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 سلم تسليما املهديني و آل حممد األئمة و صلی اهللا علی حممد و احلمد هللا رب العاملني، و و

 

:مقدمه  

  .باد ائمه و مهديني  سپاس خداوند جهانيان را و درود بر حممد و آل حممد،
من حفظ من أميت أربعني حديثاً مما حيتاجون إليه من أمر دينهم بعثه اهللا : ( اهللا  عن رسول

  .)يوم القيامة فقيهاً عاملاً
چهل حديث را در مورد آن چه که مردم  ،هر کس از امت من: (فرمودند رسول خدا

فقيهی عامل  ،شوند، حفظ کند، خداوند او را در روز قيامت در امر دينشان به آن حمتاج می
 )١().کند مبعوث می

من حفظ من أحاديثنا أربعني حديثاً بعثه اهللا يوم القيامة عاملاً : (قال وعن أيب عبد اهللا 
  .)فقيهاً

کس چهل حديث از احاديث ما را حفظ کند، خداوند در  هر: (فرمود امام صادق 
 )٢().کند روز قيامت او را عاملی فقيه مبعوث می

 

من حفظ من أميت أربعني حديثاً من السنة كنت له : (، قالوعن ابن عباس، عن النيب 
  .)شفيعاً يوم القيامة

 ،هرکس از امت من: (روايت کرد که حضرت فرمودند ابن عباس از پيامرب اکرم 
  )٣().کنم چهل حديث از سنت حفظ کند، من در روز قيامت شفاعت او را می

 علي بن أيب طالب امري املؤمننياهللا أوصى إىل   إن رسول: (قال، وعن احلسني بن علي 
                                                

 .۵۴۱ص: خصال، شيخ صدوق.١
 .۴۹ص ۱ج: کافی. ٢
 .۵۴۲و  ۵۴۱ص: خصال، شيخ صدوق.٣



    .......................................................۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
 يا علي، من حفظ من أميت أربعني حديثاً يطلب بذلك وجه : وكان فيما أوصى به أن قال له
والدار اآلخرة حشره اهللا يوم القيامة مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن  اهللا 

  .)...أولئك رفيقاً 
املؤمنين  ی که به پدرم اميرئها ميان وصيت در اهللا   رسول: (فرمودند امام حسني 

چهل حديث را حفظ کند  ،هرکس از امتم !ای علی: کردند، فرمودند  طالب علی بن ابی
و آخرت باشد، خداوند او را در ) ارضايت خد(در پی حفظ اين حديث خواهان وجه خدا  و

و آنان چه خوب . کند به مهراه انبيا و صديقان و شهدا و صاحلان حمشور می ،روز قيامت
  )٤().رفيقانی هستند

  
که  و اين کنند در راستای هدف خاصی که اين احاديث شريف دنبال و بدان ترغيب می

به و مجع و حفظ اين احاديث هستند،  بيت  افراد جويای رضای اهلی به دنبال احاديث اهل
ی بزرگ دارای راز ،که اين عدد جا آن ازو عدد چهل حديث را برگزيدم، طور اختصاصی 

ی ناقابل را  بر آمدم و اين هديه ،»چهل حديث«با عنوان بر نوشنت و تأليف کتابی  لذا. بوده
ها را ذخريه و  اميد است که خداوند اين نوشته. خواهم یم ،تنها و خالصانه برای وجه اهلی

خبشد و نه فرزندان، جز آن کس که با قلبی  رار دهد،در روزی که نه مال سود میام ق توشه
  .خدايش بشتابد یسو اطمينان يافته به

برگزيدم، زيرا اين را ) چهل حديث در مورد مهديني و فرزندان قائم (من موضوع 
 نيز بسياری برخوردار است، و نيز با موضوع امامت و خالفت اهلی در زمني يتموضوع از امه

بر  ،که خشنودی و غضب و شت و جهنم اهلی ،اين خالفت مهان خالفتی است. ارتباط دارد
 . گريد اساس آن صورت می

  .)املنكر آلخرنا كاملنكر ألولنا: (قال الصادق 
کسی که آخرين امام از ما را انکار کند، مهانند : (فرمودند طور که امام صادق  مهان

  )٥().انکار کرده است اين است که اولني ما را

                                                
 .۵۴۳ص: خصال، شيخ صدوق .٤
 .۱۰۴ص: اعتقادات، شيخ صدوق .٥
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کند، که علمای آخرالزمان  ای پيدا می جهت عظمت ويژه  آن از ،بيان و توضيح اين موضوع
، به انکار وجود امامت بعد از امام مهدی حجت روند یو پريوان آنان، و کسانی که دنبالشان م

اند و نسبت به وجود  کمربسته  و يا حمصور بودن امامت در دوازده امام بن احلسن 
امامت و حجج اهلی بعد از وفات  يتدر جهت اثبات حقان ،ها و روايات متواتر و شرعی منت

هايشان هرگز احاديثی را که  ورزند، گويا گوش یغفلت م امام حممد بن حسن عسکری 
در اين  در نکوهش انکار امام منصوب از جانب خدا را نشنيده است، يکی از اين روايات را

 : کنم جا ذکر می
ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال : (، أنه قالالشيخ الكليين بسنده عن اإلمام الصادق 

، ومن زعم ومن جحد إماماً من اهللامن ادعى إمامة من اهللا ليست له، : يزكيهم وهلم عذاب أليم
  .)أن هلما يف اإلسالم نصيباً

خداوند در روز : (کند که فرمودند نقل می شيخ کلينی با اسناد خود از امام صادق 
عذابی  ،سازد و برای آنان یگويد و نه پاکشان م قيامت با سه کس از مردم نه سخن می

کسی که حق او نيست، و  دردناک و رسوا کننده است، کسی که ادعای امامت کند درحالی
برای دو گروه قبل  ،، و کسی که گمان کند از اسالمار کندکه امامی از جانب خدا را انک

 )٦().نصيبی هست

  
که راه ورع و احتياط را در پيش گريند و امامت مهديني  ،حداقل برای آنان شايسته است

  را انکار نکنند، حتی اگر به آنان اعتقاد نداشته باشند، مهان طور که برخی از علمای
ممکن . دليل بر انکار آن نيست ،پس عدم اعتقاد به يک امر. گذشته اين کار را در پيش گرفتند

کند، بلکه احتمال  است که انسان به چيزی اعتقاد نداشته باشد، اما هرگز آن را انکار منی
نسبت  ،آن را به خداوند داند يا اين که علمِ گريد و جايز می را مهواره در نظر میوقوع آن 

  .دهد می
 شود، با شان مربوط می یهر گونه ضرر احتمالی که به دنيا با بينی که می اما متأسفانه

 یانگار شود، سهل اما نسبت به آن چه به آخرتشان مرتبط می ؛کنند کامل برخورد می ياطاحت
                                                

 .۳۷۳ص ۱ج: كافی.٦



    .......................................................۹قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
ی  و مهانند فرقه ؛گريد شان نشأت می اين امر از کمی ورع و ترس از خدا در نفوس کنند و می

اندک در مقابل دنيای فانی فروختند، اين فقها و  يیکه آخرت خود را با ا )٧(،واقفيه
الزمان هستند، آن هم با انکار امامت  ی واقفيه در آخر هان بازگشت به فرقهاپريوانشان خو

 ،، و گمراه کردن مردم و ريشخند و متسخر آنان يشانا يایو اوص  عصر عترت ولی
  .به خاطر جاه و مقام و منصب و اموال و يافنت پريوان فراوان

يابيم، بلکه بر  هيچ دليل شرعی برای حمصور ماندن امامت در دوازده امام منی حال، ينا با
در نسل  مام مهدی عکس داليل شرعی متواتر و بسياری به استمرار امامت بعد از ا

درست است که روايات بسياری مبنی بر اين که امام . کند داللت می ی آنان  گانه دوازده
اما اين به معنای ختم مطلق . اء هستند، وجود دارديو يا اوص خامت ائمه  ،مهدی 

که از  ،است ی ختم مقام خاص و بلند دوازده امام بلکه اين ختم به منزله. امامت نيست
خامته يافته است، مهان طور  آغازشده و با امام حممد بن حسن عسکری   امري املؤمنني

اما ما يقني دارمي که ائمه بعد از ايشان  شده؛ يفاء توصيعنوان خامت اوص به که امام علی 
،ای امام علی ياوص به مقام خاص يا  ،اء بودنييابيم که خامت اوص پس در می ؛باشند می

  .کند، نه به معنای مطلق ينی اشاره میبه حلاظ مع
حاکم هستند نه  کند، داللت می عالوه بر آن، متونی که به امامت نسل امام مهدی 

ی رواياتی هستند که  بقيه ی کننده يانو آشکارکننده و ب يرکنندهتفس يگر،د  عبارت بهحمکوم؛ 
صريح و  یقدر ها به زيرا آن ؛شده به معنای حمصور بودن امامت در دوازده نفر است گمان می

ها آورده  چه در برابر آن که آن درحالی. قابل تأويل نيستندروشن هستند که در اين مورد 
ترين حالت قابل بررسی و اظهارنظر  شود، مهه منت صادرشده از معصوم نيست و در کم می

  .مجع گردد ،است، تا بتواند در برابر نصوص صادره در مورد مهديني
  

امر . که من خواهان نفی موضوع امامت دوازده امام هستم، هرگز دکننر تصو کسی
هنگام وفات به آن  ،در وصيت خويش  اهللا  و رسول امامت در روايات متواتر آمده است

                                                
کردند که ايشان دعاء در زندان هارون ا  ی واقفيه، گروهی بودند که بعد از شهادت امام موسی کاظم فرقه .٧

اند و ايشان مهان مهدی موعود هستند که در آخرالزمان باز خواهند گشت و به اين  اند، بلکه غايب شده وفات نکرده
 . گرديدند  صورت، منکر امامت امام رضا
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است، اما اشکال وارده اين است که امامت  ممسلّ بيت  نزد پريوان اهل، و آن اند کرده اشاره
 .کنند را انکار می  الزمان کنند و امامان بعد از صاحب میدر دوازده امام حمصور فقط را 
  .شود قلمداد می ،عنوان عناد و سرپيچی در برابر منت صريح شرعی  اين سخن به لذا

  
يا وجوب  استمرار امامت بعد از امام مهدی  جوازبينيم که از  را می ءبسياری از علما

امری بديهی و از   حصر امامت در دوازده امام ی مسئلههرچند که . گويند آن سخن می
  !با آن به خمالفت برخاستند؟ ءاست، پس چرا اين علمابوده ضروريات مذهب 

يا وجوب آن معتقدند، چه  اما کسانی که به امکان استمرار امامت بعد از امام مهدی 
  کسانی هستند؟

تعداد ائمه : (گويد می ،۷۷ص  )و متام النعمه ينالد کمال(شيخ صدوق در کتاب  - ۱
کند، مهان طور  کسی است که زمني را پر از عدل و داد می ،دوازده تن است و دوازدمهني نفر
يا پس از او . كه او فرمايد ،و پس از او نيز مهان خواهد بود. که از ظلم و جور پر گشته است

ن باب، اقرار به امامت و اعتقاد ما در اي امامى خواهد بود و يا آن كه قيامت بر پا خواهد شد
  ).فرمايد ،ی پس از آن گانه است و آن چه كه او در باره دوازده ی ائمه

که او به حمصور بودن امامت دوازده  ،دهد صراحت نشان می  به سخنان شيخ صدوق 
و پس از او نيز مهان خواهد بود : (زيرا در اين باب گفته است ؛اعتقاد نداشته است  امام

يعنی اين که ). يا پس از او امامى خواهد بود و يا آن كه قيامت بر پا خواهد شد. فرمايدكه او 
مردد است، پس او نصب امام جديد بيشتر از  ،شيخ صدوق بني نصب امام يا قيام قيامت

سخن  ،نزد دوازده امام ،قطع به حمصور بودن امامت طور را جايز دانسته و به  دوازده امام
ندارد، يقني و   عصر اگر ايشان يقني قطعی در مورد امامان بعد از ولیپس . نگفته است

  .ندارد  اعتقاد قطعی هم در حمصور بودن امامت در دوازده امام
  
برای  و بعد از دولت قائم : (گويد می ۳۸۷ص ۲در کتاب ارشاد ج ،شيخ مفيد - ۲

هيچ کس دولتی نيست، مگر آن چه که در روايت از قيام فرزندش ان شاء اهللا به ارمغان آورده 
صورت قطع و يقني و اثبات به آن پاسخ داده نشده و بسياری از روايات ذکر  است و به



    .......................................................۱۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
يابد، مگر چهل روز قبل از قيام قيامت، روزی که در  که مهدی اين امت وفات منی ،اند کرده

شود و عالمت آن خروج مردگان و قيام ساعت حساب و جزا است، و  مرج می و آن هرج
. خداوند داناتر است، که او ولی توفيق و حق است و از او خواهان عصمت از ضاللت هستيم

  )....کند هدايت می ،او است که ما را به راه راست
کند امامت با وفات امام مهدی  بيان می ،در سخنان خود آشکار است که شيخ مفيد 

 يابد، بلکه ممکن است فرزندش بعد از ايشان  پايان منی دست گريد،   زمام امامت را به
پس شيخ مفيد هم به . رسيدهيقني نبه  ،آمده و البته او در اين امر يتمهان طور که در روا

در اين مورد به يقني نرسيده بود و  اعتقاد نداشته، زيرا حمصور بودن امامت نزد دوازده امام 
چهل روز بعد از وفات  ،يا قيام قيامت ،بعد از ايشان بني قيام فرزند امام مهدی 

 . در ترديد بوده است  الزمان صاحب
 

  .)وال يكون انتهاء دولته إال قبل القيامة بأربعني يوماً... : ( مث إن قول الرسول
مگر چهل روز قبل از  ،برای دولت او پايانی نيست ...: (اهللا   رسول يشفرماسپس 
هيچ تعارض و تناقضی  اين حديث با حکم مهديني از نسل امام مهدی  )٨().قيام قيامت

برای عمر يا و هرگز نگفته  )پايانی نيست دولت اوبرای : (فرمايد یزيرا روايت م؛ ندارد
وابسته نيست، زيرا   به عمر امام و دولت امام مهدی . پايانی نيست ،زندگی ايشان

يابد و حکم مهديني  استمرار می ،يکی پس از ديگری ،بعد از حضرت توسط فرزندان ايشان
  حکم پدرشان امام مهدی طور که حکم دوازده امام است، مهان حکم رسول ،  
اين  ،بنابراين مقصود از روايت. گريند از يک منبع سرچشمه می ی آنان  بود، مهه اهللا 

و . مگر برای آل حممد نيست دولتی  ،تا روز قيامت است که بعد از قيام امام مهدی 
باشند، که در  می هستند و آنان عترت قائم  پنهان نيست که مهديني از آل حممد 

 :حديث ديگر بيان شده است
  

دولتنا آخر . فإن الدنيا مل تبق ألحد قبلنا وال تبقى ألحد بعدنا... : ( اهللا  عن رسول

                                                
 .۴۷۸ص : کتاب سليم بن قيس هاللی، حتقيق حممد باقر انصاری .٨
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ومنا من ولدي من ميأل األرض قسطاً . الدول، يكون مكان كل يوم يومني ومكان كل سنة سنتني
  .)وعدالً كما ملئت ظلماً وجوراً

باقی  ،دنيا هرگز برای احدی قبل از ما و بعد از ما...( :فرمايند یم اهللا   رسول
هر سال، دو  یجا  هر روز، دو روز و به یجا  ها است که به دولت ما آخرين دولت. ماند یمن

کسی است که زمني را پر از عدل و داد  ،از فرزندامن بيت  و از ما اهل. باشد سال می
 )٩().کند، مهان طور که پر از ظلم و ستم گشته است می

 

  .)قبلنا وال تبقى ألحد بعدنا دولتنا آخر الدولفإن الدنيا مل تبق ألحد : ( فقوله
دولت ما . ماند قبل از ما و بعد از ما باقی مني ،دنيا هرگز برای احدی(که  يشانا يشفرما

هستند، مهه به زوال و  که قبل از قيام قائم  یيها يعنی متام دولت). ها است آخرين دولت
، بيت  ماند، مگر برای اهل یهيچ دولتی باقی من گرايند و بعد از قيام قائم  نابودی می

است و آن آخرين دولتی است که تا روز قيامت بر  دولتی که مؤسس آن قائم آل حممد 
 .ماند یپا م

 
بيت هلم دولة إال ملكوا قبلنا لئال  دولتنا آخر الدول، ولن يبق اهل: (قال وعن أيب جعفر 

والعاقبة : (سرنا مثل سرية هؤالء، وهو قول اهللا عز وجلإذا ملكنا : يقولوا إذا رأوا سريتنا
  .))للمتقني

دولتی  بيت  ها است و برای اهل دولت ما آخرين دولت: (فرمايد یم و امام باقر 
اگر : ی ما را ببينند، بگويند ها، شايد هنگامی که سريه ی دولت خنواهد بود، مگر بعد از مهه

: فرمايد یگرفتيم و آن قول خداوند است که م ی آنان را در پيش می سريه ،کردمي حکومت می
  )١٠(.)»و عاقبت از آن پرهيزگاران است«

  
روايت صحيح : (گويد می ۲۹۵ص ۲ج ،شيخ طربسی دراعالم الوری باعالم اهلدی - ۳

                                                
 .۴۲۷ص : کتاب سليم بن قيس هاللی، حتقيق حممد باقر انصاری. ٩

 .۴۷۲-۴۷۳ص : الغيبه شيخ طوسی .١٠
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ماند، جز  یدولتی برای هيچ احدی باقی من بعد از دولت قائم : فرمايد یالسندی هست که م

و روايت به قطع و اثبات نرسيده و بيشتر  شده يتآن که در مورد قيام فرزندش انشاء اهللا روا
 ،يابد، مگر چهل روز قبل از روز قيامت وفات منی اند که امام مهدی  روايات ذکر کرده

ی آن خروج اموات و قيام ساعت است، و  شود و نشانه مرج می و  که در آن روز هرج
  ).خداوند داناتر است

در پايان يافنت امامت با وفات امام  يتسخنان شيخ مفيد و ترديد شيخ طربسی و عدم قطع
  .نزديکی دارند هم با مهدی 
  
 بعد از دولت قائم و : (گويد می ۲۶۶ص ۳ابن ابی فتح اربلی درکشف الغمه ج - ۴

و  شده يترواچه که در مورد قيام فرزندش انشاء اهللا  ماند، جز آن یدولتی برای احدی باقی من
وفات  اند که امام مهدی  روايت به قطع و اثبات نرسيده و بيشتر روايات ذکر کرده

ی آن خروج  شود، و نشانه مرج می و  که در آن هرج ،يابد، مگر چهل روز قبل از قيامت منی
اموات و قيام ساعت است و خداوند داناتر است به آن چه هست، و او ولی توفيق برای حق 

هدايت  ،ی او به راه راست دارمي و به وسيله را مسألت می ،ز او عصمت از ضاللتاست و ا
  ).خواهيم شد

  .و اين کالم مانند کالم شيخ مفيد است که قبالً ذکر کردمي
  
نرسيدمي که بعد  يتما به قطع: (گويد می۱۴۶و ۱۴۵ص ۳ج يلشريف مرتضی در رسا - ۵

شود، بلکه  تکليف بر زمني گزارده می الزمان حممد بن حسن  از وفات حضرت صاحب
زمانی طوالنی را طی کند و جايز نيست که زمان از وجود  ،ممکن است که عامل بعد از ايشان

باشند تا به  یا ائمه ،خالی باشد، بلکه شايسته است که بعد از ايشان ائمه بعد از ايشان 
مر با راه و روش امامت تناقضی حفاظت و صيانت از دين و مصاحل اهل آن قائم باشند، و اين ا

 یامام  آيد که ما واضح و عيان دوازده می چرا که از آن چه موجب تعبد ما است، بر. ندارد
شود، چرا که  منی یامام  هستيم و گفنت اين قول باعث خارج شدن از اصل مذهب دوازده

