذكر می كند كه رسول خدا  وصيت پيامرب

ترين مردم در ايمان و عظيم ترين انها دريقين, قومی در اخرزمان هستند به پيامبری نمی رسند 
كمال ) ی ومحجوب می شود پس با سياهی بر سفيدی ايمان می اورندوحجت بر انها مخف

 .288ص 1ج: الدين
وسياهی بر سفيد همان روايات هستند وكسی كه روايات اهل بيت را با حجت های واهی رد 

همانطور كه روايات قبلی ياد  − كند يقين وايمان ناقص دارد بلكه كافر و خارج از واليت است 
ياری رساندن به قائم به اهنا نمی رسد زيرا ياران قائم عظيم ترين مردم در اوری كردند وانتظار 

هستند و روايات زيادی در مدح مصدقين ) سياهی بر سفيد(يقين هستند واهنا مومن به روايات 
كه در ياداوری همه اهنا در اين بحث امكان ندارد وفقط  ومسلمين برای روايات اهل بيت 

 . اكتفاء می كنم مختصربه اوردن سه روايت
كجای ان : فرمودند. ايمان مالئكه: گفتند كدام ايمان عجيب تر است ?: (از رسول خدا 

وكجای ان : فرمود . ايمان ما: گفتند .عجيب است در حالی كه وحی برانها نازل می شود
در ايمان قومی : پس كدام ايمان ? فرمودند: گفتند .عجيب است در حالی كه شما مرا می بينيد
 .    300ص 17ج: مستدرک الوسائل) اخر زمان كه ايمانشان سياهی برسفيد است
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وارد شديم كه حرث به  من وحرث بن مغيره وغيره بر ابی عبد اهللا : (از صفوان صيقل گفت
نمی خواهد مگرحديث ما را بشنود در حالی كه  −منظورش منصورصيقل  −كه اين : او گفت

اين مرد از مسلمين ومسلمين از : فرمود پس ابی عبد اهللا . اهدنمی داند كه از او چه می خو
 .544ص: بصائرالدرجات) نجباء هستند

) سگ تسليم(پيش ما مردی به كليب : (گفتم  به ابی عبد اهللا: واز زيد ابن شحام گفت
من تسليم هستم پس او را : شناخته می شود در مورد شما صحبتی نمی شود مگراينكه بگويد

ايا منظور از تسليم را : وانگاه فرمودند .پس بر او رحمت فرستاد: فرمود. كليب تسليم ناميديم
إنَّ الَِّذيَن آَمنُوْا ﴿ :ات است قول تعالیبه خدا اخب: پس ساكت شديم انگاه فرمودند می دانيد ?

الَِحاِت َوَأْخَبُتواْ   .545ص: بصائرالدرجات) ﴾َوَعِمُلوْا الصَّ
 :به امام مهدی  وصيت از رسول 

در شب وفاتش صحبت طوالنی شد واهميت  بعد از اينكه دراثبات وصيت رسول خدا 
واز . وفايده زيادش برای امت واينكه باعث هدايت امت در هرزمانی به امام حقشان می گردد 

گمراه كه به اتش دعوت می كند دور گرديم  نور وروشنايی وصيت را  اتباع وپيروی از ائمه 
 .را قرار می دهيم مام مهدی وانتقال ان از امامی به امام ديگر تا قيام ا بعداز رسول 

من در زمين خليفه ی ( ﴾إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض َخِليَفة﴿: بود و وصيت قبل ازخلق ادم 
انگاه  وهمينطور ادمه يافت از همه انبياء ومرسلين تا روز قيام امام مهدی ) خواهم گماشت

وان را كلمه باقيه در ( ﴾َمًة َباقَِيًة فِي َعِقبِهِ َوَجَعَلَها َكلِ ﴿بعد از او به ذريه ونسل او مهديين اجرا شد 
 .تا روز قيامت مشخص نمود وخداوند خالفت را برای رسول خدا ) عقبه او قرار هناد

وحی كرد كه من پيامبری از پيامبرانم  خداوند به پيامبر : (در حديث طوالنی از امام باقر 
داز كامل شدن دينم و مشخص شدن حجتم و بر تو ونه رسول از رسل خود را از دنيا نبردم مگربع

از ان دو فريضه مانده است كه نيازهست ان را به قومت ابالغ كنی فريضه حج وفريضه واليت 
) وخالفت بعد از خودت ومن زمينم را بدون حجت نمی گذارم واصالً انرا خالی نمی گذارم

 .133ص: اثبات الهداة
نمود و در وصيت شب وفاتش خلفاء خود را تا روز قيامت  انگاه رسول خدا امر خداوند را اجرا

ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوالّلُه َسِميٌع َعِليمٌ ﴿مشخص نمود واهنا ائمه ومهديين هستند  يَّ ذريه ( ﴾ُذرِّ
 ...). هستند نسلی از نسل ديگر 
وشما انرا به وصيت تحويل : فرمود به علی  رسول خدا : ( ودرحديثی از ابی عبد اهللا

وصی شما انرا تحويل اوصياء شما از فرزندانت يكی بعد از ) منظورش وصيت(می دهی 
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ديگری می دهند تا اينكه تحويل هبرتين اهل زمين بعد از شما گردد وامت به شما كفر خواهند 
 .259ص 1ج: اثبات الهداه) ورزيد وبه خاطر شما دچار اختالف شديدی می شوند

َما َولِيُُّكُم الّلُه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُواْ ﴿: در قول تعالی از ابی عبد اهللا  ولی شما خداوند و ( ﴾إِنَّ
َما﴿: (فرمودند) رسول و كسانی كه ايمان اوردن منظورش اوالتر از شماست ويا محق تر از  ﴾إِنَّ

كسانی كه ايمان اوردند منظورش علی  ﴾َوالَِّذيَن آَمنُواْ ﴿. شما در امور ونفس واموال شماست
 .442ص 1ج: اثبات الهداه) واوالدش ائمه تا روز قيامت است

بعد از حسن وحسين امامت در دو برادر قرار نمی گيرد بلكه در : (فرمودند واز ابی عبد اهللا 
 .316ص 1ج: كافی) اعقاب واعقاب اعقاب

هنگامی كه در مكه قيام می كند همراه  حال روايت هايی كه ياد اوری می كند كه امام مهدی 
ودليل اثبات صداقتش پيش مردم خواهد بود واين ) وصيت(است  او عهد رسول خدا 

 .برعظمت وصيت واهميت ان داللت می كند
بين ركن ومقام با او بيعت می كنند وهمراهش : (.... درحديثی فرمودند از امام صادق 

 .282ص: غيبه النعمانی) كه فرزندان از پدرانشان به ارث برده اند عهدی از رسول خدا 
از مكه بيرون می ايد وكسانی كه با او هستند سيصد و اندی ركن ومقام با او بيعت : (واز اهنا 

وپرچمش وسالحش و وزيرش با او خواهد بود پس منادی ندا  ميكنند وهمراهش عهد رسول
می كند در مكه به اسم او وامرش از اسمان حتی اينكه همه اهل زمين بشنوند اسمش اسم پيامبر 

وپرچمش و سالحش دچار اشتباه  است حتی اگر در او دچار اشتباه شويد درعهد پيامبر 
 .223ص 25ج: بحاراالنوار) وترديد خواهد بود

دچار اشتباه شديد  تاكيد می كند كه اگر در شناخت قائم  ر روايت سابق امام صادق د
دليل همان وصيتی خواهد بود كه فرزندان از پدران به ارث بردند وبعداز اين توضيح دادن 

 .معنايی ندارد زيرا انچه واضح است توضيح نيازی نيست
ود می دهد همانطوری كه در بحث وهر امامی هنگام وفات وصيت را تحويل امام بعد ازخ

بعدی خواهد امد كه هر امامی هر چه از علم دارد در اخرين دقايق حياتش به امام بعد ازخود ياد 
بر ان شيعه متفق هستند ونيازی در اطاله كالم  بدهد وصحبت در امامت ائمه تا امام مهدی 

 .منتقل می شويم م مهدی در اين خصوص وجود ندارد وبه انتقال به ذريه ونسل بعداز اما
 :وصيت بعد از امام مهدی 

تكليف باقی خواهند ماند در ) روحم فدايش باد(  بدون شک بعد از استشهاد امام مهدی
در حكم خيلی  دولتش و تا روز قيامت استمرار خواهد داشت زيرا مدت بقاء امام مهدی 
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به نسبت مدت زمانی كه بشريت در كم است كه روايت ها بين پنج تاچهل سال مردد است واين 
دولت باطل زندگی كرد خيلی كم است دولت باطلی كه هزاران سال طول كشيد ومتصورنمی 
شود كه خداوند تعالی دولت باطل را هزاران سال ودولت حق را چهل سال قرار دهد كه در اين 

بشريت در (.... : در كتاب روز موعود اشاره می كند ومی گويد) رحمه اهللا(موضوع شهيد صدر
االم ومشكالت هزاران سال زندگی كرده كه مقدمه است برای امدن موعودشان كه با دولت 
جهانی خواهد امد وبعد از ان معقول نيست كه اين دولت درمدت زمان كوتاهی باشد زيرا در 

وبه تاكيد اين از .... اين صورت االم ومصيبت های بشريت بيشرتاز سعادتشان خواهد بود 
اسن حكمت الهی نخواهد بود بلكه حتی دولت سعادت نمی تواند برابر دولت سختی باشد مح

 .596ص: اليوم الموعود) مگر اينكه سعادت خيلی بيشرتاز االم وسختی باشد
صحبت می كند و بطور مستقيم   بلكه ده ها روايت به استمرارحكم بعد از امام مهدی 

 .بودحكومت ذريه  ونسل او بعد ايشان خواهد 
كه در  درحديث طوالنی با رسول خدا  ازپدرش از اميرالمومنين  از امام رضا 

او را با : (ودر مورد مدت حكومتش  در مورد مهدی اخرش خداوند تعالی به رسولش 
سربازانم وبا مالئكه خود ياری خواهم رساند تا اينكه دعوتم را اعالم كند و خلق را بر توحيد 

عيون ) ملكش را دائم روزها را بين اولياءم تا روز قيامت طول خواهد كشيد من جمع كند انگاه
 .138 – 137ص 1ج: اخبارالرضا

اهل حق هميشه ازهمان ابتدا در سختی وشدت بودند واما ان هم : (فرمودند  از امام صادق
 .213ص 64ج: بحار) مدتش كوتاه وعافيتش طوالنی خواهد بود

در كتاب : ب بشارت برای سيد رضی الدين علی بن طاووسونقل از عالمه مجلسی از كتا
عمر دنيا صد : (تاليف جعفر بن محمد بن مالک كافی پيدا كردم به استنادش به چمران گفت

هزار سال است كه برای ساير مردم بيست هزارسال است وهشتاد هزار سال برای آل محمد 
 . 116ص 35ج: بحاراالنوار) خواهد بود

بعد از شهادتش استمرار پيدا می كند وبين اوليای خداوند متعال   دیپس دولت امام مه
هستند همانطوری كه در روايت  تامدت طوالنی خواهند ماند واهنا ذريه ونسل امام مهدی 

 .مشخص خواهد شد  های اهل عصمت
 در ذريه ونسل او ومهديين  ومهمرتين راه اثبات اينكه وصيت بعد از امام مهدی 

در شب وفاتش كه سابق انرا ذكر نموديم  خواهد داشت همان وصيت رسول خدا استمرار
 .می باشد كه االن به اختصار ذكر می كنيم
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رسول به امام علی  در شب كه وفات به رسول خدا محمد : (فرمودند از امام علی .. .از
يا ابا الحسن يک ورق و دواتی حاضر كن و رسول اكرم وصيتش را به امام علی ديكته : فرمودند

يا علی بعد از من دوازده امام خواهد بود و بعد از انها دوازده : كرد تا به جايی رسيد كه گفت
: رد تا جايی كه فرمودوحديث راجلو ب.........  مهدی و شما ای علی اولين دوازده امام ميباشی

 مستحفظ از ال محمد ) م ح م د(به فرزندش ) حسن عسكری(واگر زمان وفاتش رسيد 
واگذار كند و او دوازدهمين امام است, پس از او دوازده مهدی ميباشد, واگر زمان وفاتش رسيد 

اهللا و احمد به فرزندش نخستين نزديكانش سه نام دارد نامی مانند نام من و نام پدرم و ان عبد 
 .108 – 107ص : غيبه الطوسی) واسم سوم مهدی و او نخستين مومنان است تسليم نمايد

كه هيچ احتمال بران وارد نيست ثابت می كند كه وصيت بعد از امام  واين بيان از رسول خدا 
انتقال خواهد يافت وهمان كسانی كه ائمه امت بعداز  به ذريه ونسل او مهديين  مهدی 
ًة َبْعُضَها ِمن َبْعٍض َوالّلُه َسِميٌع َعِليمٌ ﴿: خواهند بود شان امام مهدی پدر يَّ ونه تنها فقط  ﴾ُذرِّ

اين مورد را ثابت می كند بلكه روايت هايی متواتر وزيادی كه در معنی  وصيت رسول خدا 
 . تاكيد می كند اهنا بر اينكه اوصياء از ذريه امام مهدی 

دركيفيت صلوات برمحمد وآل محمد تا  انچه دعای مشهورومعترب در مورد امام مهدی 
او وشيعه  خداوندا به اوعطا كن وبه ذريه ونسل ...: (می رسد وميگويد اينكه به خود او 

اقراركند اش ورعيتش وخاصه وعامه او و دشمنانش وجميع اهل دنيا هركس كه چشمش به او
عهد او وبر ولی خود صلوات بفرست ومتوليان : تا اينكه بگويد  ...ونفسش با او مسرورشود

واجلشان رابيشتركن ودورترين اميدهايشان از  وعمرشان را طوالنی بفرما وائمه از فرزندانش
 .301ص: , جمال السبوع186ص: غيبه الطوسی...) دنيا واخرت را نصيب انها بفرما

: (.... درعصرغيبت امده است برای امام مهدی  وانچه در دعا صحيح امام رضا 
وهمه رعيتش وانچه چشم  خانواده اش و فرزندش وذريتش وامتشخداوندا به او عطا بفرما وبه 

تا اينكه  ....به ان اقرار كند ونفسش با ان مسرور و شاد شود وهمه ملک را برای او ميسركنی
او صلوات بفرست وانها را به اميدشان برسان  زبر متواليان عهد او وائمه بعد اخداوندا : بگويد

 .718ص: مفاتيح الجنان...) واجلشان را بيشتركن وپيروزی انها را عزيز بدان
خواهد  دوازده مهدی از فرزندان حسين  از ما بعد ازقائم : (فرمودند از امام صادق 

 .45ص: مختصرالبصائر) بود
 ای فرزند رسول خدا از پدرت : گفتم  به صادق بن جعفر محمد: (واز ابی بصير گفت
نه فرموده دوازده امام, : انگاه فرمودند. بعد از قائم دوازده امام خواهند بود: شنيدم كه می گويد
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دوازده مهدی و انها قومی هستند از شيعه ما  كه  مردم را به مواالت ومعرفت : بلكه فرمودند
 .358ص 2ج: كمال الدين) حقيقی ما دعوت می كنند

را نمی خواست بلكه خواست  نفی مطلق از ذريه امام مهدی   در اينجا امام صادق
ائمه نيستند بلكه به مرتبه ای پايين تر هستند  مشخص كند كه اهنا همانند پدرانشان اثناءعشر 

وگرنه اهنا ائمه ای هستند كه مردم را بعد از پدرانشان رهربی خواهند نمود بدليل قول امام 
خداوندا بروالت عهدش وائمه بعد از او صلوات : (در دعای سابق كه می فرمايند مهدی 
 ...).بفرست

نماز را از اين شهر و در ان : به حيره رفت وگفت اميرالمومنين : (واز حبه العرنی گفت
تا اينكه برای تبعيت كردن با او  −وبا دست به كوفه وحيره اشاره كرد  −  شهرخواهيد خواند

كه ايد خرج نمود ودر حيره مسجدی ساخته می شود كه برای ان پانصد درب است دينارها ب
در ان نماز می خواند زيرا مسجد كوفه در برابر انها تنگ وكوچک  خليفه قائم عجل اهللا فرجه

, معجم االحاديث 253ص 3ج: التذهيب) است ودر ان دوازده امام عدل نماز خواهند خواند
    .112ص 3ج: االمام المهدی 

ساخته  اين خليفه قائم كيست واين دوازده امام كه در اين مسجد كه در دولت امام مهدی 
و اهنا دوازده مهدی كه روايات  می شود چه كسانی هستند غير از ذريه يا نسل امام مهدی 

 .براهنا تاكيد می كند
ن مسجدی به نام سهله در ا: (.... در ذكر ايشان در كوفه فرمودند از ابی جعفر وابی عبد اهللا 

است كه خداوند پيامبری را مبعوث نمی كند مگر در ان نماز بخواند ودر ان عدل خداوند ظاهر 
بعد از او خواهند بود وان منازل پيامبران و اوصياء ) قيام كنندگان(می شود ودر ان قائم وقوام 

 .524ص 3ج: وسايل الشيعه االسالميه) وصالحين است
شرح ) قائم ما قيام می كند انگاه بعد ازاو دوازده مهدی خواهد بود: (مودندفر از امام سجاد 

 .400ص 3ج: االخبار
در سوم شعبان  به مناسبت والدت امام حسين   در دعا وارده از امام حسن عسكری

پيروزی او تاييد ) رجعت(كه در روز كره ) حسين (وسيد يا آقای خانواده ... : (فرمودند
شده است كه به جای قتل اوست اينكه امامان از نسلش وشفاء درتربتش در پيروزی با او در 

بياخيزند وثار بگيرند  از عترتش بعداز قائم انها وغيبتش تا اينكه ) مهدين(ميدان است و اوصياء 
: , مصباح المتهجد للشيخ طوسی543ص: مصباح للكفعی) و بهترين ياران باشند) جبران كند(

 .826ص
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 بر كسی صدق نمی كند زيرا امام حسن عسكری  اين كالم به غيراز ذريه امام مهدی 
 يعنی اينكه اوصياء بعد از امام مهدی ) اوصياء ازعترتش بعد از قائم انها وغيبتش: (فرمودند

اخر هنمين نفر از  نسل قائم بوده و اهنا از ذريه و وغيبتش از ذريه ونسل امام حسين 
دليل قانع كننده ای برای هدف ) بعد از قائم انها وغيبتش(هستند وكلمه  فرزندان امام حسين 

وشيخ طوسی در كتاب . است همان اوصياء مهديين  ومقصود از ذريه امام مهدی 
ای ابا حمزه از . .: (.النی فرمودندكه ابی حمزه در خربطو غيبتش اورده است از ابی عبد اهللا 

 .309ص: غيبه الطوسی) است ما بعد از قائم يازده مهدی از فرزندان حسين 
كه بعد از اوست كه يازده  ومقصود از قائم در اين روايت همان اومهديين از ذريه امام مهدی 

دوازده مهدی است وتعارضی بين روايات وجود  مهدی می ايند وامام بعد از امام مهدی 
 ندارد زيرا اسم قائم برهركدام از ذريه او صحيح است بعد از مالحظه قول امام صادق 

بعد از او ) قائمين يا قيام كنندگان(و در ان قائم وقوام (درباره اهنا در روايت سابق كه ذكر شد 
 .واهنا بعد از قائم درامر امت هستند) خواهد بود

بر بندگانم ده فريضه را : خداوند متعال فرمودند: (درحديث قدسی آمده است  از ابی عبد اهللا
واجب كردم كه اگر انها را شناختند ملكوتم را جای سكونت انها قرارمی دهم وجنات را برای 

 :انها ارزانی می بخشم
 .شناخت ومعرفت من: اول آنها

 .وتصديقش معرفت رسول من به خلقم واقراربه او: دوم
معرفت اولياء من واينكه انها حجج من برخلقم هستند وهر كس واليت انها راقبول كند و : سوم

واليت مرا قبول كرده است وهر كس با انها دشمن بوده بامن دشمنی كرده است وانها علم بين 
مضاعف می من وخلقم هستند وهر كس انها را انكار كند او را در آتش قرار داده وعذابم را بر او 

 .كنم
قسطم ) قيام كنند گان(معرفت اشخاصی كه نورهای قدسی مرا پاداشته وانها قوام : چهارم
 .هستند
, مستدرک 613ص 6ج: بحاراالنوار) شناخت قوام بواسطه فضل انها وتصديق برای انها: پنجم

 .174ص 7ج: سفينه البحار
دوم در مورد رسالت وان هم فريضه اول در ربوبيت است وان معرفت خداوند تعالی است و 

است وسوم در مورد امامت وان معرفت شناخت ائمه دوازده نفری و اوصياء  رسول خدا 
است واما چهارم به جزء بر هدايت بر چيزی ديگر منطبق نمی شود واهنا مهديين  رسول 

در يكی  بوده وهمان قوام قسط خدا همانطور كه امام صادق  از ذريه امام مهدی ) قوام(
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خداوندا برای ولی خود امكان پذيركن قائم بر امر شما محمد بن : (از ادعيه مشهور فرمودند
حسن مهدی بر او وپدرانش بهترين صلوات ها وسالم در اين ساعت ودر هر ساعتی ولی وحافظ 
وقاعد وناصرو مويد حتی در اطاعت شما او را در سرزمينت سكنت گزين ودر ان مدت طوالنی 

 49ج: بحاراالنوار) زندگی ببخشی و او و ذريه اش  را از ائمه وارثين قرار دهی وعريض
 .349ص

روايت كرده كه در ان ذكر مهديين   واغلب كتب ادعيه كه علی بن بابويه دعايی از امام رضا
تا : (.... اين همين چيزی كه بران مداومت می كنيم يا معاشر اهل بيت : است گفته 

وندا براو وبرآلش از آل طه ويس صلوات بفرست وانرا مخصوص وليت و خدا: اينكه گفت
وصی پيامبرشما وبرابر رسول شما و وزيرش و ولی عهدش امام متقين وخاتم وصيين برای 

و دختش بتول وبرسيد شباب اهل بهشت از اولين وآخرين وبرائمه  خاتم پيامبران محمد 
اتقياء ابرار همان ائمه فاضلين وماندگار وبر بقيت  راشدش مهديين سالفين اهل زمان ها وبرنقباء

) ..شما برزمينت قائم به حق در روز موعود وبر فاضلين مهديين كه امانت داران خزائن اوهستند
 .403ص: فقه الرضا

اول ائمه  واضح وصريح است زيرا امام رضا  ودعا در ذكر مهديين از ذريه امام مهدی 
را  ا ياد می كند  انگاه ائمه باقين يا ماندگار بعد از قائم منتظر ر گذشته قبل ازامام مهدی 

ادامه داد جهت اختصار موضوع روايات زيادی را  ذكرنمود پس دوباره آنرا با ذكر مهديين 
صحبت می كنند را نياوردم وهر كس مطالب بيشرتی در   كه درخصوص ذريه امام مهدی

) المهديون(وكتاب ) والمهديين فی القرآن والسنهالمهدی (اين خصوص بخواهد به كتاهبای 
مراجعه  وغير از اصدارات ياران امام مهدی ) الرد الحاسم علی منكری ذريه القائم(وكتاب 

 .كند
اين روايات های متواتر وزياد بلكه از حد تواتر گذشته وهمه اهنا به يک معنی داللت دارند وان 

هستند  كه مهديين  به ذريه ونسل امام مهدی  وصايت اوصياء بعد از امام مهدی 
تاكيد می كند وامكان رد اهنا وجود ندارد هر كسی اهنا را رد كند به عنوان خارج از واليت است 

 .همانطور كه روايات سابق الذكر در اين خصوص تاكيد كرده است. وكفر بر خداوند نموده
درشب وفاتش كه ان را  ت رسول خدا وهمه روايات قرائنی هستند برای اثبات مضمون وصي

شريک بوده وهمه اهنا بر صحت  ثابت می كنند زيرا كه اهنا در تاكيد ذريه ونسل امام مهدی 
وصيت تاييد شده هستند وبه همين خاطر روايت وصيت دارای معنی خاص می شود كه با قرائن 

 می برد واگر كسی چنين باال) فرموده اهل بيت هستند(كه جايگاه انرا با قاطعيت در صدور 
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.... ونه فقه ونه تاريخی ونه انگاه نه عقيده ... اخباری را با اين همه شواهد وقرائن داليل رد كند
 .برای ماثابت نخواهد شد... ونه

در شب وفاتش امكان تشكيكی وجود  ندارد مگر از جانب فاسق  پس در وصيت رسول خدا 
زيرا به تعداد اوصياء ) پناه بر خدا از آن( −بالً گفته شد همانطور كه ق − وكافر خارج از واليت 

 ....تاكيد می كند  وبراسم وصفات او مهديين ومهدی اول كه نامش  احمد  امام مهدی 
 :وصيت ورجعت يا بازگشتن

صحبت می كنند با رواياتی كه بر رجوع  روايت هايی كه در مورد ذريه ونسل امام مهدی 
تاكيد می كند متعارض بوده وباعث  ه اهنا مستقيما بعد از امام مهدی بعضی از ائمه ويا هم

ولی درحقيقت تعارضی بين دو گروه از روايت ها . ايجاد توهم برای بعضی از افراد می شود
وامكانی برای ترک روايت های مهديين وجود  −همانطور كه واضح خواهد شد  − وجود ندارد 

متواتر وارزشمندی هستند وهمين طور امكان رد روايات های ندارد زيرا همه اهنا دارای معنی 
 .رجعت وجود ندارد زيرا برای اعتقادات مفيد است

بزرگان علماء بخاطر اينكه در اين موضوع دچار حيرت شدند ودر جمع بندی بين اين دو 
روايات مهديين را ارجح تر و روايات رجعت ) رحمه اهللا(خصوص ماندند, همانند شهيد صدر 

را ثابت  ا تضعيف نمود وبعضی از اهنا بطور مستقيم روايت های رجعت بعد از امام مهدی ر
نمود و روايت های مهديين را ترک كرد وبه همين خاطر در موقعيت خطر ناكی قرار گرفتند 
واهنم بخاطر رد روايت هايی كه معنی همديگر را كامل می كنند, وبرای اعتقاد مفيده بوده, وبين 

, علماء در اثبات يا نفی اهنا ماندند واين امر بصورت متشابه ومبهم بر امت باقی ماند اين وان
وهيچ كدام از علماء نتوانست كه رموز اين قضيه را باز نموده ونتيجه واحد درخصوص اين 

تا اينكه اول مهديين از ذريه ونسل امام  − مهديين ورجعت  − دوگروه از روايت ها پيدا كند 
امد وجواب اين  سيد احمد حسن يمانی موعود و وصی ورسول امام مهدی   مهدی

 .مساله را بدون رد روايتی و يا مساله ای داد
وجای تعجب در . تا باعث شفای عليل وسيراب كننده خيلی كم برای ما باشد را با خود آورده

امری مخفی  وارد شده كه قائم به اين خصوص نيست زيرا در روايات متعدد از اهل بيت 
دعوت می كند كه جمهور از آن گمراه شده بودند واين مساله از مهمرتين امورمخفی است كه در 
ان مردم وعالمشان ونادانشان گمراه شده بودند تا اينكه صاحبش آمد وهمه اهبامات را از ان 

 .برداشت تا اينكه ثابت شود او صاحب حق ومتصل باحق است والغير
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مهدی به اين خاطر به مهدی نامگذاری شده كه به .. : (.آمده است جعفر ودر روايتی از ابی 
 .243 – 242ص: غيبه النعمانی) امورمخفی هدايت می كند

غيبه ) اگر قائم قيام كرد با امری غير از آنچه بوده خواهد آمد: (فرمودند ازامام صادق 
 .307ص: الطوسی

مردم را به امر جديد  همانند رسول خدا  اگر قائم ما قيام كرد: (فرمودند از ابی جعفر
) دعوت می كند واسالم بصورت غريب شروع شد وغريب باز می گردد وخوشا به حال غريبان

 .336ص: غيبه النعمانی
بر مردم ظاهر خواهد كرد كتابی  ..: (.خطبه ای خيلی طوالنی فرمودنددر از اميرالمومنين 

جديد كه بر كافران خيلی سخت است ومردم را به امری دعوت می كند كه هر كس به ان اقرار 
نمايد هدايت شده وهر كس كه ان را انكار كند گمراه ودر مانده می شود پس وای و وای 

 .190 – 174ص 3ج: الزام الناصب) بركسانی كه او را انكاركنند
وان امامت علی ابن ابی طالب (به ان دعوت كرد سنگين تر است  چه رسول خدا بلكه از آن
  وائمه از فرزندانش بوده كه واقع برعرب خيلی سنگين بود تا اينكه بجزء اندكی كسی به

هنگامی كه واليت مهديين از فرزندانش را  وهمينطور امام مهدی ) معرفت اهنا پی نربد
ی سنگين خواهد بود و همين طور كسی به ان اقرار نمی كند مگر آشكار می كند بر مردم خيل

تعداد اندكی كه با خداوند بر عهدشان  باقی خواهند ماند ومی گويم كه بين حكومت مهديين 
مستقيم بعد از قائم  وبين رجعت تعارض وجود ندارد زيرا مهديين  بعد از امام مهدی 

 دی دوازدهم از ذريه امام مهدی حكومت می كنند انگاه رجعت بعد از مه  كه برای وی
شروع می شود  و ذريه وخليفه ای نخواهد بود ورجعت با رجوع امام حسين ) نسل(عقب 

 .خواهد شد  كه متولی تغسيل و دفن آخرين مهدی
شما : وارد شد وگفت علی بن ابی حمزه برابی الحسن رضا : (از حسن بن علی خزاز گفت

: شنيدم كه ميگويد من از جدت جعفر بن محمد : پس به او گفت .بله: ندفرمود. امام هستيد
فراموش كردی ای شيخ يا  :پس فرمودند. باشد) نسلی(امامی نخواهد بود مگر برای او عقب 

امامی نخواهد : به اين صورت نگفت بلكه فرمودند خود را به فراموشی می زنی, امام جعفر 
بر او خارج می شود;  باشد مگر امامی كه حسين بن علی ) فرزندی(بود مگر برايش عقبی 

فدايت شوم راست گفتی به اين صورت شنيدم : پس گفت .زيرا برای او عقبی وجود ندارد
 .150ص: غيبه الطوسی) جدت می گويد

برای اونيست كسی نخواهد بود مگر اخر مهديين از ذريه ) رزندینسل وف(پس امامی كه عقبی 
وخاتمه اوصياء با ان خواهد بود همانطور كه گفته شد و اما در مورد امام  يا نسل امام مهدی 
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. كه ذريه ونسل او با ده ها روايت ثالت شده است واين كالم  براومحتمل نيست  مهدی
يات باشد كه اين تعداد اخبار متواتر و روايت های وحتی اگر روايت فوق متعارض ديگر روا

در مقابل تنها يک خرب نمی تواند درست باشد و واجب خواهد  متعدد مخصوص ذريه امام 
و تنها يک خرب را ترک كنيم در . بسنده نمود بود كه به اخبار متعدد در مورد ذريه امام مهدی 

ع را هم ترک كنيم بلكه مقصود وهدف از ان حالی كه ما نمی گوييم حتی يک خرب در اين موضو
 .مقطوع النسل  خواهد بود بدون شک آخرمهديين از ذريه امام مهدی 

ومعنی اين هم با اين روايت بيشرت واضح می شود در محاوره ای بين علی بن ابی حمزه بطائنی 
يت كرديم ما روا: (... در يک كالم طوالنی گفت پس بطائنی به امام رضا : وامام رضا 

اما شما در : فرمودند انگاه ابوالحسن ! كه امامی نميرود مگرعقب يا امام بعداز خود را ببيند
مگر در مورد : بله بخدا گفتيه ايد: خير فرمودند: گفت .اين حديث چيز ديگری را رويت كرديد

كه علی به  ه,وشما معنی ان را نمی دانيد معنی ان چيست يا برای چه گفته شد) نسلی ندارد(قائم 
وای بر تو چطور مدعی چيزی : فرمودند بله بخدا اين درحديث بود, ابوالحسن : او گفت

 .270ص 48ج: بحاراالنوار) شدی كه بيشترآنرا نمی دانی
و يا ... شما معنی انرا نمی دانيد : (توجه كن تا خدا تو را هدايت كند پس به گفتارامام رضا 
بود بر مردی همچون علی بن ابی حمزه  خود امام مهدی  اگرمقصود) برای چه گفته نشده

شهرت داشت مخفی نمی ماند وچطور بر او  بطائنی كه به حفظ روايت های زياد اهل بيت 
مخفی می ماند در حالی كه بيشرت و اغلب مردم در ان زمان مقصود از قائم را همان امام مهدی 

 برعلی بن ابی حمزه ) برای او وجود ندارد عقبی: (می دانستند پس تازمانی كه اين معنی
است بلكه  پس حتم مقصود از ان غير از امام مهدی . بطائنی وغير از ان مخفی مانده است

است واين همان امری است كه مقصود و  مقصود از ان آخرين مهدی از ذريه امام مهدی 
 ).برای چه گفته شده يا...شما معنی آنرا نمی دانيد: (بود در قولش هدف امام رضا 

اتفاق  و نيز روايتی هم در مورد اينكه رجعت بطورمستقيم بعد از شهادت امام مهدی 
 : خواهد افتاد وجود ندارد مگر اينكه بعضی از روايان  از بعضی  روايات دچار توهم شدند مانند

: پس به او گفتند .بله: (فرمودند. در مورد رجعت سوال شده كه ايا حق است از امام صادق 
خارج  بر آثار قائم  امام حسين : اولين نفری كه خارج می شود چه كسی است فرمودند

نه بلكه همانطور كه خداوند متعال در كتابش : وهمه مردم با اوهستند ? فرمودند: گفتم .می شود
وِر َفَتْأُتوَن َأْفَواج﴿ :ذكر شده صور دميده می شود وگروه روزی كه در ( ﴾َيْوَم ُينَفُخ فِي الصُّ

 .48ص: مختصربصائرالدرجات) )گروه خواهيد امد
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از يارانش كه با او شهيد شدند استقبال می كند وبا هفتاد  امام حسين : (واز او 
خاتم را تحويل امام  مبعوث شدند وقائم  پيامبرهمانطوری كه با موسی ابن عمران 

مسئوليت غسل وكفنش وقراردادن اودرحفره اش را  می دهد و امام حسين   حسين
 .49ص: مختصربصائرالدرجات) برعهده می گيرد
َة َعَلْيِهمْ ...﴿: در حديث طوالنی فرمودند از ابی عبد اهللا  از [پس ( ﴾ُثمَّ َرَدْدَنا َلُكُم اْلَكرَّ

اصحابش كه  باهفتاد تن از خروج امام حسين ) كنيم دوباره شما را بر آنان چيره مى] چندى
لباسهای سفيد كه از سفيد هم سفيد تر هستند جهت ادای توجيهات برای مردم كه اين حسين 

  كه بيرون آمده تا مومنين به اوشک نكنند و او دجال و شيطان نيست وحجت قائم بين
است وفات به سراغ   انهاست وپس از استقرار ومعرفت در قلوب مومنين كه او حسين

او را غسل وكفن نموده در حفره اش خواهد نهاد  اه امام حسين حجت می ايد انگ
 .94ص 35ج: بحاراالنوار) ومسئوليت وصی بر عهده وصی خواهد بود

داللت نمی كند بلكه در ان مالحظاتی از روايت هايی  اين روايات بصراحت بر امام مهدی 
مستقيم بر رجوع امام داللت می كند وجود دارد وهيچ داللت  كه نسل وذريه امام مهدی 

باقی نمی ماند زيرا روايت ها بر حجت محمد بن حسن  بعد از قائم امام مهدی   حسين
 بسنده می كند وقائم همانطور كه بر امام مهدی ) قائم(تاكيد نمی كند بلكه به ذكر  علی 

صدق می كند بر هر كدام از ذريه او نيز صدق می كند همانطور كه رد ورايت سابق امام 
 ).قوام قسط: (وحديث قدسی) وقوام بعد از او: (ذكرشده است  صادق

دانست همان كسی  پس الزم است مضمون اين روايت را بر اخرين قائم از ذريه امام مهدی 
وهيچ  − همانطور كه در گفته شد  −رج می شود در زمان رجعت بر او خا كه امام حسين 

 .نخواهد داشت تعارضی با روايات ذريه امام مهدی 
را ذكر می كند, به وضوح برحكومت مستقيم اهنا و بدون  و روايت هايی كه ذريه امام مهدی 
داللت می كند بر خالف روايات رجعت هستند كه بطور  فاصله بعد از پدرشان امام مهدی 

داللت نمی كند وبا اين داليل متوجه می شويم  كه  بودن ان بعد از امام مهدی  مستقيم
 .دوازده مهدين هستند انگاه رجعت خواهد بود دولت ذريه امام مهدی 

تاكيد  و از روايت هايی كه مباشر وبطور مستقيم بودن حكومت مهديين بعد از امام مهدی 
 :می كنند عبارت اند از

اگر وفاتش رسيد به فرزندش نخستين نزديكان كه سه نام دارد ... : (وصيت رسول خدا −1
 ).  نامی مانند نام من و نام پدرم و ان عبد اهللا و احمد و اسم سوم مهدی و او  نخستين مومنان است
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دوازده مهدی از فرزندان حسين   از ما بعد از قائم: (روايت شد انچه از امام صادق  − 2
 خواهد بود.( 

در وصف مسجدی كه قائم در ان نماز می خواند همانطور كه  روايت از اميرالمومنين  − 3
 .قبالً ذكر شد و خليفه همان فرزند مرد است

ودر ان قائم وقوام بعد از او خواهد ... : (روايت شده آنچه در ذكر كوفه از امام صادق  − 4
 .واهد بود داللت می كندخ براينكه قوام بال فاصله بعد از امام مهدی ...) بود

اوصياء ازعترتش بعد از قائم انها ... : (كه در ان دعای امام حسن عسكری  −5
 ...). وغيبتش

 ...).خداوندا بر والت عهدش وائمه بعد از او صلوات بفرست... : (دعای امام رضا  −6
نش صلوات وبر وليت و والت عهدش وائمه بعد از فرزندا: (....  دعا از امام مهدی −7

 ..)..بفرست
داللت می  غير از ان روايات زيادی كه بطور مستقيم بر حكومت مهديين بعد از امام مهدی 

داللت نمی كند وهمه دليل  كنند ويک روايت هم بر مستقيم بودن رجعت بعد از امام مهدی 
بر اينكه رجعت بعد از حكومت مهديين است وبا اين از تعارض خارج شديم وبه رد روايات 

 . هم مبادرت نمی كنيم اهل بيت 
 .و هر دو روايات مهديين وروايات رجعت درست هستند

 مهدی بر مباشر و بطور مستقيم بودن حكومت مهديين بعد از امام ) رحمه اهللا(شهيد صدر 
و واضح است كه در اين مورد كه روايت اولياء بطور صريح و : (با اين قولش استدالل كرد

واضح به حكومت مستقيم اهنا به باالترين جايگاه می باشد ودر صورتی كه تنازل وكوتاهی از 
). مردی ازما اهل بيت حكومت می كند: (اين دليل تاويلی باطل ومردود است همانند قولش

: وقولش). اگر وفات به سراغش آمد يعنی امامت يا خالفت به فرزندش اول مهديين(: وقولش
تاريخ ما بعد ) ونحوه ان در دعاء اخر)  خداوندا والت عهدش وائمه بعد از او صلوات بفرست(

 .642ص: از ظهور
بعد از  شهيد صدر كالم را در اين موضوع كالمی طوالنی دارد وحكومت ذريه امام مهدی 

ن را ثابت كرده ورجعت را نفی نموده ودر محذودات قرار گرفت وآهنم نفی امر عقايدی پدرشا
يک تفيسر و ) رحمه اهللا(ثابت وان رجعت است وبطور طبيعی مخفی بودنه اين امر بر سيد صدر 

كوتاهی نيست بلكه بخاطر اينكه اين امر بر همه به خواست خداوند تعالی مخفی است وكسی 
 .ی داندجز صاحبش آنرا نم
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 :امام با وصيت شناخته می شود
وصيت از مهمرتين داليلی است كه حجت برخلق با ان شناخته می شود, وهر حجت بايد بر او 

است, سابق وصيت آدم ذكر شد و  وصيت شده باشد واز طريق حجت قبلی به او وصيت شده
 وهمين طور وصيت پيامرب خدا نوح  بشارتش به مبعوث شدن پيامرب خدا نوح 
 وهمين طور بشارت پيامرب خدا موسی  وبشارتش به مبعوث شدن پيامرب خدا هود 

وصيت  به علی  وهمينطور پيامرب خدا  ومبعوث شدن حضرت محمد  وعيسی 
بشارت داد و وصيت ها تا روز قيامت استمرار خواهد داشت وخداوند  كرد وائمه ومهديين 

در كتاهبايشان ذكر شده است محتج شد وايمان به او  ی بر يهود و مسيح به اينكه رسول تعال
وعدم تكذيبش را الزامی كرد ومعنی اين كه وصيت وبشارت حجت اگر بر صاحبش منطبق شد 

 .امكان تكذيب ويا تشكيک به ان وجود ندارد
ُسوُل اهللاِ ﴿ :خداوند تعالی فرمودند ٌد رَّ َحمَّ اِر ُرَحَماء َبْينَُهْم َتَراُهْم مُّ اء َعَلى اْلُكفَّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ

ُجوِد َذلَِك َمثَ  ْن َأَثرِ السُّ َن اهللاِ َوِرْضَوان ِسيَماُهْم فِي ُوُجوِهِهم مِّ دًا َيْبَتُغوَن َفْضالً مِّ ع ُسجَّ ُلُهْم فِي ُركَّ
 .29: الفتح ﴾التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم فِي اْإلِنِجيلِ 

يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوب ِعنَدُهْم فِي التَّْوَراِة ﴿ :خداوند می فرمايد ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ
 .157: االعراف ﴾َواِإلْنِجيلِ 

محمد رسول خداست وكسانی كه با او هستند بر كافران بسيار سخت هستند وبا يكديگر (
مهربانند انان را ببينی كه ركوع می كنند و به سجده می ايند و جويای فضل و خشنودی خدا 
هستند بر رخسارشان از اثر سجده نشان ها پديدار است اين است وصف حال اهنا در تورات و 

 ). يلتوصيف اهنا در انج
رًا بَِرُسوٍل َيْأتِي ِمن َبْعِدي اْسُمُه َأْحَمُد ﴿ :وقولش تعالی بر زبان عيسی   .6: الصف ﴾َوُمَبشِّ

واهل بيتش  وغير از ان آيات وروايات كه ذكر ان سابق گفته شد و از وصف رسول خدا 
اهنا وصحت ان ثابت خواهد شد وخداوند با ان برتكذيب كنندگان احتجاج خواهد كرد و 

 .وارد جهنم ودر انجا ماندگارخواهد نمود
را در وصيتش ذكر كرده كه به عنوان حجت بر خلق خواهد  , ائمه ومهديين رسول خدا 

بر يهود ومسيح وغرباهنا  وائمه در اوصياء پيامربان  بود همانطوری كه ذكر رسول خدا 
كسانی كه به بعضی كتاب از ديانات ديگر حجت بود وهر كس بين اين وان فرق گذاشت از 

ايمان دارند وديگری را تكذيب می كند وكفر می ورزند وحجت خداوند يكی است واز زمانی 



  ٧٠................................................................. وصيت ووصي 

 

 

به زمان ديگر فرق نمی كند ونه از مكانی به مكان ديگر و اين سنت خداوند است وبرای سنت 
 .خدا تبديلی پيدا نمی كنيد

را خلق كرد تا روز قيامت   وصيت همان وصيت و حجت است از زمانی كه خداوند آدم
پيامربی انرا به پيامرب ديگر وامامی به امام ديگر انرا تسليم می كند تا اينكه دنيا به پايان برسد 

بود وروايت هايی كه تاكيد می كند بر اينكه ائمه . وكافر در ان كافر به پيامربيها ورسالت خواهد
در  خواهيم كرد از ابی عبد اهللا در شب وفاتش را می دانستند ذكر وصيت رسول خدا 

صاحب اين امر به سه شاخصه شناخته می شود كه در غير از او : (.... حديث طوالنی فرمودند
را دارد و  او اوالترين مردم به امام قبلی می باشد واو وصی و سالح رسول : نمی تواند باشد

 .428ص 1ج: , الكافی88ص 1ج: اثبات الهداه) وصيت نزد اوست
سی نمی گويد كه منظور از وصيت همان وصيت است كه امام سابق بر امام بعد است كه فرق وك

در احكامش بين دو مساله تاكيد كرد كه منظور از وصيت همان وصيت  ان را امام صادق 
انگاه ) او اوالتر مردم به امام قبلی می باشد و وصی است: (است كه ابتدا گفت رسول خدا 