را ثابت منودمي و اين کسی است که به دوازده امام اعتقاد داشته باشد و ما اين  یامام  دوازده
 ی آن از ديگران جدا فقط ما شيعيان به وسيله ،چيزی است که به طور منحصر به فردی
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  ).يما شده
قطع و يقني  طور  او نيز به. است نياز یکالم شريف مرتضی از هر گونه بيان و توضيح ب

بعد از  یا پايان يابد، بلکه به وجود ائمه اعتقاد ندارد که امامت با وفات امام مهدی 
 .کند نيز اشاره می حضرت 

 
  :گويد می ۵۱۶-۵۱۷ص ۱۰شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرک سفينه البحار ج - ۶
بزرگوارتان  پدر اهللا از  بن رسول يا: معرض کرد به امام صادق : گويد یابو بصري م(

اثين عشر مهدياً ومل : إمنا قال(: فقال. باشند بعد از قائم دوازده مهدی می: شنيدم که فرمودند
 .)يقل اثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا

می از پدرم فرمودند دوازده مهدی و نفرمودند دوازده امام، اما آنان قو: (دحضرت فرمودن
  ).کنند که مردم را به مودت معرفت حق ما دعوت می،ما هستند  يعيانش

اين روايت مبني مقصود روايت ابومحزه و منتخب البصائر است و هيچ اشکالی (: گومي می
. کند، نيست داللت می  در آن و غري از آن که بر وجود دوازده مهدی بعد از امام زمان

 ،هستند تا زمان و زمني قائم و قائمان به امر ايشان  يایاز اوص کنندگان يتزيرا آنان هدا
  ).خالی از حجت اهلی نباشد

داند، بلکه  را جايز می  بعد از امام زمان ،جا نه تنها وجود ائمه شيخ منازی در اينو 
  .ماند یخالی از حجت خدا من ،زيرا زمان و زمني. گويد هيچ اشکالی در آن نيست می

 
، قال بعد أن ساق اثين عشر دليالً على ذرية اإلمام ۷۳ص ۲النوري يف النجم الثاقب جاملريزا 

ومل يصل خرب يعارض هذه األخبار إلّا حديث رواه الشيخالثقة اجلليل الفضل : (... املهدي 
دخل علي بن أيب : "بن شاذان النيسابوري يف غيبته بسند صحيح عن احلسن بن علي اخلراز،قال

إين مسعت جدك : فقال له. نعم: أنت إمام ؟ قال: ، فقال له احلسن الرضا محزة على أيب
أنسيت يا شيخ أو : فقال. ال يكون اإلمام إالوله عقب: يقول) عليهما السالم(جعفر بن حممد 

ال يكون اإلمام إال وله عقب إال : ، إمنا قال جعفرليس هكذا قال جعفر ! تناسيت ؟
صدقت جعلت فداك : فقال له .فإنه ال عقب له علي  سني بناإلمام الذي خيرج عليه احل



    .......................................................۱۵قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
  ".هكذا مسعت جدك يقول

  
ی  بر وجود ذريه ،بعد از اين که دوازده دليل ،۷۳ص ۲مريزای نوری در جنم الثاقب ج - ۷

جز  ،و هرگز خربی معارض با اين اخبار نرسيده... : (گويد یکند، م یذکر م امام مهدی 
نقل  ،يک حديث که شيخ ثقه فضل بن شادان نيشابوری به سند صحيح از حسن بن علی خراز

آيا مشا : عرض کردوارد شد و به ايشان  رضا  امامعلی بن محزه بر ( :گويد یکند و م می
: شنيدم که فرمودند من از جد مشا جعفر بن حممد : عرض کرد. آری: امام هستيد؟ فرمود
آيا  !ای شيخ: فرمود امام رضا . مگر اين که برای ايشان فرزندی باشد ،هيچ امامی نيست

بلکه  ؛نفرمودند طور ينا  جعفر! زنی؟ ای يا خودت را به فراموشی مي فراموش کرده
امامی نيست که فرزندی نداشته باشد، جز آن امامی که حسني بن علی در زمان او : فرمودند

فدايتان شوم، جدتان  ،راست گفتيد: عرض کرد .نيستکند، زيرا برای او فرزندی  خروج می
  . )فرمودند چنين ينا

اين خرب را نقل کرده و گفته مقصود از امامی که  ،شيخ طوسی در کتاب غيبت خود
اء است و يفرزندی ندارد، يعنی آن امام که فرزندی ندارد که امام باشد، و او مهان خامت اوص

کند،  در زمان او خروج می فرزند امامی بعد از خود ندارد، يا کسی که حسني بن علی 
  .است تعارضی ندارد، و خداوند داناتر يادشدهفرزندی ندارد و با اخبار 

  
ترين چيزی که مريزای نوری در کالم خويش گفته است، جايز بودن بيشتر شدن امامان  کم

بلکه هرکس کالم مريزای نوری در جنم الثاقب را خوانده باشد، به . است  از دوازده امام
رسد که مريزای نوری به امامت مهديني از نسل امام مهدی  ت میقطعي  اعتقاد داشته و در

 استدالل پاسخ با اين حديث از امام مهدی  مقام زيرا او در ؛اين جا دچار ترديد شده است
امامی که حسني بن : ذکر کرده و فرموده که وجود  ينا شده، اما باای ندارد، ناتوان  که ذريه

ممکن است بر يکی از  يعنی امام حسني  ؛کند، فرزندی ندارد بر او خروج می ی عل
  .خروج کند ،که فرزندی ندارد ی امام مهدی  از ذريه ،مهديني
  
مهدی  یزود  به: (فرمود )یی فرعون جامعه(در کتاب  باقر صدر  شهيد سيد حممد - ۸
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 کند  س آن ظلم فراعنه و ستم آنان است، ويران میأمتام اسباب فساد و احنراف را که در ر
 يیها های حيات بشری راه کند و در متام عرصه ی عدل و قسط اهلی را تأسيس می و جامعه

ای  وهآيند، که در ميان مردم با سنت و شي سپس بعد از ايشان دوازده خليفه می. کند ترسيم می
 ،روند و در خالل حکومت اين دوازده خليفه اند پيش می کرده یگزار يانبن که حضرت 

جز  چيزی يچرسد که به ه و علم و اخالق می يتای از کمال انسان ی انسانی به درجه جامعه
خداوند ميل و رغبت ندارند و در اين برهه از زمان است که وارثان حقيقی زمني پديدار 

ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ إِنَّ ﴿: تعاىلقال  شوند می
ينابِدمٍ علَاغاً لِّقَوذَا لَبي هبعد از ذکر نوشته ،در زبور«: که خداوند در مورد آن فرمود ﴾ف  

  )١١().»برند می بودمي که زمني را بندگان صاحل من به ارث

  
در اين  ۷۷۹ص ۳در کتاب تاريخ ما بعد از ظهور ج ،صادق صدر شهيد سيد حممد - ۹

و بيشتر روايات که ذکر کردند ايشان  -یمقصود طربس- و اما سخن ايشان ( :گويد باب می
 گويد حجت  و اين روايات را که می... مگر چهل روز قبل از قيامت ،يابد وفات منی

داد که مقصود از  يمخواه پاسخ ؛-يابد وفات می-رفع خواهد شد  ،چهل روز قبل از قيامت
زمان طوالنی بعد از  نيست، بلکه شخص ديگری است که در مدت حجت، امام مهدی 

  .پيدا شده است امام مهدی 
برای اثبات تارخيی، طبق روش ما در بررسی  ءکافی بودن روايات اوليا ی و اما از زاويه... 

اثبات است، زيرا تعداد روايات در اين مورد زياد است و اين روايات   وقايع واضح است و قابل
  .ديگر هستند و تا حد زيادی معنای مشابه دارند يک ی ييدکنندهتأ

را مهان  ءاثبات است و روايات اوليا لقاب يرکه روايات رجعت غ يابيم یو ما نيز درم... 
 ،گونه که هست مهان ،لذا راهی جز تصديق روايات اوليا. بينيم اثبات می طور که شنيدمي، قابل

  ).خنواهيم داشت
  

ميانی کعب بعد از (فصل  ،)معجم موضوعی امام مهدی(شيخ علی کورانی در کتاب  -۱۰
                                                

 .۱۷۵، ص ۳، فصل ۴باب : ی فرعونی جامعه.١١
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کند  داللت می منابع ما،اما احاديث ( :گويد می). کند است و او قريش را نابود می مهدی 

 يابد و بعد از ايشان  ادامه می دست امام مهدی  ها به قرن ،که دولت موعود اهلی
دست مهديني از فرزندان ايشان ادامه خواهد داشت و خداوند در طول حکومت بر زمني  به

در حال ( يايیبه زندگی دن ،به مدت طوالنی و ائمه  خواهد داشت و پيامرب يیها برنامه
رخ  در زمان مهدی   یچنني نزول عيس و هم گردند یم باز) زندگی عادی يا حکومت

در زمان امام مهدی خروج  ،يابند و نيز دجال ايشان مدتی زندگی کرده و وفات می. دهد می
  )١٢().کشد وده و او را میگمراهی او را عالج منت کرده و حضر

  
صحيح نيست و سخنان   منحصر به دوازده امام بيت  پس ترويج اعتقاد پريوان اهل

علمای متقدم و متأخر و معاصر شاهد ديگری بر اين مدعاست، و عالوه بر سخنان آنان 
و حکومت و  ی امام مهدی   ذريه يتدر مورد اثبات حقان ،نصوص و متون شرعی بسياری
به  متونروايت شده است، و نيز قابل توجه است که اين   خالفت ايشان بعد از پدرشان

که  ،رسند، اما من به برکت عدد چهل، به چهل حديث بسنده کردم بيش از چهل حديث می
  .کند روايات به اين عدد مقدس داللت می

درج خواهم کرد که موضوع برای  يزاما ذيل اين چهل حديث، احاديث ديگری ن
  .و از خداوند ياری و توفيق را خواستارمي. خوانندگان عزيز آشکار و روشن گردد

  
  سلم تسليما کثريا املهديني و ل االئمه وآ صلی ا علی حممد و و احلمد رب العاملني و

  یناظم عقيل
  .یهجری قمر ۱۴۳۲/ولمجادی األ /۱۸شب مجعه 
  .یهجری مشس ۱۳۹۰/ ارديبهشت/ ۰۲مصادف با 

                                                
 .ی مهدويت ی الکترونی انتشارات مرکز حتقيقات ختصصی در زمينه برنامه .١٢
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 :حديث اول
أخربنا مجاعة، عن أيب عبد اهللا احلسني بن علي بن سفيان البزوفري، عن علي : الشيخ الطوسي

بن سنان املوصلي العدل، عن علي بن احلسني، عن أمحد بن حممد بن اخلليل، عن جعفر بن أمحد 
املصري، عن عمه احلسن بن علي، عن أبيه، عن أيب عبد اهللا جعفر بن حممد، عن أبيه الباقر، عن 

 :، قال امري املؤمننيبيه ذي الثفنات سيد العابدين، عن أبيه احلسني الزكي الشهيد، عن أبيه أ
يا أبا احلسن، أحضر صحيفة : لعلي  -يف الليلة اليت كانت فيها وفاته  -اهللا   قال رسول(

اثنا  يا علي، إنه سيكون بعدي: اهللا وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع فقال  ودواة، فأمال رسول
عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهدياً، فأنت يا علي أول االثين عشر إماماً مساك اهللا تعاىل يف 

، والصديق األكرب، والفاروق األعظم، واملأمون، واملهدي، فال امري املؤمننيعلياً املرتضى، و: مسائه
: تهم، وعلى نسائيبييت حيهم ومي يا علي، أنت وصيي على اهل. تصح هذه األمساء ألحد غريك

فمن ثبتها لقيتين غداً، ومن طلقتها فأنا برئ منها، مل ترين ومل أرها يف عرصة القيامة، وأنت 
خليفيت على أميت من بعدي، فإذا حضرتك الوفاة فسلمها إىل ابين احلسن الرب الوصول، فإذا 

ته الوفاة فليسلمها إىل حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابين احلسني الشهيد الزكي املقتول، فإذا حضر
ابنه سيد العابدين ذي الثفنات علي، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الباقر، فإذا حضرته 
الوفاة فليسلمها إىل ابنه جعفر الصادق، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه موسى الكاظم، فإذا 

حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد الثقة التقي، حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الرضا، فإذا 
فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه علي الناصح، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه احلسن 

فذلك اثنا عشر .  الفاضل، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه حممد املستحفظ من آل حممد
عشر مهدياً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املقربني له ثالثة إماماً، مث يكون من بعده اثنا 

  .)املهدي، هو أول املؤمنني: اسم كامسي واسم أيب وهو عبد اهللا وأمحد، واالسم الثالث: أسامي
از  ،از ابوعبداهللا احلسني بن علی بن سفيان بزوفری: آمده )١٣(یدر کتاب غيبت شيخ طوس

                                                
 امحد احلسنوصيت و وصی (و ) دفاع از وصيت(و) انتصار وصيت(های  در مورد سند روايت وصيت درکتاب.١٣
 (در اين جا کافی است که ذکر کنيم، مريزای نوری در کتاب .ام به طور مفصل شرح و توضيح داده) النجم

وی در استدالل برای وجود ذريه برای امام . حکم به اعتبار سند روايت وصيت داده است ۷۱، ص۲ج) الثاقب
ده است که در آن بعضی روايتی نقل کر شيخ طوسی، به سند معترب از امام صادق : (آورده استمهدی 
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 ،از جعفر بن امحد مصری ،از امحد بن حممد بن خليل ،از علی بن حسني ،علی بن سنان موصلی
عبداهللا جعفر بن حممد از پدرش باقر از پدرش سيد  از پدرش از ابو ،از عمويش حسن بن علی

کنند که حضرت  نقل می  امري املؤمننيعابدين از پدرش حسني زکی شهيد از پدرش 
 ای ابو: (فرمودند  امري املؤمننيبه  ،در شب وفات خويش اهللا   رسول: فرمودند
تا به اين  ،وصيت خويش را امال کردند و پيامرب). صحيفه و دواتی برای من بياور ،احلسن

باشند و بعد از آنان  دوازده امام می ،ای علی بعد از من: (مقطع از کالم رسيدند که فرمودند
ها  خداوند تو را در آمسان به اين نام، یاولني دوازده امام هست ،و تو ای علی ؛دوازده مهدی
مأمون و مهدی و هيچ  ،فاروق اعظم ، صديق اکرب،املؤمنين امير علی مرتضی،: ناميده است

، مرده و يتمب تو وصی من بر اهل !ای علی. صالحيت اين اسامی را ندارد، کس غري از تو
                                                                                                                                                   

پس : ی فقرات آن، اين مجله است شان آمده است و از مجله به امري املؤمنني در شب وفات وصايای رسول خدا
  ).فرا رسد، آن را به فرزندش، اول مقربني تسليم کند) امام مهدی(چون هنگام وفات وی 

ال دارد و ممکن نيست که در صدور چنني مريزای نوری از بزرگان علما است و يد طواليی در علم حديث و رج
و اين چنني شهادت چنني عاملی که در علم و تقوايش مهه متفق هستند، .حکمی بدون علم و درايت، امهال کرده باشد

  .کالمی خمتصر و مقامی عظيم دارد
ايت قابل برای بررسی احوال رجال سند روايت، هدف آن است که ببينيم آيا آن شخص معترب است، و در نقل رو

و هنگامی که به اين نتيجه رسيدمي که راويان سند روايت معترب هستند، مقصود حاصل است و . اعتماد هست يا خري
چرا که هدف از بررسی احوال رجال سند يک روايت، وصول به مهني نتيجه . ی کالم ضرورتی ندارد بيش از آن اطاله

  .است
مهان گونه که سيد خويی بارها در معجم . در اعتماد به راويان است ی حلی حکم مريزای نوری بر مبنای روش عالمه

ها مدح يا ذمی  ای است؛ که در مورد آن ی راويان شيعه ی حلی اعتماد به مهه ی عالمه خود ذکر کرده است، شيوه
ميه ی اما ها شيعه ی آن شيخ طوسی در مورد رجال سند روايت وصيت، شهادت داده است که مهه. وارد نشده است

واين مهان . اند نقل شده) يا شيعه(ی رواياتی نقل کرده که از طريق خاصه  چرا که اين روايت را در زمره. اند بوده
ی حلی است که بنای آن اعتماد بر متام راويان شيعی است، تا جايی که در مورد آنان مدح يا ذمی وارد  ی عالمه شيوه

  .نشده باشد
، مهان مفهومی است که شيخ علی منازی شاهرودی، در مورد اعتبار وصيت آورده به مهني ترتيب حکم مريزای نوری

ی آنان است، مهان گونه که در شرح احوال بعضی از رجال سند  است که بر مبنای اعتبار راويان آن و صحت عقيده
  .وصيت، بر آن تصريح منوده است

آمده ) انتصار وصيت(ال سند وصيت، در کتاب ها و منابع آن مهراه با شرح احوال تک تک رج ی اين تفصيل مهه
 .تواند به آن مراجعه کند است و هر کس خبواهد، می
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باقی گذاری، فردای  ،مهسری منها را که تو به  بر زنامن، هر کدام از آن ها هستی و ی آن زنده

مرا  وقت  يچمن از او مربا هستم و ه ،و هر کدام را که طالقش دادی بيند یمرا مقيامت 
و تو بعد از من خليفه و جانشني من بر  ؛قيامت خنواهم ديد ی بيند، و من نيز او را در عرصه منی

ل تسليم کن، و اگر امتم هستی و اگر زمان وفاتت رسيد، آن را به فرزندم حسن بر وصو
وفاتش رسيد، آن را به فرزندم حسني شهيد مقتول تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، به فرزندش 

علی تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، آن را به فرزندش حممدباقر  )١٤(سيد عابدين ذی الثفنات
تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، به فرزندش جعفر صادق تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، به 

تسليم کند،  رضا یفرزندش موسی کاظم تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، آن را به فرزندش عل
مد ثقه تقی تسليم کند، و اگر وفاتش رسيد، آن را به و اگر وفاتش رسيد، آن را به فرزندش حم

فرزندش علی ناصح تسليم کند، و اگر زمان وفات او رسيد، آن را به فرزندش حسن فاضل 
 از آل حممد  شده نگاه داشتهحممد  ،تسليم کند، و اگر زمان وفاتش رسيد، آن را به فرزندش

که اگر زمان ،بعد از او دوازده مهدی است سپس . باشند ها دوازده امام می تسليم کند، و آن
اول مقربني تسليم کند، که سه نام دارد، نامی مهنام من و نام  ،وفاتش رسيد، آن را به فرزندش

  )١٥().پدرم و آن عبداهللا و امحد است و نام سومش نيز مهدی است و او اولنيِ مؤمنان است
 امحد احلسنوصيت و وصی ( یها از نظر منت و سند در کتاب ،در مورد وصيت مقدس

( و)هرکس . ام به طور مفصل شرح و توضيح داده )يتانتصار وص(و  )يتدفاع از وص
به مهني کالم  ،و در اين جا. خواهان احاطه به اين مطالب است، به کتب مذکور مراجعه کند

  :کنم بسنده می
ی  خامت ائمه کند که دوازده مهدی بعد از اعالم می ،صورت آشکار اين حديث شريف به

دوازده امام  ،ای علی بعد از من. (باشند می گانه امام حممد بن حسن عسکری  دوازده
 بر وجود ذريه برای امام مهدی  ،و نيز اين حديث )باشند و بعد از آنان دوازده مهدی می

دوازده  ،سپس بعد از ايشان: (فرزند حضرت است) امحد(که اولني مهديني  ؛کند داللت می
اول مهديني تسليم کند، که سه  ،که اگر زمان وفاتش رسيد، آن را به فرزندش ؛مهدی است

                                                
اين . است) ها صاحب پينه(است؛ که به معنای  ذی الثفنات، يکی از القاب امام زين العابدين علی بن حسني  .١٤

 . های طوالنی پينه بسته بود رفته که پيشانی ايشان بر اثر سجده لقب از آن جهت برای ايشان، به کار می
 .۱۵۰ص: غيبت شيخ طوسی. ١٥
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نام دارد، نامی مهنام من و نام پدرم و او عبداهللا و امحد و نام سومش مهدی است و او اولني 
  ).مؤمنان است

  
مهدی ی امام  آشکار است که نه فقط اولني مهدی، بلکه متام دوازده مهدی از ذريه

 بيت  اين امر نزد اهل ؛کنند، ذکر خواهم کرد امر داللت می ينروايتی را که بر ا. باشند می
تا روز  ی امام حسني  مشخص است و هيچ شکی در آن نيست، زيرا امامتی که از ذريه

ی تعلق نداشته است، تا اين که به امام زمان و ئقيامت استمرار يافته است، به عمو يا برادر يا دا
رسيده است و حديث وصيت  حجت بر متام انس و جن امام حممد بن حسن عسکری 

، اول مهديني واگذار امحدبه فرزندش  کند که امامت بعد از امام مهدی  داللت می
  . هدیمهني گونه تا آخرين م. است  امحدی  از ذريه ،پس حتماً مهدی دوم. شود می

ال تعود اإلمامة يف أخوين : (، أنه قالفقد أخرج الشيخ الكليين بسنده عن أيب عبد اهللا 
وأُولُواْ ﴿ :بعد احلسن واحلسني أبداً، إمنا جرت من علي بن احلسني كما قال اهللا تبارك وتعاىل

ابِ اللّهتي كضٍ فعلَى بِبأَو مهضعامِ بحفال تكون بعد علي بن احلسني  )١٦(،﴾اَألر  إال يف
  .)األعقاب وأعقاب األعقاب
امامت بعد از : (کند که فرمودند نقل می از امام جعفر صادق  ،شيخ کلينی با اسنادش

جاری گشته  و از علی بن حسني  گردد یمن هرگز در مورد دو برادر باز ،حسن و حسني
بعضی بر بعض  ،خويشاوندان در کتاب خداو مراتب ( است، مهان طور که خداوند فرموده

يابد، مگر در اعقاب و  ادامه منی و بعد از علی بن حسني )١٧().است  ديگر مقدم شده
 )١٨().اعقاب اعقاب

ال جتتمع اإلمامة يف أخوين بعد احلسن : (أنه قال وأخرج أيضاً بسنده عن أيب عبد اهللا 
 .)واحلسني إمنا هي يف األعقاب وأعقاب األعقاب

گردد، بلکه آن  در دو برادر مجع منی ،امامت بعد از حسن و حسني: (و نيز حضرت فرمودند

                                                
  .۷۵: األنفال .١٦
 .۷۵: نفالاأل.١٧
 .۲۸۵ -۲۸۶، ص ۱ج: کافی.١٨
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  )١٩().است ،در نسل آنان و نسل نسلِ آنان

  
تکرار شده است، اشاره به نسل ائمه و  ،که در روايت) ها نسل( ،)اعقاب(ی  و اين کلمه
و نسل ) نسلِ آنان(ی اعقاب  يعنی نسل ائمه در اين روايات با کلمه. دارد نسل مهديني 

  .مشخص شده است) نسلِ نسلِ آنان(ی اعقابِ اعقاب  مهديني با کلمه
  

:حديث دوم  
ومما جاز يل روايته أيضاً عن : السيد اءالدين النجفي يف كتابه منتخب األنوار املضيئة، قال

إن منا بعد : (أمحد بن حممد األيادي ، يرفعه إىل علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أيب عبد اهللا 
  .)اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني  القائم 

و روايتی ديگر از : گويد می)٢٠(در کتاب خويش منتخب األنوار املضيئه ،جنفی ينسيد اءالد
 )٢٣(از پدرش )٢٢(علی بن عقبه :هست که جايز است آن را نقل کنم )٢١(امحد بن حممد االيادی

                                                
 .۲۸۶، ص ۱ج: کافی .١٩
ی سيد اء الدين جنفی  نوشته) األنوار املضيئة(، کتاب منتخب و خمتصری از کتاب )منتخب األنوار املضيئة(کتاب . ٢٠
رود و عالمه جملسی در حبار األنوار، و ديگر علماء بدان اعتماد دارند  باشد و اين کتاب از اصول معتمد به مشار می می

نقل ) األنوار املضيئة(بصائر الدرجات، مهني روايت را از مؤلف طور که از حسن بن سليمان حلی در خمتصر  مهان
در غيبت ) الشفاء واجلالء(و سيد اء الدين جنفی و غريه از کتاب امحد بن حممد االيادی، کتابی حتت عنوان . کند می

توصيف کرده و در کتاب غيبه خود از آن نقل کرد پس ) حسن(بوده و شيخ طوسی اين کتاب را  امام مهدی 
کند او نيز  چنني االيادی از ثقه علی بن عقبه نقل می کند و هم اين روايت در باب توثيق اعتماد متقدمني کفايت می

ی بني  کند، لذا عدم شناخت واسطه صاحب کتاب است و ابن عقبه از پدرش که او نيز صاحب کتاب بوده روايت می
االيادی و ابن عقبه برای جلبِ اعتماد ثقات و بزرگان مذهب در خصوص کتابش و نقل و استحسان از آن، به سبب 

 .وجود روايات صحيح ديگر با مهان منت يا مضمون اين روايت، ضرورتی نداشته است
او را  ۲۴۰به مشاره  ۹۷يادی است که جناشی در صامحد بن علی رازی خضيب اال -يا ابوعلی -او، ابوعباس .٢١

گونه نبوده و گفته  هرگز آن: امحد بن علی ابو عباس رازی خضيب االيادی، اصحاب ما گفتند: (ذکر کرده و گويد
در غيبت و کتاب الفرائض، کتاب اآلدب ) الشفاء واجلالء(منائی شده و برای او کتاب  گوئی و بزرگ در آن غلو: شد

  .پايان). مد بن حممد از حممد بن امحد بن داوود ما را از کتبش با خرب کردهاست که حم
امحد بن علی خضيب االيادی مکنی به ابا : (ذکر کرده و گويد ۹۱به مشاره  ۷۶و شيخ طوسی در الفهرست ص

سن الشفاء العباس است و به او ابوعلی رازی، گفته شده، هرگز در حديث ثقه نبوده و متهم به غلو است و کتاب ح



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................ ۲۴
 

                                                                                                                                                   
اجلالء در غيبت،کتاب الفرائض، کتاب اآلداب را داشته که حسني بن عبيد اهللا از حممد بن امحد بن داوود و هارون  و

  .ها مطلع کردند تلعکربی مهگی ما را از آن
و اين ها نسبت داده  آشکار است که جناشی هرگز به ضعف آن مرد يا غلو او يقني نداشته بلکه به نقل و قول: گومي می

  .باشد چه بدو نسبت دادند می به عدم يقني او به آن
، )و قائمان بعد از او(زنی اهل قم و غريشان به غلو اعتماد کرد و در مورد آن در حتقيق روايت  توان به مت و منی

سخن گفتم بلکه آن احتماالً برخاسته از ستايش و مدح متهم بوده؛ زيرا اهل قم و غريشان، مهواره راوی را به جمرد 
غلوگو و ضعيف ) راوی را(کردند  بق اجتهاد غلوشان روايت میها را ط که آن روايت فضايل و کرامات اهل بيت 

  .ای بزرگان از مجله بهانی و غريه ارائه شد و ختم کالم در باب اين موضوع از عده. مشردند در حديث می
که علّت اامشان به غلو و ضعف را کشف کرده و آن را از طريق  پس ممکن نيست به تضعيفشان اعتماد شود تا اين

) ثقه(، در يکی از اسانيد رواياتش او را به ۲۵۰مد، ثابت کند و سيد اء الدين جنفی در منتخب األنوار املضيئة صمعت
: گويد -يکی از وکيالن مذکور -از حممد بن صاحل مهدانی از ثقه امحد بن حممد األيادی : (توصيف کرد و گفت
  پايان...). نوشتم برای صاحب الزمان 

) شيخ فقيه(او را به ) األنوار املضيئة(نقل کرده که مؤلف  ۳۰ص ۱ی مشاره  در حاشيه) منتخب األنوار املضيئة(و حمقق 
امحد بن حممد األيادی که از او : (... را بدو نسبت داده و اين منت کالم است) الشفاء واجلالء(توصيف کرده و کتاب 

از  - ۸ضمن ب  ۲باب امامت، فصل  -)نوشته شده(ر األنوار املضيئة کند و د در مواضع متعدد اين کتاب روايت می
  پايان ). او به عنوان شيخ فقيه امحد بن حممد األيادی مصنف کتاب الشفاء واجلالء ياد کرده است

پس شکی در وثاقت اين مرد حداقل در چنني روايات و آن دست که بر حسن عقيده و مواالتش داللت دارند، باقی 
 . ماند منی
علی بن عقبه بن خالد اسدی، ابواحلسن مولی : (آن را ثقه دانسته و گويد ۷۱۰به مشاره  ۲۷۱جناشی در ص .٢٢

کنند، امحد بن  ست که مجاعت از آن روايت می روايت کرده، برای او کتابی کوفی، ثقه ثه است از امام صادق 
حممد جراح از حممد بن مهام از محيد بن زياد از حممد بن تسنني از عبد اهللا بن حممد حجال از علی بن عقبه در کتابش و 

 پايان). ست که سعد ذکر کرده است برای پدرش عقبه نيز کتابی
 عقبه بن خالد اسدی کوفی، از امام صادق : (او را ذکر کرده و گويد ۸۱۴ به مشاره ۲۹۹جناشی ص .٢٣

  .روايت کرده، و دارای کتاب است
حممد بن علی بن متام از ابوجعفر امحد بن حممد بن الحق از امحد بن حسن بن علی بن فضال از پدرش از : حسني گويد

  پايان). اده استعلی بن عقبه از پدرش عبه بن خالد به ما از آن کتاب خرب د
عقبه : (گويد ۹۴۳۲به مشاره  ۲۴۷-۲۴۸ص ۵و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال احلديث ج

 از او از امام صادق  ۱۲۵ی يونس ص است که در تفسري العياشی سوره از اصحاب امام صادق : بن خالد
ی  سوره ۲۰۶ص ۲و در ج ۱۳۲-۱۴۲ص ۳و کمبا ج ۱۸۵-۱۸۶ص ۶در مدح و جاللش روايت شده، وجد ج

رعد و دارای کتاب است که حسن بن علی بن فضال از پدرش از پسرش علی بن عقبه از پدرش روايت کرده و امام 
و در باب حسن و کمال او در السفينه  ۱۰۳ص ۲۷، وجد ج۳۷۹ص ۷بر او رمحت فرستاده، کمبا ج صادق 



    .......................................................۲۵قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
دوازده مهدی  بعد از قائم  ،مهانا از ما: (فرمود عبداهللا امام صادق  کند که ابو نقل می

  )٢٤().است از فرزندان حسني 
گانه و مهديني  دوازده ی و اين روايت مهان معنی روايت وصيت است و از حيث اثبات ائمه

دوازده مهدی  کند که بعد از قائم  گانه مانند آن است، زيرا بر اين امر داللت می دوازده
گانه، دوازده مهدی خواهند بود و اين که وجودشان از  دوازده ی يعنی بعد از ائمه. دنباش می

تا  ی حسني  تأکيدی بر اين اصل است که امامت از ذريه ،است ی امام حسني  ذريه
رسيده است،  روز قيامت است و از آن جا که امامت به امام مهدی حجت بن احلسن 

مهديني  ،و شايد خداوند به اين جهت. يابد ی حضرتش انتقال می نيز به ذريه بعد از ايشان 
قرار داده تا پاداش دنيوی ايشان به خاطر قتل و  ی حسني  را تا روز قيامت از ذريه

و هتک ساحت مقدس ايشان در روز عاشورا باشد، و اين امر در دعای روز  یشکن حرمت
  :ذکر شده است سوم شعبان، روز والدت امام حسني 

وصياء واألاملعوض من قتله أنّ األئمة من نسله، والشفاء فی تربته، والفوز معه فی أوبته، ...(
  .)...هم وغيبتهمن عترته بعد قائم

                                                                                                                                                   
در مورد او و عثمان و معلی تقدمي شده که  ام صادق ی عثمان بن عمران، فرمايش ام ذکر شده و در ترمجه

هائی که ما را دوست دارد و ما نيز دوستشان دارمي، خداوند مشا را با ما  خوش آمديد، خوش آمديد، چهره: فرمودند
ای : کند که بدو فرمود را روايت می اخل و کلينی در صحيحی فرمايش امام صادق . در دنيا و آخرت قرار دهد

  پايان). کنيد پذيرد جز اين امری که بر آن سري می خداوند در روز قيامت از بندگان چيزی منی عقبه،
حممد بن مسعود از عبد اهللا بن : (کند و کشی روايتی در مدح او ذکر کرده که بر حسن عقيده و مواالتش داللت می

داند راه ما  ما خادمی دارمي که منی: معرض کرد به امام صادق : حممد از الوشاء از علی بن عقبه از پدرش گويد
کنيد، گريه  نه سوگند به چيزی که هرگاه يادش می: گويد چيست پس اگر گناهی کند و خبواهد قسم خبورد می

 ۲ج: اختيار معرفة الرجال شيخ طوسی). ی ما اهل بيت رمحت کند خداوند مشا را به واسطه: حضرت فرمود. کنيد می
  .۶۳۴ص

من و معلی و عثمان بن عمران : (کند بر بزرگی منزلت عقبه بن خالد داللت داشته را روايت می چه و شيخ کلينی آن
هائی که ما را  خوش آمديد، خوش آمديد، چهره: (وارد شدمي وقتی ايشان ما را ديدند فرمودند بر امام صادق 

: گومي می. ۳۴ص ۴ج:الکايف). ار دهددوست دارد و ما نيز دوستشان دارمي، خداوند مشا را با ما در دنيا و آخرت قر
 ۱ج: کند و عقبه بن خالد و فرزند در اسناد تفسري قمی در زکاوت و وثاقت تو را کفايت می و کالم اهل بيت 

 .در تفسري بسمله ذکر شدند ۲۷ص
 .۱۴۸، ص۵۳ج: ، حبار األنوار۴۹ص: ، خمتصر بصائر الدرجات۳۵۳-۳۵۴ص: منتخب األنوار املضيئة .٢٤
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در عوض کشته شدن او، امامان از نسل او هستند، و شفا در خاک او است، و ...(
غيبت او از نسل او و اوصيای بعد از قائم آنان و رستگاری با او در بازگشتش خواهد بود، 

  .)...خواهند بود،
  .خواهد آمد ،مهان طور که ذکر آن

  
:حديث سوم  

يعين  - يقوم القائم منا: (، أنه قالأخرج القاضي النعمان املغريب، عن علي بن احلسني 
  .)-يعين من األئمة من ذريته  -مث يكون بعده اثنا عشر مهدياً-املهدي 

قائم از ما : (کند که حضرت فرمودند نقل می از علی بن حسني  )٢٥(قاضی نعمان مغربی

                                                
ابوحنفيه نعمان : (، برای او ترمجه کرده و گويد۱۰۳۴به مشاره  ۳۳۵-۳۳۶ص ۲ج: عاملی در أمل اآلملحر . ٢٥

باشد که امري خمتار مسبحی در  ی بزرگوار مشار اليهم می عبد اهللا حممد بن منصور بن امحد بن حيوان يکی از ائمه بن ابی
های معدودی داشته از مجله  زيد بر ان بود و تصنيفاز اهل علم و فه و دين و م: (تاريخ او را ذکر کرده و گويد

شود و در  و مذهب مالکی داشته سپس به مذهب امامی منتقل می. پايان -اصول املذاهب و غريه) اختالف(کتاب 
ابتدای دعوت کتابی برای بندگان تصنيف کرد و کتاب االخبار يف الفقه وکتاب االختصار يف الفقه و ابن زوالق در 

و پدرش نعمان بن حممد قاضی در ايت : ی ابواحلسن علی بن نعمان مذکور گويد مصر در ترمجه) قضاة(ر کتاب اخبا
فضل از اهل قرآن و عامل به معانی آن و عامل به وجوه فقه و به اختالف فقهاء و لغت و شعر، دانا و عارف به احوال 

ايت و حسن تأليف در قالب کتب نگاشت و در  مردم با عقل و انصاف بود و از برای اهل بيت، هزاران برگه در
داد، به ابوحنفيه ومالک و علی شافعی و ابن سريج،  هائی می مناقب و مثالب کتابی نيکو نوشت و بر خمالفان پاسخ

ی فقهی ملقب به منتخبه بود و  و از برای او قصيده پاسخ داده، کتاب اختالف فقهاء و پريوزی از برای اهل بيت 
فريقا به ديار مصری رسيد آکه به  بن منصور بود و هنگامی) دمع(متيم ) ابی(نشني عزيز  ی مذکور مالزم هم هابوحنفي

در مصر وفات يافت و متام اين ماجرا را ابن  ۳۶۳مهراهش بوده و مدتی نگذشت که سر اجنام در تاريخ رجب سال 
  .خلکان ذکر کرده است

نعمان بن حممد بن منصور، قاضی مصر : (، ترمجه کرده و گويد۵- ۱۴ص ۴ج: و سيد حبر العلوم در الفوائد الرجالية
: ی شيعه کتابی تصنيف کرده از مجله در آغاز امر مذهب مالکی داشت سپس به مذهب امامی منتقل شد و بر طريقه

غريشان  حنفيه و مالک شافعی و چون ابی هائی بر فقهای عامه هم و در آن و در غريه پاسخ) دعائم اإلسالم(کتاب 
او بر علم و فقه و دين و خواص و مزيد بر آن بوده : (از قاضی نعمان ذکر کرده) تاريخ مصر(عرضه داشته و صاحب 

 ی بعد از امام صادق  که در آن از ائمه کتاب بسيار نيکو و حمتوايش قابل تصديق بوده جز اين) الدعائم(و کتاب 



    .......................................................۲۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
 .باشند سپس بعد از ايشان دوازده مهدی می) امام مهدی ( کند، بيت قيام می ما اهل

  )٢٦())از نسل امام مهدی  ،مهديني(
کند و در تصديق دوازده مهدی بعد  هم چنني اين روايت، روايت مقدس وصيت را تأييد می

و دوازده مهدی   با آن مشترک است و مهراه با آن وجود دوازده امام از امام مهدی 
 رساند را به اثبات می.  