و منظور ) را دارد و وصيت نزد اوست و او سالح رسول خدا : (وان عالمت سوم را گفت
 .است  وحديث كامال  واضح است وصيت رسول خدا 

َوآِت ﴿: (....فرمودند و همين طور در حديثی طوالنی حول امامت و وصيت از امام صادق 
هُ  را در او قرار داد و  است و اسم اكبر و ميراث علم وآثار نبوت وان علی  ﴾َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

 .328 – 325ص 1ج: الكافی) وصيت حقش بود
حال پس وصيت همان حق است كه به ذی القربی داده می شود كه خداوند بر ان تاكيد كرده وهر 
كس وصيت را تكذيب كرد وبه صاحبش اعرتاف نمود حق ذی القربی را غصب كرده است وبه 

 .دروغ بسته است خدا و رسولش 
! ايا ديديد كه وصيت كننده از ما به هر كس كه بخواهد وصيت كند: (فرموند از ابی عبد اهللا 

به مردی بعد از مرد ديگر تا اينكه امر  نه به خدا در صورتی كه ان عهدی از خداوند و رسولش 
 .307ص 1ج: الكافی) با صاحبش به پايان برسد

نفر بعد از خود وصيت نمی كنند بلكه به عهدی  به اراده يابه اختيارخود به يا اينكه ائمه 
است ودر بحث قبل گفته شدكه عهد خداوند  معهود از جانب خداوند تعالی ورسولش 

انرا نمی دانند زيرا مخصوص  همان وصيت است كه از آسمان نازل شد وكسی جزء ائمه 
اء از ائمه همان وصيت در شب وفاتش است ودر ان اوصي اهناست واما عهد رسول خدا 

ومهديين تا روز قيامت را ذكر نمود واميرالمومنين انرا با دست خود نوشت وبه صورت ارث از 
 .امامی به امام ديگرتاروزقيامت منتقل می شود
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ائمه  عبد اهللا بن ابی هذيل هنگامی كه در مورد امامت از او سوال شد كالمی طوالنی در وصف
بر او وبر آهنا سالم كه با وصيت وامامت معروف هستند آهنا عرتت رسول . : (..گفت كه از ان

انگاه تميم بن ) ودر هر عصر و زمان و وقت ولحظه ای زمين از حجت از آهنا خالی نمی شود
در مورد امامت  هبلول گفت با من صحبت كرد ابو معاويه از اعمش از جعفر بن محمد 

 .59 – 57ص 1ج: عيون االخبارالرضا) همانند اين كالم را
در هر زمان ومكان با وصيت كه رسول خدا  اين تاكيد صريح و واضحی است بر اينكه ائمه 

نام اهنا را در ان ذكر وقسمتی از ان را به اهنا اختصاص داد شناخته می شوند واين از اموری  
 .است كه برامت مخفی مانده است يا اينكه از نظراهميت حق او را اداء نكردند

وْا األََماَناِت إَِلى َأْهِلَها َوإَِذا ﴿ :از قول خداوند عز وجل از ابی عبد اهللا  إِنَّ الّلَه َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ
ا َيِعُظُكم بِهِ  خداوند امر كرد كه امانات را به ( ﴾َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ الّلَه نِِعمَّ

اين همان وصيتی : (فرمودند...) واگر بين مردم حكم كرديد با عدل حكم كنيد  اهلش برگردانيد
 .60 – 59ص: غيبه النعمانی) است كه هر مردی از ما آنرا به مرد ديگر از خود تحويل می دهد

به ان امرشدند كه انرا به اهلش برسانند وان ذريه  پس وصيت همان امانتی است كه ائمه 
ا هستند تا روز قيامت واگر اينكه امام معصوم حق ندارد كه وصيت را منع ونسلهای اهنا از اوصي

كند وبر او واجب است كه انرا به صاحبش تحويل دهد وبا ان برای او اقرار كند پس برای عامه 
مردم چگونه است اگر اقرار به وصی اعرتاض كنند در صورتی كه اسم وصفتش در و صيت  

 !!!ذكرشده است 
مشخص می كند كه تنها پرچم حقی كه اتباع ودنبال ان رفتن  نی از امام باقر در حديثی طوال
 : را دارد واجب است وان همان است كه عهد رسول خدا  قبل از قيام قائم 

برحذر باش از قرار گرفتن فاصله بين تو وآل محمد كه برای آل : (.... فرمودند از امام باقر 
وبر رای غير از انها پرچم های زيادی می باشد پس زمين را است ) هدايتگر(محمد وعلی پرچم 

را می بينی كه با او  بگير وكسی از انها را اصالً دنبال نكن تا اينكه مردی از فرزندان حسين 
وپرچم وسالحش است واينكه عهد پيامبر خدا پيش علی ابن الحسن قرار  عهد رسول خدا 

گرفت انگاه پيش محمد بن علی قرار گرفت وخداوند انچه را می خواهد انجام می دهد پس از 
 . 296ص: الزام الناصب) ...انها مواظب باش وهواست به انچه رابرای تو گفتم باشد

از امامی به امام ديگری منتقل می شود  همان وصيت است وهمان است كهوعهد رسول 
: ان را به اين نام هناد و با ان شروع كرد با قولش وبه عهد نامگذاری شد; زيرا رسول خدا 

همانطوركه سابق ذكر شد زيرا ان عهد مذكور در قول تعالی ) با ان محمد ابن عبد اهللا عهد كرد(
ْحَمِن ﴿: است َخَذ ِعنَد الرَّ همانطور ) به جز كسانی كه نزد رحمان عهدی گرفتند( ﴾َعْهداً إِالَّ َمِن اتَّ
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با اوست همان مهدی اول از ذريه  كه قبالً به عنوان دليل ذكر شد واين كسی كه عهد پيامرب
ويمانی موعود است همانطور كه بيانش خواهد امد انشاء اهللا تعالی ودر خود  امام مهدی 

هنگام  مرتين عالمات برای معرفت امام مهدی ذكر كرد از مه حديث سابق امام باقر 
ان دچار اسمش اسم نبی است اگر در : (...فرمود قيامش همان وصيت است واز امام باقر 

 2ج: الزام الناصب) مشكل شديد در عهد وپرچم وسالح پيامبر خدا  دچار مشكل نمی شويد
 .97 – 96ص

را از اموری كه در ان امكان ايجاد مشكل ) وصيت( عهد رسول خدا  ودر اينجا امام 
وجود ندارد و نه امكان اشتباه بر مردم يا اينكه برای كسی امكان ادعای وصيت دروغ و زور 

وَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلـكِنَّ الّلَه ﴿: و ان به اراده خداوند تعالی محفوظ  است )١(وجود ندارد 
 .﴾َرَمى

ذكر  تاريخ نشنيديم كه به دروغ كسی مدعی اين كه در وصيت رسول  وسبحان اهللا در طول
 .شده است

دانسته و بر ان به  در انجا روايت های زيادی هستند كه وصيت را از شاخصه های ائمه 
 .عنوان دليل بر امامتشان تاكيد می كنند كه بعضی از اهنا را ذكر ميكنم

اجازه ورود خواستم پس به من اجازه داد شنيدم در  ابی عبد اهللا : از معاويه بن وهب گفت
وعلم گذشته وعلم ما بقی را  وصيت را اختصاص ما نهادیای كسی كه : (كالم طوالنی ميگفت

به ما دادی ودلهای بعضی از مردم را خواستار ما ساخت وما را وارث پيامبران قرار داد وبا ما 
محمد ابن الحسن  − بصائر الدرجات ) نمودیما را با وصيت اختصاص امتها را خاتمه داد و 

 .149ص: الصفار
با وصيت ظاهر : (گفته شد كه با چه چيزی امام شناخته می شود فرمودند به امام ابی عبد اهللا 

دروغگو : وبا فضل وبه امام كسی نميتواند با دهان و شكم و فرج تهمت وارد كند و بگويد
 .284ص 1ج: كافی) واموال مردم را ميخورد وشبيهه ان

دردست راست خاتم بگذار كه ان فضيلتی از : (فرمودند كه به علی   واز رسول خدا 
چه چيزی را خاتم بگذارم ای رسول خدا فرمودند با : خداوند عز وجل برای مقربين است گفت

وبرای تو عقيق قرمز كه ان اولين كوهی است كه به ربوبيت خداوند متعال وبرای من به پيامبری 
و برای شيعه ات به بهشت وبرای دشمنانت به اتش اقرار  وصيت وبرای فرزندانت به امامت با

 .374ص 4ج: من ال يحضره الفقيه) كرد
                                                            

را جز صاحبش کسی ادعا نمی کند ) وصی بودن(اين امر : (شنيدم که ابا عبد اهللا می فرمايد: نقل از وليد بن صبيح- ٣
، معجم أحاديث اإلمام المهدي ٣٧٣ص ١ج: الكافي) را هالک می کندواگر کسی به دروغ  ادعای ان را بکند خداوند او 

 :١٣۶ص: ، اإلمامة والتبصرة۴٢٨ص ٣ج .   
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ان را برای مامون نوشت ودر ان به تعداد ائمه و فضائل شان  ودر نامه ای طوالنی امام رضا 
 ه همه با وصيت و امامتبحسن بن علی ان گاه حجت قائم منتظر صلوات خداوند : (... گفت

برای انها شهادت ميدهم و اينكه زمين در هر عصر و لحظه ای از حجت خداوند متعال خا لی 
 .130ص 1ج: عيون اخبار الرضا ) نميشود و انها عروه الوثقی وائمه هدی هستند

 وبه ان كسی كه: (... می گويد شنيدم كه امام رضا : و از عبد السالم بن صالح هروی گفت
كه زوار قبرم با كرم و ما را مختص در  وصيت نمود با امامت تكريم نمود  ما را بعد از محمد 

ترين بر خداوند در روز قيامت هستند و مومنی نيست كه مرا زيارت كند وبه صورتش قطره ای 
 .248ص 1ج: عيون اخبار الرضا ) از اب بخورد مگر خداوند جسدش رابر اتش حرام كند

ای برادر يهودی  − دراين حالت : (.... با احدی از يهود كه به اوگفت واز كالم امام علی 
وهر كه  انگاه در طلب حقم كه در ان اوالتراز طالب علم گذشتگان از اصحاب رسول خدا

در نزد جنابعالی است كه من بيشترين عدد وعزيزترين عشيره بودم و منانعترين انها واطاعتترين 
ت واضح هستم ودراين دين بيشتری مناقب و اثار برای سوابقم می باشم ونزديكی و حج. انها

كه برای عباد راه خروجی از ان  ستحقاق من به ان وصيت استوارثت من, واين غير ازفضل و ا
 .347ص: الخصال....) نيست وبيعت در گردنهايشان است از كسی كه ان را گرفته

امورخيلی مهم تاكيد كرد كه نياز به وقفه وتوجه به ان نمود بر در روايت سابق اميرالمومنين 
 :وان

 .اوًال فضائل ومناقبش كه او را اوالتر از غير به خالفت می كند را ذكر نمود −1
كه برای عباد راه خروجی از ان  ستحقاق من به ان وصيت استازفضل و ا: (قولش  − 2

 ). گرفتهنيست وبيعت در گردنهايشان است از كسی كه ان را 
است  تاكيد می كند كه او مستحق خالفت بواسطه وصيت رسول خدا در اينجا امام علی 

انگاه ان وصيت را به اين شكل وصف نمود كه برای عباد راه خروج و فراری از ان ندارد يا اينكه 
اختصاص دارد وبرای كسی  ان دليل محكمی كه همه را به ان ملزم می كند واهنم به او 

ی ان ممكن نيست وان حجت خداوند تعالی برعباد در ادله بر خليفه حق برای رسول خدا ادعا
 .است محمد 

 به علی  برای كسی امكان پذيرنيست كه بگويد ان وصيت همان وصيت رسول خدا  − 3
زيرا  به ان اشاره نمود وبه علی  در روز غدير و يا غير از ان مناسبات كه رسول خدا 

: بعد از اينكه وصيت مختصه به او را ذكر نمود بال فاصله بعد از ان گفت اميرالمومنين 
فرق بين  با اين كالم اميرالمومنين ) بيعت در گردنهايشان برای كسانی كه انرا می خواهند(

وصيت وبين بيعت غدير را معلوم نمود و بيعت غدير را متقدم بر وصيت يا قبل از ان توصيف 
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 مود وبيعت غدير بعد از حجت وداع اتفاق افتاد و ان اخرين حج برای رسول خدا محمد ن
به حق  اينكه وصيت بعد از همه بيانات رسول خدا : بود وبا اين مالحظه نتيجه می گيريم

 بوده وقبل از بيعت غدير بوده وبه اين شكل وصيت به وصيت رسول خدا  اميرالمومنين 
وصيت كرد منحصر می شود حال  ء نمود ودر ان به ائمه و مهديين در شب وفاتش كه امال

و   پسان دليلی خواهد بود كه برای عباد راه خروجی از ان  نيست همانطور كه اميرالمومنين
 .در حديث سابق انرا وصف كرد

مرا با  را به نبوت اختصاص داد وپيامبر  خداوند تبارک تعالی پيامبر : (...از او 
 پس هركس مرا دوست دارد از سعداء كه در زمره پيامبران  اختصاص نمودوصيت 

 .578ص: شيخ الصدوق −الخصال ) محشورمی گردد
قبل از بعثتش ونحوه استدالل راهب به وصيت بر پيامربی  داستان راهب با رسول خدا 

كه قبالً به ان اشاره شده بود ودر اينجا انچه به  وامامت اميرالمومنين  رسول خدا محمد 
با او مناجات وصحبت می كرد پس او را در بين : (... وصيت مختص است راذكرمی كنيم

اباء  چشمهايش می بوسيد واز كمربند خود چيزی در اورد كه ما نمی دانيم چيست و رسول 
اگر از من بشنويد به خدا قسم او  :داشت انرا قبول كند وهنگامی كه از او جدا شد به ما گفت

پيامرباخر زمان است وزمانی نمانده كه او مردم را به شهادت الاله اال اهللا دعوت می كند واگر 
: ايا پسر عمويش پسری به نام علی بدنيا امده گفتيم: اين را ديديد از او پيروی كنيد انگاه گفت

وصيت ست ما او را می شناسيم وصفات او در امام اگر دنيا امد او اول مومنين به او: گفت. خير
كمال الدين وتمام ...) و خودمان همانطور كه صفات محمد با پيامربی مشخص شده است

 .190ص: النعمه الصدوق
به اسم وصفتش  مستدل شد زيرا ان محمد  راهب از طريق وصيت بررسول خدا 

ايمان می اورد   وسكنش يادكرده است وهمين طور وصيت اولين كسی كه به رسول
است را مشخص می كند واين وصيت با اين اوصاف شبيهه وصيت رسول  واميرالمومنين 

و اولين كسی كه به او ايمان می  در شب وفاتش می باشد هنگامی كه دران امام مهدی  
را ذكر می كند ودر اين بحث نشانه هايی برای ) واو اول مومنين به او(اورد وا و وصيش احمد 

 .توسمين استم
 :كسی  مدعی وصيت نمی شود مگر صاحب ان

از روايات سابق شنيدم كه وصيت دليل و عالمت بر وصی بوده و با آن صاحب حق از مدعين 
باطل و زور برای منصب امامت مشخص می شود و حجت بالغ خواهد بود بر اين مدعيان, و بر 
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با صفت و  مردم اشكار می گردد كه امام حق همان كسی است كه در وصيت رسول خدا 
 .اسمش بر او تأكيد شده است

بر منصب امامت را  دارند منصرف نموده  و خداوند همه كسانی كه سعی در منازعه اوصياء 
اقی نگذاشت و برای آهنا نصيب و سهمی بر اينكه بر آهنا منطبق می شود اعم از اسم و يا صفت ب

و اين تصرف خداوند به تنهايی يک اعجاز است همانند تحدی خداوند بر مردم به قرآن كريم كه 
 . است نمی توانند ايه ی مثل ان بياورند  و يا مباهله رسول خدا محمد 

و به همين خاطر كسی را نشنيديم و نديديم كه مدعی شده به اينكه بر او در وصيت رسول خدا 
بلكه  تا قيام منتظر  و از زمان امير مؤمنين  به غير از ائمه معصومين  تأكيد شده 

كسی مدعی آن نشده  و از زمان آدم تا رسول خدا محمد  حتی در زمان اوصياء پيامربان 
 . است

كه وصی با وصيت شناخته می شود يعنی وصيت عالمتی كه يک : و هنگامی كه ائمه می گويند
ی دهد برای همه و يا برای بعضی ها و اگر اين طور بود حتم اين امری مجهول را نشان م

عالمت فقط صاحبش ان را نشان خواهد داد بلكه كسی غير از او مدعی آن نمی شود زيرا اگر 
خداوند متعال برای مدعين اين امكان را قرار دهد و يا اينكه آنرا منطبق بر آهنا به اسم و صفت 

بيشرت از يک مصداق منطبق خواهد شد يا هم بر صاحب حقش و هم نمايد آنگاه اين عالمت بر 
سبب اختالف امت و گمراهی خواهد شد و اين ) وصيت(بر مدعين دروغين اين عالمت 

خالف وجود شناختن صاحب حق بوسيله ان است زيرا اين عالمت هدايت است كه فقط حق 
 !!! را نشان می دهد و الغير 

رسی را خواستی كه كجا كوچه فالنی قرار می گيرد و به شما و اگر از شخصی بطور مثال آد
كه جلوی در آهنا نخلی است و هنگامی كه به آن كوچه رفتی جلوی هر درب خانه در ان : بگويد

كوچه  نخلی پيدا نمودی پس آيا آن شخص ادرسی را به شما نشان داد و يا شما را از آن گمراه 
 ).را گمراه سازندما حاشا از رسول واهل بيت (نمود ? 

طبيعی است كه شما را گمراه نمود و يا كمكی به شما نكرد و وصفش بی فايده بود و اين وصف 
 . از رشيد و حكيم صادر نمی شود

و حال اگر همچنين وصفی كه از شخص عادی صادر شده به گمراهی توصيف می شود پس 
چطور ممكن است !! تصور كنيم صدور آن از خداوند تعالی و پيامربانش و اوليائش را چطور 

كه وصيت را يک عالمت قرار دهند و دليلی كه وصی را با آن نشان دهد آنگاه آنرا منطبق بر 
 . و حاشا اهللا تعالی از آن!! وصی و غيره می يابيم 
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را پيدا می كنيم كه در مناظره اش با علماء يهود و مسيح و  و به همين صورت امام رضا 
به او وصيت كرده و در كتاهبايشان تورات و انجيل ذكر  به اينكه رسول احتجاجش بر آهنا 

در كتاهبايشان تورات و انجيل  شده است و هنگامی كه به وجود اسم و صفات رسول خدا 
ولی برای ما ثابت نشد كه اين محمد شما همان محمدی است كه در : اقرار كردند و به او گفتند

 !!! يد محمد ديگری باشد كتاهبای ما ذكر شده است و شا
به چه نحوی به آهنا جواب دهد و چطور بر آهنا محتج شد و  پس انتظار داری كه امام رضا 

آيا جوابش كافی و عين صواب بود و اگر جوابش حجت است آيا امكانش هست كه االن با آن 
 احتجاج كنيم يا خير ? 

با شک احتجاج : (هنگامی كه فرمود بر اشتباه آهنا را بشنويد و االن احتجاج امام رضا 
پيامبری را به اسم محمد مبعوث كرده است, كه او را   كرديد, آيا خداوند قبل يا بعد از آدم 

پس در جواب دادن به او  .در  كتبی كه بر همه پيامبران نازل شد است بيابيد غير از محمد 
 . 195 −  194ص 1ج: اثبات الهداة...) ماندند 

و ما حاال از شما سؤال می كنيم آيا خداوند كسی قبل از احمد الحسن و يا بعد از او وصيی كه 
ذكر شده مبعوث كرد و آيا غير از احمد حسن كسی  اسمش احمد و در وصيت پيامرب محمد 

 وصيت را قبل و يا بعد از او ادعا كرده است ?  
در احتجاجش بر يهود و مسيح را رد  پس هر كسی اين دليل ما را رد كند دليل امام رضا 

 ). پناه بر خدا از آن(كرده است و هر كس ائمه را رد كند خداوند متعال را رد كرده است 
: نيز پيدا می كنيم در داليل شناخت امام  و همين معنی را بطور واضح در قول امام باقر 

يتش دچار مشكل نمی اگر دچار مشكل شديد پس در عهد پيامبر خدا و پرچمش و وص(... 
 ...). شويد

يا وصيتش در شب وفاتش  و عهد رسول ) عهد رسول خدا با اوست: (و در روايت ديگری
 . همانطور كه قبالً گفته شد

وصيت كه پيش قائم (و در اينجا سؤال می كنيم به چه صورت امكان معرفت و شناخت عهد 
  آيا در جواب می گويد كه قائم !!! است را خواهند شناخت  ما را به صحت آن خرب می
مردم هم چنان به او شک می كنند پس چطور قولش را قبول كنند ? و اين : حال می گويم! كند 

جوابی به غير از اينكه امكان انطباق وصيت بر غير از !! واضح است همانطور كه گفته می شود 
ندارد و غير از او و به قدرت و تدبير خداوند متعال است كسی مدعی آن نمی  صاحبش وجود

شود و اگر كسی آنرا ادعا نمود و بر اسمش و صفاتش داللت كرد صادق و راستگو بوده و 
 . امكان تشكيک در دعوت او وجود ندارد
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 :حسينی است يا حسنی وصی امام مهدی 
حسينی است و نه حسنی  بصورت مكرر در اين بحث اشاره نمودم كه خالفت بعد از قائم 

حكومت  حسينی است و او پدر دوازده مهديين است كه بعد از او  زيرا امام مهدی 
خواهند كرد ولی به خاطر اهميت موضوع آنرا به صورت يک عنوان خاص آوردم و توفيق از 

 : خداوند است پس می گويم
منتقل گرديد و بعد از او به  استمرار پيدا كرد و به امام علی  امت بعد از رسول خدا ام

امامت در ذريه و نسل او  و بعد از امام حسين  و آنگاه حسين  فرزندش حسن 
اصالً  استوار پيدا كرد و به اين صورت كه پدر آنرا تسليم فرزند می كرد و از ذريه امام حسين 

آنرا در هنگام رجوعش در رجعت بر آخرين  روز قيامت تا اينكه خودش خارج نشده تا 
 . تحويل می گيرد مهدی از ذريه امام مهدی 

در دو برادر اصالً بر  و حسين  امامت بعد از حسن : (فرمودند از ابی عبد اهللا 
َو ﴿ :شروع شد همانطور كه عز وجل فرمودند نخواهد گشت و آن از علی فرزند حسين 

خويشاوندان ( ﴾أوُلوا األَ َرَحامِ ِ َبعَضُهم أوَلي بَِبعضٍ ٍ يف كِتاِب ِ ِ اهللاِ ِمَن المؤِمنيَن َو الُمهاِجرينَ 
]) مقدمند[بر مؤمنان و مهاجران ] و[به بعضى اولويت دارند ] نسبت[كتاب خدا بعضى ] طبق[

شت نسلهای بعد  پمگر در (نخواهد بود مگر در عقاب و اعقابها  و بعد از علی فرزند حسين 
 . 152ص: غبية الطوسي) نسلهای انها

و حسين  امامت در دو برادر در بعد از حسن : (فرمودند و همين طور از ابی عبد اهللا 
  شت نسلهای بعد  پمگر در (جمع نخواهد شد مگر اعقاب و اعقاب عقبها خواهد بود

 . همان كتاب) نسلهای انها
و در حالی ) در اعقاب و اعقاب عقبها: (فرمود امام صادق  حق داريم كه سؤال كنيم كه چرا

عقب (كه كلمه اعقاب را در دو بار تكرار نمود و در حالی كه كلمه اعقاب جمع كلمه 
نفر معصومين صدق می كند و نيازی نيست كه دوباره  9/ است و آن بر هر نه ) "شتپنسل"

م فايده و معنی ديگری در كلمه اعقاب حت!! تكرار شود, و به خاطر اينكه كالم صحيح باشد 
) و آهنا مربا هستند از ان(حرف اضافی نمی زنند  است زيرا ائمه ) شت بعدیپنسل يا (دوم 

هبرتين كالم آن است كه كم : (و آهنا سرور بالغت و فصاحت هستند و همان طور كه می گويند
مورد مقارن بودن آن با بعضی از  و هر كس در روايات تأمل كند در) باشد و معنی آن كامل است

در دو مرحله مختلف استمرار پيدا خواهد  روايات متوجه می شود كه امامت بعد از حسين 
و اعقاب مهديين ) نسل امامامان (مرحله امامت و مرحله هدايت يا اعقاب ائمه : كرد و آهنا
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ده نفر از است و آهنا مهديين دواز برای ذريه امام حسين  حكومت بعد از امام مهدی 
 . هستند نسل امام مهدی 

و اگر وفات به : ( ... در آخرش فرمودند  −كه قبالً ذكر شد  − و در وصيت رسول 
آنرا تسليم فرزندش اول مقربين كه دارای سه اسم اسمی همانند  سراغش آمد امام مهدی 

و از قرار ) اسم من و اسم پدرم و او عبداهللا و احمد و اسم سومی مهدی و او اول مؤمنين است
 .  حسينی است پس فرزندانش همين طور حسينی هستند معلوم امام مهدی 

). خواهد بود دی از فرزندان حسين از ما بعد از قائم دوازده مه: (و روايت امام صادق 
ای ابا حمزه از ما بعد از قائم : (در كالمش به ابی حمزه فرمود و همين طور از امام صادق 

 ). خواهد بود يازده مهدی از فرزندان حسين 
و : (... وارد شده است كه در مورد روز والدت امام حسين  و در ادعای امام عسكری 

و دعايی كه از امام مهدی ). بعد از قائم آنها و غيبتش −  امام حسين  − اوصياء از عترتش 
 و والت عهدش و ائمه از فرزندانش − قائم  −بر ولی خود صلوات بفرست : (... وارد شده 

و او و : ( ... از او وارد شده در مورد دعايی كه برای امام مهدی  و از امام صادق ...). 
و غير از آن از روايات صريح زيادی كه بر خالفت بعد از ). قرار بده ذريه اش را از ائمه وارثين

 . حسينی است و نه حسنی تأكيد می كنند امام مهدی 
 ). ذريه ی كه اهنا را بعضی از بعضی  ديگر قرار داديم( ﴾ُذّريًة َبعُضَها ِمن َبعضٍ ٍ َواهللاُ َسميٌع َعليمٌ ﴿

و اين امری واضح و مشخص كه نياز به توضيح بيشرت ندارد مگر برای كسی كه در روز روشن 
 !!! خورشيد را نبيند 

اشاره كند,  و اضافه بر همه اين يک روايت هم وجود ندارد كه به حكومت ذريه امام حسن 
نيست و بلكه اين مخالف سنت صريح و قرآن است و امكان قبول آن نيست و نياز به گفتن آن 

 . حمد تنها مخصوص خداوند است
 :, مقدمه ساز ظهوروصی امام مهدی 

مورد مطالعه قرار داديم, و به  تا رسول محمد  در سابق مسأله وصيت و وصی را از آدم 
تا روز قيامت  و اوصيائش از ائمه و مهديين  طور مفصل در مورد وصيت رسول خدا 
حتم بايد تكليف امت در خصوص اوصياء را  ول گفته ايم و مشخص كرديم كه وصيت رس

از نقص مربا است و همين طور  تا روز قيامت مشخص كند و گرنه ناقص بوده و رسول خدا 
را مشخص كرديم و بعضی از روايات و داليل در اين  مسأله اوصياء بعد از امام مهدی 

 .خصوص را نقل نموديم و اينكه با رجعت تعارض ندارد
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ليكن يک موضوع مانده است كه نياز به توجه بيشرتدارد ويا  قرار دادن روشنايی بر آن است, و 
كه روايات اهميت بيشرتی نسبت به باقی ذريه  − مهدی اول  − آن همان موضوع وصی امام است 

نام خاص او را در  و رسول خدا  − همانطور كه خواهد آمد  −به آن پرداخته  امام مهدی 
در روايتهايشان با القاب و شاخصه هايش كه با آن افضليتش  قرار داده و ائمه  وصيت خود

مشخص نمودند, و از همه اين خصايص, او خليفه  را بر ساير مهديين از ذريه امام مهدی 
است, كه تربيت او را به طور مستقيم به عهده می گيرد, و اين شرف  اول برای امام مهدی 

 كه شرف تربيتش  بطور مستقيم از رسول محمد  ن امير مؤمنين عظيمی است كه مشابه آ
است  و خليفه اول او بود, و سيد صدر به اين معنی در كتاب تاريخ خود ما بعد الظهور اشاره 

از امر امت كه بعد از او باقی است غافل نمانده تا اينكه به دست  امام مهدی : (كرد و گفت
اگر اين درست بود و بطور واقعی باشد يكی از مهمرتين  انحالل و گمراهی سپرده نشود و

بعد از ظهورش همان تأسيس قواعد عامه و مركزيت يافته و طوالنی  وظايفش برای مهدی 
برای تربيت بشريت در خط طوالنی تربيت تدريجی تا اينكه به مجتمع معصوم برسد و اين 

و كامل تا اينكه به عنوان رئيس برای تربيت امكان پذير نيست مگر در رأس امور انسان صالح 
نمی تواند بشناسد حتی  دولت عدالت باشد و همانند اين مرد را كسی به غير از امام مهدی 

و اما احتمال تعيين او  او را به صورت خاص برای اين مسأله مهم و جليل تربيت كندامكان دارد 
 . با انتخابات نخواهد بود همانطور كه خواهيم گفت

به تعيين ولی عهدش و يا خليفه اش در زمان حياتش بر  اينجاست كه امام مهدی  و از
خواهد خواست و شايد در سال اخير رئيس اعلی برای اداره دولت عالمی و عادل بعد از او 

و به رغم اينكه اين ) حكومت اولياء صالحين باشد(خواهد بود و حاكم اول در مدت زمان 
از يازده نفر اتی بعد از خود خواهد بود و آهنم به خاطر اينكه او نتيجه  حاكم اول افضل تر و بر تر

شخص و معاصر اقوالش و افعالش و روشهايش بر خالف مهديين كه  تربيت امام مهدی 
قبل از وفاتش تأكيد  بله بدون شک امام مهدی : تا اينكه می گويد... بعد از او می آيند 

نات عالمی به طور مكرر بر ضرورت اطالعات از خليفه اش و خواهد كرد و به شدت و با اعال
در اذهان اهنم  به صورت پايدارو عميق, زيرا ) حكومت اولياء صالحين او(برای پايداری 

بشريت به صورت بالغ و در حد درجه كمال مطلوب نبوده و دنبال فرصتی خواهند بود كه 
 ... بتوانند در آن معصيت و تمرد كنند 

اين مشكالت دليل بر شكست نيست بعد از اينكه قواعد تربيت را اين حاكم از امام  ليكن وجود
) رحمت خدا بر او باد(كالم شهيد صدر پايان يافت ...) با همه تفاصيلش گرفت  مهدی 

 . 646 – 645ص: تاريخ ما بعد الظهور
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در اينجا واقع شهيد صدر در تفصيل اين حقيقت و بازگشايی كامل موضوع آن ابداع نمود و 
) رحمت خدا بر او باد(تحفه و هديه ای را به آنچه نوشت تقديم امت اسالمی نمود مگر از او 

از نسل او خواهد  يک حقيقت خيلی مهم مخفی ماند و آن اينكه خليفه اول برای امام مهدی 
 اصلی برای قيام امام مهدی ) مقدمه ساز(بل از قيامش ظاهر می شود و تمهيد كننده بود كه ق

و اين به عنوان عيب در كار سيد صدر محسوب نمی  −همانطوری كه خواهدآمد  − خواهد بود 
شود زيرا حكمت خداوند است تا اين امر بر همه مخفی بماند با توجه به وجودش در روايات و 

هد بود كه امت با او مورد امتحان و تمحيص و غربال خواهد شد و بخاطر اينكه عقبه ای خوا
به امری كه : (باشد همانطور كه روايات اشاره كرد ه اند اينكه اين امر مختص امام مهدی 

با امری جديدی می آيد (, )مخفی مانده دعوت می كند كه جمهور در مقابل آن گمراه شده است
به امری (, )با امری به غير ار آنچه منتظرش هستند می آيد(, )كه بر عرب شديد خواهد بود

دعوت می كند كه هر كس به آن اقرار كرد مورد هدايت قرار می گيرد و هر كس انكار كند گمراه 
 ).می شود وای به حال منكر آن

شهيد صدر تأكيد كرد كه خودش نمی تواند و نه غير از او به به جمع آوری ودرک كليه تفاصيل 
صر ظهور و دولت مهدويت بپردازد زيرا هر باحثی يا  پژوهشگری فرزند عصر خود است ع

هر پژوهشگری و : (... گفت) رحمت خدا بر او باد(و در حد توان خود خواهد نوشت پس 
متفكر به طبيعت تكوينش فرزند فطرتی كه معاصرش است و زمانی كه برای او می گذرد و آنگاه 

نا باشد زمانش نيز می گذرد و نمی تواند از زمان سبقت بگيرد و مدعی به هر اندازه ای كه توا
رسيدن به حد اول تفكر اسالمی و يا اينكه او دارای استعداد زيادی باشد و دارای فرهنگ 

اين فرهنگ آينده بر انكشاف آنچه در سوابقش از خطا و خسته شده از ... نسلهای آينده است 
دارای كوتاهی و قصور طبيعی و ذاتی است در تفكر لحظه بودن آن پس هر پژوهشگری 

هنگامی . اسالمی به صفات مثال آورش در مرحله ای معين از پيشرفت فكر اسالمی امكان ندارد
در حين عصر ظهور افكار و فرهنگها و تشريعاتی كه در جايگاه اول تفكر  كه امام مهدی 

 . اسالمی است را نشر می كند بگذرد
هشگر در كوتاهی تفكرش در مورد عصر خود و رساندن خود به حقيقت سختی كار يک پژو

و سپس چه : تا اينكه گفت... يک شخص كامل و مجتمع عادل از همين جا نشأت می گيرد 
كسی به كوتاهی در اين بحث و عدم احاطه اش به اعماق حقيقی آن برای روز موعود بايد 

 .می شود اعرتاف كند و حوادث مفصلی كه در آن زمان واقع
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و شايد هدف ما از آنچه سعی می كنيم اينكه افكار عامه و اعمال اصلی كه در آن زمان اتفاق 
كالم شهيد صدر ) خواهد افتاد را از طريق آنچه از اخبار و قواعد ياد گرفتم متصور شويم

 . 20 −  17ص: تمام شد تاريخ ما بعد الظهور) رحمت خدا بر او باد(
به ما حقيقت خيلی مهمی را هديه داد و آن اينكه نمی ) رحمه اهللا(د صدر و با اين كالم سيد شهي

توان به هر چيزی كه مربوط به عصر ظهور است رسيد و اينكه احتمال اشتباه در تشخيص بعضی 
 از امور وجود دارد و با اين كار امت را برای توقع اموری جديد آماده نموده كه امام مهدی 

بر امت است كه در اين كوتاهی نكرده و پشت نكنند و خود را برای  آنرا ظاهر خواهد كرد و
 . آماده كند تسليم به امر امام مهدی 

و بعد از آن بر ضرورت مطالعه بعضی از روايتها تأكيد كنند كه بر اهميت مهدی اول از ذريه امام 
ينكه او ممهد تأكيد كردند و اينكه با فضل زيادش بر ما بقی ذريت متمايز شده و ا مهدی 
 . است و اصلی برای قيام امام مهدی ) زمينه ساز(رئيسی 

در شب وفاتش به فضايل مهدی اول از ذريه  در ابتدا به مطالعه آنچه وصيت رسول محمد 
 : تأكيد كرده است می پردازيم قائم 

مؤمنين از امير ... از : آنچه به موضوع ما مربوط است را از وصيت ذكر می كنم :روايت اول
 به علی  − در شب وفاتش  −  رسول خدا : (فرمودند ای علی بعد از من : ... فرمودند

تا اينكه ... دوازده امام و بعد از آنها دوازده مهدی خواهد بود و تو ای علی اول دوازده امام هستی 
آنرا تحويل فرزندش اول مقربين  −  امام مهدی  −  اگر وفات به سراغش آمد: فرمودند

برای او سه اسم است اسمی همانند اسم من و اسم پدرم و ان عبد اهللا و احمد و اسم ) مهديين(
 : و در اينجا توجه به دو نكته واجب است). و او اول مؤمنين است تسليم نمايد )١( سوم مهدی
پس همان طوری كه امام  به امام علی  تشابه اول مهديين از ذريه امام مهدی : نكته اول

بود و اولين كسی كه وصيت را تحويل گرفت و به  وصی اول برای رسول خدا  علی 
شرف ياب شد همين طور مهدی اول به عنوان اولين وصی برای امام  تربيت رسول خدا 

همان طور كه روايت  − و همان كسی كه وصيت را بطور مستقيم تحويل می گيرد  مهدی 
می باشد  بر خالف باقی  توسط امام مهدی و به طور مستقيم تربيت وی  − تأكيد كرد 

, و اين شرف عظيمی است كه خداوند مهدی اول را با آن مهديين از ذريه امام مهدی 
و آهنم به خاطر اينكه وصی اول  صاحب شرف و جاه نموده به خاطر تشابه او با امير مؤمنين 

 . است برای امام مهدی 

                                                            
  .کسی است  که به امر مخفی هدايت می کند -١
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است و خالف آنچه هدف  اين خالف ظاهر كالم رسول خدا : آنگاه به او می گويم
صحبت كردند بلكه خالف  معصومين بوده به هنگامی كه با اين عبارت در بسياری از روايات

خداوند تعالی حكايتی از پيامربش : هدف و مراد بعضی از آيات قرآن است و برای شما اين بيان
پس آن گاه كه پروردگارش بر كوه تجلی كرد, كوه را متالشی : (... می فرمايد موسی 

توبه  تو منزهی به درگاه تو: ساخت و موسی بی هوش افتاد سپس كه به هوش آمد عرض كرد
و اين آيه شريفه و اين هم از طريق . 143: االعراف) كردم و من اول كسی هستم كه ايمان دارم

و : (در تفسير قول پيامرب خدا موسی : از امام علی . ايه هايی كه به تفسير آن آمده است
نمی  و من اول مقربين هستم به اينكه تو می بينی و ديده: ( .. فرمودند) من اول مؤمنين هستم

 . للخزاز القمی 262ص: كفاية االثر) شوی و تو در منظر اعلی قرار داری
و من اول مؤمنين : (در حديث طوالنی در تفسير گفتار پيامرب خدا موسی  و از امام رضا 

و من اول مؤمنين (به معرفت خودم به شما از نادانی قوم خودم برگشتم : (.. فرمود) هستم
 .للطربسی 221ص 2ج: االحتجاج...)  شما ديده نمی شوی از آنها به شماكه) هستم

چه چيزی فهميديد به غير از سباق ) اول مؤمنين(پس شما را به خدا از اين دو روايت در تفسير 
به ايمان به خداوند تعالی و رجوع به سوی او و خصوص در روايت دوم هنگامی ) يش گرفتنپ(

يا اول ) ن از آنها به شما كه شما ديده نمی شویاول مؤمني: (... فرمودند كه امام رضا 
 . مؤمنين از قوم خودم كه خواستار ديدن شما و از اول می دانستند كه شما ديده نمی شوی

ُل ﴿: و از ابی عباس در قول خداوند عز وجل َفَلّما أَ َفاَق َقاَل ُسبَحاَنَک ُتبُت اَليَک َو َأَنا َأوَّ
پاک و منزهی به شما توبه كردم از اينكه از شما در مورد چيزی : دمی گوي: (فرمودند ﴾الُمؤمِ ِنينَ 

: , التوحيد601ص: االمالي للصدوق) سؤال كنم و من اول مؤمنين به اينكه ديده نمی شوی
 . 118ص

بطور مفصل آمده است هنگامی كه امير ) اول مؤمنين(در معنی اين عبارت  رسول خدا 
ينكه حسادت كنندگان آنرا به نحوی ديگر تأويل نكنند رسول مؤمنين را با آن توصيف نمود و تا ا

كه او به عنوان اول مؤمنين يا اولين كسی كه در  به طور كامل معنی وصف امير مؤمنين  
 .اقرار كرد و غير ان معنی ديگری ندارد ايمان و اسالم پيشی گرفت و به پيامربی محمد 

در حق وصی امام  ند كه قول رسول خدا همان طور كه دشمنان سيد احمد حسن سعی كرد
به عنوان اينكه او اول مؤمنين است سعی در تأويل ديگری در معنی ان كنند غير از  مهدی 

 !!!! اقرار نموده است  اينكه در ايمان پيشی گرفته و به دعوت امام مهدی 
مصباح ) ستیشما اول مؤمنين در ايمان و اسالم ه: (فرمودند به امام علی  رسول خدا 

 . 2هامش 511ص 2ج: الفقاهة للمحقق الخوئی
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شما اولين كسی هستی : می گويد به علی  شنيدم رسول خدا : (فرمودند و از ابی ذر 
 . 58ص: ذخائر العقبی) كه به من ايمان آورد و تصديق نمود

اسالم و  شما اول مؤمنين در ايمان و اول مسلمين در: (فرمودند به امام علی  رسول خدا 
 20ص: االربعون حديث) منزلت و جايگاه شما نزد من همانند جايگاه هارون از موسی است

 . لمنتخب الدين بن بابويه
ای علی شما : (فرمودند به علی بن ابی طالب  رسول خدا : و از عبد اهللا بن عباس گفت

ا اول مؤمنين با من دارای دشمن می شوی و به خاطر هفت خصلت با شما دشمنی می كنند ? شم
: االرشاد...)  در ايمان هستی و عظيم تر از همه در جهاد و داناترين آنها به آيات خداوند

 . 138ص
بر معنی اول مؤمنين تأكيد می كند كه او سابق  و در همه اين روايتها و غير از آن رسول خدا 

)  ًايمانا: (می فرمايد) اول مؤمنين(در ايمان و تصديق و اقرار به آن نمود و به همين هميشه بعد از 
اولين كسی كه به من ايمان آورد و مرا تصديق (و يا ) با من در ايمان(و يا ) ايمان اسالم(و يا 
اول مؤمنين را به عنوان حجتی از حجتهايی  , و خصوص در روايت اخير رسول خدا )نمود

 ت است كه كسی به امير مؤمنين با آن احتجاج می نمود حال آيا درس كه امير مؤمنين 
در مورد شما به عنوان اول مؤمنين بر اينكه اولين كسی كه به او  بگويد كه گفته رسول خدا 

 . ايمان آورد و او را تصديق نمودی نيست و شايد اين كالم معنی ديگری داشته باشد
كه رسول خدا و اگر اين كار درست است پس اعرتاض بر سيد احمد حسن درست نيست به اين

دليل بر اينكه او اولين كسی ) اول مؤمنين(و وصف او به  در حق وصی اول امام مهدی  
ايمان و او را تصديق كرده و به ياری او می شتابد داللت نمی كند و با اين  كه به امام مهدی 

ايمان  هدف از عبارت اول مؤمنين شود و در قرآن و سنت واضح می شود و او اولين سابقين در
و تصديق و اقرار و ياری رساندن به امامت است و اما هر كس كه سعی در انكار كالم رسول 

كند و تأويالت باطل را ابداع نمود از اتباع و پيروان يهود و مسيحيانی خواهند بود كه  خدا 
ردند را در كتاهبايشان انكار كردند و به انطباق آن بر او اعرتاف نك صفات و ذكر رسول خدا 

هر كس موالی اويم علی : (در روز قدير به علی  همانند انباء عامه كه كالم رسول خدا 
به اين شكل تأويل كرده و گفتند كه اين كالم بر امامت و خالفت داللت نمی كند ) موالی اوست

 بلكه بر دوست و محب و موالی در دين داللت می كند و غير از آن از تأويالت باطل كه منشأ آن
 .وسوسه های شيطان است

در وصف اولين وصی برای امام مهدی  و با اين ثابت می شود كه منظور از كالم رسول خدا 
  به اينكه او اول مؤمنين يا اولين كسی كه ايمان می آورد و قيام امام مهدی  در آخر زمان
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يا آمده باشد تا اينكه به دن را تصديق می نمايد و با اين وجود حتم قبل از قيام امام مهدی 
 .اين اوصاف بر او منطبق گردد

: و مهدی را ياد كرد −می فرمايد  شنيدم كه رسول خدا : از حذيفه بن يمان گفت :روايت دوم
غيبة ) او بين ركن و مقام بيعت می گيرد اسمش احمد و عبد اهللا و مهدی و اين سه تا اسم اوست(

اول مهديين از ذريه ايشان منطبق  و اين حديث بر وصی امام مهدی . 305ص: الطوسی
 .  شد