  

  :حديث چهارم
 

حدثنا حممد بن أيب عبد اهللا : حدثنا علي بن أمحد بن حممد بن عمران الدقاق ، قال: الصدوق
حدثنا موسى بن عمران النخعي ، عن عمه احلسني بن يزيد النوفلي، عن علي بن : الكويف ، قال

  يا ابن رسول): عليهما السالم(قلت للصادق جعفر بن حممد : (أيب محزة ، عن أيب بصري ، قال
اثنا عشر : إمنا قال :يكون بعد القائم اثنا عشر مهدياً، فقال: أنه قال ، إين مسعت من أبيك اهللا

  .)إثنا عشر إماماً، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إىل مواالتنا ومعرفة حقنا: مهدياً، ومل يقل
اهللا  عبداهللا یاز حممد بن اب ،علی بن امحد بن حممد بن عمران دقاق: فرمايد یشيخ صدوق م

 )٢٨(،محزه یاز علی بن اب )٢٧(،از عمويش حسني بن يزيد نوفلی،از موسی بن عمران خنعی ،کوفی
                                                                                                                                                   

کرد چيزی روايت  منصوب از جانب آنان در مصر حکومت می به سبب هراس از خلفای امساعيلی جائی که قاضی
  ).دالن پوشيده نيست نکرده اما او از ورای تقيه به آشکار ساخنت مذهب خود اقدام کرده و اين امر بر صاحب

کالم مفصل را عرض کرده و بر آن مدح و ثنا گفته و ) دعائم اإلسالم(و مريزا نوری در باب آن و در مورد کتابش 
مراجعه شود ۱۲۸-۱۵۹ص ۱ج: به خامتة املستدرک. تش را ثابت کرده استامامي. 
 .۴۰۰، ص۳ج : شرح األخبار، قاضی نعمان مغربی .٢٦
حسني بن يزيد بن حممد بن عبد امللک نوفلی نوفل : (وی را ذکر کرده و گويد ۷۷مشاره  ۳۸جناشی در ص .٢٧

جا وفات يافت و قومی از اهل  گزيد و مهان النخع، مواليشان کوفی ابو عبداهللا، شاعری اديب بود و در ری سکنی می
داللت کند، او صاحب  قم گفتند که او در آخر عمرش غلو کرده واهللا اعلم و روايتی از وی نديدمي که بر اين امر

کتاب تقيه است، و ابن شاذان از امحد بن حممد بن حييی از عبد اهللا بن جعفر محريی از ابراهيم بن هاشم از حسني بن 
  پايان). يزيد نوفلی از وی روايت کرده و کتاب سنت برای اوست

يزيد نوفلی، دارای کتاب حسني بن : (وی را ذکر کرده و گويد ۲۳۴مشاره  ۱۱۴ص: و شيخ طوسی در الفهرست
عبد اهللا از وی  مان از آن کتاب به ما خرب دادند، از ابومفضل از بن بطه از امحد بن ابی ای از اصحاب  است که عده

  پايان). روايت کرده است
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ای : (معرض کرد صادق  به امام جعفر بن حممد: که گفته است کند ینقل م بصري از ابو
حضرت ). دوازده امام است، بعد از قائم: من از پدرتان شنيدم که فرمودند ،اهللا  فرزند رسول

دوازده مهدی و نفرمودند دوازده امام، لکن آنان قومی از شيعيان ما : پدرم فرمودند: (فرمودند
  )٢٩().کنند که مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت می ،هستند

امامت  ممکن است کسی که از حقيقت غافل است، تصور کند که امام صادق 
بر کالم پدر خويش امام   اما حقيقت اين است که امام. را نفی کرده است مهديني 

                                                                                                                                                   
و ابراهيم : ... حسني بن يزيد: (او را ثقه دانسته و گويد ۳۷۱۵مشره  ۱۲۲ص ۷ج: خوئی در معجم رجال حديث

، و ۱حديث  ، در دعای احلمام و لعنش بر قاتل حسني ۳۰باب : کامل الزيارات. از وی روايت کرده بن هاشم
خداوند به : (ی خداوند ی النحل در تفسري فرموده سوره: از امساعيل بن مسلم و از موسی بن عمران در تفسري قمی

  پايان). کند ، روايت می...)کند عدالت و احسان امر می
و : (... گويد ۲۳ص ۴ج: رجال حديث در مورد ديگری در تصحيح يکی از طرق شيخ طوسی و خوئی در معجم

ها حسني بن يزيد نوفلی  چون طريق صدوق به سوی آن صحيح بوده و هرچند که در آن چگونه بوده، طريق شيخ هم
آيد و طريق  چه می نمبنی بر آ: بوده؛ زيرا ثقه است و در اسناد علی بن ابراهيم بن هاشم در التفسري واقع گشته

 پايان ). صدوق به سوی آن در امساعيل بن مسلم است
کند  چه از ثقات در نقل روايت می محزه در ميان واقفه، دليلی برای عدم اعتماد به آن وجود علی بن ابی: گومي می .٢٨

  :ثقه دانستندنيست و اين مهان چيز مشهور در بني قوم بوده و لذا شيخ طوسی در عده و ديگر علماء آن را 
چه گفتيم طائفه به اخبار فطحی مثل عبد اهللا  و به سبب آن: (گويد ۳۸۱ص ۱ج): ق.ط(شيخ طوسی در عدة األصول 

فضال  چه بنی و عثمان بن عيسی و بعد از اينان آن محزه و علی بن ابیبن بکري و غريه و اخبار واقفه مثل مساعه بن مهران 
  پايان). چه که در مورد آن هيچ خالفی نزدشان نيست  وايت کردند و آنمساعه و طاطريون و غريشان ر و بنی

علی بن محزه واقفی است و عمار فطحی به رواياتشان عمل : گفته نشده: (گويد ۹۴ص ۱ج: و حمقق حلّی در املعترب
است؛ زيرا  وجهی که به سببش به روايت ثقه عمل شده، پذيرش اصحاب و انضمامش به قرينه: گوئيم کند؛ زيرا می منی

جا  ورزيد و اين معنا در اين گشت امتناع می اگر چنان نبود، عقل از عمل به خرب ثقه در صورتی که در قول ثقه منی
هر : جا عمل کرده بودند و هرچند گفته شود طور که در آن موجود است و اصحاب به روايت اينان عمل کردند مهان

که  طور که روايت ثقه در برخی مواضع متعلل به اين مهان: بگوئيم. ردهيک از آنان، روايت را در برخی مواضع رد ک
بينی که مملو از روايت علی مذکور و عمار  ها را می شد آن خرب واحد بوده را رد کردند وگرنه کتب اصحاب معترب می

  پايان). ش عمل کردنداست و ما هرگز از فقهاميان نديدمي که دو روايت را رد کنند بلکه برخی از مفتيان به مضمون
محزه در اسناد تفسري قمی که مؤلفش به وثاقت متام راويانش گواهی داده و مريزا  عالوه بر وقوع علی بن ابی: گومي می

 .مراجعه شود. و ما بعد آن وی را ثقه اعالم کرده ۴۶۴ص ۴ج: نوری در کالم طوالنی در خامتة املستدرک
 .۳۵۸ص : کمال الدين و متام النعمة .٢٩
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و اين که امام  )دوازده امام: (و نفرمودند )دوازده مهدی: (کند که فرمودند تأکيد می باقر 
چرا که برای کالم . به معنی نفی امامت از مهديني نيست )دوازده امام: (نفرمودند باقر 
ها و غايات و رموزی فته است و فرمودند که کالم ايشان هفتاد وجه  حکمت بيت  اهل

  .مقصودی است ،دارد و از هر وجه برای آنان
  

سخن  ،ه از امر مهدينيصورت تقي به ،ها یمهواره در حضور برخ و امام صادق 
و هرگز از مهواره در کتمان و راز ماندن امر مهديني کوشا بودند،  فرمودند، زيرا ائمه  یم

و مقصود از اين . آوردند، مگر به داليل خاص برای مؤمنان به اين امر آن سخن به ميان منی
 گانه ی دوازده تر آن است که مقام امامت ائمه تر و وسيع کامل یدر معنا سخن امام صادق 

 گانه برتر از مقام امامت مهديني دوازده  و امام صادق . است  خواهان نگهداری
ها قدرت درک  زيرا هنوز زمان آن نرسيده بود و ممکن بود که عقل. اين امر بودند يتونو مص

  . و فهم و حتمل آن را نداشته باشند
  

سخن به  از امامت مهديني  ،در اخبار و روايات و دعاهای خويش  اطهار ی و ائمه
حال اگر بگوييم که اين روايت . آوردند، و مهديني را حتت تکفل خود قرار داده بودند ميان می

کند، باز هم اين روايت تصريح قطعی بر اين امر ندارد  متشابه است و امامت مهديني را نفی می
واهند بر اين روايت حاکم خ ،کنند و روايات ديگری که صراحتاً امامت مهديني را اثبات می

  .بود و اين روايت را تفسري خواهند منود
من رد متشابه القرآن إىل حمكمة هدى إىل صراط : (، أنه قالوقد روي عن الرضا 

إن يف أخبارنا متشااً كمتشابه القرآن وحمكماً كمحكم القرآن، فردوا متشاها : مستقيم، مث قال
  .)اإىل حمكمها، وال تتبعوا متشاها دون حمكمها فتضلو

گرداند، هدايت يافته و  هر کس متشابه قرآن را به حمکم آن باز: (فرمودند امام رضا 
هم چون  ،ما دارای حمکم و متشابه ياتاخبار و روا: (سپس فرمودند). در صراط مستقيم است

و هرگز متشابه را بدون  يد؛گردان پس متشابه آن را به حمکم آن باز. حمکم و متشابه قرآن است
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  )٣٠().آن تبعيت نکنيد، چرا که گمراه خواهيد شدحمکم 
  

خامت و  کند که امام  شود که معنی رواياتی که داللت می چه ذکر شد، روشن می از آن
که ايشان خامت مقام امامت و خالفت و  ،اء است، به معنی اين استيآخرين ائمه يا خلفا و اوص

است، نه به معنای نفی امامت و خالفت و   گانه دوازده ی ای خاص مربوط به ائمهياوص
عنوان خامت  به ،در روايات بسيار املؤمنين  مهان طور که امير. وصيت بعد از ايشان 

  :اند اء وصف شدهياوص
  

قال : (، قالعن علي بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أيب طالب 
لك مثله غري إنه قال ال نبوة بعدك، أنت  يا علي، ما سألت ريب شيئاً إال سألت:  رسول

  .)خامت النبيني وعلي خامت الوصيني
نقل فرمودند که  طالب  علی بن موسی بن جعفر از پدرش از پدرانش از علی بن ابی

از خداوند طلب نکردم، مگر  چيز  يچای علی، ه: (فرمودند اهللا   رسول: حضرت فرمودند
بعد از تو نبوتی نيست و تو  ،که به من فرمود جز اين. آن را برای تو طلب کردم که مثل اين

  )٣١().اء استيخامت انبيا هستی و علی خامت اوص

  

  .)أنا خامت النبيني، وعلي خامت الوصيني: ( اهللا  وعن رسول
  )٣٢().اء استيمن خامت انبيا و علی خامت اوص: (فرمودند اهللا   چنني رسول هم
  

املؤمنين  وذكر امير بعد وفاة علي  خطب احلسن بن علي : وعن أيب الطفيل، قال
 خامت الوصيني، وصي خامت األنبياء، وأمري الصديقني والشهداء والصاحلني: (فقال(.  
ای خواندند و در ذکر  خطبه ی بعد از وفات عل ی حسن بن عل: طفيل گويد  یاب

                                                
 .۲۶۱، ص۲ج: عيون أخبار الرضا .٣٠
 .۳۶، ص۳۹ج: ، حبار األنوار۷۸، ص۱ج: عيون أخبار الرضا .٣١
 .۷۹، ص۱ج: عيون أخبار الرضا .٣٢



    .......................................................۳۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
و امري صديقان و شهدا و صاحلان  ءاء، وصی خامت انبيايخامت اوصاو : (فرمودند  امري املؤمنني

  )٣٣().است
أنا عبد اهللا، وأخو : (فقال يف أثناء خطبته خطب علي : وعن حكيم بن جبري، قال

رسوله، ال يقوهلا أحد قبلي وال بعدي إال كذاب، ورثت نيب الرمحة، ونكحت سيدة نساء هذه 
  .)األمة، وأنا خامت الوصيني
من : (ای خواندند و در اثنای آن فرمودند خطبه  امري املؤمنني: گويد حکيم بن جبري می

کسی قبل از من و بعد از من خنواهد گفت،  ،اين سخن را. ی خدا و برادر رسولش هستم بنده
من وارث پيامرب رمحت و مهسر سرور زنان اين امت و خامت . مگر آن که دروغ گو باشد

  )٣٤().اء هستمياوص

  
أنا خامت النبيني، وأنت يا علي خامت الوصيني إىل يوم : ( اهللا  قال رسول: وعن أيب ذر، قال

  .)الدين
اء تا روز يخامت اوص ،من خامت انبيا و تو ای علی: (فرمودند اهللا   رسول: گويد ابوذر می
  )٣٥().یقيامت هست

... اهللا   خليفة رسوليا : قالوا... (:  مري املؤمننيوروي يف خماطبة أصحاب الكهف ال
إننا فتية آمنا بربنا وزادهم اهللا هدى، وليس معنا إذن أن نرد السالم، إال على نيب أو وصي 

  .)...نيب، وأنت وصي خامت النبيني، وأنت خامت األوصياء 
ی  ای خليفه: (که آنان گفتند شده  يتروا  امري املؤمننيدر گفتگوی اصحاب کهف با 

نانی هستيم که به خدا اميان آوردمي و خداوند بر اميامنان افزود، و ما اما جو !...رسول خدا
دهيم، مگر آن که پيامرب يا وصی پيامرب باشد و تو وصی خامت انبيا و  پاسخ سالم کسی را منی

  )٣٦()....خامت اوصياء هستی
علی بن  امري املؤمننيکه اين روايات اوصيای بعد از  ،آيا ممکن است کسی اذعان کند

                                                
 .۲۷۰و  ۲۶۹ص: امالی، شيخ طوسی.٣٣
 .۶۶ص: اربعني، حممد طاهر قمی شريازی .٣٤
 .۲۴۹ص: امهية احلديث عند الشيعة، شيخ آقا جمتبی عراقی .٣٥
 .۲۰۵ص: الروضة فی فضائل امري املؤمنني ، شاذان بن جربئيل قمی .٣٦
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  کند؟  را نفی می  طالب یاب

به معنای خامت  ،برای اوصياء  امري املؤمننيمقصود از خامت بودن : اگر گفته شود
 بيت  اين امر خالف درک انسان است و در نزد پريوان اهل: گومي اوصيای انبيا است، می

ات در اين مهه اوصيای خامت انبيا هستند و رواي ،گانه دوازده ی که ائمه ،ثابت و آشکار است
  :ها دو روايت را برگزيدم باب متواتر است، که از ميان آن

  
حممد بن احلسن، عن سهل بن زياد، عن حممد بن عيسى، عن صفوان بن حيىي، : الشيخ الكليين

إن رجالً من املختارية لقيين فزعم : قلت أليب جعفر : (عن صباح األزرق، عن أيب بصري، قال
ال واهللا ما : قلت: قال أفال قلت له ؟: ، مث قالأن حممد بن احلنفية إمام، فغضب أبو جعفر 

اهللا أوصى إىل علي واحلسن واحلسني فلما مضى   إن رسول: أفال قلت له: دريت ما أقول، قال
حنن وصيان مثلك ومل : اال لهأوصى إىل احلسن واحلسني ولو ذهب يزويها عنهما لق علي 

أنا وصي مثلك من : يكن ليفعل ذلك، وأوصى احلسن إىل احلسني ولو ذهب يزويها عنه لقال
 ﴾وأُولُواْ اَألرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ﴿ :اهللا ومن أيب ومل يكن ليفعل ذلك، قال اهللا   رسول

  .)هي فينا ويف أبنائنا
ديدار  )٣٧(من با مردی از خمتاريه: (معرض کرد باقر  گويد به امام حممد می يرابو بص

آيا : (خشمگني شدند و فرمودند  امام). پنداشت که حممد حنفيه امام است یکردم و او م
 حضرت  )دانستم چه بگومي؟ منی ،نه، به خدا سوگند: (معرض کرد. )به او چيزی نگفتی؟

و حسن و حسني  ی عل امري املؤمننيبه  اهللا   آيا به او گفتی که رسول: (فرمودند
وصيت  و حسني  وفات يافتند، به حسن  ی وصيت کردند و هنگامی که عل

: گفتند خواست که امر وصيت را به ديگری بسپارد، مهانا حسن و حسني می یفرمود و اگر م
وصی هستيم، با اين که ايشان چنني کاری را اجنام  مهانا ما مانند مشا از سوی رسول خدا

خواست به کس ديگری وصيت کند، حتماً حسني  یم داد و مهني گونه اگر امام حسن  منی
 از سوی رسول خدا ،گفت که من مهانند مشا به او می  و پدرم وصی هستم گرچه او

                                                
فرزند امري (دانند و معتقدند حممد حنفيه  عبيد ثقفی می ای است، که خود را پريوان خمتار بن ابی خمتاريه عنوان فرقه .٣٧

 . ه استای نداشت خود خمتار چنني عقيده البته طبق روايات اهل بيت . مهدی اين امت است) املؤمنني
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ندان بعضی بر بعض ديگر و مراتب خويشاو«: فرمايد یخداوند متعال م. کند چنني کاری منی

 )٣٩().اين آيه در مورد ما و در مورد فرزندان ما است )٣٨(.»است  مقدم شده
 طالب یمهانند پدرشان علی بن اب و حسني  کند که حسن  اين روايت اشاره می

 اهللا   رسول يایاوص اهللا   کند که رسول روايت داللت می ،عالوه بر آن. هستند 
  .فرمودند، به حسن و حسني نيز وصيت کردند يتوص امري املؤمننيطور که به  مهان

حدثنا حممد : حدثنا حممد بن احلسن بن أمحد بن الوليد رضي اهللا عنه، قال: الشيخ الصدوق
ابن احلسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن محاد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أيب 

مسعت سلمان الفارسي رضي : اليماين، عن سليم بن قيس اهلاليل، قالعياش، عن إبراهيم بن عمر 
اهللا يف مرضته اليت قبض فيها، فدخلت فاطمة فلما   كنت جالساً بني يدي رسول: (اهللا عنه يقول

ما :  اهللا  رأت ما بأبيها من الضعف بكت حىت جرت دموعها على خديها، فقال هلا رسول
فاغرورقت عينا  اهللا، أخشى على نفسي وولدي الضيعة بعدك،  ليا رسو: قالت يبكيك يا فاطمة ؟

 لنا اآلخرة على الدنيا بيت اختار اهللا  يا فاطمة، أما علمت إنا اهل: اهللا بالبكاء، مث قال  رسول
وأنه حتم الفناء على مجيع خلقه، وأن اهللا تبارك وتعاىل اطلع إىل األرض اطالعة فاختارين من خلقه 

مث اطلع إىل األرض اطالعة ثانية فاختار منها زوجك، وأوحى إيلّ أن أزوجك إياه فجعلين نبياً، 
وأختذه ولياً ووزيراً وأن أجعله خليفيت يف أميت، فأبوك خري أنبياء اهللا ورسله، وبعلك خري األوصياء، 
وأنت أول من يلحق يب من أهلي، مث اطلع إىل األرض اطالعة ثالثة فاختارك وولديك، فأنت سيدة 
نساء أهل اجلنة، وابناك حسن وحسني سيدا شباب أهل اجلنة وأبناء بعلك أوصيائي إىل يوم 
القيامة، كلهم هادون مهديون، وأول األوصياء بعدي أخي علي، مث حسن، مث حسني، مث تسعة من 

  .)...ولد احلسني يف درجيت، وليس يف اجلنة درجة أقرب إىل اهللا من درجيت ودرجة أيب إبراهيم 
که  من در هنگام بيماری رسول: نقل شده است که گفت لمان فارسی از س

. بر ما وارد شدند  در اين هنگام فاطمه. در آن وفات يافتند، در نزد ايشان حضور داشتم
ی مبارکشان  هنگامی که پدرشان را در آن حالت ضعف ديدند، گريستند و اشک بر گونه

يا : (فرمود ،)کنی؟ فاطمه جان چرا گريه می: (به ايشان فرمود اهللا   رسول. جاری گشت
                                                

 .۷۵: األنفال .٣٨
 .۲۹۲و  ۲۹۱، ص۱ج: الکافی.٣٩
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از اشک پر  چشمان رسول خدا). ترسم یبعد از مشا م ،اهللا، بر خودم و فرزندامن  رسول
آخرت را بر دنياميان  ،بيت دانی که خداوند برای ما اهل می !ای فاطمه: (سپس فرمود. شد

نظری بر زمني  ی،تعال و  ت و خداوند تبارکامری حتمی اس ،برگزيد و نابودی مجيع خلق
افکند و مرا از ميان خلق برگزيد و پيامرب قرارداد و برای بار دوم بر زمني نظر افکند و از ميان 

و به من وحی کرد که تو را به مهسری او درآورم، و او را ولی و وزير  ؛آن مهسرت را برگزيد
پس پدرت ترين انبيای اهلی و . در امتم قرار دهم ،برای خود برگزينم، و او را جانشني خود

که به من ،بيتم هستی  و تو اولني کس از اهل ؛رسول او است و مهسرت ترين اوصياء است
برای بار سوم بر زمني نظری کرد و تو و فرزندانت را اختيار  ،سپس خداوند. شوی ملحق می

نان اهل شت ان و حسني سروران جوسرور زنان شتی هستی و فرزندانت حس ،پس تو. منود
کننده و مهدی  هستند که مهگی هدايت ،و فرزندان مهسر تو اوصيای من تا روز قيامت ؛هستند

برادرم علی است و بعد از او حسن و سپس حسني و  ،اولني وصی بعد از من. و هادی هستند
 ،هستند و در شتی من  که در درجه و رتبه ،هستند پس از او نه تن از فرزندان حسني 