هنگامی  در وصف وصی امام مهدی  و همچنين انطباق ان با حديث وصيت رسول خدا 
برای او سه اسم است اسمی همانند اسم من و اسم پدرم و او عبد اهللا و احمد و : (... كه فرمودند
و اينكه احمد و محمد يک اسم هستند و اسم ). م مهدی است و او اول مؤمنين می باشداسم سو

است و شرح و تفصيل ) و عبد اهللا و احمد(دوم عبد اهللا و اسم سوم مهدی يا اينكه همانند قولش 
و تطابق بين دو روايت فوق محكم و ) اسمی همانند اسم من و اسم پدرم: (برای گفتار قبل از ان

را نشان می دهد و بصورت تصادفی نبوده و اينكه و  ص از جانب رسول خدا هدف مشخ
بصورت تصادفی واقع شدن از دستورات و كارهای اسالم نيست بلكه از كارهای كذابين و 

 . معاندين و دنيا پرستان است
ای جابر برای بنی عباس اجازه باال : (به من فرمودند از جابر جعفی گفت محمد بن علی 

يک پرچم داده شده و برای غير از آهنا پرچمهايی است آنگاه مواظب باش و مواظب باش  بردن
را می بينی كه بين ركن و مقام بيعت می گيرد و  تا اينكه مردی از فرزندان حسين  − سه بار  − 

 . 79ص: عدة محدثين −االصول السته عشر ... )  با اوست سالح و مغفر و سپر رسول خدا 
باشد و اگر هدف و مقصود به  و اين مرد حسينی در اين روايات امكان ندارد كا امام مهدی 

حرام می  بود اتباع و دنبال رفتن هر پرچمی قبل از قيام حجت ابن الحسين  امام مهدی 
شد و اين مفهوم با روايات كه به اتباع يمانی و ياری رساندن به او امر می كنند متناقض است و 

است كه مرد حسينی بين ركن و مقام بيعت  بگيرد در روايت قبل همان يمانی موعود و  واجب
احمد و عبد اهللا و مهدی می : احمد می باشد, و اوست صاحب سه اسم وصی امام مهدی 

 . باشد
و اين مرد حسينی مذكور در روايت سابق فقط به اطاعت مأمور است و همانی كه بين ركن و 

يعت می گيرد همان مرد حسينی در روايت آتی كه او را فقط مأمور به اطاعت ب مقام برای او 
وصف می كند به غير از پرچمهای گمراهی كه اتباع آنرا حرام نموده و همين طور او را به اين 

يا وصيت او كه هنگام وفاتش به آن توصيه  شكل وصف می كند كه حامل عهد رسول خدا 
 . نموده است
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مواظب باش كه مبادا بين تو و آل محمد : (... ر خربی طوالنی فرمودندد از ابی جعفر 
فاصله واقع شود زيرا برای آل محمد يک پرچم و برای غير از آنها پرچمهايی است پس به زمين 

بينی و با او را می  تمسک نموده و دنبال مردی از آنها نرو تا اينكه مردی از فرزندان حسين 
آنگاه عهد پيامبر خدا پيش علی بن الحسين  و پرچمش و سالحش است عهد رسول خدا 

  آنگاه پيش محمد بن علی  قرار گرفت پس از دنبال رفتن آنها پرهيز كن و دقت كن در
 . 97 −  96ص 2ج: الزام الناصب...)  مورد آنچه برايت ذكر نمودم

رد آنكه بين ركن و مقام بيعت كه اين روايت با روايتهای زيادی كه تأكيد دا: ممكن است بگويد
 . تعارض دارد) وصی(است نه اول مهديين از نسل او  می گيرد امام مهدی 

تعارضی بين دو روايت و روايتهای ديگر وجود ندارد بعد از اينكه تصويری معين را : می گويم
كالی در بين ركن و مقام نشان دادن و همه آهنا هيچ و اش از بيعت گرفتن وصی امام مهدی 

 : بر آهنا وارد نيست
بين ركن و مقام از يارانش بيعت می گيرد همين طور بيعت را  بعد از اينكه امام مهدی : اوالً 

برای مهدی اول از ذريه اش را از يارانش خواهد گرفت و اين سنت ديرنه ای است كه باز هم با 
و بين مهدی  رسول خدا  وصی انجام آن دنبال و پيرو است,  كه متشابه آن بين امام علی 

 .است اول وصی امام مهدی 
از مسلمين در حادثه دار بيعت را برای وصيش علی بن ابی  و به همين شكل قبالً رسول خدا 

گرفت هنگامی كه طايفه اش را دعوت و برای آهنا غذا پخت و همين طور در حادثه  طالب 
 . مشهور غدير خم

و با اين مورد ديگر تعارضی بين روايات باقی نمی ماند و بخصوص اگر خوب دقت كنيم 
نشده و هيچ گاه نگفته كه  حديث بيعت گرفتن وصی باعث لغو بيعت گرفتن امام مهدی 

بيعت گرفتن وصی تنها بيعت خواهد بود كه بين ركن و مقام انجام می گيرد پس اندكی تأمل 
 . كن
برای گرفتن بيعت از يارانش وصی خود را وكيل و نايب خود قرار داده تا  امام مهدی : ثاني

خواهد بود  بين ركن و مقام برای او بيعت بگيرد و با اين حالت بيعت منتسب به امام مهدی 
زيرا با امر و تدبير او بوده و همين طور منتسب به وصی زيرا او بطور مستقيم آنرا برای امام 

 . می گيرد مهدی 
و اين معنی حتی در قرآن كريم وجود دارد كه يک بار قبض ارواح را منتسب به خداوند تعالی 

و بار ديگر قبض ارواح را منتسب به ملک موت می  ﴾اهللا َيَتَوفَّ َی األَنُفَس حيَن َموتَِها﴿می داند 
ي َوكَِل بُِكم﴿كند  اُكم َملَُّک الَموِت الذَّ واح را به مالئكه منتسب و گاهی ادات قبض ار ﴾ُقل َيَتَوفَّ
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تُهم الُمالَئَِكةُ ﴿می نمايد  و اگر قبض ارواح را به او : و در كالم خدا تعارضی وجود ندارد ﴾َتَوفَّ
تعالی نسبت دهد زيرا او صاحب امر است و او مدبر و مسلط بر كار است و ملک موت و 

و به امر او عمل می كنند پس مالئكه سربازانی نزد او هستند كه در گفتار از او سبقت نمی گيرند 
عمل آهنا همان عمل خدا است و آهنا از او به عنوان وكيل, گرفتن ارواح هستند و همين طور كار 

پس ممكن است كه . بر آهنا هم منتسب می شود زيرا بطور مستقيم آهنا كار مهم را انجام می دهند
به نيابت از او  م مهدی بيعت بين ركن و مقام يكی باشد و بطور مستقيم توسط وصی اما

است زيرا او صاحب امر است و بيعت برای وصی به  باشد و آن هم بيعتی برای امام مهدی 
علت اوست كه بطور مستقيم آنرا می گيرد به خصوص اگر متوجه شديم كه بعضی از روايات 

 . براين مورد تأكيد داشتند
او را  لت می كند كه امام مهدی دال آنگاه روايت آتی بر ولی عهدی برای امام مهدی 

 : مسئول بيعت گرفتن از مردم می كند
مردی از نسل پدرش به امرش قيام می كند و او : (... در حديث طوالنی فرمودند از باقر 

شديدترين مردم به بدنش و شجاع ترين آنها با قلبش به آنچه شبيه صاحب امر است آنگاه يكی از 
ما جان مردم را مانند گرفتن دامها  می گيری آيا اين عهدی از رسول ياران به او می گويد كه ش

يا به چيز ديگری است آنگاه ولی عهدی كه مسئول گرفتن بيعت است می گويد به خدا  خدا 
قسم اگر ساكت نشدی با يک ضربه انكه چشمهايت درون اوست را از بين می برم آنگاه قائم می 

به من جعبه را بدهيد و  خدا با من عهدی از رسول خدا گويد ای فالنی ساكت باش آری به 
را می خواند  آنگاه می گويد فدايت شوم اجازه بده سرتان را ببوسم  پس از ان عهد رسول 

آنگاه سرش را می دهد و او را بين چشمهايش می بوسد سپس می گويد خداوند مرا فدای شما 
 . 229 – 227ص: ة االسالمبشار...)  قرار دهد بيعت را برای ما تجديد كن

 .در اين روايت از گفتن يک امر مهم صرف نظر نموده و آنرا به وقت ديگری موكول نمود
را ذكر نمود و  حال می گويم كه ولی عهدی كه مسئول گرفتن بيعت به نيابت از امام مهدی  

برای شخص معرتض در آورد همان وصيت رسول خدا  عهدی كه امام مهدی ظاهر اينكه 
موال  زيرا در بسياری از روايتها به عهد وصف شده است و همين طور در شب وفاتش است 

را  همانند روايت آتی آمده است كه غيبت امام مهدی  يا ولی عهد در عده ای از روايتها
 . اطالع دارد هدی مشخص می كند و امر موال وحيد و تنهايی كه از جای امام م

برای صاحب اين امر دو غيبت است يكی از آنها طوالنی شده : (فرمودند از ابی عبد اهللا 
رفته و كسی از : كشته شده و بعضی می گويند: مرده و بعضی ديگر: حتی بعضی در آن می گويند
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يره مگر ولی از جا و مكان نه از فرزندانش و نه غيارانش بر امرش نمانده مگر يک نفر و كسی 
 . 162ص: غيبة الطوسي) عهدش كه مسئول اجرای امرش است

مشخص است و آن خالفت است يا اينكه او مجری امر بعد ) مسئول انجام امرش(معنی عبارت 
از او در امامت است و او و وصيش و همين طور مسئول اجرای امرش در استالم و گرفتن بيعت 

عت از مردم است كه مسئوليت آن به امرش را وصی او بر گرفتن بي و از مهمرتين امور امام 
 . به عنوان خادم و بنده اش می باشد) مسئول امرش(عهده می گيرد و اما تفسير عبارت 

اين از تأويالت مرتفين و صاحبان خدم و كنيز و قصرها و لذهتا است و هر چه دارند متصل به 
كسی كه فرش او خاک است و بالشت او بعيد است همان  دنيا است و اين از امام مهدی 

است سالم خدا بر او و او ) علف(و لباس خشن می پوشد و غذای او جشب ) سنگ(حجر 
و از طريق . همانی كه دمپايی خود را با دست خود درست می كرد فرزند امير مؤمنين 

و  روايت آتی مشخص می شود كه اين موال يا ولی عهد به عنوان سفيری بين امام مهدی 
 : شيعيان اش است

برای صاحب اين امر در بعضی از اين شعابها : (فرمودند از ابی جعفر محمد بن علی 
حتی اگر قبل از خروجش  − به ناحيه ذی طوی اشاره نمود  و با دست −  غيبتی است) شهرها(

: مواليی كه با او بوده خارج می شود تا اينكه بعضی از اصحابش را می بيند پس به آنها می گويد
با ديدن صاحب خود : پس می گويد. مرد 40نزديک : آنگاه می گويند. شما اينجا چند نفر هستيد
به خدا اگر بخواهد كوهها را بكنيم  به همراه او  آنها : ندآنگاه می گوي. چه حالی خواهيد داشت

نفر از افراد نيک  10رؤسای خود يا : راخواهيم كند آنگاه از قبله به سوی آنها می آيد و می گويد
شما اشاره كنيد آنگاه به آنها اشاره می كنند پس به همراه آنها جهت مالقات صاحب خود می 

 . 187ص: غيبة النعمانی...)  ت را می گذاردرود و با آنها وعده شب مالقا
بين ركن و مقام بيعت : (بيشرت از گذشته واضح می شود از روايات فوق گفتار رسول خدا 

و مقصود از ان ) می گيرد اسمش احمد و عبد اهللا و مهدی است كه اين سه اسم برای اوست
ن طور بود حتم بايد قبل از و اول مهديين از ذريه ش احمد است و اگر اي وصی امام مهدی 

 . به دنيا آمده و يا موجود باشد قيام امام مهدی 
خروج مهدی را برای من : گفتم به علی بن الحسين : از حذلم بن بشير گفت :روايت سوم

قبل از خروجش خروج مردی : (وصف كن و داليل و عالماتش را به من ياد بده آنگاه فرمودند
سرزمين جزيره, می گويد كه پناهگاه او تكريت و قتلش در مسجد كه به او عوف سلمی در 

آنگاه سفيانی ملعون از . دمشق است آنگاه خروج شعيب بن صالح از سمرقند اتفاق خواهد افتاد
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وادی خشک خارج می شود و او فرزند عتبه فرزند ابی سفيان است پس اگر سفيانی ظهور كند 
 . 294ص: غيبة الطوسي) مهدی مخفی می گردد آنگاه خارج می شود

اگر سفيانی ظهور كند مهدی مخفی می شود : (در پايان و آخر روايت و قول امام سجاد 
بعضی از علماء و پژوهشگران در تفسير آن ماندند زيرا بر امام مهدی ) آنگاه خارج می شود

  منطبق نمی شود و آن هم به خاطر اينكه اين روايت مشخص می كند كه امام مهدی 
قبل از ظهور سفيانی موجود است و اين مخالف بسياری از روايتهای متواتر و زياد كه بر خروج 

است و حداقل هشت ماه و يا اينكه سفيانی  سفيانی پانزده ماه قبل از قيام امام مهدی 
است پس چطور ممكن است امام  يا قبل از قيام او  عالماتی از عالئم قيام امام مهدی 

از خروج سفيانی ظاهر می شود آنگاه به هنگام خروجش مخفی می شود و  قبل مهدی 
 . سپس ظاهر می شود كه در تأمل اين روايت به علت وجود وجه های بعد از واقع ماندند

و در حقيقت اين از اموری است كه ائمه سعی در مخفی نمودن آن در كالمشان و اتمام آن بر 
در اين روايت و روايتهای شبيه آن امام ) مهدی(مقصود از  مردم تا اينكه دليلی باشد بر اينكه

نيست زيرا او بعد از سفيانی ظهور می كند نه قبل از او و مقصود و هدف  حجت بن الحسن 
در وصيت او را  است كه رسول خدا  اين روايت مهدی اول از نسل و ذريه امام مهدی 

در  اوست كه وصيت را از امام مهدی به عنوان اول مؤمنين و اول مهديين ذكر نمود و 
هنگام وفات تحويل می گيرد و همين طور در مورد او گفته شد كه در بين ركن و مقام بيعت می 

گيرد و با اين مخفی بودن موضوع كشف می شود و تعارض بين اين روايت و ساير نيست و با او  
اول مهديين از ذريه اوست  و روايتها حل می شود و مقصود از آن همان وصی امام مهدی 

كه قبل از سفيانی ظاهر می شود آنگاه به هنگام خروج سفيانی مخفی می شود سپس ظاهر می 
مقدمه  شود و با سفيانی می جنگد و بر او پيروز می شود و برای قيام پدرش امام مهدی 

بخواند و  و هر كس به طور مفصل بخواهد در مورد ذريه و نسل امام مهدی . سازی می كند
يكی از ) الرد الحاسم(در عصر غيبتش ازدواج كرده يا خير به كتاب  اينكه امام مهدی 

 . مراجعه كند تا بتواند ندانسته ها را در آنجا بداند انشاء اهللا مصادر ياران امام مهدی 
فقط بر امام محمد بن الحسن ) مهدی(و بعد از اينكه متوجه شديم كه صفت  :روايت چهارم

  آهنا را به دوازده  صدق نمی كند بلكه بر هر كدام از ذريه او صدق می كند زيرا رسول
آهنا را همين طور وصف نمود و روايتها بر  مهدی وصف نمود و همين طور امام صادق 

) زمينه ساز(به عنوان ممهد  قبل از قيام امام  اينكه مهدی اول از نسل و ذريه امام مهدی 
انند روايت سابق كه آنرا شرح نموديم و روايت آتی كه بزرگان علماء در خارج می شود هم

 . تأويل آن ماندند
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اگر پرچمهای سياه را از سمت خراسان ديديد پس به سوی آن : (فرمودند از ثوبان از پيامرب 
المهدي المنتظر ) بشتابيد حتی اگر خود را روی برف بكشيد چون در آن خليفه خدا مهدی است

 . 67ص 24باب : دالموعو
قيامش را از مكه شريف آغاز  و اين حديث معارض دهها روايت است بر اينكه امام مهدی 

همانطور كه خواهد آمد  −در حالی كه اين حديث و غيره . می كند آنگاه به سوی عراق می رود
به همراه پرچمهای سياه از جانب خراسان می آيد تأكيد می كند و امكان حمل  امام مهدی  − 

 و اول مهديين از ذريه او كه قبل از قيام امام مهدی  اين حديث مگر بر وصی امام مهدی 
 و متولی تمهيد رئيسی برای امام مهدی  − همانطور كه مشخص شد  − وجودش ثابت شده 

 . خواهد بود
يتی است كه به صراحت اعالم نموده كه مهدی با پرچمهای سياه می آيد همان بلكه در آنجا روا

پيش گنجهای شما سه تن از : (فرمودند رسول خدا : خليفه مهدی است از ثوبان گفت
بزرگان هستند كه كشته می شوند در حالی كه برای هيچ كدام از آنها ميسر نمی شود آنگاه 

آيند آنگاه با آنها جنگی می كنند كه هيچ قومی آن جنگ  پرچمهای سياه از جانب شرق بيرون می
اگر او را ديديد با او بيعت كنيد كه او خليفه : آنگاه جوانی را ياد كرد و گفت را انجام نديده,

 . 31 – 30ص: بشارة االسالم) مهدی است
دق ص آمده است در هر دو لفظ بر امام مهدی ) خليفه خدا مهدی(و اين روايت به اين لفظ 

نمی كند بلكه بر وصی او مهدی اول از ذريه او صدق می كند بخصوص اگر توجه كنيم كه لفظ 
باشد و ) خليفه خدا مهدی(و يا ) خليفه مهدی(خليفه صدق نمی كند مگر بر اوصياء حال لفظ 

ابتدای خروجش از مكه  زيرا امام مهدی  آن صدق نمی كند مگر بر وصی امام مهدی 
 . است و نه از خراسان

حتی اگر بصورت كشيدن خود روی برف ) مهدی(به شدت بر بيعت با اين  و رسول خدا 
باشد تأكيد نمود و همين طور خرب داد كه آنكه بين ركن و مقام بيعت می گيرد اسمش احمد و 

مأمور بيعت گرفتن قبل از  پس − همانطور كه روايت قبلی نقل نمود  − عبد اهللا و مهدی است 
و او اول اوصياء است كه اسمش  همان اول مهديين از ذريت امام مهدی  قيام قائم 

ذكر شده است و او همان يمانی موعود كه  احمد همانطور كه در وصيت رسول خدا محمد 
همانطور كه  − پرچم او به هدايت گرترين پرچم وصف شده و مخالف با او اهل آتش است 

وارد شده كه بر ياری اين پرچمهای مشرقی كه تابع  و از امير مؤمنين  − انش خواهد آمد بي
هستند اول مهديين به شدت تأكيد نموده و در حالی كه هيچ عذر و  وصی امام مهدی 

 . جايگاه منصبی برای عدم شتافتن به سوی او مورد قبول نيست
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امر اگر به حركت پرچمهای سياه از جانب ای ع: (به او فرموده است از ابی طفيل كه علی 
خراسان پی بردی و آنگاه در صندوق قفل شده بودی بر شماست كه بايد قفل آن صندوق را 

و اگر نمی توانی اين قدر سعی كن تا اينكه ) پرچمهای سياه( بشكنی تا اينكه با آنها كشته شوی
 . 77ص 24باب : المهدی المنتظر الموعود) زير آن كشته شوی

بيرون می آيد را ذكر ) وصی امام(روايتهای زيادی پرچمهايی كه از جانب شرق به رهربی مهدی 
می كنند و اينكه در مقدمه لشكر مهدی شعيب بن صالح است و اينكه آهنا پرچم را به امام مهدی 

 تحويل و با او بيعت می كنند . 
از بنی هاشم آمدند كه پس از بوديم كه جوانانی  ما پيش رسول خدا : و از ابی مسعود گفت

ای : چشمهايش در هم رفت و شكل او عوض شد, آنگاه گفتم. آهنا را ديد اينكه پيامرب 
ما : (رسول خدا همچنان در قيافه و صورت شما چيزی ناپسند و نامطلوب می بينم پس فرمودند

ن با بال و فرار و طرد و اهل بيتم بعد از م. اهل بيت خداوند آخرت را بر دنيا برای ما ترجيح داد
مواجه خواهند شد تا اينكه قومی از جانب مشرق می آيد و با آنها پرچمهای سياه است پس حق 
را می خواهند ولی به آنها داده نمی شود دو بار يا سه بار اين كار را انجام می دهند آنگاه جنگ می 

ده می شود ولی ديگر آنرا قبول نمی كنند و پيروز می شوند آنگاه آنچه را كه می خواهند به آنها دا
كنند تا اينكه آنرا تحويل يكی از اهل بيتم می دهند آنرا پر از قسط می كند همانطوری كه پر از 
ظلم و ستم كرده بودند پس هر كس آنرا درک كند به سوی او بشتابد حتی اگر خود را روی برف 

 . 92باب : المالحم و الفتن) بكشاند كه او مهدی است
پرچمهای سياه كه از خراسان بيرون می آيند در كوفه فرود می آيند : (فرمود ابی جعفر  از

: المهدی الموعود المنتظر) در مكه ظاهر شد برای بيعت به او داده می شود پس اگر مهدی 
 . 104باب : , المالحم و الفتن461ص 2باب

ند تا اينكه به كوفه برسند آنگاه و اين روايت به صراحت اعالم می كند كه پرچمهای سياه می آي
در مكه ظاهر می شود و برای او با بيعت فرستاده می شود و اين يعنی آهنا قبل از  مهدی 

خارج می شوند و اين تأكيد می كند بر اينكه مهدی با پرچمهای سياه می  خروج امام مهدی 
است و اين هم بعد  است و نه خود امام مهدی  آيد همان مهدی اول از ذريه امام مهدی 

است بلكه روايات  بر هر كدام از ذريه امام مهدی ) مهدی(از اينكه صحت اطالق صفت 
 . و اوصياءاو كسی را به اين صفت وصف نمی كنند غير از امام مهدی 

باب : نالمالحم و الفت) مهدی و هم پيمانش شعيب بن صالح است: (و از عمار بن ياسر گفت
96 . 
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كه از خراسان می آيد توسط شعيب بن ) وصی امام(و اين داللت می كند بر اينكه لشكر مهدی 
 ). فرزند مهدی و وصيش. (رهربی می شود) وصی امام(صالح به امر مهدی اول 

از خراسان پرچمی سياه برای بنی عباس خارج می شود آنگاه يكی : (و از محمد بن حنفيه گفت
خراسان خارج می شود كافشن های آهنا سياه و لباسهايشان سفيد كه جلوی آهنا  ديگر سياه از

مردی كه به او شعيب بن صالح می گويند يا صالح بن شعيب از تميم ياران سفيانی را فراری می 
دهند تا اينكه در بيت المقدس پياده می شوند و به مهدی ملكش را می دهد سيصد نفر از شام با 

) د بين خروج او و بين اينكه امر را به مهدی تحويل دهد هفتاد و دو ماه استاو بيعت می كنن
 . 92باب : المالحم و الفتن

به رهربی شعيب بن صالح است همانی ) وصی(و معنی آن اين است كه پرچمهای مهدی اول 
ه كه باعث فراری دادن سفيانی از عراق تا اينكه به بيت المقدس می رسد و تحويل دادن پرچم ب

 .است امام مهدی 
 . كه بطور مفصل در مورد اين بحث در آتی خواهد آمد

رئيسی به رهربی ) مقدمه سازی(و آنچه برای ما از بحث قبلی حاصل شد اينكه حركت تمهيد 
همانی كه اسمش احمد و عبد اهللا و مهدی است كه در وصيت رسول  فرزند امام مهدی 

در مورد بيعت او در  ور در حديث از رسول خدا به او تأكيد شده است و همين ط خدا 
بين ركن و مقام و اينكه او بر مردم واجب الطاعت و صاحب بيعت است همانطور كه از 

به سوی او بشتابيد حتی اگر با دست و پا (, )با او بيعت كنيد(شنيدی  احاديث رسول خدا 
و خيلی زياد غير از اينها آمده ) ردبين ركن و مقام بيعت می گي(, )روی يخ و برف خود را بكشيد

 . است
كه بيعت نخواهد بود مگر برای معصوم زيرا  و از قرار معلوم و ثابت در عقيده اهل بيت 

معنی بيعت طاعت و نشان پيروزی است و خداوند اطاعت از غير معصوم را اصالً فرض نمی 
حجتهای معصوم كه خداوند و از قرار معلوم اينكه  −همانطور كه بيانش خواهد آمد  −كند 

اطاعت و پيروی از آهنا را بر خلق الزم و واجب نموده بيست و چهار وصی برای رسول خدا 
و به اين شكل صاحب پرچمهای  − همانطور كه قبالً اشاره شد  − تا روز قيامت هستند  

ر بيعت دادن به او را واجب كرده معصوم خواهد بود و همين طو خراسانی كه رسول خدا 
و او  است بلكه زمينه سازی است برای امام مهدی  ثابت شد كه او غير از امام مهدی 

 . و وصی او  يمانی مو عود كسی  نيست غير از اول مهديين از ذريه امام مهدی 
و سؤالی مانده در مورد اينكه مهدی اول خود به طور مستقيم به رهربی پرچمهای سياه می 

از يارانش را به رهربی آن خواهد گذاشت و آيا بيعت دادن به او از ابتدای پردازد و يا اينكه يكی 
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قيامش است و يا اينكه به هنگام داخل شدن او به عراق انجام خواهد شد و به اطاعت او در 
 سؤاالت زيادی كه به صورت مبهم مانده بر برنامه امام مهدی ... و آيا ... خواهند آمد و آيا 

مين طور مبهم خواهد ماند يا اينكه اين رموز روايتها را مردی از اهل بيت محافظت می كند و ه
نبايد هر : (حل خواهد كرد و هر چيزی در زمان خودش است همانطور كه گفته می شود 

آنچه می دانی گفته شود و نه آنچه گفته می شود وقت آن رسيده و نه هر آنچه وقتش رسيده 
 ). اهلش حاضر شدند

خص شد يا اينكه واضح خواهد شد از خالل اين بحث از تفكری كه برای شخص و به آنچه مش
 . مكلف در معرف حق و پيروی از آن كفايت می كند و خداوند موفق و معين و هادی است

پيش امير مؤمنين : (شيخ طوسی اين روايت را نقل می كند از اصبغ بن نباته گفت :روايت پنجم
  ای امير مؤمنين شما را متفكرانه در : پيدا كردم پس به او گفتمرفتم او را در حال نبش زمين

نه به خدا در آن و نه در دنيا يک لحظه : حال نبش زمين می بينم آيا رغبتی در آن داری فرمودند
از  )١( فرزند يازدهم) ظهر, ذريه(شت پرغبتی نداشتم و ندارم وليكن در مولود يا فرزندی از 

مهدی كه زمين را پر از عدل و قسط می كند همانطور كه پر از ظلم  فرزندانم فكر می كنم اوست
و ستم بوده, برای او حيرت و غيبتی است كه در آن اقوامی گمراه شده و اقوامی ديگر صاحب 

: ای مواليم اين غيبت و حيرت چقدر طول خواهد كشيد ? فرمودند: گفتم .هدايت می شوند
بله او : كه اين امر شدنی است ? آنگاه فرمودند: فتمآنگاه گ .شش روز يا شش ماه يا شش سال

آنگاه : گفتم .يک مخلوق است, ای اصبغ در اين امر خيار اين امت همراه ابرار اين عترت هستند
هر چه خدا بخواهد كه در اين امر بداء  و ارادات و اهداف و : فرمودند. بعد از آن چه خواهد بود

 . 116 – 115ص: غيبة الطوسي) پايانی است
از جهات مختلف امكان پذير نيست كه بطور مختصر به  و انطباق اين روايت بر امام مهدی 
اين موضوع را به طور ) 85 −  80ص: سامری عصر الظهور(آهنا خواهيم پرداخت زيرا در كتاب 

 : مفصل بحث نموديم
زندان امام علی و يازدهم از فر...)  شت فرزند يازدهم منپاز ذريه يا : (قول امام علی  −1
  امام مهدی  شت اوست همان فرزندش همانطور كه واضح است و پاست و آنكه از

نيست بلكه فرزندش و وصيش اول مهديين است و  امكان انطباق اين روايت بر امام مهدی 
به : به دنيا آمده باشد و اما هر كس گفت به همين خاطر حتم بايد قبل از قيام امام مهدی 

مراجعه كند ) سامری عصر الظهور(به كتاب ) شتپاز (و نه ) شت منپاز (روايت به لفظ  اينكه
 . كه در آن به تفصيل در مورد اين موضوع گفته شده و نياز به اطاله كالم در اينجا نيست

                                                            
  .وامام علی به ذريه مبارکشان فکر می کردند می شود امام دوازدهم، امام مهدی  فرزند يازدهم امام علی  -١



  ٩٥................................................................. وصيت ووصي 

 

 

و ظاهرًا كه اين مهدی مذكور در ...)  برای او غيبت و حيرتی است: (... قول امام علی  − 2
هنگامی كه از مدتش مورد سؤال شد يک  رای يک غيبت است زيرا امام اين روايت دا

شش روز يا شش ماه يا : (جواب داده و در مورد دو مدت زمان غيبت صحبت ننمود و گفت
و اين تنها يک غيبت است كه بين سه احتمال وجود دارد در حالتهای محو و يا اثبات ) شش سال

مكان تفسير حيرت به عنوان غيبت دومی وجود ندارد و اگر كه امكان تغيير در آن وجود دارد و ا
دو مدت زمان را ذكر می كرد و به يک مدت زمان اختصار  همين طور بوده حتم امام علی 

 . نمی كرد
غيبت مهدی در اين روايت به شش روز يا شش ماه يا شش سال مدت زمان  امام علی  − 3

مدت  نسيت زيرا ائمه  طباق آن بر امام مهدی معين نموده است و در اين حالت امكان ان
معين نمی كنند و در معدودی از روايات به صراحت در  زمانی را برای غيبت امام مهدی 

 . مورد كسانی كه برای پايان غيبت مدت تعيين می كنند را تكذيب نمودند
فدايت : (بودم كه مهزم وارد شد و گفت پيش ابی عبد اهللا : از عبد الرحمن بن كثير گفت

: آنگاه فرمودند. شوم در مورد امری كه منتظر آن هستم خربم كن كه چه زمانی اتفاق خواهد افتاد
ای مهزم كسانی كه مدت زمان معينی برای اين امر تعيين می كنند دروغ گفته اند و عجله 

 . 415ص 1ج: الكايف) ندكنندگان به هالكت رسيدند وتسليم شدكان نجات پيدا می كن
كسانی : (از او پرسيدم آنگاه فرمودند گفت در مورد قائم  و از ابی بصير از ابی عبد اهللا 

) كه مدت زمان تعيين می كنند دروغ گفته اند كه ما اهل بيت مدت زمان را تعيين و مقرر ننموديم
 . همان كتاب

ا كسانی كه وقت معينی تعيين می خداوند نخواست مگر در مورد مخالفت ب: (و از آهنا 
 . همان كتاب) كنند

پس حتم اين روايت كه وقت غيبت را محدود و معين می كند هدف و مقصودش غير از غيبت 
 . است است بلكه وصی او فرزندش مهدی اول از ذريه او  امام مهدی 

كه از صدها سال تجاوز نموده و شش  و قول واضح و مفصل همان غيبت امام مهدی  − 4
روز يا شش ماه يا شش سال نيست و با توجه به قرائن سابق با قاطعيت اعالم می كنيم كه اين 

است, و آهنم به عدم انطباق  و نه خود امام مهدی   روايت در مورد وصی امام مهدی 
 . است تفاصيل روايت بر امام مهدی 

خداوند اجل و اكرم و اعظم : فرمودند: (گفت بی عبد اهللا از ابی بصير از ا :روايت ششم
به او گفتم  فدايت شوم به آنچه با آن  .است تا اينكه بخواهد زمين را بدون امام عادل ترک كند

ای ابا محمد هيچ فرجی نخواهد بود تا زمانی كه فرزندی از ابی : فرمودند. آرام می گيرم خرب كن
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ه ملک آنها منقرض شود و پس از اينكه ملک آنها تمام شد خداوند فالن به ملک بنشيند تا اينك
متعال به امت محمدی مردی از ما اهل بيت را خواهد فرستاد كه با تقوا سير می كند و با هدايت 

به خدا من او را به اسمش و اسم پدرش . عمل می كند و در حكمش رشوه و كم كاری نمی كند
تاهقد و دو خال رهبر عادل حافظ خواهد آمد كه بر آنچه می شناسم آنگاه ان صاحب هيكل كو

به او سپرده شده آنرا پر از عدل و قسط خواهد كرد همانطوری كه فجار و ستمگران آنرا پر از 
 . 269ص 25ج: بحار االنوار) جور و ستم نمودند

خال همان  آنگاه مرد اول كه در اين روايت به او اشاره شده غير دوم و به طور قاطع و صاحب دو
است حال پس مردی كه قبل از او می آيد كيست همان كسی كه به هنگام انقضاء  امام مهدی 

حكومت بنی فالن ظاهر می شود و آهنا بنی اميه در آخر زمان هستند و اين مرد را به اين شكل 
و اين صفات به طور واضح بر وصی ) مردی از ما اهل بيت(توصيف می كند  امير مؤمنين 

منطبق است همان اول مهديين از ذريه امام و همان كسی كه قبل از قيام امام  ام مهدی ام
است  تمهيد كننده خواهد بود و او از اهل بيت  ظاهر می شود و برای او  مهدی 

مهديين است و همين طور سيد احمد  و از اوصياء رسول  زيرا او از ذريه امام مهدی 
شروع نمود كه او ) لعنت خدا بر او باد(حسن دعوتش را در ماههای آخر حكومت نظام صدام 

دعوت بعد از نظام انتشار يافت و وسعت و نمو گرفت و . ممثل حكومت بنی اميه است) صدام(
 . برای خداوند خواست بر خالف خواست  دروغگويان حاسدين نمو كند

: فرمودند: در آورد در ارشاد از امام رضا ) رحمت خدا بر او باد(شيخ مفيد  :يت هفتمروا
) شام( گويا می بينم پرچمهای سبز رنگ كه از مصر در حال آمدن هستند, تا اينكه به شامات (

 . 250ص: ارشاد) آمده و به فرزند صاحب وصيات تحويل دهند
بحث ذكر نمودم واضح خواهد شد كه اين روايت بر  و بعد از مالحظه آنچه سابق در مورد اين

منطبق می شود كه به عنوان زمينه سازی برای دولت پدرش امام مهدی  وصی امام مهدی 
 بر خواهد خواست . 

و بر  كسی غير از او منطبق نمی شود زيرا فرزند صاحب وصيات همان مهدی اول است, و 
مستقر شده است و به همين  ابن الحسن  نزد قائم حجت وصيتهای پيامربان و ائمه 
وصف شده است و در روايت امام ) مستحفظ از آل محمد(به   خاطر در وصيت رسول 

و يا حافظ برای وصيتهای پيامربان و ائمه ) برای آنچه به او سپرده شده حافظ است: (صادق 
صيتها داده می و او وارث آهناست و روايت ذكر می كند كه پرچمها به فرزند صاحب و 

و  بيعت می كنند و در مورد اين بيعت رسول خدا  شود يا به فرزند و وصی امام مهدی 
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در معدودی روايتها تأكيد نمودند كه قسمتی از  آهنا را نقل می كنيم همانطور كه در  ائمه 
 . سابق گفتيم

ی اگر خود را روی برف به سوی او بشتابيد حت(, )با او بيعت كنيد كه او خليفه خدا مهدی است(
و اضافه بر آهنا روايتهايی كه اتباع و پيروی از يمانی و ياری رساندن به او را واجب ) بكشيد

 . نموده و خود او فرزند صاحب وصيات است همانطور كه بيانش خواهد آمد انشاء اهللا تعالی
و موی سر تا  مهدی با چشمانی گود رو ميكند: (فرمودند از امير مؤمنين  :روايت هشتم

خورده در صورتش خال كه ابتدای حركتش از طرف شرق خواهد بود و اگر اين چنين شد 
غيبة ...)  سفيانی خروج می كند و به اندازه وقت حمل يک زن نه ماه حكومت خواهد كرد

 . 316ص: النعمانی
 :منطبق نمی شود بر آنچه روايت می كنيم و همچنين اين روايت بر امام مهدی 

روايت مهدی را با چشمهای گود و موهای تا خورده توصيف نموده و اين دو وصف از  −1
نيست بلكه در روايتها وارد شده كه او دارای چشمهای بزرگ و موی  صفات امام مهدی 

 . سر نرم است
و ) يا عراق و ايران است(و همين طور روايت ذكر نموده كه حركت مهدی از شرق  − 2

قيامش را از مكه مكرمه شروع می كند و اين وصف  همانطور كه معلوم است كه امام مهدی 
صدق ) مهدی اول( صدق نمی كند بلكه بطور كامل بر وصی امام مهدی  بر امام مهدی 

است و او از عراق و از بصره همانطور  اول ياران امام مهدی می كند همان اول مؤمنين يا 
و حتم اول :  (... در خرب طوالنی فرمودند كه مشخص شده خارج می شود و از امام علی 

 . 148ص: بشارة االسالم...)  آنها از بصره و آخرشان از ابدال خواهد بود
يا اينكه ...)  تاد سفيانی خروج می كندو اگر اين طور اتفاق اف: (... فرمودند امام علی  − 3

از مشرق حركتش راشروع كرد سفيانی خارج می شود و همانطور كه معلوم  اگر مهدی 
بعد از سفيانی خروج می كند و نه قبل از او و كسی كه قبل از سفيانی  است امام مهدی 

روايت سابق  است همانطور كه در خروج می كند همان اول مهديين از ذريه امام مهدی 
اگر سفيانی ظهور كرد مهدی مخفی می شود آنگاه بعد از اين : (مشخص شده می باشد روايت

 .يا اينكه مهدی قبل از سفيانی موجود است) ظاهر می شود
مردی قبل از مهدی از اهل بيتش از سمت مشرق : (... فرمودند از امير مؤمنين  :روايت نهم

بر گردنش حمل می كند می كشد و می كشد آنگاه متوجه خروج می كند شمشيرش را هشت ماه 
 . 110ص: الممهدون للكورانی) بيت المقدس می شود تا آنرا آزاد نكند نمی ميرد
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خروج می كند از  و اهل بيت مرد همان ذريه اش هستند, و اين مردی كه قبل از امام مهدی 
ی كه تأكيد يا اشاره می كنند بر اينكه اهل بيتش يا از ذريه اوست و اين معنی موافق همه روايتهاي

و او اول مؤمنين برای امام و او مهدی ) فرزندش(از ذريه او  زمينه سازی برای امام مهدی 
می دهد و صاحب  اول از ذريه او است و او همان يمانی كه پرچم را تحويل امام مهدی 

تش است و قولش در آخر هدايت گرترين پرچم می باشد و روی برگرداننده از او از اهل آ
نمی ميرد تا اينكه آنرا آزاد (واصل عبارت به اين صورت بود ) تا آنرا آزاد نكند نمی ميرد(روايت 

و در حقيقت از سختی و مشقت شديد و فراوان در جنگی دشوار و پاياپای و همراه با مرگ ) كند
شديد و دادن تلفات جسمی  يا اينكه او بيت المقدس را آزاد نمی كند مگر بعد از جنگی سخت و

در جنگ او با سفيانی و به خاطر عظمت اين شدائد و سختيها آنرا به موت و مرگ تشبيه نموده و 
امكان حمل عبارت به معنی ظاهری آن نيست زيرا اين زمينه ساز همان كسی است كه پرچم را 

 !!! می دهد پس چگونه قبل از اين می ميرد  تحويل امام مهدی 
حظات آنچه در روايتهای سابق ذكر كرديم مشخص شد كه زمينه رئيسی برای امام و از مال

) مهدی(حتم بايد از ذريه او وصی اولی كه روايتها او را توصيف كرده است به  مهدی 
و . است زيرا او اول مهديين و قوام بعد از پدرش امام مهدی ) قائم به امر امام مهدی (

مانی خواهد بود كه صاحب هدايت ترين پرچم است و از ذريه امام به همين خاطر او همان ي
 .  − همانطور كه خواهد آمد  − می باشد   مهدی 

يا نزديک  −  اگر آن بود: (... در خطبه ای طوالنی فرمودند از امير مؤمنين  :روايت دهم
كسی كه از ( پس توبه خود را تجديد كنيد و بدانيد اگر شما از طالع مشرق −بودن قيام قائم 
سلوک نموده ايد و از حالت كوری و  تبعيت و پيروی كرديد در مناهج رسول ) مشرق می ايد

اللی در خواهيد آمد و آنچه از شما خواسته شده را اداء نموده ايد و گردنها را از مرهون شدن 
 . 22ج: روضة الكايف...)  خالص نموديد

به  از طرف شرق اشاره می كند و حضرت علی  و اين روايت به ظهور ممهد امام مهدی 
است و  تبعيت و پيروی از اين زمينه ساز تأكيد می كند زيرا او در مسير و سيرت رسول خدا 

اگر همين طور است پس حتم بايد صاحب هدايت ترين پرچمها باشد و اگر پرچمی از 
می نمود ) طالع مشرق(از آن مرد امر به اتباع آن به غير  پرچمش با هدايت تر باشد امام علی 

و اگر اين مرد همان صاحب يا هدايت ترين پرچم است پس امكان ندارد كسی غير از يمانی كه 
در معدودی روايتها موصوف به صاحب يا هدايتگر ترين پرچمها شده باشد و مخالف او از اهل 

ز ذريه اوست و اول مهديين ا آتش است و حتم بايد يمانی همان وصی امام مهدی 
قبل از قيام  همانطور كه شنيديم و از روايتها خواهيم شنيد كه دال بر اينكه وصی امام مهدی 
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وصف شده است و ) مهدی(او به عنوان زمينه ساز خروج می كند و در معدودی روايات به 
ش قبل از او مردی از اهل بيت) (خليفه مهدی(يا ) در آن خليفه خدا مهدی(پرچمهای خراسان 

و غير از ) مهدی اقبل با موی تا خورده شروع حركت او از مشرق خواهد بود) (خروج می كند
و ...) آنچه از شما خواسته شده را اداء نموده ايد(...  آن دهها روايت ديگر و قول امام علی 

است يا اينكه هر كس از طالع مشرق يمانی  ظاهرًا چيز خواسته شده همان امام مهدی 
ندارد زيرا يمانی او را به  پيروی كند نيازی به جستجو كردن در مورد امام مهدی تبعيت و 

خواهد رساند و اين سعی و تالش مشكل را برای او ميسر  ياری رساندن به امام مهدی 
 .خواهد نمود

َلتفِسدنَّ  َوَقَضينَا إَِلی َبني إسَرائيَل يف الكِتِاَب ﴿: در قول تعالی از ابی عبد اهللا  :روايت يازدهم
قتل : (فرمودند) بر بنی اسرائيل حكم كرديم دوبار در زمين فساد می كنيد( ﴾يف األرِض َمَرَتينِ 

ًا َكبيراً ﴿ .است و طعن امام حسن  علی بن ابی طالب  و بعد از ان تكرب ( ﴾َو َلَتعُلنَّ ُعلوَّ
واگر ( ﴾َوعُد ُأوالُهَماَفإَذا َجاَء ﴿ .است قتل امام حسين : فرمودند) فراوان خواهيد كرد

لي َبَأٍس ﴿ رسيد اگر وقت پيروی خون امام حسين ) وعده اول ما امد َبَعثنَا َعَليُكم ِعباَدًا لَّنَا أوَّ
يارِ  برای شما بندگانی برای ما با قدرت فروان مبعوث می كنيم از ( ﴾َشديٍد َفَجاُسوا ِخالَل الدِّ

مبعوث می كند كه هيچ  قبل از خروج قائم قومی كه خداوند آنها را : فرمود) شهر های
واين وعده ( ﴾َوكاَن َوعدًا َمفُعوالً ﴿ .دشمنی را برای آل محمد ترک نمی كنند مگر او را بكشند

 . 8250: الكايف) است فرمود خروج قائم ) حتمی است
د قيام می كنند چه كسانی هستند و دشمنان آل محم و اين قوم كه قبل از قيام امام مهدی 

را می كشند و همانطور كه خداوند آهنا را توصيف می كند آهنا دارای شأن ) سفيانی و پيروان او(
و خداوند آهنا را به خود نسبت می دهد و امكان  ﴾ِعَبادًا لَّنَا ُأولي َبأٍس َشديدٍ ﴿: بزرگی هستند

يت ترين پرچم ندارد كه آهنا غير از يمانی و اصحابش باشند و يارانش همان ياران صاحب باهدا
هستند و همان كسی كه جنگ با سفيانی و همانند او را بر عهده می گيرند و پرچم را تسليم امام 

 . می كنند مهدی 
پس يمانی همان زمينه ساز رئيسی و صاحب هدايتگر ترين پرچم هاست و او مستحق است كه 

همه پرچمهای غير پرچم او  اين روايت بر او منطبق شود بلكه به غير از او مصداقی ندارد زيرا
اگر باطل نباشد در آن چيزی از باطل يا اينكه بطور محض حق نيست و خداوند از اينكه پرچم 

 ). بندگانی برای ما( ﴾ِعبادًا لَّنَا﴿: گمراهی را به خود نسبت دهد مربا و پاک است و قولش
حتم آسيابی نياز هست تا آسياب : (بر منرب كوفه فرمودند امير مؤمنين  :روايت دوازدهم

كند و اگر شروع به كار كرد و بر ساقه هايش استوار شد خداوند بنده ای سخت كوش و جدی 
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كه اصلش و هويت او نامشخص است خواهد فرستاد كه پيروزی با او خواهد بود ياران او 
وای بر حال صاحبان شعور و درک هستند لباسهای آنها مشكی و صاحب پرچمهای سياه هستند 

كسی كه با آنها مخالفت كند بی مهابا خواهند كشت به خدا مثل اينكه به آنها نگاه می كنم و به 
كارهای آنها فجار و اعراب غافل چه چيزهايی از آبروی انها كم می شوند خداوند آن را بدون 

فرات در رحمت بر آنها مسلط می كند و آنها را بی محابا می كشند در شهر آنها روی ساحل 
غيبة ) خشكی و دريا اين جزای افعال آنهاست و خداوند نسبت به بندگان خود ظالم نيست

 . 265ص: النعمانی
خداوند (نگاه كن در اين روايت كه  پس خداوند شما را هدايت كند به اين گفتار امام علی 

ا َعَليُكم ِعَبادًا لَّنَا َأولي َبَعثنَ ﴿: , و بين قول خداوند تعالی در روايت سابق...)خواهد  فرستاد ... 
 كه امام صادق ) برای شما بندگانی برای ما با قدرت فروان مبعوث می كنيم( ﴾َبأٍس َشديدٍ 

آهنا را مبعوث می  به اينكه آهنا قومی هستند كه خداوند قبل از خروج قائم : آنرا تفسير نمود
 وج قومی كه برای امام مهدی كند پس دو روايت در يک مورد بحث می كنند و آن همان خر

را بر عهده می گيرند و قولش  قبل از قيامش زمينه سازی می كنند و كشتن دشمنان آل محمد 
) : بنده ای جدی و سخت كوش كه اصالت و هويت او نامشخص است خواهد فرستاد كه

اين قوم زمينه و همين طور كه معلوم است اين همان رهرب و امير ...)  پيروزی با او خواهد بود
برای اصحابش  ساز است و همين طور بايد يمانی باشد و در مالحظه وصف امام علی 

و اين صفات ) لباسهای آنها مشكی و پرچمهايشان سياه وای بر كسی كه با آنها مخالفت كند(
اصل و نسب او : (و قولش −همانطور كه خواهد آمد  − است  ياران يمانی وصی امام مهدی 

و در اشاره ای واضح به اينكه يمانی منقطع النسب است و به همين خاطر در ) استنامشخص 
است زيرا اين امر جديد بر  مقابل او حمله ای از تشكيک در رجوع نسب او به امام مهدی 

مردم مخفی است و برای آهنا مشخص نيست و فعالً هم سيد احمد حسن وصی و رسول امام 
مواجه شده است هنگامی كه اعالم نمود كه نسب او به امام  و يمانی موعود با آن مهدی 
 . منتهی می شود مهدی 

در زمان غيبت  بعد از دعای عهد  برای امام مهدی  و از امام رضا  :روايت سيزدهم
و ذريه او و امتش و همه رعيت او آنچه  و فرزندشخداوندا به او و اهل او : (... دعای فرمودند

, 618ص: مفاتيح الجنان...) چشمش به آن اقرار كند و نفسش به آن مسرور می شود عطا بفرما
 . 409ص: , مصباح المتهجد للطوسي309ص: جمال االسبوع البن طاووس

و (قولش را از باقی ذريه و خانواده اش به  يكی از اوالد امام مهدی  و در اين امام رضا 
 . جدا و دعا را به طور مفرد و نه جمع اختصاص نمود) فرزندش
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از ساير ذريه اشاره به اهميت اين فرزند و  و اين تخصيص برای يكی از فرزندان امام مهدی 
در وصيت خود او را  عظمت دوران او در دولت عدل الهی دارد همانطور كه رسول خدا 

نمود و همانطور كه باقی روايتها او را به ) اول مؤمنين( و) "مهديين"اول مقربين (توصبف به 
 . معرفی كردند عنوان زمينه ساز اصلی و رئيسی برای امام مهدی 

و زمينه سازی او را ذكر می كنند  روايتهايی كه وصی امام مهدی : و بعد از اين هم می گويم
آنچه ذكر نمودم را برای كسی زياد هستند و آوردن همه آهنا باعث طوالنی شدن بحث شده و به 

 . كه گوشهای او را باز نموده كافی است و او شاهد است و الحمدهللا وحده
 :همان يمانی است وصی امام مهدی 

اطاله كالم نموديم و  و تمهيد او برای پدرش  بعد از اينكه در موضوع وصی امام مهدی 
مشخص شد آنچه كه در آن امكان شک وجود ندارد و اينكه كسی كه پرچم زمينه سازی رئيسی 

به اسم و صفت  از ذريه او و او وصی مذكور در وصيت رسول خدا  برای امام مهدی 
در دفعات مكرر در  −و همانطور كه در سابق وعده دادم  − احمد و اول مؤمنين است : خود

همان يمانی موعود است و امكان ندارد كه يمانی شخصيت  اثبات اينكه وصی امام مهدی 
 .است ديگری غير از وصی امام مهدی  

سنتهای خداوند است كه حجت بر زمان عمل به وعده برای اثبات آن رسيد پس می گويم از 
اگر خدای ( ﴾َلو كاَن فيِهَما آلَِهًة إِالَّ اهللاُ َلَفَسَدَتا﴿: مردم يكی است و نه متعدد كه تعالی فرمودند

يا اينكه تعدد رهرب باعث نتيجه اختالف و ) ديگری غير از خداوند بود همه چيز به فساد می رفت
اطر اختالف هوا و رغبتها و نحوه تفكر است و حتی تعارض در اغلب زماهنا است و آن هم به خ

در رهربی های معصومين با توجه به عصمت آهنا و اتحاد اهدافشان خداوند متعال دو حجت را 
هم زمان در يک مكان قرار نمی دهد مگر اينكه يكی از آهنا ناطق و ديگری ساكت باشد و ديگری 

, همانطوری كه در ائمه معصومين بعد از صحبت نمی كند مگر به هنگام فقدان يا مرگ اولی
بين خود و شيعه اش  اتفاق افتاد و حتی در غيبت صغری برای امام مهدی  رسول خدا 

. سفير ديگری تنصيب نمود بيشرت از يک سفير تنصيب نكرده و اگر آن سفير مرد امام مهدی 
 . ی كنیو اين سنت خدا در دعوت الهی است و برای سنت خدا تبديلی پيدا نم

دعوت  حتم بايد يک پرچم هدايت باشد كه به راه امام مهدی  قبل از قيام امام مهدی 
كند و در مقابل بقيه پرچمهای گمراه و مشتبه شده به حق باشد و خداوند متعال مردم را در 
دريای فتنه و گمراهی ترک نمی كند مگر اينكه كشتی حق باشدكه به حق هدايت می كند كه حق 

َلَقاَلوا َرَبنَّا َلو ﴿: باطل را نشان می دهد و به خاطر اينكه برای كسی حجت نماند و می گويد از
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ِذلَّ َو َنخَزی گفتند پروردگارا چرا پيامربى به  مى ( ﴾َأرَسلَت إَِلينَا َرُسوالً َفنَبََّع آَياتَِک ِمن َقبِل َأن نَّ
همانطور كه ) ز آيات تو پيروى كنيمسوى ما نفرستادى تا پيش از آنكه خوار و رسوا شويم ا

 . خداوند متعال در مورد اين وعده فرموده است
ای سدير خانواده خود را داشته باش و در آن ساكت : (فرمودند ابو عبد اهللا : از سدير گفت

باش و همانطور كه شب و روز سكونت می كند سكونت كن و اگر به تو ابالغ شد كه سفيانی 
 . 383ص 8ج: الكايف) ا بشتاب حتی اگر با پاهای خود باشدخروج كرد به سوی م

به پانزده ماه خروج می كند شش ماه جنگ  و به طور معلوم اينكه سفيانی قبل از امام مهدی 
آمده است می  می كند و نه ماه حكومت می كند همانطور كه در روايت از ابی عبد اهللا 

ب و از اول خروج او تا آخر آن پانزده ماه كه در سفيانی از محتوم و خروج او در رج: (فرمايد
نه  ماه حكومت كند يک روز هم ) بنج نقطه(كورالخمس (شش ماه جنگ می كند و اگر ملک 

 .310ص : الغيبة النعمانی) اضافه نمی شود
فرمودند  و اگر اتفاق افتاد كه به هنگام خروج سفيانی مردم بروند همانطور كه امام صادق 

در آن زمان بيرون نمی آيد و كما كان از ظالمين مخفی است  و امام مهدی ) برو به سوب ما(
كه مردم به سوی او بروند  اگر همانطور كه گفتم حتم سفير و شخصی برای امام مهدی  − 

وجود داشته باشد و از فتنه ماقبل قيام مقدس صاحب عصر و زمان جانم فدای او نجات يابند و 
حتم با يک شخص جايگزين تعيين می شوند و نه  رت برای امام مهدی اين جايگزين و سفا

در حديث  و نيز از امام باقر : با عده ای اشخاص همانطور كه سنت خداوند متعال است
آنگاه برای آل محمد و علی يک پرچم هدايت و برای غير از آنها پرچمهايی : (طوالنی فرمودند

در متن گذشته اين بحث ثابت شد كه وصی . با يک پرچم و نه دو پرچم و يا پرچمها...)  است
خروج می كند و  به عنوان زمينه سازی برای او  قبل از قيام امام مهدی  امام مهدی 

است و  همين طور ثابت شد و ثابت خواهد شد كه يمانی زمينه سازی برای امام مهدی 
در ياری دادن به او و عدم تخلف از امر او دستور  پرچم است و ائمه پرچم او هدايتگر ترين 

و اگر يمانی خروج كرد به سوی او بشتاب كه پرچم او پرچم هدايت است و بر هيچ (... نمودند 
 ...).  مسلمانی جايز نيست كه از او تخلف كند

دو شخصيت  و در اين حالت امكان گفتن يمانی و وصی امام هر دو حجت هستند و دارای
متعدد می باشند نيست و آن به خاطر اينكه قبالً گفته شد كه امكان وجود دو حجت واجب 
اطاعه بر مردم در يک زمان و مكان وجود ندارد و اگر وصی امام حجت باشد, يمانی تابع وصی 

و يا اينكه يمانی همان . باشد و او احمد است همانطور كه روايات نشان داد امام مهدی 
و وصی تابع برای او باشد و در هر دو احتمال امكان اثبات وجود ندارد زيرا وصی امام  حجت
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و نيز برای يمانی . بر همه حجت است و امكان اينكه تابع و پيرو يمانی باشد نيست مهدی 
امكان اينكه برای كسی تابع باشد وجود ندارد در حالی كه روايتها او را صاحب هدايتگر ترين 

ند و روی برگردانده از او را از اهل آتش دانستند و با اين موضوع به عنوان حجت پرچم ميدا
بر طاعت كسی غير از حجت امر نمی كنند و نيز به اطاعت غير  خواهد بود زيرا ائمه 
 ...معصوم امر نمی كنند 

هر صحبت نموده ام ...) من هم ورثة االنبياء (كه در مورد اين مسأله به طور مفصل در كتاب 
 . كس مفصل تر بخواهد به اين كتاب مراجعه نمايد

و يمانی وجود ندارد بلكه آهنا هر دو  پس امكان جدا نمودن دو شخصيت وصی امام مهدی 
: فرمودند يک شخصيت هستند كه دارای اسامی متعدد می باشد همانطور كه رسول خدا 

عبد اهللا و احمد و اسم سوم مهدی  برای او سه اسم است اسمی همانند اسم من و اسم پدرم و او(
بين ركن و مقام بيعت می گيرد اسم او احمد و عبد اهللا و : (و قول او ) و او اول مؤمنين است

پس يمانی همان احمد و اول مؤمنين است زيرا او اول انصار ) مهدی و اين سه اسم برای اوست
به شناخت و ياری امام مهدی و ياران است و اوست مهدی زيرا او صاحب هدايتگرين پرچم و 

  هدايت می كند و به امری كه از مردم مخفی مانده هدايت می كند و او عبد اهللا است زيرا
عبادت همان اطاعت است و شايد معنی هدايت ترين پرچم يعنی مطيع ترين برای خداوند تعالی 

ن به ظالمين كه با آ و او يمانی است زيرا او دست راست امام مهدی  و امام مهدی 
من يمانی : (است كه فرموده اند غاصب ضربه می زند و به خاطر اينكه او از نسل رسول خدا 

از مكه و  منتسب است يمانی می باشد و رسول خدا  و هر كس به رسول خدا ) هستم
در يكی از  كه سيد احمد حسن وصی رسول امام مهدی . مكه از هتامه و هتامه از يمن است

و مشخص نمود ) سيد احمد حسن يمانی موعود(او به طور مفصل اين امر را بيان نمود بيانات 
كه همه پيروان يمانی نيز يمانی هستند و آهنا منتسب به رهرب  خود هستند و يمانی يمن و يمانی 

كه در . عراق و غير از آهنا از پيروان يمانی اصلی هستند  و از اطاعت و رهربی او خارج نيستند
برای شيخ حيدر زيادی يكی از ) يمانی حجت اهللا(اين موضوع به طور مفصل در كتاب مورد 

و وصی يمانی حتم بايد نسب حسينی . صحبت شده است  اصدارات ياران امام مهدی 
از ذريه او حسينی  زيرا اوصياء بعد از امام مهدی  − همانطور كه قبالً گفته شد  − داشته باشد 

هستند همانطور كه  از ذريه امام حسين  و او  به نسبت آهنا به پدرشان امام مهدی 
پرچمی  ثابت شده است و روايتهايی وارد شد كه تنهاپرچم حق قبل از قيام امام مهدی 

 . حسينی است و نه غير از آن تأكيد می كنند
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 مواظب باش كه بين تو و آل محمد .. : (.در خربی طوالنی فرمودند از ابی جعفر 
فاصله قرار گيرد زيرا برای آل محمد و علی يک پرچم و برای غير آنها پرچمهايی است پس زمين 

كه با او  را داشته باش و اصالً از مردی از آنها پيروی نكن تا اينكه يكی از فرزندان حسين 
 پيامبر خدا پيش علی بن الحسين عهد پيامبر خدا و پرچم و سالحش است در حالی كه عهد 

بوده و خداوند آن طور كه بخواهد انجام می دهد پس از آنچه  آنگاه پيش محمد بن علی 
 . 97 – 96ص 2ج: الزام الناصب...)  برای تو ذكر نمودم را داشته باش

ور باشد زيرا اگر اين ط و امكان ندارد كه اين مردی كه در اين روايت است همان امام مهدی 
را تحريم می كردند و اين مخالف  بود اتباع و پيروی از هر شخص قبل از قيام امام مهدی 

 . قبل از قيام او می كنند خواهد بود رواياتی كه تابع و پيرو از يمانی و وصی امام مهدی 
و اگر يمانی خروج كرد به سوی او بشتاب زيرا پرچم او پرچم هدايت است و برای (... 

اگر پرچمها از : (فرمودند همانطور كه ائمه ) مكان روی برگرداندن از او نيستمسلمانی ا
جانب شرق آمدند به سوی آن بشتابيد حتی اگر با دست و پا روی برف برويد كه در آن خليفه 

است كه بر مردم  و به طور ثابت در آنجا ممهدی قبل از قيام امام مهدی ) خدا مهدی است
: از اطاعت و ياری رساندن او واجب است و با اين شخص است هدف و مقصود امام باقر 

 امام مهدی ) را ببينی از كسی از آنها پيروی نكن تا اينكه مردی از فرزندان حسين (
 امر كردند و در به اتباع يمانی قبل از قيام امام مهدی  و ائمه  نيست زيرا رسول خدا 

قطع هدف از آن مرد غير از امام مهدی  − كه آهنا مربا هستند  −كالم آهنا تناقص وجود ندارد 
 است . 

و اگر شخصيت وصی و يمانی را جدا كرديم همين طور وصف اين مرد بر شخصيت وصی و نه 
بر شخصيت يمانی داللت نمی كند بلكه حتم بايد يک شخصيت باشد تا اينكه بر آهنا وصف 

مرد كه بر پيروی از او در اين روايت تأكيد شده است صدق می كند و از پيروی از غير او هنی اين 
 . شده حال هر كس بخواهد باشد

و اگر گفتيم كه يمانی غير از وصی است امكان ندارد كه اين روايات بر يمانی منطبق شود زيرا 
 با او عهد پيامرب خدا (... نكه مرد را به اين شكل وصف كرده و مأمور به اتباع او به خاطر اي

و يا اينكه اين مرد حتم بايد وصی باشد و  − همانطور كه قبالً گفته شد  − همان وصيت است 
همانطور كه در روايات قبل  − و فرزند او احمد هست  اوصياء در زمان ظهور امام مهدی 

برای آن به غير از  منطبق نمی شود آنگاه مصداقی در حالی كه بر امام مهدی  − ذكر شد 
او را در  احمد نخواهد ماند و او اول مؤمنين همانطور كه رسول خدا  وصی امام مهدی 
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وصيت شب وفاتش توصيف نمود پس اين روايت بر يمانی منطبق نمی شود مگر اينكه خود او 
 . باشد همان وصی امام مهدی 

كه يمانی هم باشد استدالل درست حال اگر بگويم كه اين مرد همان وصی است به غير از اين
فقط واجب است همانی كه عهد  نيست زيرا اين به معنی اينكه اطاعت از وصی امام مهدی 

پيش اوست و به اين صورت يمانی غير واجب اطاعت خواهد بود و اتباع و  رسول خدا 
انی و حرام ياری رساندن به او واجب نيست و اين مخالف رواياتی كه امر ياری رساندن به يم

 . بودن در روی برگرداندن از او نمودند
خروج سفيانی و يمانی و خراسانی در يک : (... در حديثی طوالنی فرمودند از امام صادق 

سال و در يک ماه و در يک روز نظامی همانند نظام تسبيح كه يكی به دنبال ديگری می آيد آنگاه 
ه با آنها مخالفت كند و هيچ پرچمی باهدايت مشكالت از هر جهت خواهند آمد وای بر كسی ك

تر از پرچم يمانی نيست زيرا او به سوی صاحب شما دعوت می كند و اگر يمانی خروج كرد 
فروش اسلحه بر مردم حرام می شود و بر هر مسلمانی واجب است كه اگر يمانی خروج كرد به 

ی جايز نيست كه با او مخالفت سوی او بشتابد چون پرچم او پرچم هدايت است و بر هر مسلمان
كند و هر كس اين كار را انجام داد از اهل آتش خواهد بود زيرا او به حق و راه مستقيم دعوت می 

 . 165 – 162ص: غيبة النعماين) كند
و كسی كه دارای با هدايت ترين پرچم و به حق و راه مستقيم دعوت می كند در او هيچ انحرافی 

 همانطور كه سيد احمد حسن  −وجود ندارد جز اينكه معصوم و صاحب واليت الهی باشد 
 . و به اين خاطر واجب الطاعت خواهد بود − آنرا مشخص نمود 

دنبال كسی از آنها اصالً نرو تا اينكه (... شود بر منطبق  و امكان ندارد كه قول امام صادق 
مگر بر يک شخصيت ) می باشد را می بينی كه با او عهد پيامبر  مردی از فرزندان حسين 
و  و يمانی موصوف باشد و امكان ندارد كه وصی امام مهدی  اينكه وصی امام مهدی 

اضافه بر آن . همان مطلوب استيمانی دو شخص هستند بلكه اهنا يک شخصيت هستند و اين 
 . روايت تنها نصرت يک شخص را مشخص و تعيين نمود

مردی از : (پيش اوست همان مردی كه در قول امام ) عهد پيامرب خدا (و اين مردی كه 
در مورد او گفته  و خود اوست كه امام علی ...)  اهل بيت او قبل از او از مشرق می آيد

و اوست كه عمار بن ياسر در مورد او ...)  ردی از ما اهل بيت امكان دادخداوند به م: (... است
غيبة ) قبل از آن مردی كه به سوی آل محمد دعوت می كند خروج خواهد كرد: (... گفت

 . 302ص: الطوسي



  ١٠٦................................................................. وصيت ووصي 

 

 

به سوی (و اين همان يمانی است كه  هم در زمان ظهور امام مهدی  و آل محمد 
همانطور كه در روايت آمده و اين همان چيزی كه در يكی از ) صاحب شما دعوت می كند

آنگاه مردی با چهره ای سبزه حكومت می كند و آنرا پر از عدل می : (... روايات ذكر شده است
معجم ) او می جنگد می رود و از او اطاعت نموده و برای كند آنگاه به سوی امام مهدی 

 . 416ص 1ج: احاديث االمام المهدی
به او داده می شود همانطور كه از  و او فرزند صاحب وصيات است كه پرچمها قبل از قائم 

شت فرزند پاز نسل و: (در موردش گفته وارد شده و اوست كه امام علی  امام رضا 
های ديگر كه او را صاحب هدايتگر ترين پرچم تا دهها از روايت... و او ... و او ...)  يازدهم من

اين كار  در زمان ظهور توصيف می كنند و آن همه  صفات متعدد برای يک مرد از اهل بيت 
انجام می دهند تا اينكه وقتش و اهل ان   را برای مخفی ماندن تفاصيل قضيه امام مهدی 

 .كنند آشكار شود تا فضاحت و شكست همه كسانی كه آنرا به باطل ادعا. برسند
و اهنا در تناقض گوی هايی ان قرار گيرد اسراری كه ازاهنا  مخفی مانده است زيرا كه معرفت   

 . اين قضيه ای الهی سر ی  درسر است وكسی ان را نمی داند بجز صاحبش
و روايت ديگری بر اينكه پرچم حق در عصر ظهور يكی است و حسينی نسب است تأكيد می 

 :كند
 :خداوند عز وجل می فرمايد: (در مورد فرج كه چه زمان خواهد بود فرمودند جعفر از ابی 

َن الُمنَتظِرينَ ﴿ سپس ) صرب كنيد من نيز با شما از منتظران هستم( ﴾َفَانَتظِروا إِّني َمَعُكم مِّ
برای آل جعفر بن ابی طالب پرچم گمراهی برافراشته خواهد شد آنگاه برای آل عباس : فرمودند

پرچمهايی  م گمراه تر و شرورتر برافراشته خواهد شد آنگاه برای آل حسن بن علی پرچ
پرچمی برافراشته می  برافراشته می شوند كه در آنها چيزی نيست آنگاه برای فرزند حسين 

 .  97ص 3ج: شرح االخبار) شود كه امر در آن است
و اين روايت نيز همين طور كه قبالً گفته شد بر اينكه تنها پرچم حق حسينی است تأكيد می كند 
و همه پرچمهای ديگر باطل است خواه حسنی يا عباسی و يا جعفری باشد و حتم بايد اين 
پرچمی كه امر در آن موجود است بطور يقين پرچم يمانی موعود  احمد الحسن باشد زيرا 

 .دعوت می كند ن پرچمهاست و به صاحب شما و به راه مستقيم يا امام مهدی هدايتگر تري
 :يمانی وصی از مشرق

بعضی ها دچار توهم شدند كه يمانی از يمن خروج می كند  به اعتماد بر بعضی از روايتها دچار 
توهم شدند واين در حالی است كه روايت مورد اعتماد واضحی در اين مورد وجود ندارد بر 
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نكه يمانی از يمن خروج می كند بله يک انقالبی از يمن خروج می كند كه به يمانی توصيف اي
و  می شود ولی او يمانی اصل نيست بلكه پيرو و تابعی برای يمانی دست راست امام مهدی 

و او را به عنوان يمانی  − همانطوری كه مشخص شد  − خواهد بود ) مهدی اول(وصی او 
ه رهرب او يمانی اول است همانند قول ما اينكه هر كس به پيروی و تبعيت توصيف كردند نسبتی ب

بوده; محمدی است مانند مسلمانان كه به امت  محمدی  معروف هستند و  رسول محمد 
می گويند و هر كس از امام ) علوی(پيروی و تبعيت كرد  همانند گفتار هر كس از علی 

: تبعيت كرد) لعنه اهللا(و هر كس از سفيانی ) جعفری(تبعيت و پيروی كرد  جعفر صادق 
سفيانی و شايد اشخاص زيادی يافت می شوند كه به آهنا يمانی گويند آن هم  نسبت دادن آهنا به 
رهربشان خواهد بود همانطور كه رايات قوام و يا قائم را بطور متعدد ذكر نموده است كه قيام 

 . است رهربشان قائم اصل امام مهدی می كنند و وصف همه آهنا قائم است نسبت به 
اگر قائم در خراسان قيام كرد و بر : (... در حديث طوالنی فرمودند و از امير مؤمنين 

تا اينكه ...  و قائمی از ما در جيالن قيام كرد: تا اينكه فرمودند...  زمينهای كوفه غلبه نمود
شرف و فضل است و او از فرزندان حسين آنگاه قائم مأمول و امام مجهول كه برای او : فرمودند
 283ص: غيبة النعمانی...)  كه فرزندی همانند او نيست قيام می كند . 

هستند و به اين خاطر ) قائم مأمول(بطور واضح اينكه قائم خراسان و جيالن غير از قائم سوم 
قيام می كنند و زمينه را  آهنا را به اين وصف توصيف می كنند پس آهنا به امر امام مهدی 

 . برای پيروزی او مهيا می كنند
و قبل از بحث و روايتهايی كه به خروج يمانی از مشرق صحبت می كنند شروع كينيم نياز هست 
 . حتی اگر بطور مختصر معنی صفت يمانی و چرا به اين اسم نامگذاری شده است را شرح دهم

كند كه يمانی به خاطر اينكه از سرزمينهای يمن دچار توهم شده است هر كس فكر : می گويم
می آيد به اين نام نامگذاری شده است بلكه به اين خاطر به اين نام خوانده می شود كه دست 

 و رسول . باز می گردد و اصل و نسب او به رسول خدا  امام مهدی ) يمين(راست 
يمانی است و به اين  س رسول خدا از هتامه است و هتامه از توابع سرزمينهای يمن می باشد پ

صورت محمد و همه آل محمد يمانی خواهند بود و هر كس كه به آهنا نسبت داده می شود يمانی 
نسبت داده می شود علوی و هركس به امام حسن  است, مانند گفتار هر كس به امام علی 

  نسبت داده می شود حسنی و هر كی به امام حسين حسينی است و  نسبت داده می شود
و خداوند متعال كعبه مشرفه را به يمانيه نام هناد و در روايت طوالنی در مناجات . همين طور

را برای او توصيف نمود  هنگامی كه رسول محمد  خداوند تعالی به عيسی فرزند مريم 
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 8ج: الكايف...)  ای عيسی دين او حنفی و قبله او يمانيه است: (... و در مورد او فرمودند
 .103ص

 323ص 57ج: به البحار − بيت الحرام را به كعبه يمانيه نامگذاری كرده بود  و عبد المطلب 
 . مراجعه كن

زيرا مكه از هتامه و : (... و در مورد اين مولی صالح مازندرانی در شرح كافی ذكر نموده و گفت
 . 428ص 11ج: شرح اصول الكايف...) هتامه از سرزمين يمن است 

 در توصيف محمد  در مناجات خداوند تعالی به عيسی  138ص 8ين طور در جو هم
زيرا مكه از هتامه و هتامه از سرزمين يمن و به : (فرمودند) قبله او يمانيه است: (... فرمودند

 ...). كعبه يمانی همانطور در هنايت : همين خاطر گفته می شود 
و حكمت ) راست(در حديث ايمان يمان  :عالمه مجلسی از جزری نقل می كند و می گويد

آن هم به خاطر اينكه ايمان از مكه شروع شد و مكه از هتامه : (يمانی است در حالی فرمودند 
: بحار االنوار) كعبه يمانی است: و هتامه از سرزمين يمن است و به همين خاطر گفته می شود

 . 137ص 22ج
به درستی كه بهترين : (فرمودند پيامرب  و در حديث ديگری: (... و شيخ علی نمازی گفت

مردان اهل يمن هستند و ايمان يمان و من يمانی و بيشتر قبايلی كه در روز قيامت وارد بهشت می 
 ). شوند مذحج هستند

ايمان از مكه شروع شد و آن هم از هتامه و هتامه از سرزمين يمن :در حالی كه فرمودند : بيان
مستدرک سفينة البحار للشيخ ...) كعبه يمانی است : می شود كه است و به همين خاطر گفته 

 . 601ص 10ج: علی النمازي
هتامه از يمن و يمن از صحرا شروع می : مدائنی گفت: (... و حمودی در معجم البلدان گفتند

شود تا باديه يا بيابان و مكه از هتامه و كمی از حد او تجاوز كند طائف از مكه است در حالی كه 
 . 63ص 2ج: معجم البلدان...) گر نام مدينه آمد در حدود او جای می گيرد ا

نامگذاری ) حكمت يمانی(را به : كالم اهل بيت ) رحمه اهللا(و در بحار عالمه مجلسی 
اين  و همين طور از رسول خدا محمد  − مراجعه كنيد  1ص 1ج: نموده است به مقدمه بحار

در يكی از بيانات خود همه اين موضوع را تحت  ن اسم وارد شده است كه سيد احمد حس
يمانی خواهد بود و  و همين امام مهدی . ذكر نمود) سيد احمد حسن يمانی موعود(عنوان 

و صاحب  وصی امام مهدی ) احمد(همه اوصياء او يمانی هستند در حالی كه اول مهديين 
و با اين  −می باشد همانطور كه قبالً يادآوری شد  باهدايت ترين پرچم قبل از قيام قائم 

موضوع واضح می شود كه صفت يمانی عالقه ای به سرزمين يمن ندارد بلكه نسبتی برای 
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است و كالم در اين مسأله طوالنی است و هر كس تفاصيل بيشرتی در مورد  رسول محمد 
زيادی يكی از اصدارات ياران  برای شيخ حيدر) يمانی حجت اهللا(اين مسأله بخواهد به كتاب 

 . مراجعه كند امام مهدی 
و بعد از اينكه سبب نامگذاری يمانی به اين اسم مشخص شد موضوع خروج او از شرق و نه از 

از دنبال نمودن روايتهايی كه حوادث ماقبل قيام مقدس : يمن را شرح می دهيم پس می گويم
يمن از آن حوادث خالی است مگر اندكی در اشكار می شود كه سرزمين  برای امام مهدی 

ان يافت می شوند كه بيشرت حوادث و مهمرتين آهنا در عراق و ايران و سرزمين شام متمركز می 
شوند و اگر دنبال روايتهايی كه خروج باهدايت ترين پرچم مقد مه سازكننده برای امام مهدی 

  می كنيم بلكه بعضی از روايات بر  يافت) مشرق(برويم آنرا در حركت بين عراق و ايران
از عراق تأكيد نموده و بطور خاص از بصره ) اول مؤمنين( اينكه اول ياران امام مهدی 

حتم اول (... در مورد تعداد اسامی سيصد وسيزده نفر آمده است  همانطور كه از امام علی 
از و جهت محافظت از او از و اهميت اين زمينه س...)  آنها از بصره و آخرشان از ابدال است

كشف نشود اين زمينه ساز را به  و تا اينكه برنامه نظامی امام مهدی  دشمنان آل محمد 
اوصاف عديد و زيادی توصيف نمودند و به صراحت در مورد اسم حقيقی او صحبت نمی كنند 

به  −  هدی يا امام م −  آنرا تحويل: (مگر در مورد خيلی كم همانند وصيت رسول خدا  )١(
كه دارای سه اسم, اسمی همانند اسم من و اسم پدرم و او عبد ) مهديين(فرزند خود اول مقربين 

بين ركن : (و همانند قول رسول خدا ) اهللا و احمد و اسم سوم مهدی و او اول مؤمنين است
مانند قول و ه) و مقام بيعت می گيرد اسم او احمد و عبد اهللا و مهدی اين سه تا اسم او هستند

و روايتی  يا اول ياران امام مهدی ) اول آنها از بصره است: (در روايت سابق امام علی 
است به هنگام رفتن آهنا به عراق ) أحمد أحمد(كه شعار گنجهای طالقان را ذكر می كند و آن 

 . است جهت ياری امام مهدی 
طال و نه از نقره هستند دوازده هزار نفر  برای خدا گنجهايی در طالقان كه نه از: (از امام باقر 

رهبری آنها را جوانی از بنی هاشم سوار بر قاطری شهباء ) احمد احمد(در خراسان شعار آنها 
كه بر سر او عمامه ای قرمز انگار او را در حال عبور از فرات می بينم كه اگر در مورد او شنيديد 

: منتخب االنوار المضيئه) ف خود را بكشيدبه سرعت به سوی او بشتابيد حتی اگر بروی بر
 .343ص

                                                            
اي : (او را اينگونه  معرفي مي آند آه امام صادق ١٨٠طبق روايتي آه در آتاب مختصر بصار الدرجات ص -١

و ذآرش باال مي رود و امرش اشكار مي شود و نامش و آنيه اش را مي  با شبه ظاهر مي شود تا اشكار گرددمفضل 
تا حجت  معرفتش بر انها تمام گردد به اينكه ما او خوانند و اين ياد بر زبان اهل حق و باطل و موافقين زياد مي گردد 

مي ) ص(را در اقوال خود معرفي آرديم و نامش ونسب و آنيه اورا گفتيم واينكه نام او نام و آنيه  جدش رسول اآرم 
   ....).باشد



  ١١٠................................................................. وصيت ووصي 

 

 

با مالحظه به آنچه قبالً ثابت كرديم, به اينكه ائمه بيعت را برای بيشرت از يک شخص در يک 
به رهربی يمانی كه مأمور به ) گنجهای طالقان(زمان را واجب نمی كنند پس حتم اين  پرچمها 

حال رهربی او به طور مستقيم و با  −ه شنيديم همانطور ك − است  بيعت گرفتن و ياری قائم 
همان اسم ) احمد احمد(حضور او باشد و يا اينكه به وكالت كسی از جانب او باشد و شعار آهنا 

همانطور كه روايتهای سابق ذكر  − و اول مؤمنين و ياران است  يمانی و وصی امام مهدی 
كه  با شخص قبل از قيام امام مهدی  و هر كس به مجموع روايات كه امر به بيعت − نمودند 

دارای اوصاف و اسامی متعدد است توجه كند  شايد دچار توهم شود كه در آنجا بيشرت از يک 
به اطاعت آن امر می كنند و همانطور كه نشان دادم اين  و ائمه  شخص است كه رسول 

يک شخص باشد و حتم حالت امكان پذير نيست زيرا بيعت و واجب الطاعت حتم بايد برای 
بايد معصوم باشد و اين اوصاف منطبق نمی شود مگر بر يمانی همانطور كه مشخص كرديم و از 

: است روايتهايی كه بر خروج زمينه ساز  رئيسی از مشرق تأكيد می كند قول امير مؤمنين 
ير را مردی از خاندان واهل بيت امام از جانب مشرق قبل از مهدی خروج می كند و شمش(

آنگاه پرچمهای سياه از : (... , و قول رسول ...) هشت ماه بر دوش خود حمل می كند
جانب مشرق بيرون می آيند و با آنها طوری می جنگند كه تا به حال قومی اين طور نجنگيده 

اگر او را ديديد با او بيعت كنيد كه او خليفه مهدی : آنگاه جوانی را ياد كرد و فرمودند .است
اگر قائم در خراسان قيام : (... و از امير مؤمنين ) خليفه خدا مهدی: (و با لفظ ديگر) است
پرچمهايی از سمت شرقی زمين ظاهر می شوند : (... در حديث طوالنی و از او ...)  كرد

كه بدون آموزش بوده و از پنبه و كتان و حرير نيست كه در رأس آنها با مهر و خاتم  سيد بزرگ 
آنرا رهبری می كند كه در مشرق ظاهر می شود و بوی آن  ستند و مردی از آل محمد ممهور ه

در غرب همانند عنبر يا مسک اذفرمی می پيچد ترس در مقابل آن ايجاد می شود تا اينكه در كوفه 
 . 99 – 98ص 2ج: الزام الناصب...)  پياده و به خونخواهی پدران خود می پردازد

وصف شده است امكان ندارد كسی غير از  و رهرب اين پرچمهای مشرقی كه از آل محمد 
يمانی موعود, فقط  با كمی مالحظه و نگاه به روايتها و موضوعهای  وصی امام مهدی 

 . سابق
مهدی دارای موی سر تا شده و در گونه اش خال يا نشانه است : (فرمودند و از امير مؤمنين 
غيبة ...) او از جانب مشرق می باشد و اگر اين طور شد سفيانی خروج می كند كه مبدأ حركت

 . 316ص: النعمانی
اگر شما به  دنباله روی و پيروی طالع مشرق رفتيد در مناهج و : (... و قول امير مؤمنين 

 ...).  خواهيد بود مسلک راه رسول خدا 
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اه كوچكی ظاهر می شود كه صاحب مردی از مشرق با پرچمهای سي: (و از كعب احبار گفت
: المهدی الموعود المنتظر) اداء می كند شام را می كشد و اوست كه اطاعت را برای مهدی 

 . 328ص 30باب 
مردی از فرزندان حسين از جانب مشرق خروج می كند كه اگر : (و از عبد اهللا بن عمر گفت

المالحم و ) ان راه اتخاذ خواهد نمودكوهها در مقابل او قرار گيرند آهنا را گشوده و به عنو
 . 75باب : الفتن

از كسی از آنها اصالً پيروی مكن : (قرار گيرد و اگر مقاربت اين روايت با قول امام صادق 
واضح می شود  ...)  با اوست را ببينی عهد رسول خدا  تا اينكه مردی از فرزندان حسين 

كه مرد حسينی صاحب عهد مأمور به اطاعت اش همان شخص حسينی است  كه از مشرق 
عهد رسول (است  كه با او  خروج می كند و او همان  يمانی  مهدی اول و وصی امام مهدی 

 . می باشد) خدا 
: تا اينكه گفت... در ميان عده ای مهاجرين و انصار بود  رسول خدا : و از ابن عمر گفت

از نسل اين مردی بيرون می آيد : (دست عباس و دست علی را باال برد و فرمودند پيامرب خدا 
مردی بيرون می آيد كه زمين را پر از ) امام علی (كه زمين را پر از جور و ستم نموده و از اين 

را ديديد بر شماست تبعيت جوان يمنی آنگاه او از مشرق ظاهر عدل و قسط می كند پس اگر او 
 . 107ص 2باب : المهدی الموعود المنتظر) می شود و او صاحب پرچم مهدی است

از جانب مشرق و نه از يمن را روشن كرده و ) يمانی(اين حديث به صراحت  آمدن جوان يمنی 
به صاحب پرچم مهدی وصف نموده  به اطاعت از امر اين جوان نموده و او را رسول خدا 

به وجوب طاعت از او امر نمودند و حرمت  حال حتم او خود يمانی خواهد بود كه ائمه 
 . تنها گذاردن  او

و بی توجهی به او را حرام نموده و اينكه او صاحب باهدايت ترين پرچمهاست يا اينكه او 
 . نمود است همانطور كه روايت سابق تأكيد صاحب پرچم مهدی 

جوان تميمی را قرار داد كه ) جوان يمنی(و ابن حجر اين حديث را تحريف نموده و به جای 
در مورد باطل بودن اين تحريف توضيح ) معجم احاديث امام مهدی (شيخ علی كورانی در 

و مأمور به پيروی از  اينكه صاحب پرچم مهدی : نموده و تنها با توجه به اين مسأله مهم و آن
از كسی از آهنا : (و آن مرد حسينی نسب است  همانطور كه روايتهای عديدی ذكر شده است او

خداوند مردی از ما اهل بيت را می (, )را ببينی پيروی مكن تا اينكه مردی از فرزندان حسين 
آنگاه برای فرزندان (, )از جانب شرق خروج می كند مردی از فرزندان حسين (, )فرستد

و اين در حالی كه شعيب بن صالح ) برافراشته می شود كه امر در آن است پرچمی حسين 
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مردی تميمی است كه اصالت او اصالً علوی نيست و به همين خاطر امكان ندارد كه او صاحب 
 . باشد باهدايت ترين پرچمها و ممهد رئيسی برای امام مهدی 

و با اين مشخص می شود كه يمانی از شرق بيرون می آيد و او حسينی نسب و صاحب هدايتگر 
و اول مهديين از ذريه و نسل  ترين پرچمها است و همين طور او احمد وصی امام مهدی 

 . من خروج می كند نيز مشخص شده استاوست و توهم كسانی كه فكر می كردند كه يمانی از ي
 :است هل بيت پرچم يمانی پرچم ا

از قرار معلوم از سنت الهی وحدانيت مصادر  موجود و وحدانيت حجت بر خلق است, پس 
واگر دو خدا در ( ﴾َلو كاَن فيِهَما آلَِهٌة إِالَّ اهللاُ َلَفَسَدتا﴿: خداوند واحد جل جالله فرمودند تعالی

و تعالی  ﴾... عَضُهم َعَلی َبعضٍ ٍَوَلَعَالَ بَ ... ﴿: و تعالی فرمودند) ان بود حتما به فساد می رفت
واگر در ان از غير خدا بود ( ﴾َو َلو كاَن ِمن ِعنِد َغيرِ ِ اهللاِ َلَوَجُدوا فيِه اِختِالف َكثيراً ﴿: فرمودند

 ...). حتما در ان اختالف بسيار قرار می گرفت 
و همين طور برای هر مكان و زمانی يک پيامرب است  و امكان ندارد بيشرت از يكی باشد, خداوند 
در يک مكان و يک زمان دو تا پيامرب را مبعوث ننموده و همه آهنا بر خلق حجت هستند و 

 . اطاعت از آهنا واجب است
از آهنا صحبت نمی كند , امام آينده و همين طور ائمه اطهار از ذريه و نسل رسول خدا محمد 

دو تا امام در  و حسين  تا اينكه امام سابق فوت  و يا اينكه به شهادت برسد, آنگاه حسن 
صحبت ننمود و با او  در زمان حيات امام حسن  يک زمان هستند ولی امام حسين 

ا كرد در ذريه و نسل او استمرار و ادامه پيد محجوب بود و همين طور امامت بعد از حسين 
رسيد, و بعد از او در  پدر آنرا تسليم فرزند خود می داد تا اينكه به حجت محمد بن حسن 

و حتی در زمان غيبت صغری برای امام مهدی . استمرار خواهد كرد ذريه و نسل مهديين 
  امام بيشرت از يک سفير بين خود و شيعه خود تنصيب نمی كرد با توجه به زياد بودن شيعه و
قه بودن آهنا در سرزمينهای مختلف, و اولين سفير عثمان بن سعيد العمری خواهد بود و متفر

برای او وكالء در ساير سرزمينها بوده آنگاه همين طور بعد از وفاتش فرزند او محمد بن عثمان 
را تنصيب نمود آنگاه بعد از حسين ابن روح آنگاه علی بن محمد سمری عليهم السالم جميع را 

 . ب نمودتنصي
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و اما امت شيعه در آخر زمان به خصوص از اين سنت الهی ثابت منحرف شدند و هر طايفه ای 
امامی را اتخاذ نمود كه به آن اقتدا كند و قول او را به عنوان حجت بر خود دانستند و مخالفت با 

 !!! )١(.... او را مخالفت با خداوند تعالی می دانند 
شدند, و او نائب او در تصرف در  مدعی نيابت از امام مهدی و هر كدام از اين رهربان 

سرزمين و بندگان است تا اينكه شيعه به بيشرت از هفتاد فرقه در آمد كه هر كدام ديگری را لعنت 
می كند و اين رهربان هر كدام به جمع آوری عدد بيشرت بندگان و ياران برای پيشی گرفتن 

های آهنا خسته شده و برق و الكرتيسيته در گرفتن عكس از آهنا نمودند تا اينكه ديوارها از عكس
 !!! )٢(خسته شده تا اينكه امر بين آهنا به نادانی و كشت و كشتار رسيد 