 )٤٠().ی پدرم ابراهيم در نزديکی به خداوند نيست ی من و درجه ای مانند درجه هيچ درجه
  

 يایمهگی اوص ،تا روز قيامت ی علی  کند که ائمه از ذريه اين روايت داللت می
  !است؟  ءخامت اوصيای انبيا ،شود علی  پس چگونه گفته می. هستند اهللا   رسول

بر  و مقام امامت مهديني   تفاوت بني مقام امامت دوازده امام ،آخردر روايت 
برادرم  ،اولني وصی بعد از من: (شود که فرمود مشخص می اهللا   ی رسول اساس فرموده

 ،هستند علی است و بعد از او حسن و سپس حسني و پس از او نه تن از فرزندان حسني 
ی پدرم  ی من و درجه ای مانند درجه ی من هستند و در شت هيچ درجه که در درجه و رتبه

ای هم  دارای درجه  گانه ی دوازده يعنی ائمه )....در نزديکی به خداوند نيست  ابراهيم
  .باشند تر از آنان می پايني ،اما مهديني )٤١(هستند، اهللا   ی رسول چون درجه

                                                
 .۲۶۲-۲۶۳ص: کمال الدين و متام النعمة .٤٠
  .۲۶۲-۲۶۳ص: کمال الدين ومتام النعمة .٤١
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ی  نام دارد، که دارای هزار پله است و فاصله )وسيله(در شت  اهللا   ی رسول درجه

مهان . کشد صد سال دويدن اسب چابک طول می ی يک ی بعد، به اندازه يک پله نسبت به پله
هزار مقام دارد،  )وسيله(ی  و به اين معنی است که درجه )٤٢(شده نقل بيت  طور که از اهل

  .نه يک مقام يا دو مقام
 ی تنها در مقام امامت به طور مطلق نيست، بلکه در مقام ائمه ،آن تفاوتعالوه بر 

 است و حسن   باالتر از حسنني  امري املؤمننيگانه نيز تفاوت وجود دارد و  دوازده
ی خويش است و امام مهدی  ذريه تر از نه معصوم از فاضل و حسني   ينر از حسبرت

 ی امام حسني  از ذريه ،باالتر از هشت پدر خويش امري املؤمننيطور که  و مهان. است 
  در مقام خويش خامت اوصياء است، امام حسني  نيز در مقام خويش خامت اوصياء

 ی در مقام امامت ائمه ،ها و متام اين مقام. ی است و هم چنني امام حسن عسکر
خامته  گردد و با حجت بن احلسن  آغاز می  امري املؤمننياست، که با   گانه دوازده

آغاز و با )  امحد احلسن(يابد، و بعد از اين مقام، مقام ديگری است که با اول مهديني  می
  .يابد خامته می ی امام مهدی  از ذريه ،دوازدمهني مهدی

  
ی ئاياين است که ايشان خامت اوص ،بر اوصياء  امري املؤمننيختم : و اگر گفته شود

  .آيند می ءاست که بالفاصله بعد از انبيا
خامت اوصياء هستند، ختم را به   امري املؤمننيکنند که  رواياتی که داللت می: گومي می 

                                                
احلق   الوسيلة و وعده حممدا   تعايل وعد نبيه  أيها الناس إن اللّٰه: (ی وسيله فرمودند در خطبه امري املؤمنني . ٤٢

، أال و إن الوسيلة أعلي درج اجلنة و ذروة ذوائب الزلفة، و اية غاية األمنية، هلا ألف مرقاة ما بني  وعده  و لن خيلف اللّٰه
و هو ما بني مرقاة درة إيل مرقاة جوهرة، إيل  - و يف نسخة ألف عام -املرقاة إيل املرقاة حضر الفرس اجلواد مائة عام

ة زبرجدة، إيل مرقاة لؤلؤة، إيل مرقاة ياقوتة، إيل مرقاة زمردة، إيل مرقاة مرجانة، إيل مرقاة کافور، إيل مرقاة عنرب، إيل مرقا
مرقاة يلنجوج، إيل مرقاة ذهب، إيل مرقاة فضة، إيل مرقاة غمام، إيل مرقاة هواء، إيل مرقاة نور قد أنافت علي کل اجلنان 

، عليه تاج النبوة و إکليل  و ريطة من نور اللّٰه  مرتد بريطتني ريطة من رمحة اللّٰه. د عليهايومئذ قاع   و رسول اللّٰه
و علي ريطتان ريطة من أرجوان النور   املوقف و أنا يومئذ علي الدرجة الرفيعة و هي دون درجته  الرسالة قد أشرق بنوره

، و أعالم األزمنة و حجج الدهور عن أمياننا و قد جتللتهم و ريطة من کافور و الرسل و األنبياء قد وقفوا علي املراقي
 ۸ج: الکايف .)و عجب من ضيائنا و جاللتنا حلل النور و الکرامة، ال يرانا ملک مقرب و ال نيب مرسل إال ت بأنوارنا

 .۲۴-۲۵ص
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 ءانبيا مستقيم يرکنند، که شامل اوصيای غ ذکر می ،طور عام برای متام اوصيای قبل از ايشان
خامت اين اوصياء  ملؤمننيامري اآيا حضرت . نيز است ی حضرت عيس يایمانند اوص

  !باشند؟ پس اين ختصيص که خود حمتاج به ختصيص شده است، از کجا آمده است؟ منی
  امري املؤمننيبپذيرمي، يعنی  امري املؤمننيو حتی اگر اين معنا را برای خامت اوصياء بودن 

تفاوتی که با دارند، و نيز به جهت  از حلاظ معني به دليل اشتراکی که اوصيای قبل از خود
مهان پاسخ ما به  و اين دقيقاً. اند عنوان خامت اوصياء وصف شده  دارند، به اوصيای بعد از خود

از حلاظ معني خامت  يعنی ايشان . است ختم امامت توسط حضرت حجت بن احلسن 
 ،نسبت به آن ی بعد از ايشان  بودند، اما ائمه باشند که قبل از ايشان  ای می  ائمه

امري دانيم که علت خامت اوصياء بودن  طور که از روی جزم و يقني منی و مهان. باشند فاوت میمت
خامت اوصياء در مقامی خاص است، به   چيست، اما دانستيم که حضرتش  املؤمنني

دانيم که علت خامتيت ائمه و اوصياء توسط امام مهدی  قطع و يقني منی طور  مهني ترتيب به
  مقام امامچيست، و اگر  گانه اختصاص  ی دوازده  را به معنای خاص تنها به ائمه

 شامل اين امر يعنی خامتيت امام مهدی  دهيم، مهديني يا اوصيای بعد از ايشان 
  .شوند منی

و مقام امامت   گانه ی دوازده طور که ذکر کردم، بايد تفاوتی بني مقام امامت ائمه مهان
 ،ی وسيله است در درجه اهللا   مهان تفاوت مقام رسول ،گانه باشد، و آن مهديني دوازده

  گانه اند، با مهديني دوازده ها جای گرفته در آن  گانه که هزار پله دارد و امامان دوازده
ر زمان به سبب زندگی د  گانه ی دوازده چنني ائمه و هم. آيند می که به دنبال آنان 

که در دولت عدل  اند، اما مهديني  وصف شده )شب(عنوان  طواغيت و ظلم و ستم آنان به
مورد  ينيادشده است و در ا )روز(عنوان  به زندگی خواهند کرد، در قرآن از آنان  ،اهلی

ذکر  ،وارد شده است، که دو روايت زير از باب منونه رواياتی در باب ائمه و مهديني 
  :شده است

  
حدثنا أمحد بن حممد : أخربنا عبد الواحد بن عبد اهللا بن يونس املوصلي، قال: الشيخ النعماين

حدثنا احلسن بن أيوب، عن عبد : حدثنا أمحد بن علي احلمريي، قال: بن رباح الزهري، قال



    .......................................................۳۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
ما معىن قول اهللا : قلت أليب عبد اهللا : (الكرمي بن عمرو اخلثعمي، عن املفضل بن عمر، قال

 :﴿ًرياعس ةاعبِالس ن كَذَّبما لندتأَعو ةاعوا بِالسلْ كَذَّبإن اهللا خلق السنة اثين : ؟ قال يل﴾ب
عشر شهراً، وجعل الليل اثنيت عشرة ساعة، وجعل النهار اثنيت عشرة ساعة، ومنا اثين عشر حمدثاً، 

  .)ساعة من تلك الساعات وكان امري املؤمنني 
در مورد قول  از امام صادق : اند که گفته از مفضل بن عمر نقل کرده: نعمانیشيخ 

بر  ،سوزان دوزخ را بلکه ساعت را تکذيب کردند و ما آتش(:ندکه فرمود ،پروردگار پرسيدم
خداوند سال را دوازده : (حضرت فرمودند)٤٣( .)امي کسی که ساعت را تکذيب کرد، مهيا منوده

امري ماه و شب را دوازده ساعت و روز را دوازده ساعت و از ما دوازده حمدث قرارداد و 
 )٤٤().ساعتی از آن ساعات است  املؤمنني
  

: حدثنا حممد بن جعفر القرشي، قال: أخربنا عبد الواحد بن عبد اهللا، قال: الشيخ النعماين
اخلطاب، عن عمر بن أبان الكليب، عن ابن سنان، عن أيب السائب، حدثنا حممد بن احلسني بن أيب 

الليل اثنتا عشرة ساعة، والنهار اثنتا عشرة ساعة، : ( قال ابوعبداهللا جعفر بن حممد: قال
والشهور اثنا عشر شهراً، واألئمة اثنا عشر إماماً، والنقباء اثنا عشر نقيباً، وإن علياً ساعة من اثنيت 

  .﴾بلْ كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعة سعرياً﴿ :و قول اهللا عشرة ساعة، وه
شب، دوازده ساعت و روز، : (فرمودند امام صادق : سائب گويد از ابی :شيخ نعمانی

هستند ) نقيب(دوازده امام و پيشوايان دوازده پيشوا  ،دوازده ماه و ائمه ،ها دوازده ساعت و ماه
بلْ ﴿:است و در مورد اوست که خداوند فرموده ،از دوازده ساعت ساعتی و مهانا علی 

بلکه ساعت را تکذيب کردند و ما آتش ( ﴾،كَذَّبوا بِالساعة وأَعتدنا لمن كَذَّب بِالساعة سعريا
  )٤٥().امي بر کسی که ساعت را تکذيب کرد، مهيا منوده ،سوزان دوزخ را

  
 ،ساعتی از دوازده ساعت است، يعنی ساعتی از ساعات شب طالب  پس علی بن ابی

                                                
 .۱۱: الفرقان.٤٣
 .۸۶- ۸۷ص: غيبت، نعمانی .٤٤
 .۸۷ص: غيبت، نعمانی .٤٥
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کردند و ساعات  که در زمان ظلم و ستم زندگی می ،کند گانه داللت می ی دوازده که بر ائمه
که در دولت روز يا دولت مساوات و  ،کند اشاره می) مهديني(روز به دوازده نقيب يا پيشوا 

  .زندگی خواهند کرد ،عدل اهلی
که مستقيماً از صلب امامان قبل از خود هستند، و  ،است یا خامت ائمه و امام مهدی 

که اين . باشند از صلب ايشان می يرمستقيم،بعد از ايشان نيز امامانی هستند که به طور غ
  . متيت ائمه توسط ايشان باشدبرای خا ،تواند يکی از معانی ممکن یم

  
لکن آنان قومی : (رسيم که فرمودند می در بازگشت به حديث اصلی به کالم حضرت 

البته تعبري شيعه ). کنند که مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت می ،از شيعيان ما هستند
که  ،صفتی بسيار عظيم است )شيعه(به اين معنا نيست که مهديني امام نيستند، بلکه عنوان 

تصريح  ،خداوند بر امامت وی که یحال در ؛با آن وصف شده است  پيامرب خدا ابراهيم
از  ف شدند که آنان يتوص ،با اين صفت و حسني  کرده است و نيز حسن 

ف هرگز با امام بودن آنان تعارضی ندارد و حسن و يهستند و اين توص بيت  ی اهل شيعه
  .خود نيز امام و حجت اهلی هستند که یحال بودند، در  امري املؤمننياز شيعيان  حسني 
  

أي إن ، ﴾وإِنَّ من شيعته لَإِبراهيم :﴿قوله : (أنه قال عن الصادق جعفر بن حممد 
، فهو من شيعة علي، وكل من كان من شيعة علي فهو من من شيعة النيب  إبراهيم 

  .)اهللا عليهما وعلى ذريتهما الطيبنيشيعة النيب صلى 
ی شيعيان او، ابراهيم  و از مجله( :اين که خداوند فرمود: (فرمودند امام صادق 

است  و از شيعيان علی  از شيعيان پيامرب  ابراهيمبه اين معنی است که  )٤٦(.)بود
که درود خداوند بر  ؛نيز هست ی پيامرب باشد، شيعه و هر کس که از شيعيان علی 

  )٤٧().ی پاک ايشان باد ايشان و بر ذريه

  

                                                
 .۸۳: الصافات.٤٦
 .۴۹۵، ص۲ج: تأويل األيات، شرف الدين حسينی .٤٧
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وحيكم إمنا شيعته احلسن : (ألشخاص ادعوا أم من شيعة علي  وقال اإلمام الرضا 

واحلسني وأبو ذر وسلمان واملقداد وعمار وحممد بن أيب بكر الذين مل خيالفوا شيئاً من أوامره، ومل 
فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعته، وأنتم يف أكثر أعمالكم له خمالفون يركبوا شيئاً من فنون زواجره، 

مقصرون يف كثري من الفرائض، متهاونون بعظيم حقوق إخوانكم يف اهللا، وتتقون حيث ال جيب 
التقية، وتتركون التقية حيث البد من التقية، فلو قلتم إنكم موالوه وحمبوه، واملوالون ألوليائه، 

مل أنكره من قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها إن مل تصدقوا قولكم  واملعادون ألعدائه،
  ).بفعلكم هلكتم إال أن تتدارككم رمحة من ربكم

وای بر مشا، : (بودند، فرمود به اشخاصی که مدعی تشيع علی  و امام رضا 
 ؛حسن و حسني و ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و حممد بن ابوبکر بودند ،شيعيان علی 

کردند، و اقدام به هيچ کاری که موجب رجنش او  که با هيچ يک از اوامر حضرتش خمالفت منی
در بيشتر اعمالتان  که یی ايشان هستيد، درحال يد که شيعهيگو پس چگونه می. کردند بود، منی

کنيد و حقوق بزرگ برادرانتان در راه  و در ادای واجبات کوتاهی می کنيد، از ايشان ختلف می
گرييد، و زمانی  کنيد، و در زمانی که تقيه الزم نيست، تقيه در پيش می را پاميال می ،خداوند

گفتيد که از موالی و دوستداران او  پس اگر می. کنيد ، آن را ترک میرسد یم که وقت تقيه فرا
شان دوست و با دمشنان ايشان دمشن هستيد، سخنان مشا را انکار هستيد و با دوستان اي

 ،ی شريفی که ادعای آن را کرديد، اگر سخن خود را با کردار خود اما اين مرتبه. کردم منی
تصديق نکنيد، هالک خواهيد شد، مگر آن که رمحتی از جانب پروردگارتان مشا را 

  )٤٨().دريابد

  

  :حديث پنجم
، عن حممد بن احلسني، عن حممد ) حممد بن أمحد بن حيىي(عنه : الشيخ الطوسي يف التهذيب

خرج : (بن إمساعيل ، عن صاحل بن عقبة ، عن عمرو بن أيب املقدام، عن أبيهعن حبة العرين،قال
حىت يباع - وأومى بيده إىل الكوفة واحلرية  -لتصلن هذه ذه: إىل احلرية فقال  امري املؤمنني

عجل (الذراع فيما بينهما بدنانري، وليبنني باحلرية مسجد له مخسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم 
                                                

 .۱۵۸، ص ۶۵ج: حبار األنوار.٤٨



 ى هدممام انصار انتشارات ا ........................................................................ ۴۰
 

امري يا : قلت ؛ ألن مسجد الكوفة ليضيق عنهم، وليصلني فيه اثنا عشر إماماً عدالً،)اهللا تعاىل فرجه
ىن له أربع مساجد، مسجد تب :قال! ، ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ ؟املؤمنني

ومى بيده وأ -الكوفة أصغرها، وهذا، ومسجدان يف طريف الكوفة من هذا اجلانب وهذا اجلانب
  .)-حنو البصريني والغريني

از حممد بن )٥٠(،از حممد بن حسني )٤٩(حممد بن امحد بن حييیاز : شيخ طوسی در التهذيب
نقل  )٥٥(،از حبه عرنی )٥٤(،از پدرش )٥٣(،مقدام ايباز عمرو بن  )٥٢(،از صاحل بن عقبه )٥١(،امساعيل

                                                
حممد بن امحد بن حييی بن عمران اشعری : (در مورد وی گويد ۶۲۲مشاره  ۲۲۱-۲۲۲جناشی در رجالش ص. ٤٩

 ...).القدر و کثري الروايت است قمی، جليل
و شيخ طوسی در الفهرست  ۸۹۷مشاره  ۳۳۴خطاب است که جناشی در رجالش ص حممد بن حسني بن ابی .٥٠
 .وی را ثقه دانستند ۶۰۷مشاره  ۲۱۵ص
و شيخ طوسی در رجالش  ۸۹۳مشاره  ۳۳۰وی حممد بن امساعيل بن بزيغ است که جناشی در رجالش ص .٥١
 .او را ثقه اعالم کردند ۵۳۹۳مشاره  ۳۶۴ص
 .او را ثقه دانسته است ۵۸۴۲مشاره  ۸۴- ۸۵ص ۱۰ج: حمقق خوئی در معجم رجال حديث .٥٢
مقدام ثابت بن هرمز حداد مولی  عمرو بن ابی: (او را ذکر کرده و گويد ۷۷۷مشاره  ۲۹۰جناشی در ص . ٥٣
روايت کرده، برای او کتاب لطيف است، حسني بن عبيد  عجل، از علی بن حسني و امام باقر و امام صادق  بنی

  پايان). کند بن زکريا حماربی از عباد يعقوب از عمرو بن ثابت روايت میاهللا از ابواحلسني بن متام از حممد بن قاسم 
: الکشی. کند داللت می و روايتی در حق وی روايت شده که بر علُو مقامش و حسن مواالتش از برای اهل بيت 

عرندس کندی از مردی از قريش با ما حديث گفته  محدويه بن نصري از حممد بن حسني از امحد بن حسن ميثمی از ابی
: حضرت فرمود! چه بسيارند حاجيان: نشسته بودند به ايشان عرض شد نزديک کعبه بودمي و امام صادق : (که

). است) واقعی(اين حاجی : مقدام از کنار گذشت و حضرت فرمود ابی پس عمرو بن)! واقعی(چه اندکند حاجيان 
  .۶۹۰ص ۲ج: شيخ طوسی - اختيار معرفة الرجال

مقدام، الکشی با  عمرو بن ابی: (وی را ذکر کرده و گويد ۲۱۲و عالمه در قسمت اول از خالصة األقوال ص
اين امري : در موردش فرمودند ادق عرندس از مردی از قريش روايت کرده که امام ص اسنادی متصل به ابی

  پايان...). باشد ، و اين روايت از مرجحات میحاجيان است
وی را ذکر کرده و  ۱۰۷۲۱مشاره  ۲۳ص ۶ج: و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث

به امام صادق  و کشی روايت کرده که. بوده و عمرو از اصحاب امام صادق : ... مقدام عمرو بن ابی: (گويد
 مقدام از کنار  پس عمرو بن ابی)! واقعی(چه اندکند حاجيان  :حضرت فرمود! چه بسيارند حاجيان: عرض شد

و حمدث نوری و مامقانی وثاقتش را با احتجاج به اموری ذکر . است) واقعی(اين حاجی : گذشت و حضرت فرمود
ده و به نقل توثيقش از ابن غضائری و عالمه در معتمدين وی روايت اجالء هفده بار آنان را ذکر کر: کردند از مجله

برمشرده و  چنني صدوق در مشيخه و جناشی او را از اصحاب امام سجاد و امام باقر و صادق  را ذکر کردند و هم