باهم  و ای كاش صحبتها مورد تعمق و تعقل قرار گيرد, آيا امكان دارد كه وكالء امام مهدی 
 !!بين آهنا كشت و كشتار باشد ? ديگر بجنگند و

اين نمايش شبيه نمايش ده نفری است  كه بشارت به هبشت می دادند كه امر بين آهنا به جنگ  و
اين همان چيزی است كه خداوند از آن : به آهنا جواب دادند ) اهل تسنن(رسيد , فرزندان عامه 

  !!تعجب نموده و بر ان می خندد 
و خنداندن او نخواهد  باعث تعجب امام مهدی  و آيا امروز از جنگ نواب امام مهدی 

 !!شد ??
نمی دانيم شما را چه شده ? آيا اين قوم تا اين درجه مورد مضحكه قرار داده شده اند  و از اين 

 !!شده وان را  انكار  می كنند ?كار زشت و ناپسند خود غافل ماندند كه همچون آتش روی علم 
ظهور است, و آيا در آنجا يک پرچم تنها واجب اطاعت  و امر مهم همان صحبت در مورد عصر

است و يا پرچمهای متعددی وجود دارد ? و اگر در آنجا تنها يک پرچم باشد, پس امكان 
 ا حسنی يا عباسی يا جعفری است ?شناخت اين پرچم چگونه است ? و آيا اين پرچم حسينی ي

د كه در عصر ظهور برای آهنا وجود دار و بدون شک در آنجا يک پرچم برای اهل بيت 
يكی است و طبق سنت الهی متعدد نمی شود  زيرا پرچم اهل بيت . برافراشته خواهد شد

در حديث  از امير مؤمنين : صحبت نموده است كه در مورد آن دهها روايت از آهنا 
كس از آن  برای ما پرچمی است كه هر كه از آن گمراه شد درمانده است و هر: (... طوالنی آمده

                                                            
مى فرمايد، شما » شما حق کاشتن درخت آنرا نداريد«: آيا نشنيديد آه خداوند مى فرمايد: (امام صادق مى فرمايند -١

و سپس امام صادق . حق اينكه امامى از طرف خود انتخاب آنيد و او را به دلخواه و اراده خود محق بناميد را  نداريد
 سه گروه هستند که خداوند در روز قيامت با آنها صحبت نمى آند و براى آنها عذاب دردناآى خواهد بود، : فرمود

   ).اشته است يعنى امامى را منصوب آند آه از طرف خدا منصوب نشده استآسى آه درختى را بكارد آه خدا نك
گويند از دنيا  ممکن نيست در حاليکه فلک نچرخد تا جايی که می ظهور مهدی (آمدن اين امر : امام صادق  -٢

: ان فرمودندچرخش فلک چيست ايش: به کدام بيابانی رفته است گفتم: رفته يا به هالکت رسيده است وبعضی می گويند
    .٢٨٨ص ۵٢ج: بحار االنوار) اختالف ميان شيعه
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سبقت بگيرد پيروز و هر كس از آن تخلف كند به هالكت رسيده و هر كس به آن تمسک جويد 
 . 89ص 10ج: البحار...) نجات خواهد يافت

تا اينكه خداوند پرچمی برای ما از جانب : (... آمده و در حديثی طوالنی از رسول خدا 
ر كس به آن استهزاء نمود مورد استهزاء مشرق بفرستد هر كس به ياری آن شتافت پيروز شد, و ه

قرار می گيرد, آنگاه مردی از اهل بيت من اسم او همانند اسم من و خلق او همانند خلق من 
 . 445ص: دالئل اإلمامه للطربی الشيعی...) بيرون می آيد

قبل پرچم ما پرچمی برای آل جعفر و ديگری برای : (از محمد بن بشر از محمد بن حنفيه گفت
 . 302ص: الغيبة النعمانی...) ل مرداس آ

است كه هر كس با آن باشد خواهد  و در هنايت تا  آنجای كه  تنها پرچمی برای اهل بيت 
رسيد و هر كس از آن جلو زد  خواهد گذشت و هر كس از آن جا مانده گمراه شد,  حال می 

دود معالم آنرا مشخص اوصاف اين پرچم را برای امت آورده و ح پرسيم كه آيا اهل بيت 
نمودند و حتی اگر به طور خالصه, يا اينكه آهنا اين موضوع را ترک نموده و مردم آخر زمان در 

برای پرچمهای  )١(هدايت به اين موضوع فراموش كردند, تا اينكه امت به صورت الشه ای 
 !! خروج می كنند قرار گيرند ? گمراهی كه قبل از قيام امام مهدی 

َوَماأرَسلنَاَک إالَّ ﴿: و عرتت او از اين وصله ها مربا و پاک هستند رسول خدا : و جواب
حامل آن پرچم را مشخص كرده و او  و آل بيت او  رسول خدا محمد  ﴾َرحَمًة لِلَعاَلمينَ 

را از صاحبان پرچمهای ضاللت به اسم و صفت و نسب و سرزمين تميز و جدا كرده اند تا 
بر كسانی كه منحرف بوده و خود و هوای خود را به غير از خداوند تعالی عبادت حجتی باشد 

 . می كنند
 :  و حال به بيان اين اوصاف يكی پس از ديگری خواهيم پرداخت, پس می گويم

بعضی از روايتها تأكيد : در عصر ظهور حسينی نسب است حامل پرچم آل محمد  −1
بر مردم واجب است كه به ياری آن بشتابند  م امام مهدی نموده كه تنها پرچمی كه قبل از قيا

 : تنها يک پرچم است و نه غيره و آن هم پرچم حسينی می باشد
فاصله قرار گيرد زيرا برای آل  مواظب باش كه بين شما و آل محمد : (... از امام باقر 

يک پرچم و برای غير از آنها پرچمهايی است پس زمين گير باش ولی از  محمد و علی 
كه با او عهد  كسی از آنها تبعيت و پيروی مكن تا اينكه مردی را می بينی از فرزندان حسين 

                                                            
نقل است آه جمع ) ص(ازپيامبراآرم : (... ٧٨ص ١ج : الشيخ علي الكوراني -  معجم أحاديث اإلمام المهدي  -١

امتها را بر شما ميبينم آه يكديگر را جمع ميكنند از هر سو همانگونه آه درندگان بر الشه  خود جمع مي شوند گفتيم أي 
خاشاك بر آنار سيل هستيد  رسول اآرم ان زمان ما عده آمي هستيم فرمود خير ان زمان شما زياد هستيد ولي همچون

  ). ترس از دل دشمنانتان خارج مي شود ودر دل شما وهن پديد ميايد گفتيم وهن چيست فرمود حب دنيا واآراه از مرگ
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پيش علی فرزند حسين  و پرچم و سالحش است در حالی كه عهد پيامبر خدا  پيامبر خدا 
  بن علی قرار گرفت آنگاه پيش محمد  و خداوند آنچه را می خواهد انجام می دهد پس

 . 296ص: الزام الناصب...) هرگز دنبال آنها مرو و مواظب باش ازآنچه به تو گفتم
در عصر ظهور يک  تأكيد می كند كه برای آل محمد و علی  در اين روايت امام باقر 

 پرچم از فرزندان امام حسين  پرچم و برای غير از آهنا پرچمهايی است,و اينكه حامل اين
 . است

: كه از او در مورد فرج سؤال شد كه چه زمانی خواهد بود پس فرمودند و از ابی جعفر 
برای آل جعفر : آنگاه فرمود ﴾َفانَتظِروا إِّني َمَعُكم مِ ِ َّن الُمنَتظِرينَ ﴿ :خداوند عز وجل فرمودند(

آنگاه برای آل عباس پرچم گمراه تر و فرزند ابی طالب پرچم ضاللت برافراشته می شود 
پرچمهايی برافراشته می شود  شرورتری برافراشته خواهد شد آنگاه برای آل حسن بن علی 

پرچمی برافراشته خواهد شد كه امر  كه در آنها امری وجود ندارد آنگاه برای فرزندان حسين 
 . 97ص 3ج: شرح االخبار) در آن است

اين پرچم  نفی نمود كه برای آل جعفر يا آل عباس يا آل حسن  و در اين روايت امام باقر 
منحصر نمود, و وصف نمود كه در آن امر است و يا امر  باشد و آنرا برای ذريه امام حسين 

كه امر ما به يكباره انجام خواهد شد و غير از : وارد شده می باشد, از آهنا  امام مهدی 
 . تعبير می كنند آن در بسياری از روايتها از قيام قائم 

از جانب مشرق خروج می كند كه اگر  مردی از فرزندان حسين : (و از عبد اهللا بن عمر گفت
) آهنا را اتخاذ می نمايدكوهها در مقابل او قرار گيرند آهنا را تسخير نموده و به عنوان راه 

 . 75باب : المالحم و الفتن
و از طريق : و يكی از اوصياء اوست فرزند امام مهدی  حامل پرچم آل محمد  − 2

زمين گير باش ولی از كسی از آنها : (... كه در آن می فرمايد روايت وارده از امام باقر 
كه با او عهد پيامبر خدا  ندان حسين تبعيت و پيروی مكن تا اينكه مردی را می بينی از فرز

مشخص می شود كه صاحب پرچم اهل ...)  و پرچم و سالحش است كه عهد پيامبر خدا 
, كه در )با او عهد پيامرب خدا است( يكی از اوصياء است آن هم به دليل قول او  بيت 

ن بر ائمه همان وصيت در هنگام وفات است كه در آ سابق مشخص شد كه عهد رسول خدا 
كه وصيت هنگام وفات : به صراحت فرمودند تأكيد نمود, و امام صادق  و مهديين 

حمِن َعهداً ﴿: همان عهد است كه در قول تعالی , و وصيت پيش كسی ﴾إالَّ َمن أَتَخَذ ِعنَد الرَّ
نخواهد بود مگر اوصياء, و تا زمانی كه اين زمينه ساز حسينی و وصف او به اينكه پيش او عهد 

است, حتم بايد يكی از اوصياء باشد و به طور معلوم كه اين وصی قبل از امام  رسول خدا 
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ودم, ظاهر می شود همانطور كه در بيشرت از يک موضوع اين بحث را مشخص نم مهدی 
نخواهد بود مگر در اعقاب و  باشد, زيرا امامت بعد از حسين  پس حتم بايد از ذريه او 

 .اعقاب و اعقاب, يا از پدر به فرزند خواهد بود
به خاطر اينكه در  −عهد  −بر آن تأكيد نمود   و اين همان چيزی است كه وصيت رسول خدا 

آنگاه بعد از او دوازده : ( ... به سراغش آمدفرمودند هنگامی كه وفات  مورد امام مهدی 
كه ) مهديين(مهدی خواهد بود كه اگر وفات به سراغ او آمد آنرا تسليم فرزند خود اول مقربين 

برای او سه اسم است اسمی همانند اسم من و اسم پدرم و او عبداهللا و احمد و اسم سوم مهدی 
همان  ص نمود كه فرزند امام مهدی آنگاه وصيت مشخ) است و او اول مؤمنين می باشد

 . ايمان می آورد و گرنه چگونه بر او صدق می كند كه اولين كسی است كه به او 
او اول مؤمنين است, كه آنرا بيشرت از يک بار اين بحث را مشخص نمودم, كه نيازی به تكرار آن 

 . نيست
مردی قبل : (... پيدا می كنيم  و همين طور اين معنی را از طريق روايت آتی از امير مؤمنين

از اهل بيت او از جانب مشرق خروج می كند كه شمشير را هشت ماه بر دوش  از مهدی 
 . غير از ذريه او باشد و امكان ندارد كه اهل امام مهدی ...)  خود حمل می كند

از جانب انگار پرچمهايی كه : (بر آن داللت می كند و همين طور روايت آتی از امام رضا 
مصر می آيند و به رنگ سبز رنگ آميزی شده اند را می بينم تا اينكه به شام بيايند و به ابن صاحب 

 . 250ص: االرشاد) وصيات اهدا كنند
همان صاحب  است زيرا امام مهدی  و فرزند صاحب وصيات همان فرزند امام مهدی 

پيش او جمع شده اند و در آنجا پرچمهايی  وصيات می باشد كه وصيتهای پيامربان و ائمه 
 . است كه به فرزند صاحب وصيتها اهدا می شوند يا با او بيعت می كنند

در عصر ظهور حسينی  و از طريق نكته اول و دوم واضح می شود كه حامل پرچم اهل بيت 
 . و فرزند او است نسب و وصی امام مهدی 

بعد از اينكه متوجه شديم كه پرچم اهل بيت  :از مشرق است حامل پرچم آل محمد  − 3
در عصر ظهور يكی است و امكان ندارد كه متعدد باشند, و آن هم حسينی و مهدی است  

: به طور محدد حال به مكان و جهت كه از آن پرچم خارج می شود می آيم پس می گويم
ز آن می كنند, از مشرق امر به طاعت او و پيروی ا روايتهای زيادی بر اينكه پرچم اهل بيت 

 : بيرون می آيد تأكيد می كنند
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آنگاه پرچمهای مشكی از جانب مشرق بيرون می آيند آنگاه با آنها جنگی : ( .. از رسول خدا 
اگر او را : پس فرمودند − آنگاه جوانی را ياد كرد  − می كنند كه هيچ قومی آنرا انجام نمی دهد

 ). خدا مهدی است ديديد با او بيعت كنيد كه او خلفه
 ...).  مردی قبل از مهدی از اهل بيت او از مشرق بيرون می آيد: (... و از امير مؤمنين 

اگر اين چيزها را ديديد جوان يمن را دريابيد كه او از جانب مشرق می : (... از رسول خدا 
 . 107ص 2باب : المهدی الموعود المنتظر) آيد و او صاحب پرچم مهدی است

اگر شما از طالع مشرق پيروی و تبعيت كنيد در مناهج و راههای : (... امير مؤمنين  و از
 ...).  سلوک نموده ايد رسول 

مردی از مشرق با پرچمهای مشكی كوچک می آيد صاحب شام : (... و از كعب االخبار گفت
المهدی ) را اداء می كند را می كشد و او همان كسی است كه اطاعت و فرمان امام مهدی 

 . 328ص 30باب: الموعود المنتظر
از جانب شرق بيرون می آيد كه اگر  مردی از فرزندان حسين : (و از عبد اهللا بن عمر گفت

 ). كوهها در مقابل او قرار گيرند آهنا را تسخير نموده و به عنوان راه از آهنا استفاده خواهد نمود
از قسمت شرقی زمين پرچمهايی می آيد كه از پنبه و : (طوالنی در حديث و از امير مؤمنين 

 كتان و حرير نيست كه رأس آنها با مهر و خاتم سيد بزرگ ممهور هستند مردی از آل محمد 
آنها را رهبری می كند كه در مشرق ظاهر می شود و در حالی كه بوی حركت او همچون مسک 

 ...). و عنبر در غرب می پيچد
اگر پرچمها را از جانب خراسان در حال آمدن ديديد به سوی آن : (فرمودند خدا و از رسول 

 . 58ص 24باب : المهدی الموعود المنتظر) بشتابيد كه با آنها خليفه خدا مهدی است
خداوند برای ما اهل بيت آخرت را بر دنيا ترجيح داد و بعد از من اهل بيتم : (و از رسول خدا 

كه با آنها . ارها و طردها قرار می گيرند تا اينكه قومی از جانب مشرق می آينددر مقابل بالها و فر
پرچمهای مشكی رنگی است دو بار يا سه بار حق را مطالبت می كنند اما به آنها داده نمی شود 
آنگاه می جنگند و پيروز می شوند پس آنچه را خواستند به آنها داده می شود اماديگر آنرا قبول 

تا اينكه امر را تسليم مردی از اهل بيت من می دهند پس آنرا پر از عدل و قسط می كند نمی كنند 
همانطور كه پر از جور و ستم بود آنگاه هر كس از شما اين امر را درک نمود به سوی آنها بشتابد 

 . 92باب : المالحم و الفتن) حتی اگر خود را روی برف و يا يخ بكشد كه او مهدی است
روايتها بر اينكه پرچم حق تمهيدكننده از مشرق بيرون می آيد تأكيد می كنند و از قرار  و همه اين

 . معلوم اينكه مشرق همان عراق و ايران است
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بطور يقين بعد از اينكه واضح شد كه تنها پرچم : از بصره است حامل پرچم آل محمد  − 4
رون می آيد به سوی تحديد ,حسينی و مهدوی و از مشرق بيحق قبل از قيام امام مهدی 

 می آييم, و از كدام منطقه از مشرق ابتدای ظهورش خواهد بود ??  سرزمين پرچم اهل بيت 
بر دارا بودن (در عصر ظهور  بدون شک اينكه حامل پرچم امام مهدی : حال می گويم

ابُِقوَن ﴿: است در قول تعالی سبقت در ياری امام مهدی  ابُِقوَن السَّ ُأْوَلئَِك  *َوالسَّ
ُبونَ  حتم بايد از نزديكرتين مردم به او و  , و از قرار معلوم حامل پرچم امام مهدی ﴾اْلُمَقرَّ

باشد و اگر اول مؤمنين و اول ياران سيصدوسيزده نفر را  بعد از امام مهدی  )١(هبرتين آهنا 
  .است شناختيم, بطور يقين خواهيم دانست كه او حامل پرچم امام مهدی 

متوجه می شويم كه اول مؤمنين به امام مهدی  و از طريق تأمل در وصيت رسول خدا محمد 
  در آخر وصيت خود آمده همان فرزند و وصی او احمد مهدی است,و از رسول خدا :

آنرا تسليم فرزند خود اول مقربين كه دارای  −  يا امام مهدی  −  و اگر وفات به سراغش آمد(
همانند اسم من و اسم پدرم و او عبد اهللا و احمد و اسم سوم مهدی و او اول  سه اسم است اسمی

 ). مؤمنين است
و همانطور كه قبالً گفتيم او اول مقربين و اول مؤمنين نخواهد بود مگر اينكه در سبقت او در 

و بعد از اينكه متوجه شديم كه حامل پرچم امام . پيروز شود تصديق و ياری امام مهدی 
از ذريه اوست و از بقيه ياران متمايزتر است زيرا او اول مؤمنين در سبقت گرفتن در   مهدی

 . است ياری امام مهدی 
از سيصدوسيزده نفر از عراق  حال به شنيدن روايت آتی در مورد اينكه اول ياران امام مهدی 

 : و به طور محدد از بصره است
حتم اول : (...در خربی طوالنی در مورد تعداد ياران امام مهدی, فرمودند از امام علی 

 .148ص: بشارة االسالم...) آنها از بصره و آخرشان از ابدال خواهد بود
از ذريه و وصی او و اسمش احمد  به اين صورت واضح می شود كه اول ياران امام مهدی 

 . و علی الخصوص از اهل بصره می باشد
از عراق می باشد, و اين  و بايد مورد نظر باشد كه ابتدای ظهور حامل پرچم امام مهدی 

معارض رواياتی كه آمدن او از خراسان را اشاره می كنند نيست و شايد ضرورت شود كه به 
خراسان مهاجرت كند و يا اينكه پرچمهايی كه از خراسان می آيند در بيعت او هستند و يا به 

                                                            
او  - ١صاحب امر را با سه چيز می توان شناخت که در غير او نيست : (که می فرمايند نقل از ابی عبد اهللا  -١

 ١ج: الكافي....) سالح انبيا ء واو صيت را دارد   - ٣خود می باشد و وصی او می باشد  اوالترين فرد به شخص قبل از
    . ۴٢٨ص
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ز سرلشكران او باشد و تحديد اين مورد به صاحبان آن واگذار می شود كه روزها رهربی يكی ا
 . انشاء اهللا تعالی. عن قريب و به زودی آنرا كشف خواهند كرد

و تا هنگامی كه حامل پرچم امام : اصالت او مجهول است حامل پرچم آل بيت محمد  −5
حمله ای بزرگ از تشكيک از جانب  از ذريه يا نوادگان اوست, آنگاه او در مقابل مهدی 

, بعيد می دانند كه او مردم قرار می گيرد, زيرا مردم نتيجه طوالنی شدن غيبت امام مهدی 
ازدواج نموده و برای او ذريه در خالل اين نسلهای متعاقب وجود داشته باشد و آنگاه اصالت و 

كه روايت آتی به آن  نسب اين ممهد وعلت مجهول او وصف خواهد شد و اين همان چيزی
 :بر منرب كوفه فرمودند از امير مؤمنين : اشاره خواهد كرد

خداوند حتم آسيابی كه آسياب می كند نياز هست و اگر بر پايه های خود استوار و ثابت شد (
و پيروزی با ياران او خواهد  بنده ای سركش كه اصالت او مجهول است بر آن مبعوث می كند

بوده و آنها ياران موههای بلند كه لباسهايشان مشكی و صاحبان پرچمهای  بود كه با شعور
مشكی می باشند وای بر حال كسی كه با آنها مخالفت كند با آنها جنگ سختی می كنند به خدا 
اينگار به آنها و به كارهايشان نگاه می كنم فجار و اعراب مرتد و مخالف با آنها روبرو می شوند 

بدون رحمت مسلط می كند پس آنها را به صورت هرج در شهرستان بر ساحل  و خداوند بر آنها
فرات و بر خشكی و دريا خواهند كشت به جزای آنچه انجام می دهند و خداوند نسبت به بندگان 

 . 265ص: غيبة النعمانی) خود ظالم نيست
پرچم روايتهای زيادی به اينكه حامل : است از آل محمد  حامل پرچم آل محمد  −6

 . است, برای شما اين روايتها را می آوريم مردی از آل محمد  تمهيد برای امام مهدی 
از قسمت شرقی زمين پرچمهايی می آيند از پنبه و : (... در حديث طوالنی از امير مؤمنين 

مردی از آل محمد . كتان و حرير نيست كه در رأس آنها با مهر و خاتم سيد بزرگ ممهور هستند
آنها را رهبری می كند كه در مشرق ظاهر می شود و در حالی كه بوی حركت او همچون  

مسک و عنبر در غرب می پيچد به مدت يک ماه ترس وحشتناكی جلوی آن حركت می كند تا 
 – 98ص 2ج: الزام الناصب...)  اينكه در كوفه جهت طلب خون پدران خود پياده می شوند

99 . 
خداوند اجل و اكرم و اعظم تر از آن است كه زمين : (فرمودند عبد اهللا و از ابی بصير از ابی 

. فدايت شوم به آنچه كه مرا راحت می كند خرب كن: به او گفتم .را بدون امام عادل ترک كند
ای ابا محمد برای امت محمد اصالً فرجی نمی بينی تا زمانی كه برای فرزندان بنی فالن : فرمود

ينكه حكومت آنها منقرض شود و اگر حكومت آنها منقرض شد خداوند حكومتی باشد و تا ا
برای امت محمد مردی از ما اهل بيت خواهد فرستاد كه با تقوا سير می كند و باهدايت عمل می 
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به خدا من او را به اسمش و اسم پدرش می شناسم پس . كند و در حكومت او رشوه نمی گيرد
عادل حافظ امانتدار می آيد و آنرا پر از عدل و قسط می كند  كوتاه قد دارای دو خال و اثر رهبر

 . 269ص 25ج: بحار االنوار) همانطور كه فجار آنرا پر از جور و ستم نمودند
مردی قبل از مهدی از اهل بيت او از مشرق خروج می : (... فرمودند از امير مؤمنين 

 ...). كند
كه امكان ) از اهل بيت او(و ) از آل محمد (و) به مردی از ما اهل بيت: (و در قول او 

 ندارد كه آنچه در سابق گفتيم بر غير از او صدق می كند و او از نوادگان و ذريه امام مهدی 
بر آن تأكيد كرد و به  و وصی او,است و اين همان چيزی است كه وصيت رسول خدا 

نمی كند مگر از كسانی كه بر كسی صدق ) از ما اهل بيت(خصوص اگر متوجه شويم كه كلمه 
و عرتت طاهر  خداوند رجس را از آهنا دور كرده و آهنا را پاک و منزه نموده و آهنا رسول خدا 

او بوده و يا كسانی كه صاحب  ده مرتبه از ايمان شد همانند سلمان محمدی فارسی, خداوند 
ُكم َتطهيراً إِنَّما ُيريُد اهللاُ لُِيذِهَب َعنُكُم ﴿: تعالی فرمودند جَس َأهَل الَبيِت َو ُيَطِهرِّ : االحزاب ﴾الرِّ

33. 
در نكته دوم مشخص شد كه صاحب پرچم : احمد است اسم حامل پرچم آل محمد  −7

است, در آنجا  اسم او احمد و او اول مؤمنين و ناصرين امام مهدی  امام مهدی 
برای : ((از امام باقر : از آهناروايتهای ديگری هست كه به اين اسم اشاره می كنند كه 

احمد (خداوند گنجی در طالقان كه از طال و نقره نيست دوازده هزار نفر در خراسان شعار آنها 
است رهبری آنها را جوانی از بنی هاشم سوار برقاطر و بر او عمامه ای قرمز رنگ است ) احمد

ور در مورد او شنيديد به سرعت به سوی كه اينگار او را در حال عبور از فرات می بينم و اگر اينط
 . 343ص: منتخب االنوار المضيئه) او بشتابيد حتی اگر خود را روی برف و يخ بكشيد

و اسم احمد كه گنجهای طالقان آنرا به عنوان شعار اتخاذ می كنند حتم بايد اسم صاحب 
های طالقان قبل از قيام را باال می برد, زيرا گنج هدايتگر ترين پرچمها و پرچم امام مهدی 

می آيند پس  برای امام مهدی می آيند, و به عنوان تمهيد به سوی امام مهدی  علی 
امكان ندارد كه برای خود شعاری بجز اسم صاحب هدايتگر ترين پرچم, زيرا به هدايت وصف 

چطور شده است و امر به ياری رساندن به آن شده حتی اگر خود را روی برف و يخ بكشيم,پس 
امر به ياری عده ای كنند كه شعار گمراهی برای خود اتخاذ نموده اند  امكان دارد كه ائمه 

وائمه تنها به ياری صاحب هدايتگر ترين پرچم نموده اند و آن پرچم حسينی مهدی يمانی !! ?
است كه روی برگرداننده از آن را از اهل آتش وصف نموده اند پس اگر شعار اهل طالقان 

باشد آنگاه آن شخص به  اسمی برای شخص غير تابع صاحب پرچم امام مهدی ) داحم(
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عنوان روی برگرداننده از امر يمانی محسوب می شود و او از اهل آتش است و اين امكان ندارد 
به ياری كسی غير از معصوم امر نمی  كه عاقلی آنرا تصور كند و به خصوص اينكه ائمه 

 . كنند
همان اسم صاحب هدايتگر ترين پرچمهاست )احمد احمد(نجهای طالقان حال حتم شعار گ

برای قائم دو اسم : (...وارد شده و از آهنا . است يمانی احمد وصی و نائب امام مهدی 
است اسمی مخفی و اسمی معلوم و اما آنكه مخفی می شود احمد و آنكه معلوم می شود محمد 

 . 57باب  653ص 2ج: كمال الدين...)  است
اسمی معلوم و اسمی :و امكان ندارد كه معنی حقيقی دو اسم گفته شود, زيراروايت می گويد

 مخفی می شود, و در حقيقت هر دو اسم را در روايت معلوم نموده پس امر مخفی چيست ? 
و در حقيقت معنی دو اسم همان ظهور است,پس برای قائم دو تا ظهور است, ظهور به اسم 

هوری كه اسم شخصی او محمد است, و ظهوری كه به اسم احمد است در وصی او احمد و ظ
به صورت مخفی بر مردم بوده و با توجه به ذكر آن در روايات زيادی, و برای  برنامه ائمه 

 .)١(محافظت از او تا هنگام رسيدن زمان او و حضور صاحب او می باشد 
از ابی جعفر . به امری كه بر عامه مردم مخفی است دعوت می كند و روايت شده كه قائم 

 مهدی به اين خاطر مهدی نامگذاری شده كه به امر مخفی هدايت می كند: (... فرمودند (
 . 243ص: غيبة النعمانی

قيام كرد مردم را به اسالمی جديد دعوت می كند  اگر قائم : (فرمودند و از ابی عبد اهللا 
به امری كه منحرف شده و مردم از آن گمراه شده اند و شايد قائم به اين خاطر به مهدی و آنها را 

نامگذاری شده كه به امری گمراه شده از آن هدايت می كند و به قائم نامگذاری شده به خاطر 
 . نقل از االرشاد للمفيد 232ص: بشارة االسالم) قيام او برای حق می باشد

عده زيادی از روايات به صراحت در مورد : مهدی است د اسم حامل پرچم آل محم −8
صحبت می كنند وارد شد و قبل از خروج سفيانی  وجود ممهدی كه قبل از قيام امام مهدی 

و اين روايتها تأكيد نمود كه اسم او مهدی است در حالی كه بعضی از مردم دچار توهم می 
است و اين امكان بر او  ابن الحسن  شوند به اينكه مقصود از آن همان امام مهدی حجت

  وجود ندارد زيرا آن روايتها اين ممهد را از مشرق و قبل از خروج سفيانی بيرون می آيد
قيام مقدس  توصيف می كنند و آنچه قطعی است از خالل روايتهای متواتر اينكه امام مهدی 

يا بيشرت شروع می كند حال پس  خود را از مكه مكرمه و بعد از خروج سفيانی به پانزده ماه و
                                                            

صاحب اين أمر را به اوصافی توصيف نمايد که شبيه هيچ يک از : (عرض کردم مالک جهنی می گويد به أبی جعفر -١
باشد تا اينکه خودش بر شما بدان احتجاج کند و نه؛ به خدا سوگند که آن هرگز نمی : فرمودند ايشان .  مردم  نمی باشد

  .٣٧٧ص: کتاب الغيبه نعمانی) شما را به آن دعوت کند
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باشد, و او  حتم اين ممهد كه به مهدی توصيف شده غير از امام مهدی حجت ابن الحسن 
در عصر ظهور وصی حسينی يمانی و همانی كه رسول خدا  صاحب پرچم امام مهدی 

برای او سه اسم است اسمی : (...او را در وصيت خود به مهدی نامگذاری نمود محمد 
و ). همانند اسم من و اسم پدرم و او عبداهللا و احمد و اسم سوم مهدی و او اول مؤمنين است

 : برای شما روايتهايی كه بر اين موضوع تأكيد می كنند رامی آوريم
اگر پرچمهای مشكی را از جانب خراسان در حال آمدن ديديد به : (فرمودند از رسول خدا 

 24باب : المهدی الموعود المنتظر) يفه خدا مهدی استسوی آنها بشتابيد كه در آنها خل
 . 58ص

) اگر سفيانی ظهور كرد مهدی مخفی می شود آنگاه بعد از آن بيرون می آيد: (... امام سجاد 
 .194ص: غيبة الطوسي

سفيانی و مهدی هم چون اسب بدون عنان رها : (و نعيم بن حماد از ابی هريرة نقل كرد و گفت
يند آنگاه سفيانی بر حريف خود غلبه می كند و مهدی بر حريف خود نيز غلبه شده بيرون می آ

خواهد بود پس سفيانی و ياران او را می كشد و بر روی  می كند آنگاه پيروزی با مهدی 
 30باب: المهدی الموعود المنتظر...) باقی نمی ماند زمين دشمنی برای آل محمد 

 . 331ص
به ماهها بعد از سفيانی  زيرا او  قطع غير از امام مهدی و مهدی مذكور در اين روايت 

) مهدی اول(قيام می كند و آنكه قيام می كند و با سفيانی در كوفه سباق می كند همان يمانی 
همانطور كه روايتهای زير در اين مورد تأكيد می كند به كتاب غيبة برای شيخ طوسی و همين 

نی و غيره از آهنا مراجعه كنيد و اين معنی واضح است و نياز به طور به كتاب غيبة برای شيخ نعما
 : توضيح بيشرت ندارد و تنها يک روايت را ذكر می كنم

الغيبة ) يمانی و سفيانی همانند اسب بدون عنان رها شده هستند: (فرمودند از ابی عبد اهللا 
 . 305ص: للطوسي

خورده و در صورت او خال ابتدای حركت  مهدی با موی سرتا: (فرمودند و از امير مؤمنين 
: غيبة النعمانی...) او از جانب مشرق است كه اگر اين طور اتفاق افتاد سفيانی خروج می كند

 . 316ص
بعد از اينكه ثابت شد كه باهدايت ترين پرچمها در : يمانی است حامل پرچم آل محمد  −9

پرچم وصی احمد حسينی مهدوی مشرقی عصر ظهور و امر شده به تبعيت و پيروی از آن همان 
بر او تأكيد  است, پس امكان ندارد كه اين مرد غير از يمانی موعود كه در روايات اهل بيت 

شده بر اينكه او صاحب هدايتگر ترين پرچم در عصر ظهور و روی برگرداننده از او از اهل آتش 
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از اتباع و پيروی از غير او و مردم را  است حتم بايد يمانی همان حسينی است كه ائمه 
پرچمهای ديگر بر حذر داشتند و حتم بايد همان احمد وصی باشد زيرا او اول مؤمنين از ياران 

 است و اين نياز بر  اين دارد  به اينكه وی هدايتگر ترين و نزديكرتين شخص به امام مهدی 
از يک شخص در يک مرحله امر نمی  زيرا خداوند به اطاعت بيشرت... و او ... خواهد بود, و او 

 . كند كه بيشرت از يک بار اين موضوع را مشخص نمودم پس مراجعه كنيد به روايات قبل
بعد از اينكه بحث : است صاحب دعوت برای امام مهدی  حامل پرچم آل محمد  − 10

ی در عصر ظهور را شنيديم, برا روايتهايی كه بطور مفصل صفات حامل پرچم آل محمد 
ما مشخص خواهد شد كه اين زمينه ساز  حتم صاحب دعوت بوده و دعوت فقط برای امام 

 . خواهد بود... و نه ... است و نه برای مرجعيت و يا احزاب سياسی و نه  مهدی 
در همه پرچمها پرچمی باهدايت تر از پرچم : (... در حديثی طوالنی آمده است از امام باقر 

پرچم هدايت است زيرا به صاحب شما دعوت می كند و اگر يمانی بيرون يمانی نيست كه آن 
آمد فروش اسلحه بر مردم و هر مسلمانی حرام خواهد بود و اگر يمانی خروج كرد به سوی او 
بشتاب زيرا پرچم او پرچم هدايت است و برای هيچ مسلمانی جايز نيست كه از او روی 

دهد از اهل آتش خواهد بود چون او به حق مستقيم  برگرداند زيرا هر كس اين كار را انجام
 . 256ص: غيبة للنعمانی) دعوت می كند

زيرا او (, و )زيرا او به سوی صاحب شما دعوت می كند: (توجه كنيد و اگر به قول امام باقر 
واضح می شود كه يمانی صاحب دعوتی برای امام مهدی ) به حق و راه مستقيم دعوت می كند

 ين همان علتی است كه او صاحب هدايتگر ترين پرچمهاست و روی برگرداننده است, و ا
از او از اهل آتش خواهد بود و هم چنين مشخص می شود پرچمهای ديگر غير از پرچم يمانی به 

 . حق دعوت نمی كنند و نه به راه مستقيم و نه يه امام مهدی 
ن و او مرگ فاصله گذاشت كه بر عباد و خداوندا اگر بين م: (آمده و در دعا از امام صادق 

بندگان تو آنرا حتمی كرده ای, آنگاه مرا از قبرم بيرون بياور و كفن را برداشته و شمشيرم را 
...) بيرون آورده تا به دعوت دعوت كننداش لبيک بگويم در حال حاضر و در بدايت امر

 . 74ص 5ج: مستدرک الوسائل للميرزاالنوري
اهل مغرب به سوی اهل مصر بيرون می : (... و از عمار بن ياسر در حديثی طوالنی فرمودند

 آيند, و اگر وارد شدند كه آن امارت سفيانی می باشد و قبل از آن كسی كه برای آل محمد 
 . 303 – 302ص: الغيبة للطوسي...) دعوت می كند بيرون می آيد 

می آيد ) وصی و واليت در آخر زمان(يت تحت عنوان كه توضيح در مورد اين دعا و اين روا
 . پس منتظر باشد
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كه به طور مفصل اين موضوع را در : برائت را اعالم می كند حامل پرچم آل محمد  − 11
 . پس منتظر باش) وصی و واليت آخر زمان(بحث آتی اين كتاب تحت عنوان 

در  سوی حامل پرچم امام مهدی راه را برای طالبان هدايت به  و با اين شكل اهل بيت 
عصر ظهور را روشن نمودند و حجت را بر كل بشريت به طور واضح بيان نمودند, و برای 
معاندين و مكذبين به جز عار و خفت در دنيا و خواری و پستی در آخرت چيز ديگری نخواهد 

ان شد همانند بود , برای آهنا كفايت می كند كه پيروی از پرچمهای ضاللت كه ضاللت آن بي
 . آتش بر علم است و حمد و سپاس خداوندی كه ما را هدايت كرد

 :وصی يا يمانی همان كسی است كه سفيانی را فراری می دهد
روايتهايی كه در مورد قضيه سفيانی بحث می كند تا حد زياد شبيه هم هستند به خاطر اينكه 

بعضی از حلقات سلسله مخفی مانده بيشرت حقايق بر مردم به سبب نكات تاريک و يا فقدان 
است و اين حكمت خداوند تعالی است, تا صاحب حق زمانی كه بيآيد با اين حلقه های مفقود 

 .شناخته شود يا اينكه روشن كند آنچه در اين قضيه مورد تشابه واقع شده است را محكم نمايد
رت آهنا صرف نظر می كنيم و حقايق مخفی در اين قضيه زياد و خيلی مهم هستند كه از گفتن بيش

آنرا به وقت خودش واگذار می كنيم كه برای هر چيزی زمان و يارانی است و اگر وقت ان رسيد 
 .و ياران ان حاضر شدند به ياران و اهل او اجازه بيان داده می شود

بعضی از روايات مشخص ميكند : در حال حاضر يک مسأله خيلی مهم را بيان خواهيم كرد و آن
لشكر سفيانی به عراق می آيدو با رهربی خود سفيانی نمی آيد بلكه با رهربی يكی از  كه

سفيانی (ناميده شده نسبا به رهرب اصلی خود ) سفيانی(سرلشكران او می آيد و اين رهرب به 
, و كسی كه متولی جنگ با لشكر سفيانی در عراق می شود همان مهدی اول است  حال )شام

و اسم يمانی بر هر كدام از اين سرلشكران ) يمانی(ی از سرلشكران او خود او يا توسط يك
همانطور كه به طور مفصل  اطالق می شود نسبت به رهرب آهنا يمانی اول وصی امام مهدی 

همان كسی است  قبالً اين موضوع شرح داده شد و كسانی كه فكر می كنند كه امام مهدی 
ظهور خود را  هم هستند زيرا در آن زمان امام مهدی كه سفيانی را فراری می دهد دچار تو

در مكه اعالم نكرده و بعد از ظهور و قيام او در مكه متوجه شام جهت جنگ با سفيانی اصلی و 
پيروزی بر او حركت می كند  همانطور كه روايات متعددی اين موضوع را ذكر نمودند كه بعضی 

 : نكته مهم ذكر می كنيماز آهنا را جهت توضيح اين امر و بيان دو 
هنگام رسيدن لشكر سفيانی به عراق دولت پابرجا در ان زمان برای بنی عباس خواهد  :نقطه اول

بود ولی به دليل فتن و فرقه های موجود ضعيف است و به هنگام رسيدن سفيانی به عراق خروج 
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فيانی جلوتر از آهنا به خراسانی و يمانی خواهد بود  و رسيدن آهنا همين طور به عراق است كه س
همانطور  − كوفه می رود و اهل آنرا خواهد كشت آنگاه لشكر يمانی به رهربی شعيب بن صالح 

كه قبالً گفته شد به آهنا می رسد آنگاه اهنا را از دست آن خالص می كند و او را فراری می دهد تا 
سفيانی از عراق فراری داده می  اينكه او را تا بيت المقدس دنبال می كند و معنی ان اينكه لشكر

 . می باشد شود يعنی  قبل از قيام امام مهدی 
خداوند شما را صالح قرار دهد آهنا در مورد : گفتم به امام رضا : از حسن بن جهم گفت

: قيام سفيانی در حالی كه حكومت بنی عباس از بين رفته است صحبت می كنند پس فرمودند
 . 303ص: الغيبة للنعمانی) كند و حكومت آنها قائم و برقرار استدروغ گفتند او قيام می (

پرچمهای مشكی رنگ برای بنی : (و نعيم بن حماد از محمد بن حنفيه نقل می كند و می گويد
عباس بيرون می آيند آنگاه پرچمهايی ديگر از خراسان بيرون می آيند كه لباسهای آهنا سفيد 

د كه رهربی آهنا را مردی به نام شعيب بن صالح از بنی است و كافشن های مشكی بر تن دارن
تميم بر عهده دارد  كه ياران سفيانی را فراری می دهند تا اينكه وارد بيت المقدس شوند كه در 

تحويل می دهند و سيصد وسيزده نفر از شام با او بيعت می كنند  آنجا حكومت را به مهدی 
المهدی ) امر را تسليم مهدی می كند هفتاد و دو ماه استكه آن زمان بين خروج او و بين اينكه 

 . 92باب: , المالحم و الفتن140 – 139ص 27باب: الموعود المنتظر
جوانی از بنی هاشم كه در كف دست راست او خال است خروج می كند : (و از ابی جعفر 

د و با ياران و از جانب خراسان با پرچمهای مشكی كه همراه او شعيب بن صالح است می آي
 . 77باب : المالحم و الفتن) سفيانی جنگ می كند و آنها را فراری می دهد

برای بنی عباس پرچمهای مشكی خروج می كنند تا زمانی كه : (فرمودند و از رسول خدا 
خداوند بخواهد حكومت می كنند آنگاه پرچمهای سياه كوچكی بيرون می آيند و با مردی از 

و اصحاب او می جنگند و از جانب مشرق آمده و طاعت را به  مهدی می  فرزندان ابی سفيان
 . 103باب : المالحم و الفتن) دهند

حال پس كسی كه متولی جنگ با سفيانی در عراق و فراری دادن آهناست همان پرچمهای سياه 
 در مكه است زيرا پرچمهای شرقی خراسانی عراقی هستند و آن هم قبل از قيام امام مهدی 

را  در مكه می رسند و اگر قيام امام مهدی  سياه موجود  در عراق قبل از قيام امام مهدی 
متوجه شدند به سوی او جهت بيعت می روند همانطور كه در روايتهای آتی اين موضوع را بيان 

 :نموديم
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 پرچمهای سياه كه از خراسان می آيند در كوفه مستقر می شوند: (فرمودند از ابی جعفر 
: غيبة الطوسي) در مكه ظهور كرد به سوی او جهت بيعت خواهند فرستاد آنگاه اگر مهدی 

 . 104باب : , المالحم و الفتن298ص
از خراسان پرچمهای سياه بيرون می آيند و چيزی نمی تواند در مقابل آن : (و از رسول خدا 

 24باب : مهدی الموعود المنتظرال) نصب شود) يا بيت المقدس(ايستادگی كند تا اينكه در ايليا 
 . 72ص

و جهت روشنايی اين اخبار پرچمهای سياه است كه با لشكر سفيانی در عراق می جنگند و او را 
در مكه خروج  فراری می دهند تا اينكه به بيت المقدس می رسند و در ان  موقع امام مهدی 

كه در آنجا پرچمهای سياه به می كند كه متوجه شام جهت تمام كردن كار سفيانی اصلی است 
 . می رسند و پرچم را به او تحويل داده و با او می جنگند امام مهدی 

آنگاه اولين سرزمينی كه خراب می شود سرزمين شام : (... در خربی طوالنی و از امام باقر 
م پرچم اصهب  و پرچم ابقع و پرچ: است آنگاه به خاطر اختالف به سه پرچم تقسيم می شوند

سفيانی پس سفيانی در مقابل ابقع قرار می گيرد و باهم می جنگند آنگاه سفيانی او و پيروان او را 
می كشد آنگاه اصهب را می كشد پس چيزی مهمتر از رفتن به عراق نخواهد داشت و لشكر او 
 از قرقيزستان می گذرد و در آنجا باهم می جنگند كه از ظالمان در آن صد هزار نفر كشته می
شوند آنگاه سفيانی لشكری را را به سوی كوفه خواهد فرستاد كه عده آنها هفتاد هزار نفر است 
تعدادی از اهل كوفه را می كشند و عده ای  به دار آويخته می شوند و عده ای ديگر اسير می 

ی آنها نفرشوند اگر پرچمها از جانب خراسان وارد می شوند كه منازل را بر هم خواهند زد و با 
آنگاه شخصی از موالی كوفه لز مستضعفين  بيرون می آيد كه امير لشكر  از اصحاب قائم بوده

سفيانی در بين حيره و كوفه او را می كشد آنگاه سفيانی كسانی را به مدينه می فرستد پس مهدی 
  متوجه می شود كه مهدی به سوی مكه  آنگاه امير لشكر سفيانیاز آنجا به مكه فرار می كند

رفته است پس بالفاصله لشكری را دنبال او می فرستد آنگاه به او نمی رسد تا اينكه با ترس و بيم 
 .280ص: الغيبة النعمانی...)  و حذر وارد مكه می شود همانند سنت موسی فرزند عمران 

از روايت مذكور نتيجه می گيريم كه سفيانی خود به عراق نمی آيد بلكه لشكری را به رهربی 
ياد می ) امير لشكر سفيانی(احدی از رهربان خود را می فرستد همانی كه روايتها از او به عنوان 

 . و آن هم با توجه به بعضی از قسمتهای روايت سابق است) صاحب سفيانی(كنند و يا 
يا اينكه از ) از قرقيزستان می گذرد و در آنجا صدهزار نفر ظالم كشته می شوند: (قول او 

سفيانی هفتاد : (قرقيزستان می گذرد همان لشكر سفيانی است و نه خود سفيانی و قول او 
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عراق می  −و به صراحت كالم اينكه سفيانی لشكری را به كوفه ) هزار نفری به كوفه می فرستد
 . آنجا نمی رود فرستد و خودش به

مردی از موالی كوفه خروج می كند كه امير لشكر سفيانی او را بين حيره و كوفه : (و قول او 
 .و اين داللت بر اينكه لشكر سفيانی به رهربی امير است و نه خود سفيانی) می كشد
فرار می كند آنگاه سفيانی كسانی را به مدينه می فرستد آنگاه  مهدی از آنجا به مكه : (قول او 

پس امير لشكر سفيانی متوجه می شود كه مهدی به سوی مكه رفته است بالفاصله لشكری را 
دنبال او می فرستد پس به او نمی رسد تا اينكه امام با بيم و ترس و حذر وارد مكه می شود 

هنگامی كه بوجود مهدی ) اصل(يا اينكه سفيانی شام ) همانند سنت موسی فرزند عمران 
 ر مدينه مطلع می شود لشكری را با رهربی احدی از رهربان خود می فرستد و خودش در د

با لشكر او در بيداء اتفاق می فتد آنگاه مخرب ) شكاف و فرورفتن زمين(شام می ماند پس خسف 
 . با خرب هالک لشكر او به سفيانی بر می گردد

د كه منازل را برهم خواهند زد و اگر پرچمها از جانب خراسان وارد می شون: (و قول امام 
و اين پرچمها همان است كه مهدی اول يمانی آهنا را رهربی ) با آنها نفری از اصحاب قائم بوده

آنها را مردی از آل ... پرچمهايی از شرق زمين می آيند (می كند كه در بعضی اخباراز او با نام 
شما باد جوان يمنی كه از مشرق می  بر(, )در آن خليفه خدا مهدی(, )رهبری می كند محمد 

مردی از شرق با پرچمهای كوچک سياه می آيد كه (, )آيد و او صاحب پرچم محمدی است
مردی از (, )اداء می كند صاحب شام را می كشد اوست كه بيعت طاعت را به مهدی 

آنها را  از جانب شرق بيرون می آيد كه اگر كوهها در مقابل او قرار گيرند فرزندان حسين 
 . وصف شده و غيره در روايتهای ديگر) تسخير نموده و به عنوان راه اتخاذ می نمايد

را می بينم كه طرح رفتن در  اينگار سفيانی يا صاحب سفيانی: (فرمودند از ابی عبد اهللا 
بيايد  هر كس با سر مردی از شيعه علی : نزديكی شما در كوفه نموده پس منادی ندا سر داده

: الغيبة للطوسي...) برای او هزار درهم داده می شود پس همسايه بر همسايه خواهد تاخت 
 . 450ص

بر مكانی كه صاحب سفيانی و نه خود سفيانی كه به كوفه می آيد  و در اين جا امام صادق 
 . اشاره می كند

فرو رفتن (در خربی طوالنی فقط قسمتی كه مربوط به كسانی كه از خسف و از ابی عبد اهللا 
به سوی ! وای بر تو ای مخبر: (... در لشكر سفيانی نجات پيدا می كنند را ذكر می كنيم) زمين

انذار كن و به او بگو كه  ملعون سفيانی در دمشق برو و او را به ظهور مهدی از آل محمد 
ای بشير حق با مهدی در مكه : ء به هالكت رساند و به من فرمودخداوند لشكر ش را در بيدا
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است و او را به هالک ظالمين بشارت ده و بر دست او توجه كن كه او توبه شما را قبول می كند 
آنگاه قائم دست خود را به سوی صورت او دراز می كند و او را همچنان كه بود بر می گرداند 

 . 10ص 35ج: بحار االنوار...)  خواهد شد پس با او بيعت می كند و با او
است و به هنگام فرو رفتن زمين بر  ) شام(و اين داللت دارد بر اينكه سفيانی همچنان در دمشق 

آنگاه بعد از فرو ) به سوی سفيانی ملعون در دمشق برو(لشكر خود كه در بيداء واقع می شود 
يان دادن به كار سفيانی حركت ميكند  در از مكه متوجه شام جهت پا رفتن زمين  امام مهدی 

در نكته دوم اين . حالی كه سفيانی از عراق توسط يمانی به سوی بيت المقدس فراری داده شد
 . موضوع را خواهيم گفت 

امری كه برای ما مؤكد شد اينكه پرچمهای سياه  سفيانی را از عراق فراری می دهند و  :نكته دوم
همانطور كه روايت تأكيد نمود بر اينكه در مكه قيام می كند و  است و نه خود امام مهدی 

خواهد نمود آنگاه متوجه شام جهت پايان دادن به كار سفيانی  در ) پاک(مكه و مدينه را تطهير 
 .مقر خود حركت ميكند, و با اين, امر سفيانی اصلی در شام به كار او پايان داده می شود

ه عراق می شود كه در آنجا سفيانی و لشكر سفيانی وجود متوج و بعد از آن امام مهدی 
نخواهد داشت زيرا پرچمهای سياه او را به سوی بيت المقدس فراری داده بودند و در آنجا بر 

باقی می ماند تصفيه و صاف كردن  كار او پايان دادند و چيزی كه برای امام مهدی 
ه نطفه فساد و انحرافات در عراق است و پرچمهای مضطرب در كوفه و در هنايت پايان دادن ب

بعد از فرورفتن زمين به سوی شام جهت پايان دادن  حال به روايتهايی كه بر تأكيد توجه قائم 
 : به كار سفيانی را خواهيم شنيد

به سوی او خروج می كند ابدال از شام و اهل شيعه آنها و : (فرمودند و در حديثی از پيامرب 
عصا ئب اهل مشرق به سوی او می آيند تا اينكه به مكه بيايند آنگاه بين زمزم و نجباء از مصر و 

مقام با او بيعت می كنند آنگاه متوجه شام می شود در حالی كه جبرائيل جلوی او و ميكائيل پا به 
 . 140ص 27باب : المهدی الموعود المنتظر...)  پای او خواهند بود

قضيه فرورفتن زمين را شنيد دوازده هزار ) مهدی(ر عائذ اگ: (فرمودند و از محمد بن علی 
المهدی الموعود ...)  نفر كه در ابدال هستند بيرون می آيند و در ايليا مستقر خواهند شد

 . 160ص 27باب : المنتظر
بعد از ان  مهدی چه كار : مفضل گفت: (... در حديثی با مفضل بن عمر  و از ابی عبد اهللا

به سوی سفيانی در دمشق حمله می كند و او را برده و روی سنگ سرش : دندفرمو. خواهد كرد
 . 16ص 35ج: بحار االنوار...)  را خواهند بريد
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 و غير از آن روايات زيادی بوده و امر مهم يا صرف نظر از كليه تفاصيل آن اينكه امام مهدی 
نخواهد شد و لشكر هنگامی كه متوجه عراق می شود و با احدی از لشكر سفيانی مواجه 

 .سفيانی قبالً توسط پرچمهای سياه به سوی بيت المقدس فرار كرده بود
با  در اينجا با مشكلی ساده مواجه می شويم و آن هم بعضی از روايت رو در روی مهدی 

پس چگونه ) ايران و عراق(سفيانی در جنگ اصطخر و در كوفه اشاره می كنند يا در مشرق 
به سوی عراق  حركت كرده  ن اين روايت و يا اقول اينكه امام مهدی امكان جمع بندی بي

 :وسفيانی را شكست خواهد داد  می گويم
كار سفيانی و لشكر او در سرزمين شام به پايان می برد و ان   بعد از اينكه ثابت شد كه امام 

ه همانی است كه قبل از توجه و حركت  او به عراق, و بعد از اينكه ثابت شد كه پرچمهای سيا
سفيانی را از عراق به سوی بيت المقدس فراری می دهند لزوم نياز هست كه مصداق ديگری 

 . پيدا كنيم برای مهدی در آن روايت به غير امام مهدی محمد بن الحسن 
به عنوان  قبل از قيام امام مهدی  و بعد از اينكه در سابق ثابت شد كه وصی امام مهدی 

خروج می كند پس آن روايت بر كسی غير از مهدی اول منطبق نمی  برای او  زمينه سازی
را به مهدی توصيف  شود و به خصوص بعد از اينكه روايتهای متعددی وصی امام مهدی 

 بوده و اينكه او به سوی امام مهدی  به اينكه او اول مهديين از ذريه امام مهدی . می كنند
هدايت  ه امری كه مخفی مانده است و به امر پدرش امام مهدی هدايت می كند و اينكه او ب

 . می كند
اگر اسبان سفيانی به سوی كوفه آمدند به طلب اهل خراسان : (فرمودند از امير مؤمنين 

كسی را می فرستد و اهل خراسان به طلب مهدی می آيند پس او و هاشمی با پرچمهای سياه 
شعيب بن صالح است پس او و سفيانی در درب اصطخر مالقات می كنند كه در جلوی آنها 

روبرو می شوند پس بين آنها كشت و كشتار فراوان اتفاق می افتد آنگاه پرچمهای سياه ظاهر می 
شوند آنگاه اسبهای سفيانی فرار می كنند پس مردم  مهدی را تمنا می نمايندد و او را می 

 . 192ص 28باب : المهدی الموعود المنتظر) خواهند
است زيرا در اين زمان قيام خود را  و بطور قاطع مهدی در اين روايت غير از امام مهدی 

علنی شروع نمی كند  بلكه زمانی كه پرچمهای سياه به كوفه می رسد و لشكر سفيانی را فراری 
در مكه به آهنا می رسد پس برای بيعت كردن به سوی او  داده بعد از آن خرب قيام امام مهدی 

می روند همانطور كه در سابق روايات به اين موضوع داللت می كنند را آورديم و نياز به تكرار 
 . نيست
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و اهل خراسان مهدی را طلب می كنند به خاطر اينكه او ظهور كرده و گر نه چطور امكان دارد 
د در حالی كه كسی مكان او را نمی داند كه در شرق زمين يا شخصی كه غايب است را طلب كنن

 !!! غرب آن باشد 
و اين امر بيشرت  مشخص می شود هنگامی كه می شنويم كه مهدی قبل از سفيانی و يا هنگام 

باشد زيرا او  خروج سفيانی بيرون می آيد, امكان ندارد كه هدف و مقصود از او امام مهدی 
ت چند ماه قيام می كند همانطور كه روايتهای متواتر اين موضوع را ثابت بعد از سفيانی به مد

 . نمود
اگر پرچمهای سياه را در حال آمدن از خراسان ديديد به سوی آنها : (فرمودند از رسول خدا 

 .58ص 24باب : المهدی الموعود المنتظر) برويد كه خليفه خدا مهدی در آن است
سفيانی ظهور كرد مهدی مخفی می شود آنگاه بعد از اين بيرون اگر : (... و از امام سجاد 

 . 194ص: غيبة الطوسی) می آيد
سفيانی و مهدی هم چون اسبهای بدون عنان خارج : (و نعيم بن حماد به نقل از ابی هريزه گفت

بر حريف خود نيز  می شوند آنگاه سفيانی بر حريف خود غلبه می كند و همين طور مهدی 
خواهد بود پس سفيانی و ياران او را می كشد در حالی  ند آنگاه پيروزی با مهدی غلبه می ك

 30باب : المهدی الموعود المنتظر...) باقی نمی ماند  كه بر زمين دشمنی برای آل محمد 
 . 331ص

ماهها بعد از  است زيرا او  و مهدی ذكر شده در اين روايت قطع غير از امام مهدی 
مهدی (می كند و كسی كه قيام می كند و با سفيانی در كوفه سباق می كند يمانی سفيانی قيام 

است همانطور كه بسياری از روايتها بر اين موضوع تأكيد داشتند به كتاب غيبت برای شيخ ) اول
طوسی و همين طور غيبت برای شيخ نعمانی و غير از آن مراجعه كنيد و اين معنی مشهور بوده و 

 : بيشرت ندارد كه تنها يک روايت ديگر را ذكر می كنم نياز به داليل
: غيبة الطوسی) يمانی و سفيانی هم چون اسبان عنان گسيخته: (فرمودند از ابی عبد اهللا 

 . 305ص
كه سفيانی را فراری می دهد او خود مرد مشرقی است و طالع مشرق ) يمانی(و اين ممهد اول 

كه در روايت ذكر شد كه اين جا فقط به تكرار آنچه از  همانطور كه قبالً مرور شد و همانطور
مردی از مشرق با پرچمهای كوچک سياه می آيد : (... كعب االحبار ذكر نمود بسنده می كنم

 ).    اداء می كند صاحب شام را می كشد و اوست كه اطاعت را برای مهدی 
را كشت مهدی در  حمد اگر سفيانی وارد كوفه شد و اعوان آل م: (و از ابن زرين گفت

 . 318ص 30باب : المهدی الموعود المنتظر) حالی كه شعيب بن صالح با اوست بيرون می آيد
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و اين مهدی كه شعيب بن صالح با اوست همان مهدی اول است و او جوانی يمنی و او مرد 
ينكه مهدی و روايتها به وضوح داللت می كنند بر ا. مشرقی می باشد همانطور كه قبالً گفته شد

كه قبل از سفيانی بيرون می آيد, و پرچمهای سياه با او هستند غير از امام مهدی حجت ابن 
است و جز بر فرزند شان  مهدی اول از ذريه اش يمانی موعود بر كسی منطبق نمی  الحسن 

شود كه در بحث سابق اين كتاب به طور مفصل در اين باره صحبت كرديم و نياز به تكرار 
 : با سفيانی در كوفه داللت می كند را نقل ميكنيم دو روايت كه بر جنگ مهدی . نيست

تا اينكه به قادسيه بيايد در ) مهدی(آنگاه حركت می كند : (فرمودند و از علی بن الحسين 
 . 250ص: بشارة االسالم) حالی كه مردم در كوفه جمع شده و با سفيانی بيعت كردند

قائم به نجف رهسپار می شود تا اينكه از كوفه لشكر سفيانی و ياران او در : (و از ابی عبد اهللا 
حالی كه مردم  با او هستند به سوی او می آيند كه آن روز چهارشنبه است پس آنها را دعوت می 
كند و آنها را در جريان حق خود گذاشته و از مظلوميت و مورد قهر واقع شدن خود را به آنها 

 سی در مورد خدا با من احتجاج می كند كه من اوالترين  مردم به خدا هستمهر ك: خبر ميدهد 
برگرد به هر كجا كه می خواهی احتياجی به شما نداريم ما : تا اينكه فرمودند آنگاه می گويند... 

 . 387ص 52ج: بحار االنوار...)  از شما خبر داريم و شما را ازموده ايم
باشد زيرا  ان ندارد كه قائم در اين روايت همان امام مهدی همانطور كه قبالً مرور كرديم امك

هيچگاه با سفيانی در عراق روبرو نمی شود بلكه قائم در اين روايت همان  امام مهدی 
و بعد از آنچه . است يمانی موعود و مهدی اول از ذريه امام مهدی  وصی امام مهدی 

را به طرف بيت المقدس فراری می دهد حال گفتيم ثابت شد كه وصی يمانی در عراق سفيانی 
به رهربی مستقيم خودش باشد و يا توسط يكی از فرماندهان يمانی خود همانند شعيب بن 

 . صالح و غيره
صحبت و كالم در مورد اين موضوع را بطور مختصر گفتم و از بسياری حقايق و تفاصيل چشم 
پوشی كرديم زيرا قضيه سفيانی به تنهايی به يک كتاب مستقل نياز دارد انشاءاهللا خداوند ما را در 

 . ادامه بحث اين موضوع موفق بدارد و الحمد هللا
 :چه زمانی علم وصی كامل می شود

صحبت كرديم و شايد هم در  كه بطور مفصل در مورد موضوع وصی امام مهدی بعد از اين
بعضی از موضوعها اطاله كالم نموده ايم  و بعضی از روايتها را به صورت تكرار ذكر كرديم و 

و با اين همه حال . آن هم به خاطر استدالل نوعی است كه مطلبی در مطلب ديگر متداخل است
صی و بطور مختصر اينكه آيا او هم علم امام قبل از وفات خود را به اشاره می كنيم به علم و
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. او هم علم قبل از خود را فرا می گيرد طور كامل می داند و يا اينكه بعد از وفات امام 
روايتهای بسياری آمده به اينكه علم وصی كامل نمی شود مگر بعد از مرگ كسی كه قبل از او 

اصلی آن اين است كه وصی در حيات وصيت دهنده مكلف به و ظاهرًا سبب ... بوده است 
امامت و رهربی امت نبوده و تا زمانی كه وصيت دهنده زنده است و بالفاصله پس از اينكه زمان 
وفات امام برسد به وصی خود وصيت می دهد و هم علم از امام به وصی خود در آخرين 

 .لحظات حياتش منتقل می شود
استدالل بيشرت برای اثبات خود ندارد و به همين خاطر بطور مختصر به  اين موضوع احتياج به

 : ذكر بعضی از روايتها در اين خصوص می پردازم
امام به وصی  بعد از خود آنچه را از امام قبل, خود فرا گرفته در : (فرمودند از ابی عبد اهللا 

 . 304ص 1ج: فیالكا) آخرين دقيقه ای كه از روح او باقی مانده آشنا می سازد
را  هنگامی كه زمان وفات او رسيد علی  رسول خدا : (... فرمودند و از امام رضا 

دعوت نموده و به او وصيت نمود و صحيفه يا برگی كه در آن اسامی كه خداوند با آن انبياء و 
ای علی نزديک من بيا پس نزديک او شد : اوصياء را مختص كرد را تحويل او داد آنگاه فرمودند

نمود سپس زبانت را بيرون بياور پس بيرون آورد آنگاه آنرا با مهر خود ممهور : آنگاه به او فرمود
ای علی زبانم را در دهان خود قرار بده و آنرا بمكی و آنگاه آنچه حاصل شد را قورت : فرمودند

بده كه خداوند متعال آنچه را به من فهماند به شما نيز بفهماند و بصيرت داد تو را آنچه مرا 
پيامبری وجود  بصيرت نمود و علم آنچه به من داد را به شما می دهد مگر پيامبری كه بعد از من

تمام كرد همه  ندارد آنگاه همين طور امامی بعد از امام ديگر پس بعد از اينكه امام موسی 
زبانها و هر كتابی كه بوده و آنچه بود آموختم و اين سر و راز انبياء است كه خداوند آنرا به آنها 

را ندارد و آنرا محقق كند سپرد و پيامبران آنرا به اوصياء خود سپردند و هر كس معرفت اين كار 
 613ص 1ج: اثبات الهداة) پس او صاحب چيزی نيست و قدرتی به جز قدرت خداوند نيست

– 614 . 
نمی تواند لوحهای  و همين طور به طور واضح اين موضوع را در روايت آتی كه امام علی 

 . بخواند را ذكر می كند در زمان وفات رسول خدا  موسی 
را می خواستند و پس از  سوارانی از يمن آمده كه پيامبر : (... فرمودند  از ابی عبد اهللا

آنرا قرار  اينكه به كوه رفتند كوه شكافته شد و از آن لوحهايی لفافه شده همانطور كه موسی 
داده خارج شد و پس از اينكه بين دستهای او قرار گرفت در دلهای آنها الهام شد كه به آن نگاه 

را خواند و به  امام علی : بيايد تا اينكه فرمودند رنگ كردند تا اينكه رسول خدا نكنند و د
است و خداوند به من امر  در اينها علم اولين و آخرين است و آن لوحهای موسی: او فرمود
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ای رسول خدا قرائت انها نمی توانم  بخوانم آنگاه : نمود كه آنرا تحويل شما دهم پس فرمودند
جبرئيل به من امر كرد كه به شما امر كنم  آنرا امشب زير سرت قرار بده و به هنگام  :فرمودند

پس آنرا زير سر خود قرار داد آنگاه صبح خداوند آنچه : صبح آنرا خواهی توانست بخوانی فرمود
 .316 – 315ص 1ج: اثبات الهداة) را كه در آن بود به او ياد داد

به خاطر اختصار و واضح بودن موضوع از آوردن آهنا و روايات در اين خصوص زياد است, 
 .چشم پوشی كردم,  زيرا كالم  واضح و نياز به اطاله نيست

 :وصی و واليت در آخر زمان
به عنوان ممهد  بعد از اينكه در بحث سابق اين كتاب آشنا شديم به اينكه وصی امام مهدی 

قبل از قيام شريف  ساندن به امام مهدی بيرون می آيد و برای پيروزی و ياری ر) زمينه ساز(
او دعوت می كند و خروج او در آخر زمان كه پر از فتنه و اختالف و پرچمهای ضاللت شبيه به 
حق است كه امت بر فرقه فرقه  شدن  واقع می شود امت بر سر دورهای قرار می گيرند و 

ا َشاكِرًا َو إِ ﴿: همانطور كه خداوند تعالی می فرمايد ا َكفُوراً إِمَّ ما راه را به شما ياد داديم يا ( ﴾مَّ
علی بن ابی  همانطور كه امت در زمان وصی اول رسول خدا ) شكر باشيد يا كفر ورزيد

 خالفت را از وصی امام مهدی  بر سر دوراهی ماند نيز  در زمان  ظهور امام  طالب 
سلب شده بود  سلب خواهند كرد همان طوری كه از امير مؤمنين ) انتخابات(را با شورای 

نيز  و اين مستلزم خروج بيشرت مردم از واليت الهی است همانطور كه در زمان امير مؤمنين 
از مهاجرين و انصار كسی نمی ماند مگر كمرت از  حاصل شد در حالی كه با امير مؤمنين 

دست و همه مردم به جاهليت برگشتند همانطور كه در روايت شريفه وارد شده و انگشتان يک 
بر مردم غريب خواهد بود كه از آن بيزاری می جويند  زيرا مردم  بطور طبيعی امر وصی امام 

 . دشمن آنچه از ان  جاهل هستند می باشند
غريب بازخواهد دين به صورت غريب شروع شد  و به صورت : (فرمودند و از رسول خدا 

آنگاه مردم در آخر زمان اتباع علماء منحرف هستند ) گشت پس خوشا به حال اين غريبان
در آخر زمان قومی از قوم ديگر تبعيت می كنند : (وارد شد و فرمود همانطور كه از امام باقر 

هی از كه خود پسند خطيبی, متنسک, سخنرانانی سفيه امر به معروف را واجب نمی كنند و نه ن
منكر را, مگر به هنگام  ضرر خود كه در آن در امان باشند برای نفس خود رخصت و عذر می 

هتذيب ...)  طلبند و از لغزش و كوتاهی علماء و فساد علم آنها تبعيت و پيروی می كنند
 . 180ص 6ج: االحكام
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مردم خواهد زمانی بر : (او فرمودند از رسول خدا  از امير مؤمنين  و از امام صادق 
آمد كه از قرآن چيزی نمی ماند مگر رسم او و از اسالم مگر اسم او خود را با نام آن صدا می زنند 
ولی آنها دورترين مردم از آن هستند مساجد آنها كامل اباد ساخته شده ولی از نظر هدايت خراب 

نه خارج و به آنها است فقهای آن زمان شرورترين فقهای زير سايه آسمان هستند كه از آنها فت
 . 307ص 8ج: كافی) برمی گردد

پس مصلح كه در همچنين زمانی خروج كند در حالی كه مردم در آن علمای گمراه را عبادت می 
?? و به چه چيزی از اين مردم روبرو می شوند جز تكذيب و )١() از اهنا تبعيت می كنند(كنند

 : رستاده ها بوده خداوند متعال می فرمايدهمانطور كه حال پيامربان و ف! استهزاء و دشمنی 
ُسوٍل إِالَّ كاُنوا بِِه َيسَتهِزئون﴿  .30: يس ﴾َيا َحسَرًة َعَلی الِعَباِد َما َيأتيِهم ِمن رَّ
افسوس بر بندگان هر وقت رسولی برای آهنا می آيد او را مورد استهزاء و تكذيب قرار می (

 ). دهند
و در  اين حالت حتم مردم از واليت الهی خارج می شوند و در واليت شيطان وارد می شوند 
و آن هم به علت اينكه دعوت كننده به سوی حق را رها كرده و تنصيب و پيروی كردند از كسانی 

به امام : كه دعوت به گمراهی می كنند همانطور كه در روايت از سليمان دليمی آمده می گويد
 .قائم آنها را با شمشير خواهد كشت: فرمودند ﴾َهل َأتاَک َحديُث الَغاِشَيةِ ﴿: گفتم  صادق
 ﴾َعاِمَلةٌ ﴿: گفتم .راه فراری ندارند و مجبور هستند سر نهند ﴾ُوُجوٌه َيوَمئٍِذ َخاِشَعةٌ ﴿: گفتم

به غير از  كسانی را: فرمودند ﴾َناِصَبةٌ ﴿: گفتم .به غير از آنچه خداوند نازل می كند: فرمودند
جنگ در دنيا برای عهد قائم و : فرمودند ﴾َتصَلی َنارًا َحاِميةٌ ﴿: گفتم .واليت امر تنصيب كردند

 . 253ص 2ج: , الصراط المستقيم178ص 8ج: الكافی) در آخرت جهنم

                                                            
  .۴١: وانها را امامانی قراردايم  که مردم را به اتش دعوت می کنند ودر قيامت بيروز نيستند قصص -١

قرار گرفته نه خود از آب می  مثل علمای ناپاک همچون  صخره ای می ماند که بر دهانه رودی«: فرمود عيسی 
جای ديگر می گويد اي معلمان شريعت و .... »نوشد و نه آب را رها می سازد تا به سوی کشتزار روانه گردد

فريبكارها  ها بر کرسی ام می نشينند که موسی بر آن نشست وادامه مي داد به سخنان آنان خوب گوش فرا دهيد چرا 
آنها را تقليد نکنيد چرا که آنها چيزی را که می گويندولی عمل نمی کنند  وای بر که تعليمات تورات است ولی عمل 

شما ای معلمان شريعت درهای ملکوت را بر انسانها می بنديدو نه خودوارد می شويد و نمی گذاريد که ديگران داخل 
يد و می خوريد در حاليکه به شوند، وای بر شما ای معلمان شريعت و يا فريسيون که شما از خانه بيوه زنان می دزد

نماز طوالنی و عبادت تظاهر ميکنيد بدانيد که خداوند شديد ترين عذاب ها را برای شما در نظر می گيرد ای رهبران 
احبار ورهبان را بجای خدا . ٣١: التوبه) اتخذواحبارهم ورهبانهم اربابٌا من دون اهللا: (وخداوند می فرمايند.... کور دل  

يعنی علماء غير عامل را عبادت کردند چون حالل خدا را حرام وحرام او را حالل کردند وانها را . ردندبرستش می ک
احبار ورهبان را بجاي خدا برستش ميكردنند چيست  وامام ) يهوديان(از امام تفسير اين ايه را آه انها . عبادت کردند

ان رابرستش آنند واگر از مردم درخواست ميكردنند مردم جواب دادند به خدا قسم از مردم نخواستند آه بزرگان دينيش
انها را برستش نميكردن ولي حالل خدا را حرام وحرام خدا را حالل آردن ومردم انها را  عبادت ميكردند بدون اينكه 

  . ٣٩٨ص ٢ج: کافی. خود بدانند
  .٣٩٨ص٢ج: کافی) ه استهرکس شخصی را در معصيت اطاعت کند او را عبادت کرد: (واز امام صادق نقل شده
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كارهای خود را بدون  و اين حديث دال بر اينكه مردم در آخر زمان و قبل از قيام قائم 
و غير از واليت امر را تنصيب ) دستور وضعی(خداوند متعال انجام می دهند  استفاده از كتاب

هستند  ائمه و مهديين  و واليت امر همان اوصياء پيامرب محمد ) انتخابات(می كنند 
ُسوَل َو َأولي األَمرِ ِمنُكم﴿: همانطور كه در تفسير قول تعالی آمده  . ﴾َأطِيُعوا اهللاَ َو أشطِيُعوا الرَّ

قول ما در مورد اوصياء را ذكر كردم كه  برای ابی عبد اهللا : (از حسين بن ابی عالء گفت
َأطِيُعوا اهللاَ ﴿ :بله خداوند در مورد آنها فرمودند تعالی: پس فرمودند. اطاعت از آهنا واجب است

ُسوَل َو أولي األَمرِ ِمنُكم  :رد آنها فرمودندآنها كسانی كه خداوند عز وجل در مو ﴾َو َأطِيُعوا الرَّ
َما َولِيَُّكُم اهللاُ َو َرُسوُلُه َو اّلذيَن آَمنُوا﴿ : شرح اصول كافی للمولي محمد صالح المازندرانی) ﴾إِنَّ
 . 153ص 5ج

: خاص است يا عام فرمودند: گفتيم.  اوالتر در عقل و علم هستند: (فرمودند و از امام باقر 
 . 98ص 18ج: وسائل الشيعه) خاص است برای ما

قيام نمی كند حتی اينكه مردم  روايات زيادی وارد شد كه تأكيد می كند به اينكه امام مهدی 
فوج فوج از دين خارج می شوند تا اينكه نمی ماند مگر همچون سورمه در چشم و يا نمک در 

و اين اتفاق ترسناک برای امت و خروج اجتماعی از دين دليل و سبب برای آن وجود !!!! غذا 
در اين زمان غايب  است و از قرار معلوم امام مهدی  ارد مگر خروج از واليت ائمه ند

است و در حالی كه امت به او ايمان و به خروج و ظهور او اقرار می كنند و به خصوص شيعه 
و خروج از دين و واليت نخواهد بود مگر  پس حتم امتحانی هست به غير از امام مهدی 

 . توسط امت است از اوصياء رسول خدا در رد امامت وصی 
هر رعيتی از اسالم كه واليت امام جائر : خداوند عز وجل فرمودند: (فرمودند از ابی جعفر 

و ستمگر را كه از جانب خدا نيست قبول كند را عذاب خواهم داد و حتی اگر رعيت در اعمال 
ز جانب خداوند است را انتخاب كند خود تقوی پيشه كند,  و هر رعيتی كه واليت امام عادل كه ا

: غيبة النعمانی) از آنها عفو خواهم كرد حتی اگر در اعمال خود ظالم و نادرست باشند
 . 131ص

حال پس خداوند هيچ امتی را از واليت خارج نمی كند مگر اينكه يكی از اوصياء رسول خدا 
 اول از ذريه امام مهدی وجود ندارد مگر مهدی  را رد كند و وصی قبل از قيام قائم  

به واسطه  و او يمانی موعود و همانطور كه قبالً گفته شد پس حتم امت قبل از قيام قائم 
وصی خود امتحان می شود و با رد آن وصی و تبعيت و پيروی از علماء گمراه از واليت و دين 

 :خارج شدند همانطور كه به واسطه روايات آتی در مورد آن خواهيد شنيد
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به نام  آن كسی قسم كه جانم در دست او هست اين امت بعد : (... كه فرمود از امير مؤمنين 
از كشته شدن فرزند من حسين هم چنان در گمراهی و ظلمت و عسف و جور و اختالف در دين 
و تغيير و تبديل از آنچه خداوند در كتاب خود نازل نموده و با آوردن بدعت و ابطال سنتها و 
اختالف و قياس مشتبهات و ترک محكمات تا اينكه از اسالم جدا شود و در نا بينايی و در به 

 .146 – 144ص: غيبة النعمانی...)  دری  وارد شود
وارد شد و پس از او  حسين بن علی بر علی ابن ابی طالب : (فرمودند و از ابی جعفر 

او را سيد ناميد و از  اين سيد شما است كه رسول خدا : همنشينان او بودند آنگاه فرمودند
صلب او مردی خارج می شود كه شبيه ترين خلق به من است زمين را پر از عدل و قسط می كند 

بود ای امير مؤمنين اين چه زمانی خواهد : همانطور كه پر از ظلم و جور شده بود پس به او گفتند
بر حذر باشيد وقتی كه از دين خود خارج شديد همانند زنی كه پاهای خود را به : آنگاه فرمودند

 3ج: , معجم احاديث االمام المهدی 76باب : المالحم و الفتن) شوهرش نشان می دهد
 . 40ص

كار ها وافعال افسوس از : (... كه در آن فرمودند و در خطبه طوالنی برای امير مؤمنين 
شيعه من, بعد از نزديكی مودت  امروز, كه به چه نحوی همديگر را خوار و ذليل می كنند بعد از 
من و از اصل خود فاصله گرفته و روز به روز جدايی بيشتر می شود كه اميد به فتح از جهتی ديگر 

شاخه رفت با آن  دارند هر حزب و گروهی از آنها به شاخه ای وابسته می شود هر كجا كه اين
و بدانيد اگر تابع طالع مشرق شديد با شما سلوک كرد : تا اينكه فرمودند ...  خواهند بود

و از كوری و اللی و كربودن شفا پيدا می كنيد و طلب شما  راهها و مناهج رسول خدا 
 . 228: الكافی... )  برآورده می شود

امام امت من و خليفه من بر آنها  علی بن ابی طالب : (فرمودند و از رسول خدا محمد 
بعد از من خواهد بود و از فرزندان او قائم منتظری است كه زمين را پر از عدل و قسط می كند 
همانطور كه پر از ظلم و جور  شده و به نام آن كسی كه امر به حق بشارت  و نذيری  بود  برای 

: الزام الناصب...)  غيبت از كبريت قرمز گرامی تر هستندثابتان بر قول به امامت او در زمان 
 . 157 – 156ص1ج

به آن كسی كه نفسم در دست اوست آنچه را دوست : (... در حديث آمده و از امير مؤمنين 
داريد را نخواهيد يافت تا اينكه در صورت همديگر اب دهند بی اندازيد و تا اينكه همديگر را به 

از شيعه من مگر همچون سورمه : يا اينكه فرمودند − حتی كسی از شما نماند نام دروغگو بناميد 
 .244ص 1ج: الزام الناصب...)  در چشم و يا نمک در طعام
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آنگاه شما را می بينم همچون شتر می دويد مرعی را می : (فرمودند و از امير مؤمنين 
 . ابن بابويه قمی 22ص 1ج: بصرهاالمامة و الت) خواهيد ولی آنرا پيدا نمی كنيد ای معشر شيعه

و اذانی  است از جانب خداوند و : (و در تفسير قول تعالی در ابتدای سوره برائت آمده است
رسول او به مردم در روز بزرگ حج كه بعد از اين خدا و رسول او در برابر مشركين هيچ تعهدی 

و اگر رو برگردانيد بدانيد كه شما ندارند پس هرگاه توبه كنيد , آن برايتان بسی هبرت خواهد بود 
 ). بر قدرت خدا غالب نيابيد, و كافران را به عذابی دردناک مژده بده

و اذانی  است از جانب خداوند و : (در قول خداوند تعالی ابی جعفر ) جعفر بن(از جابر از 
رای خود خروج قائم و منظور از اذان دعوت ب: (فرمودند) رسول او به مردم در روز بزرگ حج

 .76ص 2ج: تفسير عياشی) است
قبل از قيام شريف او است و حتم بايد اذان  و اين داللت بر وجود دعوت برای امام مهدی 

باشد زيرا روايات به صورت متواتر گفته به اينكه  دعوت توسط شخصی غير از امام مهدی 
ير نمی دهد و چيزی از آهنا در هنگام قيام خود به مكذبين چيزی به غير از شمش امام مهدی 

 . نمی گيرد مگر شمشير و توبه هيچ كسی را قبول نمی كند
قائم به امر جديد و كتاب جديد و قضاء جديد بر : (فرمودند ابو جعفر : از ابی بصير گفت

عرب شديد قيام می كند چيزی در شأن او نيست مگر شمشير و توبه كسی را قبول نمی كند و 
 . 233ص: الغيبة للنعمانی) كننده ای به خدا را نمی شنودمالمت هيچ مالمت 
در خروج قائم عجله نمی كنيد كه به : (می فرمايد شنيدم ابی عبد اهللا : و از ابی بصير گفت

خدا لباس او چيزی به غير از زخيم و غذای او چيزی به غير از يونجه خشن نيست و او چيزی 
 . 460ص: الغيبة للطوسی) جز شمشير و مرگ زير سايه شمشير نيست

َن اهللاِ َو َرسُولِِه إَلی النَّاِس َيوَم الَحِج األكَبرِ أنَّ اهللاَ َبرٌی ِمن الُمشرِكيَن ﴿: در قول تعالی َوأَذاٌن مِّ
و اذانی است از جانب خداوند و رسول او به مردم در روز بزرگ حج كه بعد از اين ( ﴾َوَرسُوُلهُ 

 ).كين هيچ تعهدی ندارندخدا و رسول او در برابر مشر
 در آن اذان خداوند برائت از مشركين و مكذبين رسول خود را اعالم می كند و رسول خدا 

 , كه وصی او امام علی )كسی آنرا برای من اداء نمی كند مگر شخصی از من: (فرمودند
مام باقر اذان گو است و تفسير ا همان مؤذن بان بين مشركين به نيابت از رسول خدا محمد 

  برای اين آيه به اينكه در اذان دعوت قائم  اشاره به اينكه همين طور برائت امام مهدی
  از هر مكذب دعوت قبل از قيام او از قريش آخر زمان و غير آهنا از كسانی كه به امام مهدی
 ا شرک كردند و غيره در حكم و رهربی و همين طور در آن اشاره به كسی كه اين دعوت ر
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است و حتم بايد او وصی باشد  اعالم می كند و برائت را شخصی غير از امام مهدی 
 .بود از مشركين وصی او امير مؤمنين  همانطور كه برای معلن برائت برای رسول خدا 

برائت  وصی امام مهدی  و اين همان چيزی كه حاصل شد هنگامی كه سيد احمد حسن 
ذبين به دعوت او به واسطه رسول خود يمانی موعود احمد حسن, را از همه مك امام مهدی 

امر همانطور (وارد شده  مگر اينكه قبل از اينكه عذاب به سوی آهنا بيادی توبه كنند و از آهنا 
قبل از قيام  و در آنجا روايات ديگر بر وجود دعوت امام مهدی ) كه شروع كرد برمی گردد

 : آنمقدس او تأكيد می كنند كه از 
َولَِيقُوَل ﴿ :و قول تعالی: (در تفسير بعضی آيات قرآنی فرمودند در روايتی از امام صادق 

َرٌض  يَن يف ُقُلوبِِهِم مَّ و : تا ادامه فرمايش...  ]ضعفاء شيعه[منظور از آن شيعه و ضعفا هستند  ﴾الذَّ
رَ لَِمن َشاء ... َوَما ِهَي إِالَّ ِذكَری لِلَبَشرِ ﴿: قول تعالی َم أو َيَتَأخَّ چيزی به جز ( ﴾ِمنُكم أن َيَتَقدَّ

) و هركه بخواهد در ان سبقت گيرد و يا به عقب باز ماند... ذكری برای مردم وبشريت  نيست 
امروز قبل از خروج قائم هر كس بخواهد حق را قبول كند و متقدم شود و يا هر كس : فرمود

 . 326ص 42ج: بحار االنوار...)  بخواهد از آن عقب ماند
تأكيد می كند بر اين روزی كه مردم در آن متقدم می شوند يا عقب  و در اين روايت امام باقر 

و حكم عالم برای همه بشريت است و مخصوص فرقه و گروهی  بمانند قبل از قيام قائم 
 اين دعوت بايد يا همه بشر پس حتم ﴾ ...َو َما ِهَی إالَّ ِذكَری لِلَبَشر﴿: نيست به دليل قول تعالی

با حق يا حق خالص از هر گمراهی در قول خويش  جهانی باشد و اين دعوت را امام باقر 
 قبل از خروج قائم هر كس بخواهد حق را قبول كند  و متقدم شود  و يا هر : (وصف كرده

و تقدم پيش خداوند تعالی محقق نمی شود مگر تقدمی به سمت ) كس بخواهد از آن عقب ماند
 و هيچ پرچمی قبل از قائم ) برای او دعوت حق است(حقی خالص از هر باطل باشد 

موصوف به حق خالص نيست به جز پرچم يمانی به دليل صفات وارده به حق يمانی از اهل بيت 
در پرچمها پرچمی با هدايت تر : (... در حديثی طوالنی آمده همانطور كه از امام باقر  

كه آن پرچم هدايت می باشد زيرا او به صاحب شما دعوت می كند و اگر از پرچم يمانی نيست 
يمانی خروج كرد فروش اسلحه بر مردم و هر مسلمانی حرام است و اگر يمانی خروج كرد به 
سوی او بشتاب زيرا پرچم او پرچم هدايت است و بر هر مسلمانی جايز نيست كه از او روی 

دهد از اهل آتش خواهد بود زيرا او به حق و راه مستقيم  برگرداند و هر كس اين كار را انجام
 . 264ص: الغيبة للنعمانی) دعوت می كند

  :و در اينجا نكات متعددی است كه نياز است در آهنا توقف نمود
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يا اينكه او باهدايت ) در پرچمها پرچمی باهدايت تر از پرچم يمانی نيست: (قول او  −1
می باشد و فضيلت يا برتری پرچم يمانی بر بقيه پرچمها به  ترين پرچم كه قبل از قيام قائم 

است همانطور كه مشخص  قبل از قيام او  خاطر اينكه او اعالم كننده اذان دعوت قائم 
بر آن  قر و علت اين برتری امام با) برای خود است خروج قائم و اذان دعوت او (شد 

تأكيد نمود بعد از اينكه ذكر نموده است كه پرچم يمانی هدايتگر ترين پرچمهاست پس 
يا اينكه او به امام مهدی ) آن پرچم هدايت است زيرا به صاحب شما دعوت می كند: (فرمودند
  دعوت می كند حال يمانی همان صاحب دعوت قائم  قبل از قيام او است . 