    .......................................................۴۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
 ،اين با اين: (طرف حريه خارج شدند و فرمودند به  امري املؤمنني: کند که گفته است می

تا جايی که . (سوی کوفه و حريه اشاره کردند  حضرت با دست خويش به ).شود متصل می
شود  شود، و مسجدی در حريه بنا می به چند دينار فروخته می ،يک ذراع از زمني بني آن دو

در آن  - که خداوند فرجش را نزديک گرداند-که پانصد در خواهد داشت و جانشني قائم 
مناز خواهد گزارد، چرا که مسجد کوفه برای آنان کوچک است و در آن دوازده امام عدل 

                                                                                                                                                   
که خوئی آنان را  کسانی-پايان عالوه بر آن، او در اسند تفسري قمی و کامل الزيارات). دارای کتاب لطيفی است

 ۸۰-۸۱ص ۱۴ج: مقدام در معجم رجال حديث به ترمجه عمرو بن ابی. واقع گشته -دليل بر وثاقت راويان دانسته
 .مراجعه شود ۸۸۶۳مشاره 

شود، بتريه از وی روايت کرده اما يک  چنني ثابت حذاء و ثابت حداد ناميده می و هماو، ثابت بن هرمز است . ٥٤
کند و برخی علماء برای داللت بر رجوعش به سوی  روايت يا بيشتر وجود دارند که بر رجوعش از آن داللت می

نی در کتاب و وحيد بها ۸۶-۸۸ص ۸ج: چون شيخ حممودی در ج السعادة حق آن را ذکر کردند علمائی هم
  .۱۹ص ۴ج: و سيد حمسن امني در اعيان شيعه ۱۰۱ص) تعليقة علی منهج املقال(

طور که نزد قوم مشهور و معروف بوده  در هر حال، گرويدن به مذاهب فاسد مستلزم عدم وثاقت در نقل نيست مهان
  .ر نقل ثقه باشندکنند اعتماد دارند مادامی که د چه واقفيه و افطحيه و غريشان نقل می ها به آن آن

ای از علی بن حسني  نسخه. ثابت بن هرمز ابومقدام حداد: (ذکر کرده و گويد ۲۹۸مشاره  ۱۱۶-۱۱۷جناشی ص
 علی بن حسني بن سفيان از علی بن : روايت کرده که پسرش عمرو بن ثابت از وی روايت کرده، ابن نوح گويد

  ).روايت کرده بت از پدرش از علی بن احلسني عباس بن وليد از عباد بن يعقوب اسدی از عمرو بن ثا
ثابت بن = ثابت حذاء: (وی را ذکر کردهو گويد ۱۹۸۳مشاره  ۳۰۷ص ۴ج: و خوئب در معجم رجال حديث

سوره البقره در مورد : تفسري قمی. از جابر بن يزيد جعفی روايت کرده و عمروبن مقدام از وی روايت کرده. هرمز
: گومي می...) که به مالئکه گفتيم برای آدم سجده کنيد مهه سجده کردند جز ابليس وهنگامی: (ی خداوند فرموده

طور که در چاپ قدمي بوده و ثابت حذاء مهان ثابت  يفی واقع شده و صحيحش عمرو بن ابومقدام است مهانظاهراً حتر
  پايان). طور که از برقی تقدمي شد حداد است مهان

گردد حکم واثق را بر وی  و آشکار است که حمقق خوئی در مورد کسی که در اسناد روايات تفسري قمی واقع می
 ۹۷ص) املفيد من معجم رجال احلديث(واهری در ختليصش برای معجم خوئی مسمی به کند و حممد ج جاری می

و  -از تفسري قمی روايت شده که او ثقه است: ثابت حذاء -۱۹۷۵- ۱۹۷۶-۱۹۸۳: تصريح کرده و گويد
). طور که در چاپ قدمي آمده نه عمرو به مقدام ست که عمرو بن ابومقدام از وی روايت کرده مهان صحيح کسی

 ايانپ
طور که شيخ علی منازی شاهرودی گفته، به مستدرکات علم  است مهان از خواص اصحب امري املؤمنني  .٥٥

ذکر  ۵۱۷مشاره  ۶۰مراجعه کنيد و شيخ طوسی در رجالش ص ۳۱۲۲مشاره  ۲۹۰-۲۹۱ص ۲ج: رجال حديث
 .است کرده که از اصحاب امري املؤمنني 
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مسجد کوفه که آن را برای مردم وصف  ،آيا در آن روز: (عرض کردم). مناز خواهند گزارد
چهار مسجد ساخته خواهد شد، که  ،برای کوفه: (فرمود )منوديد، توسعه خواهد يافت؟

مسجد کوفه خواهد بود، و اين مسجد و دو مسجد در دو طرف کوفه، در  ،ترين آن کوچک
  )٥٦().اشاره فرمودند ،و با دستشان به دو طرف کوفه). و آن طرف طرف ينا

  
بنا خواهد  در آخرالزمان يا در عصر امام مهدی  ،تصريح دارد که آن مسجدروايت 

گزارند،  شود که دوازده امام عدلی که در اين مسجد مناز می مشخص می ،شد و به اين دليل
در روايات و  هستند، که ائمه  اهللا   رسول يتگانه مذکور در وص مهان مهديني دوازده

يا جانشني قائم  ،کردند، و اولني آنان مهان خليفه اشاره می ن های فراوان بر وجود ايشا دعا
  امحد احلسناست که مهان اول مهديني  اهللا   رسول يتاست، که وص،  بر

  .تصريح دارد وجود ايشان 

  
  :حديث ششم

حدثنا جعفر بن حممد بن شريح احلضرمي ،عن ذريح : قال ،أصل حممد بن املثىن احلضرمي
نعم، كان امري املؤمنني : (سألته عن األئمة بعد النيب فقال: ، قالاحملاريب ، عن أيب عبد اهللا 

بيته، مث كان علي بن  علي بن أيب طالب صلوات اهللا عليه اإلمام بعد النيب صلوات اهللا عليه واهل
، مث إمامكم اليوم، من أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة اهللا احلسني، مث كان حممد بن علي

إين إمنا  :أنت اليوم جعلين اهللا فداك ؟ فأعدا عليه ثالث مرات، قال: مث قلت: قال ورسوله،
حدثتك ذا لتكون من شهداء اهللا يف األرض، إن اهللا تبارك وتعاىل مل يدع شيئاً إال علمه نبيه 

عث إليه جربئيل أن يشهد لعلي بالوالية يف حياته يسميه امري املؤمنني، صلوات اهللا عليه، مث إنه ب
قم يا : إمنا أدعوكم لتكونوا من شهداء اهللا أقمتم أم كتمتم، مث قال: نيب اهللا تسعة رهط فقالدعاء ف

: عن أمر اهللا وأمر رسوله نسميه امري املؤمنني ؟ فقال: أبا بكر فسلم على علي امري املؤمنني، قال
عن أمر اهللا ورسوله : يا عمر، قم فسلم على امري املؤمنني، فقال: فسلم عليه، مث قال: ، فقالنعم

                                                
 .۲۵۳، ص۳ذيب االحکام، شيخ طوسی، ج .٥٦



    .......................................................۴۳قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
قم فسلم على امري املؤمنني، فقام فسلم : نعم، مث قال للمقداد بن األسود: مسيته امري املؤمنني ؟ فقال

ني، فقام فسلم، مث على علي ومل يقل كما قاال، مث قال أليب ذر الغفاري، قم فسلم على امري املؤمن
قم فسلم على : قم فسلم على امري املؤمنني، فقام فسلم، مث قال لعبد اهللا بن مسعود: قال حلذيفة

قم فسلم على امري املؤمنني، فقام وسلم، وكان : امري املؤمنني، فقام فسلم، مث قال لربيدة األسلمي
فأمر أبو . إمنا دعوتكم لتكونوا شهداء أقمتم أم كتمتم : اهللا  بريدة أصغر القوم، مث قال رسول

يا أبا بكر، : بكر على الناس وبريدة غايب بالشام فلما قدم بريدة أتى أبا بكر وهو يف جملسه فقال
يا بريدة، إنك : هل نسيت تسليمنا على علي بإمرة املؤمنني نسميه ا واجباً من اهللا ورسوله ؟ قال

  .دث األمر بعد األمر ومل يكن اهللا ليجمع ألهل هذا البيت النبوة وامللكغبت وشهدنا وإن اهللا حي
إمنا ذكرت هذا لتكون من شهداء اهللا يف األرض، إن منا بعد الرسول سبعة أوصياء  :فقال يل

إن اهللا عزيز حكيم، يقدم ما يشاء ] إن شاء اهللا له[أئمة مفترضة طاعتهم سابعهم القائم إن شاء له 
من : فقلت .مث بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسنيء وهو العزيز احلكيم، ويؤخر ما يشا

مث بعدي إمامكم  :قلت ثلث مرات قال: السابع جعلين اهللا فداك أمرك على الرأس والعني، قال
لو وجدت ثالثة : وقائمكم إن شاء اهللا، إن أيب ونعم األب كان قال رمحة اهللا عليه كان يقول

العلم وهم أهل ذلك حدثت مبا ال حيتاج إىل نظر يف حالل وال حرام وما يكون  رهط فاستودعهم
  . إىل يوم القيمة، إن حديثنا صعب ال يؤمن به إال عبد مؤمن امتحن اهللا قلبه لإلميان

واهللا إن منا خلزان اهللا يف األرض وخزانه يف السماء لسنا خبزان على ذهب وال على : مث قال
العرش يوم القيمة حممد وعلي واحلسن واحلسني ومن شاء اهللا أربعة أخر من فضة، وإن منا حلملة 

  .)شاء اهللا أن يكونوا
از  )٥٩(،جعفر بن حممد بن شريح حضرمی: گويد می )٥٨( )٥٧(حممد بن مثنی حضرمیاصل 

                                                
وی را ثقه دانسته و ذکر کرده که  ۱۰۱۲مشاره  ۳۷۱حممد بن مثنی بن قاسم حضرمی، جناشی در رجالش ص. ٥٧

حممد بن مثنی بن قاسم کوفی، ثقه و دارای کتاب است، حسني از امحد بن جعفر از محيد از : (برای او کتاب است
و ابن داوود حلّی در رجالش  ۲۶۴اخلالصه ص و عالمه حلّی در). امحد از حممد بن مثنی ما را از کتابش خرب داده

وی را ثقه  ۱۴۳۸۰مشاره  ۳۰۳ص ۷ج: و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث ۱۸۲ص
 ). نظر و دارای کتاب است کوفی و بر وثاقتش اتفاق: حممد بن مثنی بن قاسم حضرمی: (دانستند و شاهرودی گويد

طور که  رمی از اصول معترب و معتمد بر آن است و اکنون موجود است مهاناصل حممد بن مثنی بن قاسم حض .٥٨
  .آغا بزرگ رانی بدان اعتراف کرده و نزد حر عاملی و عالمه جملسی و غريشان بوده است
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بعد از  ی در مورد ائمه از امام صادق : گويد کند که می روايت می )٦٠(ذريح حماربی
 ،بيت ايشان  و اهل طالب  آری، علی بن ابی: (فرمودند حضرت . پرسيدم پيامرب

، سپس ، سپس حممد بن علی سپس علی بن حسني . هستند امامان بعد از پيامرب
امام امروز مشا، هر کس منکر اين امر شود، مهانند کسی است که معرفت خدا و رسولش را 

اين سؤال را سه  )شوم، آيا امروز مشا امام هستيد؟فدايتان : (معرض کرد ).انکار کرده است
با تو سخن گفتم، تا از  ،من به اين دليل در مورد آن: (حضرت فرمودند. تکرار کردم ،بار

را بر زمني رها نکرده، مگر  چيزی  يچه یتعال و  خداوند تبارک. شاهدان اهلی بر زمني باشی
سوی ايشان مبعوث ساخت، تا   سپس جربئيل را به. اين که علم آن را به پيامربانش داده است

اهللا   را بر او د، و رسول امري املؤمننيدر حياتش شهادت دهد، و نام  به واليت علی 
                                                                                                                                                   

ای که  کتب شيخ حر بر پشت نسخه: (گويد ۲۰گانه از اصول اوليه ص ضياء الدين حممودی حمقق کتاب اصول شانزده
گانه را دنبال کردم و  بدان من احاديث اين کتب چهارده: "-از مملکاتش بوده -متان بدان اعتماد کردمي بودهدر حتقيقا

مشاهده کردم که بيشتر احاديث آن در کافی يا ديگر کتب معتمده موجود است و باقی مؤيداتی از برای آن هستند و 
حممد حر : "و در زير اين عبارت نوشته شده" و غريشانهرگز در آن چيزی غريبی نيافتم جز دو حديث حمتمل بر تقيه 

  ").آن را آزاد کرده
و کتاب حممد بن مثنی بن قاسم حضرمی، جناشی مؤلف آن را ثقه : (گويد ۴۴ص ۱ج: عالمه جملسی در حبار األنوار 

موسی تلعکربی شيخ هارون بن : چنني روايت شده ی قدمي سندش اين دانسته و طريقش به آن را ذکر کرده و در نسخه
  ).از حممد بن مهام از محيد بن زياد از امحد بن زيد بن جعفر ازدی بزاز از حممد بن مثنی

سند آن در : و اما کتاب حممد بن مثنی بن قاسم حضرمی: (گويد ۷۷ص ۱ج: و مريزا نوری در خامتة املستدرک
حممد بن مثنی بن قاسم کوفی، ثقه، صاحب کتاب : چه در سند کتاب جعفر تقدمي شده و جناشی گويد ی قدمي آن نسخه

 ).است از حسني از امحد بن جعفر از محيد از امحد از حممد بن مثنی ما را از کتابش خرب داده است
جعفر بن حممد بن شريح حضرمی : (وی را ذکر کرده و گويد ۱۴۸مشاره  ۹۳ص: وسی در الفهرستشيخ ط .٥٩

صاحب کتاب است که در اسناد اول آن را روايت کردمي از ابن مهام از محيد از امحد بن زيد بن جعفر ازدی بزاز از 
  ).حممد بن اميه بن قاسم حضرمی از جعفر بن حممد بن شريح

برای وی ترمجه کرده  ۲۷۸۱به مشاره  ۲۰۲ص ۲ج: هرودی در مستدرکات علم رجال حديثو شيخ علی منازی شا
ست که تلعکربی روايت کرده و در حبار از آن  صاحب کتابی: جعفر بن حممد بن شريح بن سعد حضرمی: (و گويد

 صادقني  شود و پدرش از ثقات نقل کرده و اين کتاب نزد من است و به طور حسن و کمال از آن استفاده می
 .او را ذکر کرده است ۳۲۸مشاره  ۶۵و ابن داوود حلی در قسمت اول از رجالش ص). باشد می

 ۳۷۷ص ۳ج: و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکاتش ۲۸۹مشاره  ۱۲۸ص: شيخ طوسی در الفهرست. ٦٠
 .وی را ثقه اعالم کردند ۴۴۷۹مشاره  ۱۵۶- ۱۶۰ص ۸ج: و حمقق خوئی در معجمش ۵۵۲۹مشاره 
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 باشيد، چه آن را آشکار  مشا را فراخواندم تا از شاهدان اهلی: نه نفر را فراخواند و فرمود

: گفت. درود فرست امري املؤمننيبرخيز و بر  !ای ابوبکر: سپس فرمود. کنيد و چه پنهان داريد
سپس . آری، بر او درود فرست: بناميم؟ فرمود امري املؤمننيآيا با امر اهلی و رسولش او را 

او را  ،ا امر اهلی و رسولشآيا ب: گفت. درود فرست ،امري املؤمننيای عمر، برخيز و بر : فرمود
امري ای مقداد برخيز و بر : سپس به مقداد بن اسود فرمود. آری: بناميم؟ فرمود امري املؤمنني

سپس حضرت . نگفت يزیدرود فرستاد و چ برخاست و بر علی . درود فرست املؤمنني
 درود  او برخاست و ؛درود فرست امري املؤمننيبرخيز و بر : به ابوذر غفاری فرمود

درود فرست، برخاست و درود  امري املؤمننيبرخيز و بر : سپس به حذيفه فرمود. فرستاد
درود  ،امري املؤمننيبرخيز و بر : به عبداهللا بن مسعود فرمود سپس حضرت . فرستاد
امري برخيز و بر : به بريده اسلمی فرمود سپس حضرت . برخاست و درود فرستاد. فرست
مشا را : فرمود اهللا   سپس رسول. ترين آنان بود کوچک ،بريده. درود فرست املؤمنني

بعداً ابوبکر شروع . تا از شاهدان باشيد، چه آن را آشکار کنيد و چه پنهان داريد ،فراخواندم
پس هنگامی که بريده بازگشت، . بريده در شام بود که یحال ی بر مردم کرد، درئبه فرمانروا

آيا درود خودمان را به علی فراموش  !ای ابوبکر: حضور يافت و گفت ،در جملس ابوبکر
بناميم؟ ابوبکر  امري املؤمننيعنوان امری واجب از طرف خدا و رسولش،  کردی، که ايشان را به

ای بريده، تو غايب بودی، ما شهادت دادمي و خدا امری ديگر را بعد از وقوع يک امر : گفت
سپس به من ). دهد بيت منی  و نبوت را يک جا به اهل کند و هرگز خدا ملک اجياد می
اهللا   بعد از رسول ،مهانا از ما. بر زمني باشی ،اين را ذکر کردم، تا از گواهان اهلی: (فرمودند

  هفت نفر از اوصياء امام هستند، که اطاعت از آنان  واجب است و هفتمني آنان
مهانا خداوند عزيز و حکيم است و هر چه را خبواهد، .) اگر خدا برايش خبواهد. (قائم است
يازده  سپس بعد از قائم . و او عزيز و حکيم است اندازد یدارد، و يا به تأخري م مقدم می

، امر مشا بر موالی من، فدايتان شوم: (معرض کرد ).باشند می مهدی از فرزندان حسني 
حضرت ) تکرار کردم ،اين سؤال را سه بار( )هفتمني امام کيست؟. سر و چشم است

که –مهانا پدرم . سپس بعد از من امام مشا و قائم مشا خواهد بود، اگر خدا خبواهد: (فرمودند
اگر سه شاهد يافتی، که آنان اهل علمی : فرمود مي -خوب پدری بود و رمحت خدا بر او باد

نيازی به نظر در حالل و حرام خدا نباشد و مربوط به  ،که اگر برای آنان روايت کنی ،باشند
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مهانا حديث ما دشوار است، کسی به آن . وقايع تا روز قيامت باشد، علم را به آنان بسپار
سپس ). ی اميان امتحان کرده است آورد، مگر مؤمنی که خداوند قلب او را به وسيله اميان منی
داران اهلی در زمني و در آمسان هستيم، ما نگهبان  ما خزانه ،به خداوند سوگند: (فرمودند

در روز قيامت حممد و علی و  ،که از طال و نقره نيستند و حامالن عرش از ما ،خزائنی هستيم
  )٦١().حسن و حسني هستند، مهراه با چهار نفر ديگر، هر کس که خداوند خبواهد

  
  بعد از رسول ،مهانا از ما: (حضرت است که فرمودند يشفرما ،شاهد اصلی از اين روايت

واجب است و هفتمني  هفت نفر از اوصياء امام هستند، که اطاعت از آنان  اهللا 
مهانا خداوند عزيز و حکيم است و هر چه را  .)اگر خدا برايش خبواهد. (قائم است ،آنان

سپس بعد از قائم ، . و او عزيز و حکيم است اندازد یدارد، و يا به تأخري م خبواهد، مقدم می
بر وجود مهديني از  ،اين روايت به طور آشکار ).باشند می يازده مهدی از فرزندان حسني 

با روايات گذشته  ،کند که از اين نظر داللت می بعد از امام مهدی  فرزندان حسني 
  .ی مشترک دارد نقطه ،و رواياتی که بعد به آن خواهيم پرداخت