) ر يمانی خروج كرد به سوی او بشتاب زيرا پرچم او پرچم هدايت استاگ: (قول او  − 2
و ) به سوی او بشتاب(شتافتن و ياری دادن به يمانی را واجب كرده است  پس امام باقر 

اختالفی بين همه وجود ندارد زيرا در واجب بودن واضح است و اين شتافتن و ياری دادن 
امروزه قبل از خروج قائم هر كس بخواهد حق را (... د همانی كه روايت قبلی به آن اشاره نمو

زيرا (پس در عبادت دقت كن و آنرا مقارن وصف يمانی قرار بده ) قبول كند و به آن شتاب كند
است همان قبول  پس قبول حقی كه قبل از قيام قائم ) او به حق و راه مستقيم دعوت می كند

لَِمن َشاَء ِمنُكم أن ... َوَما ِهَی إالَّ ِذكَری لِلَبَشرِ ﴿د حق يمانی و شتافتن برای پيروزی او می باش
رَ  َم َأو َيَتأخَّ  ...).  امروز قبل از خروج قائم : (فرمودند  ﴾َيَتَقدَّ

بر هيچ مسلمانی جايز نيست كه از روی برگرداند و هر كس اين چنين عمل : (قول او  − 3
و تحريم روی برگرداندن از يمانی, و وعده روی برگرداندگان ) كرد از اهل آتش خواهد بود

به ( آتش است  تأكيد بر واجب بودن و ياری رساندن به يمانی است كه استفاده از قول او 
است و كمک ياری را از همه جهت تا  زيرا يمانی صاحب دعوت قائم ) سوی او بشتاب

را می خواهد پس كسی كه دعوت  هدی خاتمه كار منحرفين و مقدمه ظهور  برای امام م
يمانی را واجب نمی داند و از ياری دادن به او تخلف كند به عنوان روی برگردانده از او 
محسوب شده زيرا با امر او مخالف نموده و طاعت را واجب نمی داند آن هم به خاطر اينكه با 

: فرمودند خدا محمد  و از رسول) پس به سوی او بشتاب(مخالفت كرد  امر امام باقر 
هر كس داعی  ما اهل بيت را بشنود ولی ما را اجابت نكند خداوند او را روی صورت در آتش (

 ). خواهد انداخت
و وارد شدن در آتش به سبب ياری نرساندن به يمانی خود عامل تأخير از حق قبل از قيام قائم 

  قبل از خروج قائم هر كس بخواهد  امروز: ... فرمود(است كه روايت قبلی آنرا ذكر نمود
و تأخر از حق همان ) حق را قبول كند و به آن شتاب كند و هر كس نخواهد از او عقب بماند

هر كس (, )پس هر كس اين طور عمل كند او از اهل آتش است(رفتن در آتش جهنم است 
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ورت در آتش هشدار  داعی ما اهل بيت را بشنود و ما را اجابت نكند خداوند او را روی ص
 ). خواهد انداخت

و همانطور كه قبالً گفتم اينكه ) زيرا او به حق و راه مستقيم دعوت می كند: (قول او  − 4
 . حقی كه يمانی به آن دعوت می كند او حقی است پاک از هر باطلی زيرا خداوند تعالی

كان ندارد كار او پايان امر به اتباع حق آميخته به باطل باشد نمی كند زيرا انحراف آخر زمان ام
فرمودند و  بپذيرد مگر توسط حق پاک و خالص همانطور كه سرور من احمد حسن 

ِق َعَلی الَباطِِل َفَيدَمَغُه َفإَذا ُهَو َزاِهٌق ﴿: خداوند تعالی فرمود  . ﴾...َبل َنقِذُف بِالحَّ
علت تحريم روی برگرداندن از يمانی و استحقاق وارد شدن به آتش را سبب او  و امام باقر 

می باشد  و حق همان امام مهدی ) زيرا كه او به حق و راه مستقيم دعوت می كند(قرار داد  
زيرا او : (وقتی كه برتری پرچم يمانی را بقيه پرچمها قرار داد فرمود آن هم به دليل اينكه او 

 . و او حق خالص است يا به سوی قائم ) دعوت می كندبه صاحب شما 
آن پرچم هدايت است زيرا او به (در مورد علت وصف پرچم يمانی به هدايت  و قول او 

محصور به دعوت  داللت بر اينكه هدايت قبل از قيام قائم ) سوی صاحبتان دعوت می كند
بله به خاطر اينكه او به ) می كند زيرا او به صاحبتان دعوت(است  فقط به سوی امام مهدی 

... و نه ... مرجعيت و نه حزب و گروه سياسی و نه به دمكراسی و نه به قانون وضعی و نه 
 . است و شريكی با او نيست دعوت نمی كند بلكه دعوتی خالص به سوی امام مهدی 

دعا وارد شد از می كند  و مؤكدی كه داللت بر وجود دعوت و داعی قبل از قيام امام مهدی 
را در شهادت خود و يا در خواب ببيند و  برای هر كس كه بخواهد قائم  امام صادق 

 دعای طوالنی است كه تنها مقطعی را از آن كه اشاره به وجود داعی قبل از قيام امام مهدی 
تمی و مرگی كه آنرا بر بندگان خود ح خداوندا اگر بين من و او : (... می كند را می آوريم

واجب نمودی فاصله قرار داد مرا از قبرم بيرون بياور و از كفنم بيرون آمده شمشير خود را باال 
مستدرک ...)  برده و سپر خود را آماده به دعوت دعوت كننده لبيک گفته در حاضر و در آينده

 . 74ص 5ج: الوسائل للميرزا النوری
ضح می شود كه اين داعی كسی به جز يمانی و مقارنت اين متن با آنچه گذشت به طور كامل وا

زيرا اين داعی و ياری رساندن او واجب و به سوی ) به دعوت داعی لبيک گويم(موعود نيست 
زيرا او به حق و (, )زيرا او شما را به صاحبتان دعوت می كند(دعوت می كند  امام مهدی 

, )دعوت می كند می آيد قبل از آن كسی كه برای آل محمد (, )راه مستقيم دعوت می كند
 و بدانيد كه اگر شما پيروی كرديد از كسی كه ازمشرق خروج كند  مناهج و راههای رسول (

رهبری آنها را مردی از آل محمد ... و پرچمها از مشرق زمين می آيند (, )را سلوک نموده ايد



  ١٤١................................................................. وصيت ووصي 

 

 

بر شما باد به پيروی از جوان يمنی كه از مشرق می آيد (, )در آن خليفه خدا مهدی(, )می كند 
مردی با پرچمهای كوچک سياه از مشرق می آيد آنگاه (, )است و او صاحب پرچم مهدی 

مردی از فرزندان (, )اداء می كند صاحب شام را كشته و اوست كه طاعت را به مهدی 
رار گيرند آنها را تسخير می كند از جانب مشرق می آيد كه اگر كوهها در مقابل او ق حسين 

و هرگز دنبال كسی از آنها نرو تا اينكه مردی از فرزندان (, )و به عنوان راه از آنها استفاده می كند
 مردی از فرزندان حسين (, )خداوند مردی از ما اهل بيت را فرستاد(, )را ببينی حسين 

چمی برافراشته می شود كه امر در آن پر آنگاه برای فرزند حسين (, )از جانب مشرق می آيد
 ). است

شما را به خدا قسم می دهم آيا همه اين متنها از كالم عرتت طاهره يک مصداق را نشان نمی 
دهد و او يمانی امر شده به ياری او و تأكيد شده كه پرچم او باهدايت ترين پرچمهاست و روی 

و راه مستقيم دعوت می كند و  مهدی  برگردانده از او از اهل آتش است و او به سوی امام
آيا نمی بينيد كه دست خداوند وارد موضوع شده و برنامه ريزی نموده تا اينكه همه اين حلقه 

به اين شكل در آخر زمان جهت نشان دادن صاحب  های پراكنده بين صحبتهای اهل بيت 
 !!!!! حق با همه اين وضوح و صراحرتوشن شود آيا اين به تنهايی معجزه نيست 

و امكان ندارد كه كسی در حدود و مافی بين باشد به دعوت يمانی ملحق نمی شود و نه دشمنی 
همانطوری كه !!! يمانی گردد و فكر كند كه او نجات يافته زيرا با يمانی جنگ نكرده است 

و آهنايی كه سعی می كنند كالم را از !!! بعضی از مردم در اين موضوع دچار توهم شده اند 
فرضيه پيش علی : منحرف كنند مثل آهنا همانند مثل ابی هريره هنگامی كه گفت موضع خود

كاملرت و مائده يا غذای معا ويه چرب تر و ايستادن روی حدود فی ما بين دو طرف سالمرت است 
در روز عاشورا در ) حدود فی مابين(يا همانند بعضی از شيوخ كوفه هنگامی كه روی تل !!! 

بوده ايستاده بودند و برای پيروزی او دعا می كردند و به خاطر  سين حال گريه كردن بر ح
داشتند او را ياری ندادند آنگاه تل را عقالنی تر دانسته در حالی ) لعنه اهللا(ترسی كه از لشكر يزيد 

آيا ياری دهنده ای نيست كه مرا ياری دهد كه در آن لحظه سعد : كه فرزند رسول اهللا فرياد می زد
ای دشمنان خدا آيا پياده نمی شويد تا او را ياری ) (او از لشكر يزيد بود: (ه به آهنا گفتبن عبيد

بله اين است غيرت شبه مردان در هر زمان و مكان ترس مردم را از ياری حق با !) دهيد 
 !!! عذرهای واهی می ترسانند 

 همانطور كه امام باقر  حال بيا و به معنی راه مستقيم نگاه كن كه يمانی به آن هدايت می كند
 : آنرا وصف كرد

 :ايمان آوردند فرمودند در قرآن كريم خداوند داستانی در مورد جن كه به محمد 
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ای طايفه ما, ما كتابی را شنيديم كه پس از موسی نازل شده است تصديق كننده مطالب كتاهبای (
دعوت كننده خدا ! ايفه ماای ط*  به سوی حق و راه راست هدايت می كندپيش از آن است كه 

را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا از گناهان شما در گذرد و شما را از عذابی دردناک نگاه می 
و هر كه دعوت كننده حق را اجابت نكند هرگز مفر و پناهی از قهر خدا در زمين نتواند * دارد 

: اإلحقاف) مراهی آشكار هستنديافت و جز خدا يار و ياوری برای او نيست چنين كسانی در گ
30 – 32 . 

پس كسی كه به راه مستقيم هدايت می كند همان دعوت كننده به سوی خدا در هر زمان است و 
هر كس كه داعی خدا را اجابت نكنددر گمراهی مبين است طبق متن قرآن كريم, و تا زمانی كه 

و هر كه دعوت كننده حق (ست يمانی به حق و راه راست دعوت می كند پس او داعی خداوند ا
رااجابت نكند هرگزمفر و پناهی از قهر خدا در زمين نتواند يافت و جز خدا يار و ياوری برای او 

 ). نيست چنين كسانی در گمراهی آشكار هستند
ای فضيل بن يسار مردم به سمت شمال و جنوب رهسپار : (... فرمودند و از ابی عبد اهللا 

 .246ص 2ج: الكافی...)  ما به صراط مستقيم هدايت شديمشدند و من و شيعان  
هر كس دنبال شما آمد نجات : (...... فرمودند به علی بن ابی طالب  و رسول خدا 

يافت و هر كس نافرمانی كرد هالک می شود و شما راه واضح وروشن و شما صراط مستقيم 
 . 382ص: األمالی للصدوق...) هستيد

 . 32ص: معانی األخبار) است صراط مستقيم امير مؤمنين : (رمودندف از ابی عبد اهللا 
اَط الُمسَتقيمِ ﴿: همين طور در قول خداوند عز وجل از ابی عبد اهللا  : فرمودند ﴾اهَدَنا الِصرَّ

 . 32ص: معانی األخبار) و معرفت او می باشد كه آن امير مؤمنين (
: غيبة النعمانی) و من صراط مستقيم هستم من ريسمان متين خداوند: (و از امير مؤمنين 

 . 165ص
اگر علی را ولی قرار داديد در راه و طريق : (كه به مردم اعالم می كند و از رسول خدا 

 . 13ص: ضامر بن شدقم المدنی − الجمل ) مستقيم سلوک خواهيد كرد
امرت بوده به حق  همچنان بر نشانه ای از پروردگارت و يقين از: (... و در زيارت امام علی 

 . 362ص 97ج: بحار االنوار) و طريق مستقيم هدايت می كنی
و يمانی موعود كه  و ذريه معصوم او  پس طريق يا راه مستقيم همان واليت امير مؤمنين 

حال پس متخلف ) به طريق مستقيم دعوت می كند(دعوت به سوی خدا برای واليت می نمايد 
هر كس اين : (در مورد او فرمودند به همين خاطر امام صادق از او از واليت خارج است و 
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و روايتها متواتر شده به اينكه انسان از اهل آتش ) چنين عمل كرد از اهل آتش خواهد بود
 .خارج باشد پناه به خدا از آن نخواهد بود مگر اينكه از واليت امير مؤمنين 

لَِمن َشاَء ... ِهَی إِالَّ ِذكَری لِلَبَشرِ َوَما ﴿: در تفسير قول تعالی برمی گرديم و به امام باقر 
َم َأو َيَتأَخرَ  امروز قبل از خروج قائم هر كس بخواهد حق را قبول كند و به : (فرمود ﴾ِمنُكم َيَتَقدَّ

نی خروج مردم و تأكيد می كنيم كه آن يع...) سوی او بشتابد و هر كس بخواهد از آن تأخير كند 
امروز قبل از خروج قائم : (آمده است كه در قول امام باقر  از واليت قبل از قيام قائم 

 ( يا اينكه تقدم به سوی حق يا تأخير از آن همان وارد شدن در واليت يا خروج از آن است و
  .در مورد آن تأكيد كرده است اين معنی همان چيزی است كه در خرب آتی امام رضا 

چيزی ( ﴾َوَما ِهَی إِالَّ ِذكَری لِلَبَشرِ ﴿: گفتم: (... و در خربی از فضيل بن يسار, از امام رضا 
َها ﴿: است گفتم .بله واليت علی : فرمود) جز ذكر واندرز برای بشريت ومردم نيست إِنَّ

َم لَِمن َش ﴿: گفتم .واليت: فرمودند) يكی از عظيمرتينها است( ﴾ َِإلِْحَدى اْلُكَبرِ  اء ِمنُكم َأن َيَتَقدَّ
رَ  هر كس به سوی واليت ما تقدم كند از : فرمودند) هركه بخواهد تقدم كند يا باز ماند( ﴾َأو َيَتأخَّ

 ﴾أِالَّ َأصَحاَب الَيمينِ ﴿ .آتش دور می شود و هر كس از آن متأخر شد به آتش نزديک می شود
) از نماز گزاران نبوديم( ﴾َنُک ِمَن الُمَصلينَ َلم ﴿: گفتم .به خدا آنها شيعه ما هستند: فرمودند
و در  −, و اوصياء بعد از او را به واليت قبول نمی كنند آنها واليت وصی محمد : فرمودند

چرا از اين انذار روی بر ( ﴾َفَما َلُهم َعِن التَّذكَِرِة ُمعرِضينَ ﴿: گفتم .−مسير آنها نماز نمی خوانند 
ُه َتذكَِرةٌ ﴿: گفتم .يت روی بر می گرداننداز وال: فرمودند) گرداندن هرگز ان اندرزی ( ﴾َكالَّ إنَّ
 . 434ص 1ج: الكافی) واليت است: فرمودند) است

َم أو ﴿: گفتم: (تأمل كن خداوند شما را هدايت كند در قول امام رضا  لَِمن َشاء ِمنُكم أن َيَتَقدَّ
رَ  قدم شود از آتش دور می شود و هر كس از هر كس به سوی واليت ما پيش : (فرمودند ﴾َيَتأخَّ

مقايسه كن به اينكه قبل از قيام  و آنرا با قول امام باقر ) آن تأخر كند به آتش نزديک می شود
هر كس بخواهد تقدم به حق كند و هر كس كه بخواهد از آن دور شود برای شما يقين  قائم 

وجود دارد پس هر كه به  مام مهدی حاصل می شود به اينكه آنجا دعوت حقی قبل از قيام ا
آن برسد در آن وارد شده و يا در واليت باقی مانده است و هر كس از آن تأخير كند از واليت 

 . خارج می شود
هر كس به واليت ما تقدم و نزديک شود از آتش دور و هر كس از واليت : (و قول امام رضا 

در وصف كسانی كه از يمانی رو برمی  باقر  و قول امام) ما دور شود به آتش نزديک می شود
كه خداوند تو را هدايت كند را مقايسه ) هر كس اين طور عمل كرد از اهل آتش است(گردانند 

كن پس نتيجه يكی است و آن استحقاق آتش به سبب خروج از واليت است و پناه بر خدا و ياد 
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بر آن تأكيد نمود پس  خواهد بود همانطور كه امام باقر  دار كه آن قبل از قيام امام مهدی 
همان يمانی موعود بوده و ال  حتم بايد دعوت كننده به سوی خدا و حامل پرچم مهدی 

غير زيرا كه او باهدايت ترين پرچمهاست و به حق دعوت می كند و به صراط مستقيم يا به سوی 
دارد و روی برگرداننده از او از اهل آتش  ادامه كه با امام مهدی  واليت اهل بيت 

 . است
در ). آنها به خدا شيعه ما هستند: (فرمودند ﴾إالَّ أصَحاَب الَيمينِ ﴿: و اما قول امام رضا 

روايت آتی اين موضوع مشخص خواهد شد و اينكه اصحاب يمين همان پيروان يمانی هستند 
 : نطور كه روايت آتی بر آن تأكيد می كندكه غير از آهنا بر زمين مؤمنی پيدا نمی شود هما

و در مورد ياران : (... آمده در خرب طوالنی در وصف ياران امام مهدی  از امام رضا 
هنگامی كه همديگر را می بينند اينگار كه فرزندان يک پدر و مادر هستند و اگر شب از  قائم 

َفاسَتبُقوا الَخيراِت ﴿ :اين آيه است هم جدا شوند روز همديگر را مالقات می كنند و آن تأويل
در خيرات سبقت گيريد  كه هر كجا باشيد خداوند جميعا ( ﴾أيَن َما َتكوُنوا َيأِت بُِكُم اهللاُ َجميع

فدايت شوم در آن زمان بر زمين غير از آهنا مؤمنی : گفتم: ابو بصير گفت). شما را خواهد اورد
را با آنها خارج می كند همان  ای كه خداوند قائم  بله ولی اين عده: وجود ندارد فرمودند

نجباء و قضات و حكام و فقهاء در دين هستند روی شكم و كمر آنها دست می كشد آنگاه در 
 . 562ص): الشيعی(دالئل اإلمامة للطربی ) هيچ حكمی اشتباه نخواهند كرد

مؤمنی وجود  و اين روايت نشان می دهد كه در عصر ظهور مقدس غير از ياران امام مهدی 
است پس حتم مردم  ندارد و همانطور كه معلوم است ايمان همان واليت برای آل محمد 

در مقابل فتنه ای در مورد يكی از اوصياء قرار گيرند كه آهنا را از واليت خارج كند تا اينكه باقی 
هستند و توقع نمی شود كه  د مگر همانند سورمه در چشم است و آهنا ياران امام مهدی نمان

خواهد بود زيرا مسلمين و به خصوص شيعه همگی به طور  اين فتنه در مورد امام مهدی 
اعتقاد دارند حال روايتی كه در مورد جدايی امت به هفتاد و سه فرقه كه  ظاهر به امام مهدی 

 . عربتی است برای هر كسی كه حق را از حق طلب می كند در آن بيان و
اينكه اين امت به هفتاد و سه : (می گويد شنيدم علی بن ابی طالب : سليم گفت: ابان گفت

كه سيزده فرقه از . فرقه متفرق می شوند كه هفتاد و دو فرقه در آتش و يک فرقه در بهشت هستند
ت هستند كه يكی از آنها در بهشت و دوازده تا ديگر در هفتاد و سه فرقه مدعی محبين ما اهل بي

, مؤمله, مؤمنه, مسلمه مهديهآتش يا جهنم خواهند بود و اما فرقه يا گروه نجات يافته همان گروه 
كه موافق و مرشد است و آن ايمان آورده به من و تسليم من بوده و مطيع من و مبرا از دشمن من 

نه آنها برای دشمن من است همانی كه حق و امامت مرا شناخت هستند محبت آنها برای من و كي
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و طاعت من از كتاب خدا و سنت پيامبر او را فرض قرار داد هرگز برگردانده نمی شد و از زمانی 
كه خداوند قلبهای آنها را از معرفت حق ما نورانی كرد و آنها را با فضل ما آشنا نمود و به آنها 

شيعه ما قرار داد تا اينكه قلبهای آنها مطمئن شد و يقين پيدا كردند كه شک الهام كرد و آنها را از 
 . 169ص: تحقيق محمد باقر انصاری − كتاب سليم بن قيس ) در آن قاطی يا مخلوط نمی شود

همانطور كه واضح است در آنجا از بين هفتاد و سه فرقه و گروه سيزده گروه از آهنا خود را 
كه همه آهنا در آتش اند, جز يک ) شيعه(می كنند  اهل بيت منتسب به مودت و دوستی 

 :   نمود و آن با صفات متعدد وصف نمود و مختص آن  گروه از آهنا كه امام علی 
هستند و غير  او جايگزين  و آن اينكه اين  گروه حقيقت منتسب به امام مهدی ) مهديه( −1

حرف سر خم نمی هنند كه به اسالم وارد شده قبول نمی كنند و برای همه احزاب و افكار من
همانند دمكراسی غربی كه قلبهای بيشرت مسلمين از قبيل شيعه و سنی را منقلب به سمت  خود 
كرد و نيز همانند قوانين وضعی كه مسلمين به آن متمسک شده و قرآن را پشت سر خود قرار 

منحرف باشد امكان ندارد كه اصالً خود  دادند, انگار كه آهنا نمی دانند كه هر كس با اين احزاب
را حمل  بر هدايت و واليت امام مهدی ) مهديه(را از گروه مهديه قرار دهد حتی اگر صفت 

   بدانند  و همين طور بر كسی كه از انتصاب الهی و تشريع او منحرف شد اين صفت بر او
ود و فرق بين او و و  چطور امكان دارد كه اين شخص به هدايت وصف ش. صدق نمی كند
 !!! گمراه چيست 

و آن نيز همين طور است همان گروه منتظر امام خود و صرب كننده و متمسک به ) مؤمله( − 2
دين و احكام او با توجه به كم بودن عدد وعده آهنا, و همه دنيا در مقابل آهنا  قرار گرفته اند و 

همانند كسی كه خوارهای (ن وصف نمود همانی كه روايتها آنان را به صرب و تمسک آهنا به دي
و آن ) تيز را با دست محكم مشت كند و همانند كسی كه آتش گداخته را در دست خود دارد

هرگز در مقابل افكار غربی كافر سر خم نمی هند و با آهنا موافقت نمی كند و برای خود عذر و 
 . مربا كند) دمكراسی(ربی منحرف هبانه واهی نمی سازد تا خود را از سر هنادن و تأييد افكار غ

اسالم همان تسليم است و اين گروه نجات يافته ايمان آورده به خداوند تعالی ) مؤمنه مسلم( − 3
و عرتت معصوم او اقتدا نموده و در مسير قرآن و سنت طاهر  است كه به رسول خدا محمد 

 . حركت می كند
اعرتاض نمی !! كه راه حل و جايگزين چيست ?و اين! و چه زمانی ! و كی ! و به اينكه چگونه 

 . قلبهای آهنا با طوالنی شدن غيبت و تظاهر زمان و زياد شدن فتنه ها قاصی نمی شود... كند 
و عرتت  موافق آنچه كه خداوند تعالی نازل كرده است و رسول خدا ) موافق و مرشد( − 4

هستند و با اين ) قرآن و عرتت(آنرا ابالغ می كنند هستند  و ثابت بر صراط مستقيم  طاهر 
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اوصاف خود مرشدی برای مردم بوده و دستهای آهنا را به سوی راه نجات هدايت می كند تا 
ياری (شرف ياب شوند و آهنا را از راههای گمراهی و انحراف  اينكه به ياری امام مهدی 

نجات می دهد و حال اينكه ) )١(يكا وهمدستانش در شوراها كو چک وبزرگ دادن به شيطان امر
و در آنجا حديث و صحبت در مورد اين روايت بسی طوالنی است كه به . می دانند يا نمی دانند

اينكه خروج از هدايت و واليت امكان پذير نيست : برمی گرديم و می گويم. شرح آن پرداختم
اوصياء و يا جنگ با اوست, و از شيعه بخصوص ترک و  مگر در پشت كردن به وصی از

توقع نمی شود كه به طور ظاهر  است و همه با توجه به  نپذيرفتن امامت امام مهدی 
 اختالفات موجود در گروهها منتظر او هستند پس البد شخصی قبل از قيام امام مهدی 

 احدی از اوصياء امام مهدی وجود دارد كه از جانب خداوند متعال انتخاب شده يا اينكه 
است و مردم از واليت و دين به سبب تكذيب و قبول نكردن اين وصی خارج می شوند و اين 
هم صدق نمی كند مگر بر وصی يمانی همانی كه روايتها او را به عنوان صاحب باهدايت ترين 

ش است توصيف می پرچم كه به سوی راه مستقيم دعوت می كند و روبرگرداننده از او از اهل آت
كند و كسی به اين اوصاف نمی تواند باشد مگر از جانب خداوند تعالی انتخاب شده است زيرا 
ما از يكی از روايتهای سابق شنيديم كه خداوند امت را مورد عفو قرار می دهد تا زمانی كه 

ادرست باشد امامی را رد نكرده كه خداوند تعالی او را تنصيب نموده و حتی اگر اعمال آهنا ن
حال پس يمانی امام منتخب از خداوند تعالی است زيرا ترک طاعت از او و ورد به آتش است 
همانطور كه قبالً گفته شد پس حتم صاحب اين دعوت الهی و امام واجب اطاعت است و 
طاعت واجب نمی شود مگر برای معصوم و معصومين حجج تنها همان اوصياء هستند پس 

 . خواهد بود ل اوصياء برای امام مهدی حتم يمانی او
بر اين امر از آن دعوت و تاكيد  و بعضی از روايات اشاره می كنند به اينكه امام مهدی 

 : خواهد كرد
اگر قائم قيام كرد مردم را به اسالم جديدی دعوت می كند و آنها : (فرمودند از ابی عبد اهللا 

مانده و مردم از آن گمراه شده اند و قائم را به اسم مهدی را به امری هدايت می كند كه پنهان 
 . نقالً عن االرشاد للمفيد 232ص: بشارة االسالم) ناميدند چون با حق قيام می كند
                                                            

وای بر امتم وای بر : (نقل است آه ايشان فرمود) ص(از حذيفه يمانى و جابر ابن عبداهللا االنصارى از رسول اهللا  -١
) ص(شورای بزرگ وکوچک کدام است ؟ ايشان : سؤال شد) ص(از ايشان . كچو شورای آو گامتم از شوراى بزر

بعد از وفاتم در شهر خودم و براى غصب  خالفت برادرم و غصب حق دخترم منعقد مى   گاما شوراى بزر: فرمودند
  ).براى تغيير سنت و تبديل احكامم منعقد مى شود) بغداد(ك در غيبت آبرى در زوراء چشود واما شوراى آو

ردد و امور گز مى با) بغداد(مرکزحكومت به زوراء : (در حديثى طوالنى فرمود واميرالمؤمنين على ابن ابيطالب 
ام خروج سفيانى گس در آن هنپيزى غلبه آند آنرا انجام مى دهد  چانجام مى شود هر آسى بر ) انتخابات(مردم با شورا 

: تا اينكه باز فرمود. انجام مى شود و به مدت نه ماه در زمين حاآم مى شود آه در آن بدترين عذابها نازل مى شود
   .)يردگم را از دست عيسى ابن مريم مى چرپى کند آسى آه س مهدى هدايت آننده خروج مپس
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 پس امری كه مردم از آن در عصر غيبت گمراه مانده اند چيست ? به خاطر اينكه امام مهدی 
ن ندارد كه اين امر غير مرتبط با امر واليت الهی مردم را به اسالمی جديد دعوت می كند و امكا

باشد   برای اوصياست و امكان ندارد كه اين هدايت برای شناخت امامت خود امام مهدی 
براستی كه امام مردم را به امری كه از آن گمراه مانده اند دعوت : برای اينكه روايت می گويد كه

اقرار نكنند پس چگونه هدايت می شوند كه در  می كند حال اگر مردم به امامت امام مهدی 
اقرار كرد  قول او امری برای كسی كه اطاعت نمی شود نيست و اگر به امامت امام مهدی 

نيست كه مردم را به سوی آن دعوت كند به غير از واليت  پس واليتی بعد از امام مهدی 
 . آهنا را ذكر كرديممهديين از ذريه ايشان همانطور كه در روايتهای صحيح زياد 

به اين خاطر به اين اسم  مهدی : (... فرمودند در آن و در حديث طوالنی از ابی جعفر 
 . 243ص: غيبة النعمانی) نامگذاری شد كه او به امری مخفی هدايت می كند

غيبة ) اگر قائم قيام كرد به امری غير از آنچه بوده می آيد: (فرمودند و از ابی عبد اهللا 
 . 307ص: الطوسی

موجود می باشد كه مردم آنرا می شناسند و از آن غافل  و امری كه قبل از قيام امام مهدی 
هستند پس اين امر جديد به غير از امامت دوازده مهدين   نمی شوند آن امامت دوازده ائمه 

 . ت نمی شوندچيست كه مردم از آن گمراه شدند و به سوی ان هداي از ذريه امام مهدی 
و برای مردم كتابی جديد : (... كه در آن فرمودند و در خطبه ای طوالنی برای امير مؤمنين 

ظاهر می شود كه بر كافرين بسيار سخت و شديد است و مردم را به امری دعوت می كند كه هر 
حال  كس به آن اقرار كند هدايت شد و هر كس آنرا انكار كند منحرف می شود آنگاه وای بر

 . 190 – 174ص 2ج: الزام الناصب...)  كسی كه آنرا انكار كند
از قرار معلوم اينكه هدايت و انحراف از ملزمات امامت است پس هر كس به همه اوصياء اقرار 
كرد هدايت شد و هر كس يكی از آهنا را انكار كرد منحرف و گمراه شد كه در تفسير قول تعالی 

 .83: طه ﴾اٌر لَِمن َتاَب َو آَمَن َو َعِمَل َصالِح ُثمَّ اهَتَدیَوإّنی َلَغفَّ ﴿: آمده است
هدايت شد پس اين واليت جديد چيست كه امام مهدی  يا اينكه به سوی واليت اهل بيت 

  به آن دعوت خواهد كرد به غير از واليت اوصياء از فرزندان او . 
 :در شب وفات بازگشت به وصيت رسول خدا 

به طور مفصل  بحول وقوه خداوند بحث در مورد حجت وصيت كامل شد مبنی بر اينكه با آن 
در شب وفات  تا قيام ساعت شناخته می شود و اينكه رسول خدا محمد  حجت از آدم 

وصيت كرد و در وصيت خود اوصياء را تا روز قيامت ذكر نمود  خود به علی بن ابی طالب 
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است كه تكليف مردم با ان اوصياء را تا روز قيامت مشخص نمود و  و اينكه وصيت تنها متنی
امالء  تنها متنی است كه رسول خدا  اينكه روايت وصيت در شب وفات رسول خدا 

با دست خود آنرا نوشت و با انكار اين روايت اثری از وصيت رسول  نمود و امير مؤمنين 
كه هر كس روايت وصيت را رد كند از  در شب وفات او نخواهد ماند و مشخص كرد خدا 

 .كافر بوده و خداوند را در عرش خود تكذيب نموده واليت خارج است و به كالم ائمه 
و روايتهايی كه به اين موضوع اشاره كردند بسيار است به اينكه روايات اهل بيت را نبايد رد كرد  

  .اين كار را هنی می كنند را ذكر نموديم و حتی اهل بيت 
پيدا می شوند كه امروزه  در اينجا مانده است كه ذكر كنم شبيه دشمنان پيامربان و رسوالن 

روايت وصيت  −در شب وفات او تشكيک كنند  سعی كردند در صحت وصيت رسول خدا 
و اين سنتی است جاری و پس حتم در اين زمان پيدا می شوند از كسانی كه بر وصيت و  − 

و عمر بر  بر وصيت آدم ) لعنه اهللا(ی كنند همانطور كه قابيل صاحب وصيت اعرتاض م
اعرتاض می كنند زيرا چون  اينها بر وصيت رسول خدا . اعرتاض كردند وصيت محمد 

با هوای نفسانی آهنا مخالف بوده و به خاطر اينكه بر صاحب حق در آخر زمان داللت نمود در 
 . حالی كه آهنا ادعا می كنند كه حق با آهنا هست پس برای صاحب حق , حق را تسليم نمی كنند

ز آهنا صلب می كند كه تعالی قصب كردند را ا زيرا او دنيا و منصب آهنا كه آنرا از امام مهدی 
همانطور كه يهود و  ﴾ُسنََّة اهللاِ يف الَّذيَن َخَلوا َمن َقبُل َو َلن َتِجَد لُِسنَِّة اهللاِ َتبديالً ﴿: می فرمايد

را در تورات و انجيل تغيير دهند و يا اينكه آنرا از  مسيح سعی كردند كه اسم پيامرب محمد 
در وصيت خود  ين طور سعی می كنند اسم كسی كه پيامرب اساس محو كنند حال اينها نيز هم

بر او تأكيد كرد را محو كنند  تا رو سياهی برای آهنا و آنچه انجام داده اند باشد, و اين افراد بعد از 
سيد احمد حسن كارساز نشد  اينكه حيله ها آهنا را بيدار كرد در مواجه با وصی امام مهدی 

و از حيث سند پرداختند و با اين كار خود سعی  ت رسول خدا و به تشكيک در روايت وصي
در فريب دادن عامه مردم می كنند كه شناخت چندانی در علوم حديث و احوال رجال ندارند 
بلكه خود اين معرتضين اين علم را نيز نمی دانند و نقاط ضعف از قول او را نمی دانند و همين 

آنچه واجب نيست از روايات را تشخيص نمی دهند و طور به آنچه  قبول او واجب است از 
علمی در مورد حجت اين علوم ندارد و اختالف اين علماء در حل مسائل است و برای رد اين 

قبل از بحث در اين موضوع واجب است عده ای از مسائل مهم بحث شوند  −اشكال می گويم 
 : تصار به آن می پردازمكه كالم در تفصيل آن طوالنی می شود به همين خاطر به اخ

علماء قديم و علماء جديد يا به اصطالح علماء متقدم و اخير در تقسيم خرب دچار اختالف  −1
آنچه بر آن اعتماد می شود و آنچه بر آن اعتماد (شدند در حالی كه متقدمين خرب را به دو قسمت 
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ا قرن هفتم هجری مورد و راههای متعددی در اعتماد به خرب دارند و اين تقسيم ت) نمی شود
اعتماد باقی ماند تا اينكه تقسيم ديگری كه رباعی هست اخرتاع شد كه همانند تقسيم ابناء عامه 

حسن و ضعيف  − موثق  −است پس خرب را به صحيح ) روايت و احاديث(برای تقسيم خرب
علماء رگان تقسيم كردند كه با اين تقسيم اختالف شديدی بوجود آمد در حالی كه بسياری از بز

همانند حر عاملی صاحب كتاب و وسائل شيعه و محقق كر كی و امين اسرت آبادی و نعمة اهللا 
در مورد اين موضوع وجود  جزائری و غير از آهنا اين تقسيم را قبول نكردند و تا االن اين نزاع

ی از دارد آنگاه خود علماء اخير در مورد حجت چهار قسمت خرب دچار اختالف شدند كه بعض
آهنا اختصار كردند به صحيح و بعضی از آهنا موثق را اضافه كردند و بعضی ديگر حسن را اضافه 
كرد و تا اينكه بعضی از آهنا نيز حتی بر ضعيف در بعضی از موارد اعتماد كردند و صحبت در 

در حالی كه بين عالم و ديگری مختلف است و همين مورد اين موضوع واقع طوالنی است 
جايگاه تناقص بر آن وجود دارد و همين طور فايده ای از اين تقسيم به دست نيامده است  طور

ما را  و طعنه زدن به آهنا و اين همان چيزی است كه ائمه  به جز  رد  روايات اهل بيت 
 . از آن در روايات متعدد هنی كردند همانطور كه قبالً گفتيم

د به اين تقسيم به خاطر عدم توافق خود علمای شيعه بر و امكان ندارد كه كسی ما را مجبور كن
وارد شده است و دان هم  به علت  كيفيت  آن  به خاطر اينكه مخالف آنچه از اهل بيت 

 .استفاده كردن از حديث آهنا 
و مخالفت آنچه علمای متقدم و اوائل و نزديک به عصر تشريع بودند همانند كلينی و شيخ  

و  و امثال آهنا و همه اينها با اين تقسيم  برای روايات عمل نمی كردندصدوق و شيخ مفيد 
و ال اقل از اقرار به  حجت اين تقسيم فرع است و اثبات ان  و اقرار به آن از قبل معصومين 

است و جود ندارد  پس اوًال واجب  آن از جانب علمای متقدم كه نزديک به عصر ائمه 
انطور كه واضح و كالم طوالنی است و فايده ای در اطاله آن است اثبات اصل آنگاه فرع هم

در مورد اين موضوع رسيده كافی است و هر كس در اين  نيست و برای ما آنچه از ائمه 
مورد بيشرت بخواهد به مقدمه كافی و خاتمه وسائل شيعه مراجعه كند و كتاب هدايت ابرار برای 
محقق كركی و فوايد مدينه برای اسرت آبادی و غير از آن از كتب كه راههای صحيح برای اعتماد 

 . راجعه كندبر روايات و قبول آن را نشان دادند م
آنگاه مسئله سند تنها راه اعتماد بر روايات نيست و شايد خرب سند او صحيح باشد ولی به  − 2

خاطر معارضه او با تواتر و يا مخالفت با قرآن و سنت خرب صحيح مورد اعتماد نيست, و شايد 
ت می اينكه خرب ضعيف السند باشد ولی به خاطر قرائن داخلی و يا خارجی به صحت آن شهاد

كنند مورد اعتماد باشد , پس صحت حديث گاهی اطالق می شود و اعتماد رجال سند  خواسته 
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شود, و اين مراد و هدف بيشرت علمای اخير است و مطرح می شود و از آن صحت اعتماد بر 
اعتماد بر رجال سند و يا تواتر خرب به طور لفظی و يا از نظر معنا و روايت حال بخواهد از طريق 

برای وجود قرائن كه خرب را ياری می دهند همانند نقل آن در كتاهبای موثق و موافقت آن با  يا
و قرائن غير از آن كه قرآن و سنت همانند نقل مضمون آن با اخبار ديگری كه صحيح است 

ان كتاب مراجعه   94 – 93حرعاملی آنرا در خاتمه وسائل به بيست نوع تقسيم نمود كه به ص
 . كنيد
 . ر اين روش دومی همانی است كه علماء متقدم و تابعين آهنا و متأخرين بر ان بودندو د

و برای شما كالم شيخ طايفه و بزرگ آن در كيفيت استفاده و هبره برداری از روايات و نقل 
به درستی كه احاديث كتب اصحاب مشهور ما : (6خالصه آن از حرعاملی در خاته وسائل ص

بعضی از آهنا متواتر هستند و بعضی از آهنا مقرون به قرينه ای كه موجب : دارای سه قسم است
قطع به مضمون خرب است و بعضی از آن نه آن و نه اين يافت می شود و ليكن قرآهنا بر وجوب 

از آن خربی كه بر : عمل كردن به آن داللت نموده و اينكه قسم سوم به اقسامی تقسيم می شود
آن معرضی نقل نمی كنند و از آن آنچه بر انعقاد آن تجمع كردند بر  نقل آن بر امدند و برای

صحت او و اينكه هر خربی در كتاب اخبار به آن عمل شده و غيره از آن از چهار قسمت خالی 
از نظر معنی متواتر است و حتی اگر در لفظ متواتر  و روايت وصيت رسول خدا ) نيست

است همانطور كه احاديثی كه ذكر كرديم را شنيديم و غير از  نباشد و اين برای اعتماد بر آن كافی
آن روايات بسياری كه مضمون وصيت را نقل كردندوان را ثابت ميكند  و شايد از چهل حديث 
هم تجاوز می كند و همين طور روايت وصيت همراه با قرائن زيادی آمده كه قطعيت بر صحت 

و به اين خاطر روايت وصيت صحيح  − هد آمد همانطور كه خوا − مضمون آنرا واجب می كند 
بلكه حتی بر قواعد علماء ) رحمت خدا بر اهنا باد(خواهد بود, و بر اساس قواعد علماء متقدم 

ومانند تقسيم رباعی .  اخير و نياز به برسی قواعدی كه اختالفات شديدی در ان است نيست
گر در مسير اين تقسيم قرار گيرد يک آنرا بوجود آوردند و ا) حاضر(برای خرب كه علمای اخير

سوم كتاب كافی از اعتبار ساقط می شود و اين چيزی است كه صاحب هر عقل سليمی را 
 .راضی نمی كند

 − همانطور كه حرعاملی نقل كرد  − و شيخ هباء الدين محمد عاملی در مشرق شمسين می گويد 
ن اصطالحات  در بين قديميها و اي: (بعد از اينكه حديث به چهار قسمت مشهور تقسيم شد

همانطور كه ظاهر است برای كسی كه كالم آهنا را مطالعه كرده بلكه آنچه متعارف . معروف نبود
است اطالق صحيح بودن  بر آنچه  اهنا  بر ان  اتحاد  و اعتماد كردند و يا مقارن آنچه مورد 

 . 65ص: خاتمة الوسائل: ...) اعتماد است  و آن در اموری است 
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با قرائن  و همانطور كه شنيدی و به طور مفصل خواهی شنيد كه روايت وصيت رسول خدا 
و همين طور از شيخ طوسی . متعدد همراه بوده كه در انقطاع به صحت مضمون آن مفيد است

متواتر و : و بدان كه اخبار بر دو نوع است: (... , گفت16 – 13و استبصار ص 27در عده ص 
واتر از آن آنچه علم واجب كرد كه اين راهی است كه وجوب عمل به آن بدون غير متواتر پس مت

توقع چيزی كه به آن اضافه كند و نه امری بر آن غالب می شود و اين مجرا جاری نمی شود و 
واقع نمی شود و نه به تواتر بر دو نوع كه نوعی از آن  و ائمه  تضاد در آن در اخبار پيامرب 

می كند و هر خربی با آن قرينه می شود كه علم را واجب می كند همانطور كه علم را نيز واجب 
 ...). عمل به آن واجب است و آن به قسم اول الحق است 

و وصيت همانطور كه می دانی از نظر معنی متواتر است برای وجود مضمون آن در بسياری از 
يم آنگاه وصيت خربی است كه با قرائن روايات كه امكان انكار آن نيست و اگر از تواتر كوتاه بياي

بسياری آمده است پس علم و اعتماد بر آن واجب است همين طور ميرزا نوری در كتاب نجم 
 ثاقب با صراحت گفته كه روايت وصيت روايتی معترب سند استز  

و حتی اگر برای اين موضوع جديد تقسيم رباعی نيز كوتاه بياييم  پس آنگاه شامل وصيت  − 3
شود زيرا موضوع تقسيم خرب به صحيح و موثق و حسن و ضعيف همان خرب خالی از قرينه  نمی

و يا اينكه اگر برای خرب قرينه ای باشد به صحت آن  − همانطور كه از آهنا نقل كرد  −است 
شهادت می دهد آنگاه برای اين تقسيم سر نمی هند زيرا قرينه ای برای اعتبار خرب كافی است و 

آن و نيازی به اين تقسيم نيست و بحث از احوال روای آن و اين چيزی است كه اعتماد بر 
متفق  − اصول گرايان  − آهنا (: نقل می كند هنگامی كه گفت) رحمت خدا بر او باد(حرعاملی 

شدند بر اينكه مورد تقسيم همان تنها خرب خالی از قرينه است ولی شناخته شد كه اخبار كتاهبای 
 . 102ص: خاتمة الوسائل.) ..ن زياد آمده استمشهور ما با قرائ

با اين روايت وصيت از مورد تقسيم خارج می شود زيرا با عده  زيادی از قرائن آمده است 
و با اين امكان ندارد كه .اس ) موضوعی(همانطور كه می گويند كه وصيت خارج تخصص 

 . اشكال بر آن با ضعف سند حتی اگر باشد
آنگاه اين افراد معرتض بر روايت وصيت غافل ماندند يا غافل شدند از قواعد درايت كه  − 4

علماء درايت ذكر كردند اينكه خرب اگر موافق عرتت طاهره صحيح باشد و يا اگر راوی غير 
متهم در روايت خود باشد يا اينكه روايت او موافق مذهب خود نباشد حتی اگر از غير مذهب 

همين طور خربی به آن صرف نظر می شود از اعتماد او به راوی آن يا حتی اگر حق باشد پس 
تأكيد می كند و يا بر  نقل خرب از طريق روايت ابناء عامه باشد, و بر تنصيب اهل بيت 

فضايل آهنا بر آن اعتماد می شود با حذف نظر از مورد اعتماد بودن راوی آن و يا راوی در 
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نقل شده  د باشد و پس چطور است كه اگر خرب از خود ائمه همچنين خربی مورد اعتما
تأكيد  و تنصيب آهنا برای خالفت بعد از رسول  است و از طريق خاص بر فضايل آهنا 

و نادانی اين امر !! می كند و با دهها روايت ديگر تأييد شده كه بر مضمون آن تأكيد می كند ?
ق با باطل است و يا بر جهل و نادانی آهناست و داللت بر تعصب كوركورانه است و مواجه ح

تحت هر : آهنا آنچه را می گويند را نمی دانند و اين مثل بر آهنا كافی است كه  منطبق می شود
 !!! شرايطی عرتت هستند

 :قرائن صحت وصيت
موافقت روايات وصيت با قرآن كريم و سنت ثابت است و اين برای قبول آن كافی  :قرينه اول

ای مردم هر چه از من : در منا  خطاب كرد و گفت پيامبر : (فرموده اند است ابی عبداهللا 
شنيدايد كه موافق كتاب خدا است بيايد بدانيد كه من گفتم و هر چه مخالف كتاب خدا برای 

 . 90ص 1ج: الكافی) مشما آمد من نگفته ا
اگر بر شما حديثی وارد شد كه برای او شاهدی از : (فرمودند و همين طور از ابی عبد اهللا 

) يافتيد و گرنه  كسی كه با آن به شما آمد با آن اوالتر است كتاب خدا و يا از قول رسول خدا 
 . 89ص 1ج: الكافی

ُكتَِب َعَليُكم إَذا َحَضَر ﴿: همان قول تعالیو شاهد اول و دوم برای روايت وصيت از قرآن كريم 
به شما ( ﴾َأَحَدُكُم الَموُت إن َتَرَک َخيرًا الَوصيَُّة لِلَوالَِديِن َواألقَرَبيَن بِالَمعروِف َحق َعَلی الُمتَّقينَ 

دستور داده شده كه چون يكی از شما را مرگ فرا رسد, برای پدر و مادر وخويشاوندان به چيزی 
يَن ﴿: و قول تعالی). عدل وصيت كند اين كار سزاوار مقام پرهيزكاران است شليسته َيا أيَُّها الذَّ

نُكم أو آَخراِن ِمن َغيَرُكم  آَمنُوا َشَهاَدٌة َبينَُكم إَذا َحَضَر أَحَدُكُم الَموُت حيَن الَوِصّيِة إثنَاِن ذَوا َعدٍل مِّ
برای وصيت خود دو شاهد عادل از ای اهل ايمان; چون يكی از شما را مرگ رسد ( ﴾...