  
است که  ی حضرت  خبش است و آن فرموده که شرح آن نتيجه ،ماند یاما امری باقی م

هفت نفر از اوصياء امام هستند، که اطاعت از  اهللا   مهانا از ما بعد از رسول: (فرمايند یم
بعد از امام صادق  ،که مقصود از ظاهر آن). واجب است و هفتمني آنان قائم است آنان 
 قائم ،هفت امام است که هفتمني امام که بعد از امام صادق  یا ائمه. است 
و الزم نيست که اين ائمه . باشند نيز می اهللا   باشند، به طور طبيعی بعد از رسول می

باشند، زيرا روايات متواتر وجود دارد که حاکی از آن است  اهللا   بالفاصله بعد از رسول
مهديني از نسل امام مهدی  ،دوازده امام و بعد از ايشان  اهللا   امامان بعد از رسول که

 پس در مورد اين روايت با روايات . شوند باشند و امامان فقط به هفت نفر حمدود منی می
که  ،کالم اين بود يندر ا در حقيقت مقصود امام صادق . شود متواتر ديگر حکم می

در آينده  پس از خود تأکيد کنند، زيرا آنان  ،ايشان خواستند بر امامت هفت امام
                                                

 .۹۰ -۹۱ص: گانه، اصل حممد بن مثتی حضرمی اصول شانزده.٦١
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 که یشدند درحال متفق نبوده يا دچار واقفيت می آمدند، اما شيعيان بر امامت ايشان  می

در نزد شيعه بوده است و  ،امری ثابت و پدران بزرگوارشان امامت امام صادق 
  . آنان گذرانده بودند يانخود را در مزندگی  ،شيعيان آن زمان

  
که  )از من(فرمايد، يعنی  یخودشان را م )از ما( ی خويش از فرموده  پس مقصود امام
روايات بعدی تأييد و  ،ی ايشان را که اين فرموده.هستم اهللا   ی رسول من از وجود و ذريه

  :کند می يقتصد
  .)رأس السابع منا الفرجعلى : (قال ابوعبداهللا : عن أيب بصري، قال

  )٦٢().گشايش و فرج بر سر هفتمني ما است( :فرمودند  امام صادق: گويد ابو بصري می
فرج و گشايش است و آن قيام قائم  ،هفتمني ذريه از امام صادق  طلوع فجريعنی در 

 و اين مهني روايتی است که شيخ  ؛از شهرت کافی برخوردار است ياتاست که در روا
رود که هفتمني  احتمال می: (به آنان پاسخ داد و فرمود ،طوسی طی احتجاج در مقابل واقفيه

 ،آيد که حضرت به خودش می بر) از ما( ی حضرت  آنان باشد، زيرا اين امر از فرموده
ه امر است و هرگز در ب قائم، هفتمني امام از ايشانکرده و مانند اين است که بگوييم  اشاره

و اگر آن چه را که احتمال گرفتيم، بگوييم تناقض و  هفتمني امام از اول ماخرب نيامده که 
  )٦٣().رود می ينتعارض از ب

  
 صورت امام مهدی  ينهفتمني فرزند ايشان است، در ا،ولی چون مقصود امام صادق

 ی امام مهدی  ذريه از) امحد(باشند، بلکه او مهان مهدی اول  هفتمني فرزند ايشان منی
بعد از  ،مهانا از ما: (که فرمودند ، بر مبنای فرمايش امام صادق ترتيب  ينا  است و به

واجب است و  ، هفت نفر از اوصياء امام هستند، که اطاعت از آنان اهللا   رسول
ی  ششمني فرزند از ذريه امام مهدی حممد بن حسن عسکری ). هفتمني آنان قائم است

  . خواهد بود  امحدمهدی اول  ،باشند و هفتمني آنان  می امام صادق 

                                                
 .۵۳ص: غيبت، شيخ طوسی.۶۲
 .۵۴ص: غيبت، شيخ طوسی.٦٣
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سپس بعد از قائم ، يازده مهدی از فرزندان حسني : (فرمودند و به مهني دليل حضرت 
 جا امام حممد بن حسن عسکری  در اين ،چرا که مقصود از قائم). خواهند بود 

مهانا بعد از قائم : (شد بودند، در حديث فرموده می نيست و اگر ايشان منظور حضرت 
 ،و ديگر روايات در اين باب اهللا   طور که وصيت رسول مهان). دوازده مهدی خواهند بود

  .سخن فرمودند
  

به  وار و پی در پی نباشد و حضرت  گانه، سلسله ممکن است امامت اين امامان هفت
شود، بر امامتشان تأکيد  عارض می وری که به حيات و شرايطی که بر آن امامان خاطر ام

ی  ، صادق ناميده شد، باوجود اين که مههکردند، مهان طور که حضرت جعفر بن حممد 
ی آنان  که مهه کاظم ناميده شد، درحالی  ن جعفربند و حضرت موسی آنان صادق بود

طور که چهار تن از  ز دارای القابی هستند و نيز مهانني ی ائمه  کاظم بودند و هم چنني بقيه
  :که در اين روايت آمده است ،های حرام موصوف شدند به ماه ائمه 

إِنَّ عدةَ الشهورِ ﴿: عن تأويل قول اهللا عز وجل سألت أبا جعفر : عن جابر اجلعفي، قال
ندي عالد كذَل مرةٌ حعبا أَرهنم ضاَألرات واومالس لَقخ موي ابِ اللّهتي كراً فهش رشا عاثْن اللّه ن

كُمأَنفُس يهِنواْ فمظْلفَالَ ت ميا جابر أما السنة فهي : (فتنفس سيدي الصعداء مث قال: ، قال﴾الْقَي
إيل وإىل ابين جعفر، ) و(هورها اثنا عشر شهراً، فهو امري املؤمنني ، وشاهللا   جدي رسول

وابنه موسى، وابنه علي، وابنه حممد، وابنه علي، وإىل ابنه احلسن، وإىل ابنه حممد اهلادي املهدي، 
واألربعة احلرم الذين هم الدين . اثنا عشر إماماً حجج اهللا يف خلقه وأمناؤه على وحيه وعلمه

علي امري املؤمنني، وأيب علي بن احلسني، وعلي بن : منهم خيرجون باسم واحد القيم، أربعة
: أي. ﴾فَالَ تظْلمواْ فيهِن أَنفُسكُم﴿ ، فاإلقرار ؤالء هو الدين القيمموسى، وعلي بن حممد 

  .)قولوا م مجيعاً تدوا
تعداد ( :پرسيدم که فرمود ،در مورد قول پروردگار از امام باقر : جعفی گويد جابر

ها و زمني را آفريده، دوازده ماه است؛  نادر کتاب اهلی، از آن روز که آمس نزد خداوند ،ها ماه
، در ينبنابرا ؛است )یی اهل(برجا  اين، آيني ثابت و پا ؛که چهار ماه از آن، ماه حرام است



    .......................................................۴۹قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
ای : (نفس عميقی کشيدند و فرمودند یسخت حضرت به)٦٤(.)ها به خود ستم نکنيد مورد اين ماه

امري ها از  دوازده ماه است و آن ماه ،های سال است و ماه اهللا   جابر، سال، جدم رسول
تا من و فرزندم جعفر و فرزندش موسی و فرزندش علی و فرزندش حممد و   املؤمنني

های اهلی بر خلق  مهدی هستند، که دوازده امام و حجت یفرزندش حسن و فرزندش حممدهاد
باشند که  مهان دين قيم می ،هستند و امينان اهلی بر وحی و علم او هستند، و چهار ماه حرام

 و پدرم علی بن حسني   امري املؤمننيعلی : شوند چهار تن از آنان با يک نام خارج می
ر و اعتراف به واليت آنان، دين قيم پس اقرا. و علی بن حممد  و علی بن موسی 

ی آنان اقرار کنيد، تا هدايت  ها به نفس خود ستم نکنيد، يعنی به مهه پس در مورد آن. است
  )٦٥().شويد
  

  .نيست آمده است، اما دليلی بر تسلسل آنان   روايت بعدی نيز در ذکر هفت امام
: قال ﴾سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآنَ الْعظيمولَقَد آتيناك :﴿ قال أبو احلسن : عن مساعة قال

 مل يعط األنبياء إال حممد وهم السبعة األئمة الذين يدور عليهم الفلك، والقرآن العظيم حممد(
(.  

يعنی سوره (و به راستی که هفت آيه از مثانی (: ی در مورد آيه  رضامساعه گويد امام 
اين هرگز به انبيا داده نشد، : (حضرت فرمودند )٦٦(.)و قرآن بزرگ را به تو عطا کردمي )محد

هستند که فلک به دور آنان به گردش درآيد و قرآن  یامام  هفت ،و آنان جز به حممد 
  )٦٧().است عظيم حممد 

: عن قول اهللا عز وجل سألت أبا عبد اهللا : وعن يونس بن عبد الرمحن، عمن رفعه قال
﴿يمظآنَ الْعالْقُرثَانِي والْم نعاً مبس اكنيآت لَقَدإن ظاهرها احلمد، وباطنها ولد الولد، : (قال ﴾و

  .)والسابع منها القائم 
ی  در مورد تفسري آيه کند که امام صادق  از کسی نقل می ،الرمحان و يونس بن عبد

                                                
 .۳۶: التوبه .٦٤
 .۱۴۹ص : غيبت، شيخ طوسی .٦٥
 .۸۷: احلجر .٦٦
 .۱۱۷، ص۲۴ج: حبار األنوار .٦٧
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 ،محد است و باطن آن، فرزندان فرزندان هستند، که هفتمني آنان ،اين آيهظاهر : (فوق فرمودند
  )٦٨().است قائم 

ولَقَد آتيناك سبعاً من الْمثَانِي والْقُرآنَ ﴿: يف قول اهللا وعن القاسم بن عروة عن أيب جعفر 
يمظسبعة أئمة والقائم: (قال ﴾الْع(.  

: کند که فرمودند نقل می ،ی فوق در مورد تفسري آيه م بن عروه از امام باقر سو قا
  )٦٩().آنان هفت امام و قائم هستند(

از ذکر اين روايات اثبات هفت امام نيست، بلکه ما فقط درصدد  ،در هر حال مقصود ما
شاهدی برای  ،هستيم، که اين روايات و نصوص قرآن ی قائم  اثبات وجود مهديني از ذريه

  .آن هستند
  

  :هفتمحديث 
حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي ، عن أبيه ، عن حممد بن : الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة

يف  عبد احلميد وحممد بن عيسى ، عن حممد بن الفضيل ، عن أيب محزة ، عن أيب عبد اهللا 
  .)يا أبا محزة، إن منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني : (حديث طويل أنه قال

از  )٧٢(،از پدرش )٧١(،حممد بن عبد اهللا بن جعفر محريی: )٧٠(شيخ طوسی در کتاب الغيبه

                                                
 .۲۳۶، ص۸۹ج: حبار األنوار .٦٨
 .۱۱۷، ص۲۴ج: حبار األنوار .٦٩
 ۱۷ج: طور که حمقق خوئی در معجم حممد بن عبد اهللا بن جعفر محريی صحيح است مهانطريق طوسی به . ٧٠
 .بدان اعتراف کرده است ۱۱۱۰۸در ترمجه محريی مشاره  ۲۴۷-۲۴۹ص
حممد بن عبد اهللا بن جعفر بن حسني بن جامع : (او را ثقه دانسته و گويد ۹۴۹مشاره  ۳۵۴-۳۵۵جناشی در ص. ٧١

بوده و از ايشان مسائلی در ابواب شريعت  ی صاحب امر  بن مالک محريی ابوجعفر قمی، ثقه، سرشناس، نويسنده
او برادرانی بودند اين مسائل در صل و توقيعاتش بني سطور به من رسيده، و برای : امحد بن حسني به ما گفته. پرسيده

کتاب احلقوق، کتاب األوائل، کتاب : برای حممد کتبی بود از مجله. جعفر و حسني و امحد، مهه دارای مکاتباتی بودند
 پايان...). السماء، کتاب االرض، کتاب املساحة والبلدان، کتاب ابليس وجنوده، کتاب االحتجاج

عبد اهللا بن جعفر بن حسني بن مالک بن جامع محريی ( :وی را ثقه دانسته و گويد ۲۱۹-۲۲۰جناشی در ص. ٧٢
و اندی وارد کوفه شد و اهل آن از وی شنيدند و کتب  ۲۹۰ترينشان، سال  ابوعباس قمی، شيخ اهل قوم و سرشناس



    .......................................................۵۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
از امام صادق  )٧٥(،از ابومحزه )٧٤(،از حممد بن فضيل )٧٣(،حممد بن عبداحلميد و حممد بن عيسی

 کند که حضرت  نقل می ای ابومحزه، از ما بعد از : (در حديثی طوالنی فرمودند
  )٧٦().است قائم، يازده مهدی از فرزندان حسني 

  
است، که  ی امام مهدی  در اين روايت اولني مهدی از ذريه ،مقصود و مراد از قائم

شده، بعد از امام  طور که در روايات قبل توضيح داده مهان ؛بعد از ايشان يازده مهدی هستند
                                                                                                                                                   

کتاب االمامه، کتاب الدالئل، کتاب العظمة والتوحيد، کتاب الغيبه واحلريه، کتاب : ها بسيار نگاشت، معروفترين آن
، کتاب قرب ل العرب، کتاب التوحيد والبداء واإلراده واالستطاعه واملعرفة، کتاب قرب االسناد الی الرضا فض

، کتاب ما بني هشام بن حکم وهشام بن سامل والقياس واالرواح واجلنة والنار االسناد الی ابوجعفر بن الرضا 
بر دست  ، مسائلی از برای حممد احلسن ثالث  واحلديثني املختلفني، مسائل رجال و مکاتباتشان با ابواحلسن

ای  حممد وتوقيعات، کتاب الطب، عده ، مسائل ابیحممد بن عثمان عمری، کتاب قرب االسناد الی صاحب االمر 
 پايان ). اصحاب ما از امحد بن حممد بن حييی عطار از وی متام کتب او را به ما اطالع داده است

القدر هستند تشکيل شده و توثيق يکی از آن دو کفايت  اين واسطه از دو شخص که هر دو از ثقگان جليل .٧٣
وی را ثقه  ۹۰۶مشاره  ۳۳۸- ۳۳۹کند و فقط به ذکر حممد بن عبد احلميد بسنده خواهم کرده، جناشی در ص می

  روايت کرده و از اصحاب از امام رضا حممد بن عبد احلميد بن سامل عطار ابوجعفر، عبد احلميد : (دانسته و گويد
ی ما از اهل کوفه بود، برای وی کتاب النوادر است که ابوعبد اهللا بن شاذان از امحد بن حممد بن حييی از عبد اهللا  ثقه

 پايان). بن جعفر از وی، ما را از کتابش باخرب کرده
رده که وی متهم به غلو است و بيش از او حممد بن فضيل بن کثري صريفی ازدی است که شيخ طوسی ذکر ک. ٧٤

که از جانب  تواند دليل حمکمی برای تضعيف يک راوی باشد به خصوص اين يک بار بيان کردم که مت غلو منی
دانند؛ زيرا با  چون اهل قم و امثالشان باشد کسانی که روايات در فضل و کرامات اهل بيت را غلو می متقدمني هم

  .باشد منسجم منی اجتنهاد و فهم ناقصشان
ست که از ابومحزه متحد با حممد بن قاسم بن فضيل روايت  و مريزا نوری نقل کرده که حممد بن فضيل مهان کسی

حممد بن فضيل مهان حممد بن قاسم بن فضيل : (... آمده است ۴۲۳ص ۵ج: طور که در خامته مستدرک کند مهان می
کند و  بدان يقني طافته و حکم عالمه را با صحت اين طريق تأييد میطور دانشمند فاضل اردبيلی در جامع  است مهان

او در : (فرمودند از امام صادق : ی لقمان زمانش بوده، و در جناشی ست که به منزله ابومحزه مهان بزرگواری
  پايان .)زمانش نظري سلمان در زمانش است

آن در ترمجه حممد بن فضيل است لطفاًبه رجال و مؤيد دوری حممد بن فضيل از مت غلو، عدم تعرض جناشی به 
 .مراجعه شود ۹۹۵مشاره  ۳۶۷ص: جناشی

 .باشد وی، مثالی، ثابت بن دينار است که ثقه جليل و مشهور می .٧٥
 .۴۷۸ -۴۷۹ص: غيبت، شيخ طوسی. ٧٦
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پس هيچ تعارض و . دوازده مهدی است، نه يازده مهدی) حممد بن حسن عسکری(مهدی 
 ی امام مهدی  چه بسا لقب قائم و يا مهدی بر هر يک از ذريه. بني روايات نيست یتناقض

و : (در مورد فضيلت کوفه فرمودند ،در روايتی گونه که امام صادق  مهان. گذاشته شود
بر امت  ان قائمان بعد از قائم پس آن). خواهند بود ،در آن قائم و قائمان بعد از او

  .باشند و هر يک از مهديني، قائم و مهدی و امام و حجت واجب االطاعه است می
  

  :حديث هشتم
هم اثنا عشر، فإذا كان عند : (ابن أيب حامت يف تفسريه بسنده عن كعب األحبار، قال

وعد اللَّه ﴿: انقضائهم فيجعل مكان اثين عشر اثنا عشر مثلهم، وكذلك وعد اهللا هذه األمة فقرأ
، ﴾ما استخلَف الَّذين من قَبلهِمالَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَ

  .)وكذلك فعل ببين إسرائيل
. آنان دوازده تن هستند( :گويد با استناد از کعب االحبار می ،حامت در تفسري خود یابن اب

آنان دوازده خليفه مهانند آنان قرار  یجا  پس هنگامی که زمان آنان به پايان رسيد، خداوند به
خدا به کسانی از مشا که (:يابد که فرمود ی خداوند به امت حتقق می وعده چنين يندهد و ا می

اند، وعده داده است که حتماً آنان را در زمني جانشني  اميان آورده و کارهای شايسته اجنام داده
که خداوند با ،و اين مهان کاری است  )٧٧(.)گونه که پيشينيان آنان را جانشني کرد کند، مهان

  )٧٨().سرائيل نيز اجنام دادا بنی
  

اما موافق احاديث قبلی و بعدی اين  ،نيست اهللا   اين خرب اگرچه با استناد از رسول
بعد  و بر وجود دوازده وصی از آل حممد . است بيت  و اهل اهللا   کتاب از رسول

که او اين خرب را از پيامرب خدا  ،ی آن است کند، و اين قرينه گانه داللت می ی دوازده از ائمه
توان  یترين چيزی که در مورد آن م و کم. است يرقابل تکذيبشنيده و صحيح و غ حممد 

                                                
 .۵۵: النور .٧٧

 .۲۶۲۸، ص۸ج : حامت تفسري ابن ابی.٧٨



    .......................................................۵۳قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
يم و تصريح يگو موضوعی است که در مورد آن سخن می ی کننده ييدگفت، اين است که تأ

  . دارد بعد از امام دوازدهم از آل حممد  ،بر دوازده وصی
  

از کعب االحبار نقل  ،مهني مطلب را با عبارات ديگری ،در کتاب خصالشيخ صدوق نيز 
آنان دوازده تن هستند، : (گويد کعب االحبار در مورد جانشينان پيامرب می: کرده و گفته است

آيند، که خداوند عمر آنان را  ی صاحلی می پس هنگامی که زمان آنان به پايان رسيد، طبقه
وعد ﴿ :شود و اين آيه را خواند ی اهلی در مورد امت حمقق می عدهو چنين ينو ا ؛دهد فزونی می

 اللَّه الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا الصالحات لَيستخلفَنهم في الْأَرضِ كَما استخلَف الَّذين من
هِملاند، وعده داده  اجنام داده ورده و کارهای شايستهخدا به کسانی از مشا که اميان آ( ،)٧٩(﴾قَب

و . )است که حتماً آنان را در زمني جانشني کند، مهان گونه که پيشينيان آنان را جانشني کرد
خداوند با بنی اسرائيل نيز چنني کرد و شايسته نيست که اين امت در يک روز يا نصف روز 

 ،و مهانا يک روز نزد پروردگارت( ،﴾مّما تعدونَوإِنَّ يوما عند ربِّك كَأَلْف سنة ﴿ :مجع گردد
  )٨٠(.)مشاريد هايی است که مشا می مانند هزار سال از سال