پس وصيت در هنگام مرگ بر هر مسلمانی و با تأكيدی از ). خودتان گواه گيرد يا غير از خودتان
آنچه را كه به ان عمل نمی كند  را نمی گويد, آنگاه حتم در  قرآن واجب است و رسول خدا 

شب وفات خود وصيت كرده و با توجه به قول تعالی و گر نه هيچ روايتی غير از روايت وصيت 
در شب وفاتش ذكر می كند و آن تنها مصداق برای آيه سابق الذكر  متن وصيت رسول خدا 

م می شود كه او با قول خداوند تعالی مخالفت حك است و با انكار وصيت بر رسول خدا 
 . كرده و به هنگام وفات وصيت ننموده و او مربا از ان  است

َفاَعَة إالَّ َمِن اتََّخَذ ﴿: و شاهد سوم از قرآن كريم قول تعالی حَمِن َعهداً َال َيمِلُكوَن الشَّ  ﴾ِعنَد الرَّ
 . 87: مريم
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بر ان تأكيد  آن چيزی است كه امام صادق  و اين عهد همان وصيت به هنگام مرگ است و
كرد به هنگامی كه كيفيت وصيت يک مسلمان در موقعی كه مرگ به سراغ او می آيد را روايت 

به اينكه وصيت همان عهدی است  كه در آيه  سوره مريم ذكر : كرد و در مورد آن فرمود 
 . شده است

هر كس در وصيت خود هنگام مرگ : (فرمودند رسول خدا : فرمودند از ابی عبد اهللا 
ای رسول خدا پس مرده : محسن نيست نقصی يا كاستی در مروت و عقل او وجود دارد گفتند

: اگر وفات به سراغ او آمد و مردم دور او جمع شدند گفت: چگونه وصيت می كند فرمودند
من به شما در  خداوندا گشايشگر آسمانها و زمين عالم غيب و شهادت رحمان و رحيم خداوندا

كه من شهادت می دهم كه خداوندی جز شما وجود ندارد يگانه ای كه . منزل دنيا عهد می دهم
آنگاه به آنچه دارد : تا اينكه فرمودند...  شريكی نداری و اينكه محمد بنده و رسول شماست

َال ﴿: و تصديق اين وصيت در قرآن در سوره ای مريم  است در قول عز وجل). وصيت می كند
حَمِن َعهداً  و اين عهد وفات  است و وصيت حقی است  ﴾َيمِلُكوَن الَشَفاَعَة إالَّ َمِن اتََّخَذ ِعنَد الرَّ

رسول : (فرمودند بر هر مسلمان كه اين وصيت را حفظ كند و آنرا انجام دهد و امير مؤمنين 
 7ج: الكافی) جبرئيل آنرا به من ياد داد: فرمودند آنرا به من ياد داد و رسول خدا  خدا 
 .  174ص 9ج: التهذيب, 188ص 4ج: الفقيه, 3 – 2ص

ممكن است كه وصيت به هنگام وفات را ترک كند در حالی  پس چگونه برای رسول خدا 
كه آن عهدی است كه شفاعت آن با تأكيد قران كريم حاصل می شود و به اين صورت به عنوان 

مربا است و به خدا پناه می بريم  از اين قول  ورسول (ر خداوند تعالی خواهد بود عاصی ام
 . يا سخن بی اساس

 و به اين صورت ثابت می شود آنچه نمی توان در آن شک نمود و اينكه وصيتی كه سول خدا 
زيرا اين وصيت همانی  تأكيد كرد همان عهد رسول خدا محمد  در آن بر ائمه و مهديين 

ست كه در هنگام وفات آنرا امالء نمود و غير از آن وجود ندارد همانطور كه قبالً اين موضوع را ا
پناه بر خدا از (مشخص نمودم و شک ايجاد كننده در اين وصيت از پيروان ابليس و قابيل و عمر 

 . خواهد بود) آهنا
ی بَها إبَراهيُم َبنيِه َووَ ﴿: و شاهد چهارم برای روايت وصيت از قرآن كريم همان قول تعالی صَّ
أم ُكنُتم ُشَهَداَء إذ َحَضَر  *َوَيعُقوُب َيا َبنِّي إنَّ اهللاَ اصَطَفی الّديَن َفَال َتُموَتنَّ إالَّ َوأنُتم ُمسِلُموَن 

سِلمُوَن  َر َيعَقوَب أم ُكنُتم ُشَهَداَء إذ َحَض  *َيعُقوَب الَموُت إذ َقاَل لَِبنيِه َما َتعُبُدونَّ أالَّ َوأنُتم مُّ
الَموُت إذ َقاَل لَِبنيِه َما َتعُبُدوَن ِمن َبعدي َقاُلوا َنعُبُد أَلَهَک َوإَلَه آَبائَک إبَراهيَم َو إسَماعيَل َوذسَحاَق 

 . 133 – 132: البقره ﴾إَله َواِحدًا َوَنحُن َلُه ُمسِلمُونَ 
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به فرزند خود به هنگام وفات وصيت نموده  آنگاه قول تعالی بر اينكه پيامرب خدا يعقوب 
همين طور است و آن سنتی جاری كه همه  تأكيد می كند بلكه حتی پيامرب خدا ابراهيم 

نيز آهنا را در اين مسير همراهی نمود و همين  پيامربان در مسير آن بودند و رسول خدا محمد 
نگام وفات نيز ذكر شد و روايتی غير بعد از او كه در بحث سابق وصايای آهنا به ه طور ائمه 

در شب وفات خود امالء كرد  از روايت وصيت وجود ندارد كه متن آنچه رسول خدا محمد 
اگر مرگ به سوی يعقوب : (همانطور كه قبالً ذكر شد وجود ندارد آنگاه قول خداوند عزوجل

 كه رسول  شاهدی برای صحت صدور روايت وصيت است زيرا آن ثابت می كند...) آمد 
 . هنگامی كه وفات به سراغ او آمد وصيت كرد

در شب وفات او است بلكه شاهدی  و اين دو آيه نه تنها شاهدی برای اثبات وصيت رسول 
می باشد و آن سنت الهی  نيز بر صحت مضمون وصيت و اثبات ذريه برای امام مهدی 

مرگ نيز وصيت خواهد كرد همانطور  است كه با او جاری خواهد شد و به فرزندان او به هنگام
 . انجام داد انجام داد و همانطوری كه پيامرب خدا يعقوب  كه پيامرب خدا ابراهيم 

بعد از او انجام دادند و بر اين معنی روايت آتی  و ائمه  و همانطوری كه رسول خدا 
 : از امام باقر  ...)اگر وفات به سراغ يعقوب آمد : (تأكيد می كند در تفسير قول تعالی

: پرسيدم در مورد تفسير اين آيات از قول خداوند از او : (فرمودند از جابر از ابی جعفر 
انجام و  در قائم : فرمودند ﴾إذ َقاَل لَِبنيِه َما َتعُبُدوَن ِمن َبعدي َقاُلوا َنعُبُد إَلَهَک َو إَلَه آبائَک ﴿

 . 61ص1ج: تفسير العياشی) جاری می شود
يا اينكه برای قائم ذريه ی خواهد بود و به هنگام وفات پيش او حاضر خواهند شد و به آهنا آنچه 

به فرزندان خود گفته را خواهد گفت و اين بر صحت روايت وصيت  را پيامرب خدا يعقوب 
وصيت و امامت را تسليم  را ثابت نمود و اينكه او  تأكيد می كند زيرا آن ذريه قائم 

 . می كند كه او همان اول مهديين و اول مؤمنين است ود احمد مهدی فرزند خ
 . 50 – 49: در سوره يس: و شاهد پنجم برای روايت وصيت از قرآن كريم همان قول تعالی

مون ﴿ يِهم َفَال َيسَتطيعُوَن َتوِصَيًة َوَال إلی أهلِ * َما َينُظُروَن إالَّ َصيَحًة َواِحَدًة َتأ ُخُذُهم َو ُهم َيخصِّ
 . ﴾َيرِجُعونَ 

را انتظار نخواهند كشيد كه هنگامى كه سرگرم جدالند غافلگيرشان ] مرگبار[جز يك صيحه ی (
 ).توانند به سوى كسان خود برگردند آنگاه نه توانايى وصيتى دارند و نه مى *كند 

ت وصيت اين يعنی خداوند تعالی كافرين و مشركين را به عذاب بشارت داده و مهلتی به آهنا جه
به خانواده های آهنا قبل از وفاتشان نمی دهد و به طور طبيعی به عنوان سوء عاقبت برای آهنا 
حساب می شود كه خداوند آنرا بر كافرين به خاطر آنچه دستهای اهنا انجام داد و نوشت و اضافه 
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به هنگام  نمود به اينكه آهنا با عذاب الهی می ميرند و همين طور خداوند امكان توصيه دادن
مرگ را به آهنا نمی دهد و هر كس بميرد و وصيت نكند به مرگ جاهليت مرده است و در 
ظلماتی كه پی در پی است خواهند بود و اگر دست خود را بيرون بياورد نمی تواند آنرا دوباره 

آن  بكشد و اگر عدم توانايی به هنگام مرگ باشد سوء عاقبتی برای كسانی كه خداوند آهنا را به
مبتال می كند از جمله منحرفين خواهد بود و امكان ندارد كه به همچنين حالتی مؤمنين را 

كه او هبرتين خلق است پس چگونه توقع داشته  امتحان كند و به خصوص رسول خدا محمد 
َفَال ﴿: و با اين ورودی بر مفهوم قول تعالی خواهد بود!!! باشيم كه بدون وصيت بميرد 

َكتَِب َعَليُكم إَذا َحَضَر ﴿: و مخالفت قول تعالی) نه توانايى وصيتى دارند( ﴾َتوِصَيتةً  َيسَتطيُعونَ 
به شما ( ﴾أَحُدُكم الَموُت أن َتَرَک َخيرًا الَوِصيَُّة لِلَوالَِديِن َو األقَرَبيَن بِالَمعروِف َحّق َعَلی الُمتَّقينَ 

, برای پدر و مادر وخويشاوندان به چيزی دستور داده شده كه چون يكی از شما را مرگ فرا رسد
و حاشا و مربا .!!! 180: البقرة) شليسته عدل وصيت كند اين كار سزاوار مقام پرهيزكاران است

 . است از آن
حال پس قرآن كريم بر هر مسلمانی در هنگام مرگ وصيت را واجب می كند و به طور قاطع 

پس حتم  هنگامی كه وفات به . جلوتر است اينكه در هر معروف و نيكی حضرت محمد 
سراغ او آمد وصيت نمود و اين همان چيزی است كه روايت وصيت آنرا ثابت نمود و مطلوب 

 . نيز همان است
يا اينكه توانايی توصيه كردن به  ﴾َفَال َيسَتطيعوَن َتوِصَيةً ً َوَال إَلی أهِلِهم َيرِجُعونَ ﴿: و قول تعالی

ذاب آهنا يا اينكه هنگام رسيدن وقت مرگشان را ندانند و اين حالت در زمان هنگام فرا رسيدن ع
ايام حيات آهنا نبوده و اين معنی از سياق آيه كريمه واضح است زيرا وصيت را نفی می كند در 
مورد منحرفين به هنگام نزول عذاب بر آهناست و اين معنی غير مورد تأييد علمای سابق و غيره 

 . استدر تفسيرات آهن
گفت آن در آخر ) قول او: ( در تفسير خود می گويد) رحمت خدا بر او باد(علی بن ابراهيم قمی 

زمان است كه در آن صيحه ندا می زند در حالی كه آهنا در بازارهای خود به دشمنی خود مشغول 
صيتی هستند آنگاه همه آهنا در جا می ميرند و كسی از آهنا به منزل خود برنمی گردد و به و

تفسير  ﴾َفَال َيسَتطيعوَن َتوِصَيةً ً َوَال إَلی أهِلِهم َيرِجُعونَ ﴿: وصيت نمی كنند و آن در قول تعالی
 . 215ص 2ج: القمی

يا اينكه كسی  ﴾َفَال َيسَتطيُعوَن َتوِصيةً ﴿: (در تبيان گفتند) رحمت خدا بر او باد(و شيخ طوسی 
يا اينكه به  ﴾َو َال إَلی أهِلِهم َيرِجُعونَ ﴿از آهنا نمی تواند به عده ديگری از خود آهنا توصيه كنند 

 .464ص 8ج: التبيان) خانواده آهنا برنمی گردند تا به آهنا وصيت كنند
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 آهنا باهم دشمنی می: و گفت: (در بحار خود گفت) رحمت خدا بر او باد(و عالمه مجلسی 
يعنی اينكه اگر  ﴾َفَال َيسَتطيُعوَن َتوِصيةً ﴿كنند كه ريا و عذاب بر آهنا نازل می شود و يا خير 

َو َال إَلی أهِلِهم ﴿ساعت آهنا را گرفت حتی يک لحظه هم نمی توانند كاری را انجام دهند 
با آنچه در فوت  و يا اينكه به خانه های آهنا از بازارها برنمی گردند و اين اخباری كه ﴾َيرِجُعونَ 

 . 320ص 6ج: بحار االنوار) اول به هنگام قيام قيامت با آن مواجه می شوند
: تا قول او ﴾َوَيُقوُلوَن َمَتی َهَذا الَوعُد إن ُكنُتم َصاِدقينَ ﴿: قول تعالی: (و همچنين مجلسی گفت

مُونَ ﴿ كه آهنا در  آن در آخر زمان كه در آهنا صيحه ای فرياد می زند در حالی: گفت ﴾َيخصِّ
بازارهای خود در حال دشمنی هستند و همه آهنا می ميرند و كسی از آهنا به منزل خود برنمی 

َفَال َيسَتطيُعوَن َتوِصيًُّة َو َال إَلی أهِلِهم ﴿: گردد و به وصيتی وصيت نمی كند و آن قول تعالی
 . 323ص 6ج: بحار االنوار) ﴾َيرِجُعونَ 

نت صحيح همان چيزی كه ثقلين بر آن تأكيد كرد به اينكه و شاهد ششم وصيت از قران و س
تا روز قيامت است و يا اينكه آن ) پشت و ذريه ذريه اهنا است(امامت در اعقاب و اعقاب اعقاهبا 

يكی پس از ديگری تا روز قيامت و عالم رجعت است كه از مقدمات روز  در ذريه ائمه 
آيات و روايات به ان اشاره كردند به اينكه به دنيا  قيامت حساب می شود همانطور كه بسياری از

رجعت می كنند كسانی كه به محض كفار هستند يا اينكه ايمان محض دارند, پس آن در حال 
و  و امام علی  همانند امام حسين  حاضر بر عالم حساب غالب است كه ائمه 

آنرا ممارست می كنند همانطور كه روايات بر رجوع آهنا در عالم رجعت  رسول خدا 
 . صحبت می كنند
ًة َبعُضَها ِمن َبعٍض َو اهللاُ َسميٌع َعليمٌ ﴿: تعالی فرمودند  .34: آل عمران ﴾ُذِريَّ

ُهنَّ ﴿: و تعالی فرمودند  .124: البقره ﴾َو إِذ أبَتَلی إبَراهيُم َربَُّه بَِكِلَماٍت َفأَتمَّ
 .28: الزخرف ﴾َو َجَعَلَها َكِلَمًة َباقَِيًة يف َعِقبِه َلَعلَُّهم َيرِجُعونَ ﴿: تعالی فرمودندو 

در مورد قول خداوند عز  از او : (گفتند از مفضل بن عمر از صادق جعفر بن محمد 
ُهنَّ ﴿: وجل پرسيدم همان : ت فرمودنداين كلمات چيس ﴾َوإِذ َابَتَلی إبَراهيُم َربُُّه بَِكِلَماٍت َفأَتمَّ

از شما : (كلماتی كه آدم به پروردگار خود گفت و خداوند بر او توبه نمود و او اين چنين فرمود
مسألت می كنم كه بر من ) عليهم السالم جميع(به حق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسين 

ای فرزند رسول : تمپس به او گف .آنگاه خداوند بر او توبه نمود و او تواب رحيم است) توبه كنی
ُهنَّ ﴿خدا منظور عز وجل در قول خود از  منظور او آنها را تا قائم تكميل : چيست ? فرمود ﴾َفأَتمَّ

ای فرزند رسول : پس گفتم: مفضل گفت .است تا از فرزندان حسين  9/نمود دوازده امام نه
منظور او : فرمود ﴾َباقَِيًة يف َعِقبِهِ َوَجَعَلَها َكِلَمًة ﴿خدا مرا در مورد قول خداوند عز وجل خرب كن 



  ١٥٧................................................................. وصيت ووصي 

 

 

كمال الدين و ) تا روز قيامت قرار داد با آن امامت است كه خداوند تعالی آنرادرعقبه حسين
 . 358ص: تمام النعمة

به  ﴾َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباقَِيًة يف َعِقبِهِ ﴿: سپس قول تعالی را تفسير نمود پس اوًال بين ائمه تا قائم 
تا روز قيامت است و آن اشاره به مهديين از  ن امامت در ذريه و نوادگان امام حسين اينكه آ

تا روز قيامت استمرار  می كند و اينكه امامت بعد از امام مهدی  ذريه و نوادگان قائم 
همانطور كه روايات تأكيد  يا ذريه قائم  خواهد كرد و از ذريه و نوادگان امام حسين 

 . نموده است
ًة َبعُضَها ِمن َبعٍض َواهللاُ َسميٌع َعليمٌ ﴿قول تعالی را تفسير نمودند  اهل بيت  و  ﴾ُذِريَّ

 ). آن امامت است كه در اعقاب و اعقاب اعقابها تا روز قيامت است: (فرمودند
 دو بار تكرار شد و در اين اشاره ای به مرور امامت در عقب امام حسين ) اعقاب(پس كلمه 

است و گر نه كلمه اعقاب  و آن امامت و هدايت می باشند و يا ائمه و مهديين در دو مرحله 
كافی است و احتياجی به دو بار تكرار آن نيست ,   يک بار  برای انطباق آن بر ذريه حسين 

 . همانطور كه قبالً بيان شد
خلفاء از طريق روايات متواتر وجود  و در هر حال تا زمانی كه ثابت شد برای امام مهدی 

يا  ﴾َوَجَعَلَها َكِلَمًة َباقَِيًة يف َعِقبِهِ ﴿: هستند از قول تعالی دارد پس حتم اين خلفاء از ذريه او 
: تا روز قيامت از فرزندی به فرزند ديگر و همين طور قول تعالی در عقب امام حسين 

ًة َبعُضَها ِمن َبعٍض َواهللاُ َس ﴿ َوأوُلوا األرَحاِم َبعُضُهم أوَلی ﴿: و قول تعالی ﴾ميٌع َعليمٌ ُذِريَّ
 . ﴾بَِبعضٍ 

 برای ذريه مهديين  و با توجه به اينكه وصيت ثابت كرد كه امامت بعد از امام مهدی 
است پس حال موافق قرآن كريم است, و اين قرينه ای قطعی بر صحت آن است همانطور كه در 

به صراحت گفته و نيز ذكر آن بوده است و همين طور  اهل بيت مورد آن روايت وارده از 
) يا از قرينه قطعی(و از آن : (هنگامی كه گفت 94ذكر آن توسط حر عاملی در خاتمه وسائل 

چون موافق قرآن است در قضاء از متن های  متعدد شناخته می شود و آيات واضح برای داللت 
 ). است و يا تفسير معلوم از آهنا 

بعضی از علمای محقق به صراحت صحت و اعتبار روايت وصيت تأكيد نموده  :رينه دومق
 به هنگامی كه به واسطه آن بر امامت ائمه ) رحمت خدا بر او باد(همانند شيخ طوسی 

استدالل نموده و آنرا با صحت وصف نموده و همزمان با رواياتی كه از طريق خاصه آنرا نقل 
اما مواردی كه صحت آنرا نشان می دهد به اينكه شيعه آنرا بر وجه  و: (كرد هنگامی كه گفت
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متواتر نسلی پس نسل ديگر ذكر كرده اند  و طريقه صحت آن در كتاهبای امامان موچود است از 
 . 111ص: غيبة الطوسي) و اينكه تنها راه است جمله در متنهايی از امير مؤمنين 

به هنگام استدالل او بر اثبات ذريه برای امام  71ص 2ج :و نيز همانند ميرزانوری در نجم ثاقب
روايت كرد خربی  شيخ طوسی با سند معترب از امام صادق : (هنگامی كه گفت مهدی 

در شب وفاتش و از بنده های  به حضرت علی  كه در آن بعضی از وصايای رسول خدا 
و ) و الی آخر... د اول مقربين كند و اگر وفات به سراغ او آمد آنرا تسليم فرزند خو: (آن گفت

در تاريخ مابعد الظهور ) رحمت خدا بر او باد(نيز همانند سيد شهيد محمد صادق صدر 
: (... و روايات رجعت گفتند) مهديين(به هنگام مناقشه او برای حكم اولياء صالحين  644ص

طبق راه و روش ما در  و اما از زاويه كفايت روايات اولياء جهت اثبات تاريخی و آن واضح و
و ما هنگامی كه اخبار ... اين تاريخ است زيرا آهنا زياد به هم پيوسته و يک چيز را نشان می دهند 

رجعت را غير قابل اثبات پيدا می كنيم اخبار اولياء را پيدا كرده ايم و قابل اثبات است همانطور 
در حالی كه شهيد صدر ...) ی يست كه شنيدم كه امكان نشان دادن اخبار اوصياء به طور طبيع

در كتاب اشاره شده كه كالم قبلی او اشاره به آن  640روايت و وصيت را در صفحه ) رحمه اهللا(
 . دارد

و اين قرينه ای است واضح و صريح بر صحت روايت وصيت می باشد و به اينكه شيخ طوسی 
بعيت احاديث و جدا كردن روايات نياز به تعريف ندارد به عمل او و صرب و حلم و دقت او در ت

همان كسی كه به اعتبار آن به صراحت ) رحمه اهللا(سالم از ضعيف است و برای ميرزا نوری 
صحبت نموده از محدثين و بزرگان علماء شيعه و از علمای درايت و رجال محسوب می شود 

و به . ت می دهد و اما حال سيد صدر نياز به تعريف ندارد و واقايع به علم و عمل او شهاد
از هبرتين كتاهبايی محسوب می شود كه در مورد ) موسوعة امام مهدی (خصوص كتاب او 

 . نوشته شده است و غير از حق, چيزی جز گمراهی مبين  نيست قضيه امام مهدی 
وجود عده ای از روايات متواتر كه بر ذكر مهديين از ذريه قائم تأكيد می كند و آن  :قرينه سوم

قرينه واضح بر صحت مضمون روايت وصيت است, در حالی كه اين روايتها از حد تواتر 
گذشته, كه توسط استاد ضياء زيدی جمع آوری شد و به بيشرت از سی روايت متواتر  در كتاب او 

 .ده پس به آن مراجعه كنيدذكر نمو) المهديون(
و اين روايات و تمام ادعيه ها قرائنی مفيد جهت قطعيت بر صحت مضمون روايت وصيت 

 .است از ذريه امام مهدی  بر ائمه و مهديين  رسول خدا 
بلكه محققين در علم رجال درايت به صراحت اعالم كردند كه روايت اگر ضعيف السند باشد و 

ضمون آن يک روايت يا دو روايت صحيح سند باشد و به همان معنی هبره در حالی كه همانند م
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برداری از روايت ضعيف واجب است ,  به خاطر وجود قرينه ای دال بر صحت آن از خارج 
 .است زيرا ضعف سند بر عدم صدور روايت از معصوم نيست  و اين نشانه ای مسلم است

روايت باشد ولی عمل كردن به آن واجب  پس هنگامی كه روايت ضعيف سند بواسطه حدی از
است زيرا آن مثالی است كه در يكی از كتب معترب محكوم به صحت آن وارد شده است و به 

همانند اصول چهارصدی و يا برای اعتماد بر مؤلف آن و شهادت  سبب نسبت آن بر ائمه 
لزيارات برای ابن قولويه و آهنا چيزی جز اعتماد بر همانند تفسير قمی نمی بينند و كتاب كامل ا

غير آن از امور تصحيح شده سند روايت حتی اگر ضعيف سند و يا مرسل باشد و هر كس تأكيد 
برای محقق خوئی و ) معجم رجال الحديث(بيشرت بخواهد به كتاهبای رجال و درايت همانند 
 . درايت برای زين الدين عاملی و غيره مراجعه كند

و  سند وصيت معترب بوده و در آن هيچ ضعفی وجود نداردمی دانيم كه  و اين با توجه به اينكه
پس به انضمام اين قرائن متعدد بر آن روايت قطعيت صدور خواهد بود بلكه برای آن تنها يک 
قرينه يا دو قرينه كافی است همانطور كه حرعاملی مؤلف وسائل شيعه در خاتمه وسائل ذكر 

مراجعه كند وليكن به ذكر قرائن بيشرتی ) 95ص: خاتمه − ل وسائ(و هر كس بخواهد به . نمود
و عرتت طاهر او می  جهت اقامت حجت بر هر معاند و منكر برای احاديث رسول خدا 

خلق شده اند تنها با شنيدن حديث آهنا  و اما كسانی كه از گل و تربت پاک اهل بيت . پردازم
و چشمهای آهنا جاری می شود زيرا چشمها  قلبهايشان مطمئن و پوست آهنا پوسته پوسته شده

كور نمی شوند بلكه اين دلهای موجود در سينه ها هستند كه كور می شوند و هيچ حول و قدرتی 
 . باالتر از قدرت خداوند باال مرتبه نيست

باشد وجود ندارد و اين  هيچ روايتی كه معارض مضمون وصيت رسول خدا : قرينه چهارم
صادر شده و در حالی كه اگر صحيح نبود برای  طور صحيح از رسول خدا  دليلی بر اينكه به

پيدا می شد و علمای شيعه متقدم آنرا رد می كرد و حتی  آن معارضی از روايات اهل بيت 
را ترک  علمای اخير كه هيچ روايت غريب و يا وضع شده به صورت دروغ بر اهل بيت 

د آن اعالم كردند كه عمر خود را در اين محال فنا نمودند و در مور. ننموده مگر آنرا خارج نمود
رحمه (و شيخ مفيد ) رحمه اهللا(و رئيس طايفه شيخ طوسی ) رحمه اهللا(همانند شيخ صدوق 

و غير آهنا از علماء و محققين كه وصيت و يا روايات مهديين را در كتبهای معترب خود نقل ) اهللا
 . الدين برای شيخ صدوقكردند همانند غيبة شيخ طوسی و كمال 

و حرعاملی به صراحت اعالم نموده كه عدم وجود معارض برای هر روايتی , قرينه ای بر 
عدم وجود معارض پس آن قرينه ای واضح : (صحت آن خواهد بود و متن كالم او را بخوانيد

 .  است كه شيخ ذكر كرد
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می كرد كه در آن به مواضع صراحت و او بر آن اجتماع نمود كه غير از آن برای او معارضی نقل 
وسائل )  از آن اول استبصار كه شهيد در ذكر از صدوق در مقنع و ارتضاه نقل كرده است: كرده

 . 95ص: الخاتمه –الشيعه 
 بعضی ها دچار توهم شدند به روايتی كه می گويد به اينكه امامی بر آن امام حسين بن علی 

در رجعت بيرون می آيد برای او عقب و نسلی وجود ندارد رد و متوهم شدند كه آن معارض 
كه مناقشه در مورد اين روايت در اين بحث كامل شده پس به ان  روايات ذريه امام مهدی 

 .  مراجعه كنير
از به خالفاء  بيشرت محققين و علماءتصريح كردند كه حكم بعد از امام مهدی  :قرينه پنجم

ياد شده است و اينن  ذريه  ايشان منتقل می شود همانگونه كه در وصيت شب وفات رسول 
خود قرينه معترب بر صحت وصيت است و مخالف عقيده شيعيان نيست و از جمله اين علماء و 

 :محققين كه اين روايات را ذكر كرده اند
ما بر زوال ......)  ن بعد از ايشانقائم و قائمي(.....كه بر روايات ) رحمه اهللا(سيد مرتضی  −1

قاطع نيستيم بلكه جايز است بعد از ايشان امامانی باشند كه به  حكم بعد از امام مهدی 
امرش قائم باشند تا دين و مصالح اهلش را انجام دهند و اين ما را از ائمه دوازده گانه خارج 

يم يابيم و ما ان را به صورت شفاف  نمی سازد زيرا تكليف ما اين است كه امامت اين ها را تعل
 .148ص 53ج: بحار االنوار) بيان كرده و به ان منفرد گشتيم

: شيخ كفعمی در مصاباح انچه كه از ميرزای نوری و عالمه مجلسی نقل كرده و گفت − 2
ودر (......  در دعا برای صاحب االمر  روايت از يونس بن عبد الرحمن از امام رضا 

كه كفعمی در حاشيه كتابش  ....)  خدايا بر واليان عهدش و ائمه بعد از ايشان: اخر می فرمايد
مراد از ائمه بعد از ايشان فرزندانش هستند چون انكه اهنا شريف و عالم هركه به او : می نويسد

انش هستند را منظور اقتدا كند امام شان می باشد و قول مبارک امام را كه می فرمايد از فرزند
 .125ص 99ج: , بحار72ص 2ج: نجم ثاقب) می باشند  فرزندان امام مهدی 

در جمال االسبوع می گويد در صلوات بر ذريه امام مهدی ) رحمه اهللا(سيد علی ابن طاوس  − 3
  مقصود و مراد از ..) خدايا بر واليان عهدش و ائمه بعد از ايشان(در بعضی ادعيه گفته

ترتيب بر ايام هفته در عبادات در شهراها  وائمه در حكم اهنا در ايام است و صلوات  صلوات و
بر اهنا بعد از ذكر نام ايشان امده است زيرا واليان عهد در حياتش هستند و انگار كه اين صلوات 
 بر ايشان و بعد از او بر واليان امرش وائمه بعد از ايشان همنگونه كه از امام نقل شده است و

فرزندانی دارد  اينها ابرار  و عابد و در حياتش هستند و در برخی روايت يافتيم كه برای امام 
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جمال ) كه والی امرش خواهند بود در شهر های دريای  كه در غايت صفا ت ابرار هستند
 .310ص: االسبوع

بات ميرزای نوری صاحب كتاب مستدرک الوسائل در كتاب نجم ثاقب دوازده دليل بر اث − 4
و در  ذكر كرده است و از اهنا روايت و صيت شب وفات رسول اكرم  ذريه امام مهدی 

و حديث در اين باره زياد است كه در كتاب .مورد ان گفته كه اين روايات سند ش معرت می باشد 
 ...ياد شده است  رد حاسم بر منكر ذريه امام مهدی 

عونی كه كتبی جمع اوری شده از خطبه های در كتاب مجتمع فر) رحمه اهللا(شهيد صدر  −5
تمام اسباب فساد را ويران می كند و بر راس اهنا جور و ظلم و  مهدی ... ايشان, گفته 

مجتمع عدل وقسط را بنيان می دهد  و منهاج ان را در تمام  مجاالت  انسانی رسم می كند و بعد 
مردم سير می كنند ودر اين مدت حكومت از ايشان دوازده خليفه می ايند كه طبق ان منهاج بين 

دوازده خليفه سيره تكاملی بصورت ارام به سمت ترقی و و تكامل حركت می كند و در ان زمان 
انسان به حدی از تكامل وعلم می رسد كه نيازی به رغيب ندارد به جز خداوند متعال و در اين 

ُبوِر ِمن ﴿: مايدمدت و راثت صالحين در زمين معنی می يابد و خداوند می فر َوَلَقْد َكَتْبنَا فِي الزَّ
الُِحوَن إِنَّ فِي َهَذا َلَبَالغ لَِّقْوٍم َعابِِدينَ  ْكرِ َأنَّ اْألَْرَض َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ  .  ﴾َبْعِد الذِّ

ما در زبور وتورات نوشته ايم بعد از ذكر, بندگانی صالح وارث زمين خواهند شد كه در اين 
الباب الرابع الفصل  175ص: المجتمع الفرعوين) روشن برای عبادت كنندگان استبالغی 
 .الثالث

در كتاب تاريخ بعد از ظهور  بر وجود ) رحمه اهللا(شهيد صدر محمد باقر صادق الصدر  −6
استداالل می كند و روايات حكم ذريه امام را بر رجعت  ترجيح  ذريه ی برای امام مهدی 
گويم تعارضی در هر دو روايات نيست چرا كه بعد از امام مهدی ذريه  می دهد ولی مت می

 .ايشان حكم می كنند وبعد از اهنا رجعت انجام می شود
و بعد از : (.... سيد صدر كالمی طوالنی دارد كه مختصری از ان را برای خوانند گان می اوريم

اهنم در زمان حيات خويش خليفه و ولی عهد بعد از خود را تعين می كند  ان امام مهدی 
وشايد در اخرين سال حكومتش ,تا او رئيس عالی مقام دولت عدل الهی گردد و اولين حاكم 

 .اوليائ صالحين باشد
واين حاكم اول هبرتين وافضلرتين يازده خليفه بعد از خود است زيرا كه اين خليفه اول نتيجه 

 واو در زمان حيات امام ... و و معاصر با ايشان می باشد تربيت شخصی امام مهدی 
بدون  و در ان زمان امام مهدی : تا جای كه می گويد....بوده به غير از ديگر خلفای بعدی, 
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شكر از طريق اعالن و تبليغ عالمی و بصورت متكرر و قبل از وفاتش مردم را به امر و طاعت 
 . 646ص: تاريخ بعد از ظهور....) اين حكام امر می كند 

علی نمازی صاحب كتاب مستدرک سفينه بحار در باره يكی از اين روايات ذريه امام  شيخ −7
 واين روايت روشن و مراد از روايت ابی حمزه و روايت مختصر بصائر : (... می گويد

دوازده مهدی و اهنا  است و اشكالی در ان و غير نيست ودليل بر ان است بعد از امام قائم 
) و قائمين به امرش می باشد تا زمين بدون حجت باقی نماند مهدين و اوصياء قائم 
 .  517ص 10ج: مستدرک سفينه بحار

اعتقاد به رجعت از ضروريات اعتقادی اسالمی نيست : (شيخ كورانی در كتاب عصر ظهور −8
و از ضروريات مذهب شيعه نمی باشد  يعنی عدم اعتقاد به ان انسان را از مذهب شيعه و نه از 

 .خارج نمی سازد ولی احاديث كثيری موثق هست كه اعتقاد به ان را واجب می سازد  اسالم
و حكم يازده مهدی بعد از ايشان می  و ياد می كند كه رجعت بعد از حكم دوازده مهدی 

از ما بعد : نقل می كند با سند موثق از امام صادق  299باشد, زيرا در كتاب غيبه طوسی ص
 . 332ص: عصر ظهور....)  از فرزندان حسين از قائم يازده مهدی 

علمای بزرگ قديم در كتب معتمدشان روايت وصيت را نقل كرده اند و مهمرت از  :قرينه ششم
نقل ) رحمه اهللا(همه كتاب غيبه شيخ طايفه و محقق و مدقق خبير در علم رجال شيخ طوسی 

م هستند و اگر اين روايت  ثابت نباشد شده كه با ان برای استدالل امامان می باشد كه دوازده اما
و چگونه چنين امری از شيخ طوسی غافل مانده باشد و او ! چگونه با ان استدالل می كنند 

صاحب قول وفصل در علم رجال می باشد و كتاهبای كثيری در اين باره دارد و از ان كتاب 
 .و اينها مصادر علم رجالی شعيه می باشند) رجال طوسی) (فهرست(

ياد می كند  از قرائن صحت روايت ذكر ان ) خاتمه(و شيخ حر عاملی در كتاب وسائل الشيعه 
چون روايت در كتابی از  كتب اصول كه بر ان اجماع شده (روايت در كتب معترب است وگفت 

است يا در كتابی از علمای موثق كه بر ان اشاره شد نوشته شده است  نمی گفتيم  نصی متواتر 
و حتی اگر ....) و مخفی نماند كه تحقيق در اين كتاب زياده اعتماد است ....ست ا) صحيح (

سند حديث مرسل, يا ضعيف باشد و نقل از غير موثق باشد و لی  صدور ان از اهل بيت است 
 ...علمای قديم ان را در كتب خود نقل می كردند اهنم با سند يت قرائن ان 

ب طراز اول در وثق نقل احاديث همانگونه كه شيخ حر و از معلومات كتاب شيخه طوسی از كت
ياد كرده است و مولف كتاب غنی از تعريف است )  46خاتمه و سائل شيعه ص(عاملی ان را 

زيرا كه ايشان شيخ طايفه شيعه و رئيس ان است و ايشان نزديكرت به زمان ائمه می باشد و كتب 
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در خواب ببيند به درستی كه مرا ديده زيرا شيطان نمی تواند به شكل من و نه به شكل يكی از 
) و روئيت صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوت است اوصيائ من و نه به شكل مومنين ظاهر شود

 .   272ص 4ج: , دار السالم284ص 49ج: , بحار األنوار3585ص: من ال يحضره الفقيه
پس در اين روايت شريف تدبر گنيد كه قرينه روشن بر صحت روئيت و حتی با سند معترب به اين 

از مخول : ل از احمد ابن يحيی اوالدینق: كه كالم اهنا در خواب مانند كالم اهنا در بيداری است
هر بنده ی يک قطره اشک در : (فرمود ابن ابراهيم از ربيع بن منذر از حسين ابن علی 

...  چشمش جمع شود  برای ما يا يک قطر اشک ريزد خداوند او را در بهشت جاوان قرار دهد
نقل از احمد : (و گفتمرا در خواب ديدم  حسين ابن علی : احمد ابن يحيی اوالدی می گويد

هر بنده : فرمود از مخول ابن ابراهيم از ربيع بن منذر از حسين ابن علی : ابن يحيی اوالدی
ی يک قطره اشک در چشمش جمع شود  برای ما يا يک قطر اشک ريزد خداوند او را در هبشت 

ما در خواب مانند بله و سند بين من وشما ساقط شد يعنی اين كه  كالم : جاوان قرار دهد فرمود
 – 340ص: امالی شيخ مفيد) كالم ما در بيداری است وديگر نيازی به علم و سند رجال نيست

341. 
و علمای مخلص اعتبار دادن به روئيت صادقه و خصوصا  و سيره وشرع زمان ائمه  − 3

معصومين كه كالم در اين باره زيادمی باشد كه در اين جا نمی گنجد همه ان را ذكر كنيم و هر 
كس زياده بخواهد می تواند به كتاب فصل خطاب در روئيت صادقه برگردد كه نوشته استاد 

 .يت صادقهاحمد حطاب می باشد كه دران كفايت است بر روئ
ُقْل َهاُتوْا ُبْرَهاَنُكْم إِن ﴿: و به كسی كه منكر ورئيت صادقه استهمانگونه كه خداوند می فرمايد

 .﴾ُكنُتْم َصاِدقِينَ 
دليل خود را بگويد اگر كه در دعوای خويش صادق هستيد و با دليلی همچونه ادله قران 

. يد توانست اينكار را انجام دهيدوروايات و سيرت اهل بيت بيايد, هرگز نمی توانيد ونخواه
بدانيد كه غير ازاين گمراهی است خداوندشما را به كل خير هدايت كند زيرا كه او هركه را 

 .بخواهد هدايت می كند و خدا را شكر بر هدايت اش
 :خاتمه كالم

از انچه در بحث امد عظمت وصيت روشن شد و ان حجتی بر بندگان در تعين اوصياء و دليل 
تا روز قيامت  است, و كسی نمی تواند ادعای  روشن وقاطع برای احتجاج اوصياء از ادم 

وصايت يا امامت را بكند و منصوص در وصيت نبی از انبياء خدا نباشد بلكه كسی نمی تواند 
صايت وصی از اوصياء خدا را بكند و نجات در ان می باشد زيرا كه ارث انبياء ادعای امامت و و
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واوصيائ است و كسی نمی تواند به ان احتجاج كند و هركسی اينكار را انجام دهد خداوند 
و با ان ) نمی توانند و برای اهنا نيست: (امرش را روشن واو را مفتضح می سازد و می فرمايد

هود ونصار احتجاج كردند و حجت را با ان بر اهنا اتمام كرد و چاره بر ي رسول خدا محمد 
 .ی جز تحريف يا تكذيب  ان نداشتند و اين همان خسران اشكار است

پس ای مسلمانان و ای شيعيان كه شما ادعای محبت اهل بيت را داريد سنت قبل خود  را تكرار 
شويد, زيرا كه از ذكر ايشان وصی امد نكنيد و مانند اهنای كه وصيت رسول را تكذيب كردند ن

است و  به اينكه او وصی امام مهدی  كه با اسم وصفت روشن در وصيت رسول اكرم 
نيز اهل بيت او را ياد كرده اند و صراط مستقيم اهنا را طی می كند و با كسی كه مخالف وقران 

مده و كسی اهنا را نياورده اال باشد  اهل رشوه و مداهنه نيست و اگر با او كه با برهانی روشن ا
وصی يا نبی از انبياء خدا  مخالفت كرديد, پس دين را از اساس رد كرديد وبرای شما حجتی از 
حجت انبياء قبل باقی نمی ماند همان حجتهای كه با ان انبياء  بر مخالفين و مكذبين  محاججه 

سم می دهم به چه چيزی امام و اگر شما اينگونه هستيد پس شما را به خداوند ق. می كردند
را باور داريد و او را قبول خواهيد داشت, اهنم هنگام قيامش, و چگونه ايشان را به  مهدی 

هنگام فتنه و درغگويان مدعی خواهيد شناخت واز اهل بيت نقل شده كه هرگاه قائم ما پرچم 
 .خود را باال برد اهل مشرق ومغرب او را لعنت خواهند كرد

اگر پرچمدار حق ظاهر (: كه فرمودند از ابان ابن تغلب گفت از ابا عبد اهللا جعفر ابن محمد 
از چيزی : خير , فرمود: گفتم گردد اهل مشرق ومغرب او را لعنت خواهند كرد می دانيد چرا ?

 .308ص: غيبه نعمانی) كه مردم از اهل بيتش قبل از خروجش  خواهند ديد
 اگر قائم ظهور كند نزد مردم چيزی مانند انچه زمان رسول : (دكه فرمو از ابی جعفر 

 . 308ص: غيبه نعمانی) بوده خواهد ديد  و حتی بيشتر از ان
پس اين روايات موعظه ی باشد برای طالب حق تا از  تسرع در دشمنی با درفش و پرچم حق 

ت كه ان را نكار می خوداری كنيد زيرا كه از اهل بيت وارد شده است بيشرت حق در چيزی اس
و برای شما در امتهای قبل موعظه ) اكثر اهنا از حق كراهت دارند(كنيد و خداوند می فرمايد 

وعربتی است پس بر امری عجله نكنيد كه نتيجه ان خون ريخته  شده اش  از اهل دبيت باشد و با 
 .ندانسته دشمن گرديد امام مهدی 

د زيرا كه او از رگ گردن به شما نزديكرت است و شما را با به خود باز گرديد و از خدا سوال كني
تقليد كوركورانه و حب دنيا و جاه و رئاست باطل از امام دور نسازند زيرا كه هركس به كسی 
غير از اهل بيت اقتدا كند گمراه می شود و اين فرصتی برای طالبين حق است وهنوز در اختيار 

ذرا هستند و اگر گذشت بازگشتی در ان نيست واين شماست و فرصتها همچون ابر هباری گ



  ١٦٦................................................................. وصيت ووصي 

 

 

است كه ندا می دهد پس او را تنها نگذاريد زيرا با  روسل وفرستاده ی از طرف امام مهدی 
. تنها گذاشتنش خود را تنها كرده ايد و با ان لعنتی بر زبان امتهای بعد خواهيد شد تا روز قيامت

 .قرار دهد بيت محمد  خداوند ما وشما را از نصرت دهندگان اهل
به . والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على محمد وآله األئمة والمهديين األوصياء المرضيين
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