  
  :حديث هنم

  
: ومن رواية حيىي بن السالم، يرفعه إىل عبد اهللا بن عمر، أنه قال: القاضي النعمان املغريب، قال

، ابشروا فيوشك أيام اجلبارين أن تنقطع، مث يكون بعدهم اجلابر الذي جيرب اهللا به أمة حممد (
  .)املهدي، مث املنصور، مث عدد أئمة مهديني

بشارت دهيد : (گويد حييی بن سالم از قول عبداهللا بن عمر می: گويد قاضی نعمان مغربی می
زورمندی است که  ،سپس بعد از آنان. دکه نزديک است روزگار جباران و ظاملان پايان ياب

سازد، مهدی و سپس منصور است و بعد  یرا نريومند م ی او امت حممد  خداوند به وسيله

                                                
 ۴۷:حج .٧٩
 .۵۵-۵۶، ص۲ج: عيون أخبار الرضا، ۴۷۴-۴۷۵ص: خصال، شيخ صدوق .٨٠
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  )٨١().از آن امامان مهديني هستند
چه که  با آن ،دهد، اما اين روايت نسبت منی اهللا   اين خرب را به رسول ،عبداهللا بن عمر

، موافق است، زيرا خرب دادن از غيب است که شده يتروا بيت  و اهل اهللا   از رسول
شود و با  که معموالً جز از طريق معصوم روايت منی ،شود به جانشينی در آخرالزمان مربوط می

  . نيست يابیدست اجتهاد و رأی شخصی قابل
  

 بعد از امام مهدی  اين خرب نيز به طور آشکار به خالفت تعدادی از مهديني 
  .کند داللت می

  
  :حديث دهم

كان يأمر بالدعاء لصاحب  أن الرضا : الشيخ الطوسي بأسانيده عن يونس بن عبد الرمحن
اللهم، أعطه يف نفسه وأهله ... اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك على خلقك : (األمر ذا

اململكات كلها  وولَده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه وجتمع له ملك
اللهم، صل على والة عهده واألئمة من بعده وبلغهم آماهلم ... قريبها وبعيدها وعزيزها وذليلها 

وزد يف آجاهلم وأعز نصرهم ومتم هلم ما أسندت إليهم من أمرك هلم وثبت دعائمهم واجعلنا هلم 
يدك ودعائم دينك أعواناً وعلى دينك أنصاراً فإم معادن كلماتك وخزان علمك وأركان توح

ووالة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك وأولياؤك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد 
  .)نبيك والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته

دعاء به  امام رضا : گويد با اسناد خود از يونس بن عبدالرمحان می )٨٢(شيخ طوسی

                                                
 .۴۰۰، ص ۳ج: شرح األخبار، قاضی نعمان مغربی. ٨١
را در اسانيد متعدد روايت دعاء ذکر کرده که شيخ طوسی اين  ۳۰۷سيد بن طاووس در مجال االسبوع ص. ٨٢

مجاعتی که ذکرشان را در مواضع متعدد اين کتاب با : کرده، از يونس بن عبد الرمحن و اين منت کالمش است
جيد از حممد بن حسن بن سعيد بن عبد اهللا محريی و  ابن ابی: استنادشان به جدم ابوجعفر طوسی ذکر کردم تقدمي کرد

مهه از ابراهيم بن هاشم از امساعيل بن مولد و صاحل بن سندی، از يونس بن عبد  علی بن ابراهيم و حممد بن صفار
چه از يونس بن الرمحن از طُرق متعدد روايت کرده من برای اجتناب از اطناب،   الرمحن و جدم ابوجعفر طوسی از آن



    .......................................................۵۵قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
اللهم ادفع عن وليك وخليفتك وحجتك ( :فرمودند یسفارش م ءبا اين دعا ،برای صاحب االمر

اللهم أعطه فی نفسه وأهله وولَده وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه وتسر ... على خلقك
اللهم، صل على والة ... به نفسه وجتمع له ملك اململكات كلها قريبها و بعيدها وعزيزها وذليلها

اهلم وزد فی آجاهلم وأعز نصرهم ومتم هلم ما أسندت إليهم من عهده واألئمة من بعده وبلغهم آم
أمرك هلم وثبت دعائمهم واجعلنا هلم أعواناً وعلى دينك أنصاراً فإم معادن كلماتك وخزان 
علمك وأركان توحيدك ودعائم دينك ووالة أمرك وخالصتك من عبادك وصفوتك من خلقك 

  ، )والسالم عليه وعليهم ورمحة اهللا وبركاته وأولياؤك وسالئل أوليائك وصفوة أوالد نبيك
خداوندا، عطا کن به خود او  ،...خداوندا، دفع کن از وليت و خليفه و حجتت بر خلقت(

چيزی که باعث روشنی چشمش گردد و  ،ی او و امت و رعيت او و اهل او و فرزند او و ذريه
های دور و نزديک و قوی و ضعيف را برای او  ی سرزمني و حکومت مهه ؛او را شادمان سازد

خداوندا بر واليان عهد او و امامان بعد از او درود فرست، و آنان را به  ؛...مجع کن
و پريوزی آنان را گرامی دار و آن چه از امر خود  يفزايیهايشان ب آرزوهايشان برسان و بر اجل

و دعای آنان را مستجاب کن و ما را از ياری کنندگان آنان  کامل کن،ای به آنان حمول کرده
های توحيد تو و  های علم تو و پايه و ياوران دينت قرار ده، که آنان معادن سخنان تو و خمزن

 ،ی فرزندان پيامربت هستند برگزيدگان از خلقت و دوستان تو و از نسل دوستان تو و برگزيده
  )٨٣(.)او و بر آنان بادکه درود و رمحت خدا و برکاتش بر 

  
وصيت شده و آنان  بر وجود مهديني ،در شب وفات ايشان اهللا   در وصيت رسول

که  شده يحهستند، مهان طور که در روايات گذشته تأکيد و تصر ی امام مهدی  از ذريه

                                                                                                                                                   
امر کردند که برای  ضا امام ر: کند که از يونس بن عبد الرمحن روايت می. جا را ترک کردم ذکرشان در اين

  ...).کنيمدعاء چنني  اين صاحب امر 
: ای از اسناد معترب صحيح روايت شده و اين منت کالمش است با عدهدعاء و مريزا نوری تصريح کرده که اين 

مجاعت بسياری از علماء روايت کردند از مجله شيخ طوسی در مصباح و سيد بن طاووس در مجال االسبوع با اسانيد (
  امر کردند که برای صاحب امر امام رضا : معترب صحيح و غريه از يونس بن عبد الرمحن روايت کردند که

 .۴۵۶ص ۲ج: النجم الثاقب...). کنيمدعاء چنني  اين
 .۳۰۷ص: ، مجال األسبوع۴۰۹ص: مصباح متهجد. ٨٣
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و  اهللا   هستند، و مهان طور که رسول بعد از امام مهدی حجت بن احلسن  آنان 
به  ،کردند، در دعاها و توسل خويش مهديني را در سخنانشان ياد می بيت ايشان  اهل

نکردند،  یپوش برای حفظ و متکني آنان چشمدعاء خداوند نيز از درود فرستادن بر آنان و 
اين امر بر اهتمام عظيم . که آوردمي، و در دعاهای بعدی ذکر فرمودند يیگونه که در دعا مهان
  . کند داللت می بت به اين اوصيای پاک خويش و بزرگداشت شأن آنان نس ائمه 
  

کردند و دعاء  برای يک فرزند خاص از امام مهدی  ،نيز در اين دعا امام رضا 
 )ی او و امت و رعيت او و ذريه فرزند اوعطا کن به خود او و اهل او و  ،خداوندا( :فرمودند

فرزندی را به ما دعاء الشأن اين فرزند مبارک است و اين   و اين امر گويای مقام شامخ و عظيم
برده و اول   از ايشان نام ،در وصيت شب وفات خويش اهللا   کند که رسول معرفی می

و  ی امام مهدی  چنني در دعای خويش بر وجود ذريه هم امام رضا . مهديني است
بر واليان عهد او  ،خداوندا: (فرمايد یکند و م تأکيد می  بعد از پدرشان امامت ايشان 

بيان  گونه ينفضل و مقام اين اوصياء را ا سپس حضرت ). و امامان بعد از او درود فرست
 دارهايشان بيفزای و پريوزی آنان را گرامی  و آنان را به آرزوهايشان برسان و بر اجل: (کند می

ای کامل کن و دعای آنان را مستجاب کن و ما را از  به آنان حمول کرده ،و آن چه از امر خود
های علم تو و  ياری کنندگان آنان و ياوران دينت قرار ده، که آنان معادن سخنان تو و خمزن

ی  های توحيد تو و برگزيدگان از خلقت و دوستان تو و از نسل دوستان تو و برگزيده پايه
  ).درود و رمحت خدا و برکاتش بر او و بر آنان باد که ،فرزندان پيامربت هستند

  

  :حديث يازدهم
الشيخ الطوسي بسنده عن أيب احلسني حممد بن جعفر األسدي، عن يعقوب بن يوسف 
 الضراب الغساين يف ذكر قصة طويلة واستالم دفتر فيه دعاء وصلوات وصله عن اإلمام املهدي

 صلِّ على حممد سيد املرسلني، وخامت النبيني، وحجة بسم اهللا الرمحن الرحيم، اللهم :(وفيه
رب العاملني، املنتجب يف امليثاق، املصطفى يف الظالل، املطهر من كل آفة، الربئ من كل عيب، 

بعد أن صلى على مجيع  إىل قوله ( ...املؤمل للنجاة، املرجتى للشفاعة، املفوض إليه دين اهللا 



    .......................................................۵۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
اللهم أعطه يف نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته  ):هدي األئمة االثين عشر إىل اإلمام امل

وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله يف الدنيا 
] عهده[وصلَّ على وليك ووالة عهدك  ):إىل قوله ( ...واآلخرة إنك على كل شيء قدير 

يف آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم ديناً ودنيا وآخرة إنك على  واألئمة من ولده ومد يف أعمارهم وزد
  .)كل شيء قدير

از يعقوب بن يوسف ضراب  ،حممد بن جعفر اسدی ينبا استناد از ابو حس )٨٤(شيخ طوسی

                                                
حسني بن : گفت: (... سند آن را بدين صورت مفصل ذکر کرده ۳۰۱و سيد بن طاووس در مجال االسبوع ص. ٨٤

عبيد اهللا از حممد بن امحد بن داوود و هارون بن موسی تلعکربی از ابو عباس امحد بن علی رازی خضيب ايادی به ما 
ز حسني چه در کتابش کتاب الشفاء واجلالء روايت کرده خرب داده از ابواحلسني حممد بن جعفر اسدی ا ی آن در باره

  ).خرب... بن حممد بن عامر اشعری قمی از يعقوب بن يوسف ضراب غسانی در راهش از اصفهان گويد
و اين خرب شريف در تعدادی کتب معترب از قدماء با اسانيد متعدد روايت : (گويددعاء و مريزا نوری در مورد اين 

الدين علی بن  چه سيد رضی يني نشده جز آندر خربی از اخبار تعدعاء و هرگز وقت خواندن اين سالم و ... شده
اگر تعقيب مناز عصر روز : (... طاووس در مجال االسبوع بعد از ذکر تعقيبات مأثوره مناز عصر روز مجعه گفته است

  ).مجعه را به هر دليلی ترک کردی هرگز امری که خداوند عزوجل ما را بدان آگاه کرده را ترک مکن
امری بر وی در اين باب حاصل شده و عجيب هم  شود که از صاحب امر  د میو از اين کالم شريف مستفا

النجم ). طور که خودش تصريح کرده که درب به سوی حضرت گشوده است و در باب قبلی تقدمي شد نيست مهان
  .۴۶۸-۴۶۹ص ۲ج: الثاقب

  :و توثيق سند بدين صورت است
طور که  جناشی و ثقه است؛ زيرا از مشايخ جناشی بوده مهان او غضائری شيخ شيخ طوسی و: حسني بن عبيد اهللا -الف

 ۳۴۹۰مشاره  ۲۲- ۲۴ص ۷ج: به معجم رجال حديث. حمقق خوئی چنني مفادی عرضه داشته و به وثاقتش يقني يافته
  .مراجعه شود

يکی از  ی مشترک بني دو مرد بوده و توثيق و اين واسطه: حممد بن امحد بن داوود و هارون بن موسی تلعکربی -ب
که هر دو ثقه و از اجالی ثابت هستند و فقط حال هارون بن موسی تلعربی را ذکر  کند در حالی ها کفايت می آن
هارون بن موسی بن امحدبن سعيد بن سعيد : (وی را ثقه دانسته و گويد ۱۱۸۴مشاره  ۳۴۹کنم که جناشی در ص می

ای نزده شده برای او کتبی  و ثقه و معتمد بوده و بدو طعنهشيبان و در اصحاب ما سرشناس  ابوحممد تلعکربی از بنی
شدم و مردم از وی شاگردی  جعفر حاضر می در کالسش به مهراه پسرش ابی. اجلوامع يف علوم الدين: است از مجله

  پايان). کردند می
مشاره  ۹۷جناشی در ص و نام امحد بن حممد ايادی بر او اطالق يافته و: ابوعباس امحد بن علی رازی خضيب ايادی - ج

گونه  هرگز آن: امحد بن علی ابو عباس رازی خضيب االيادی، اصحاب ما گفتند: (او را ذکر کرده و گويد ۲۴۰
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در غيبت و کتاب الفرائض، ) اجلالء الشفاء و(منائی شده و برای او کتاب  گوئی و بزرگ در آن غلو: نبوده و گفته شد

  .پايان). حممد بن امحد بن داوود ما را از کتبش با خرب کرده کتاب اآلدب است که حممد بن حممد از
امحد بن علی خضيب االيادی مکنی به ابا : (ذکر کرده و گويد ۹۱به مشاره  ۷۶و شيخ طوسی در الفهرست ص

العباس است و به او ابوعلی رازی، گفته شده، هرگز در حديث ثقه نبوده و متهم به غلو است و کتاب حسن الشفاء 
الء در غيبت،کتاب الفرائض، کتاب اآلداب را داشته که حسني بن عبيد اهللا از حممد بن امحد بن داوود و هارون واجل

  پايان).ها مطلع کردند تلعکربی مهگی ما را از آن
  
ها نسبت داده و اين  آشکار است که جناشی هرگز به ضعف آن مرد يا غلو او يقني نداشته بلکه به نقل و قول: گومي می

  .باشد چه بدو نسبت دادند می ه عدم يقني او به آنب
، )و قائمان بعد از او(زنی اهل قم و غريشان به غلو اعتماد کرد و در مورد آن در حتقيق روايت  توان به مت و منی

رد سخن گفتم بلکه آن احتماالً برخاسته از ستايش و مدح متهم بوده؛ زيرا اهل قم و غريشان، مهواره راوی را به جم
غلوگو و ضعيف ) راوی را(کردند  ها را طبق اجتهاد غلوشان روايت می که آن روايت فضايل و کرامات اهل بيت 

  .ای بزرگان از مجله بهانی و غريه ارائه شد و ختم کالم در باب اين موضوع از عده. مشردند در حديث می
ان به غلو و ضعف را کشف کرده و آن را از طريق که علّت اامش پس ممکن نيست به تضعيفشان اعتماد شود تا اين

روايت شده و شيخ طوسی اين ) الشفاء واجلالء(از کتابش دعاء کند اين  معتمد، ثابت کند و امر ديگری که ثابت می
توصيف کرده و روايات آن کتاب بر حسن و ارزشش داللت داشته و بسياری از بزرگان علماء ) حسن(کتاب را به 

و سيد اء الدين جنفی . ی و غريه بر آن اعتماد کرده و شيخ طوسی در غيبه خويش از آن روايت کردهچون تلعکرب هم
از ثقه امحد بن : (توصيف کرد و گفت) ثقه(، در يکی از اسانيد رواياتش او را به ۲۵۰در منتخب األنوار املضيئة ص

...). نوشتم برای صاحب الزمان : گويد -يکی از وکيالن مذکور -از حممد بن صاحل مهدانی حممد األيادی 
  پايان

) شيخ فقيه(او را به ) األنوار املضيئة(نقل کرده که مؤلف  ۳۰ص ۱ی مشاره  در حاشيه) منتخب األنوار املضيئة(و حمقق 
و امحد بن حممد األيادی که از ا: (... را بدو نسبت داده و اين منت کالم است) الشفاء واجلالء(توصيف کرده و کتاب 

از  - ۸ضمن ب  ۲باب امامت، فصل  -)نوشته شده(کند و در األنوار املضيئة  در مواضع متعدد اين کتاب روايت می
  پايان ). او به عنوان شيخ فقيه امحد بن حممد األيادی مصنف کتاب الشفاء واجلالء ياد کرده است

عقيده و مواالتش داللت دارند، باقی پس شکی در وثاقت اين مرد حداقل در چنني روايات و آن دست که بر حسن 
) الشفاء واجلالء(ست و آن در کتاب يا بيشتر کتب قدمي غري از کتاب  سپس از برای ين دعا، طريق ديگری. ماند منی

  .اثر امحد ايادی ذکر شده است
او از وکالی  دانند، بسياری از علماء از مجله شيخ طوسی و جناشی وی را ثقه می: ابوحسني حممد بن جعفر اسدی -د

مراجعه  ۱۰۴۱۱مشاره  ۱۷۶-۱۸۰ص ۱۶ج: به معجم رجال حديث. های ايشان است و از ثقه امام مهدی 
  .شود



    .......................................................۵۹قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
و درود به حجج اهلی به نقل از امام دعاء کند، که دارای  غسانی داستانی طوالنی نقل می

، خدايا بر حممد سرور بسم اهللا الرمحن الرحيم: (استچنني دعاء است و اين  مهدی 
درود فرست، برگزيده در روز عهد،  ،فرستادگان و خامت پيامربان و حجت پروردگار جهانيان

ی آمال برای جنات، مقصد  شده از هر آفت، مربا از هر عيب، قبله ها، پاک شده در سايه انتخاب
                                                                                                                                                   

او را ثقه دانسته و حمقق خوئی  ۱۵۶مشاره  ۶۶شيخ جناشی در رجالش ص: حسني بن حممد بن عامر اشعری قمی -هـ
= حسني اشعری= بکر حممد بن عمران بن ابی حسني بن: (گويد می ۳۶۳۰مشاره  ۸۶ص ۷در معجم رجال حديث ج

حسني بن حممد بن عمران بن ابوبکر اشعری قمی، ابوعبد اهللا ثقه و دارای : جناشی گويد). حسني بن حممد بن عامر
تقدمي شده : گويد حممد بن حممد از ابوغالب زراری از حممد بن يعقوب از وی به ما خرب داده و می. کتاب نوادر است

  پايان). بن حممد بن عامر است که او حسني
، ۲۸۰ص ۸ج: شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث: يعقوب بن يوسف ضراب غسانی -و

شيخ در کتاب . هرگز وی را ذکر نکردند: يعقوب بن يوسف ضراب غسانی: (او را ذکر کرده و گويد ۱۶۴۶۶
و تشرفش به  ۲۸۱امر اشعری قمی از او، در مورد حج سال الغيبه و سيد در مجال االسبوع از حسني بن حممد بن ع

. کند با امساء و صفات و مناقبشان حديث می ی صلوات بر ائمه  و ورود نسخه حمضر موالميان حجت منتظر 
 ۴۵۹ومجال االسبوع ص ۷۸ص ۹۴: وج ۱۷ص ۵۲ج: وجد ۸۴و کتاب الدعاء ص ۱۰۸ص ۱۳ج: ب کمبا

  پايان). مراجعه شود ۳۰۰ودالئل الطربی ص
يعقوب بن : (وی را ذکر کرده و گويد ۸۵۰۵شنره  ۱۴۱ص ۱۱ج: و شيخ حممد تقی تستری در قاموس الرجال
  پايان). روايت کرده است) رؤيتی از ايشان ) من رأی احلجه (يوسف ضراب اصفهانی، الغيبه را در اخبار 

در گروه وثاقت ضراب دعاء و ثبوت دعاء و ممکن نيست کسی بگويد که ثبوت وثاقت ضراب متوقف بر ثبوت اين 
به وثاقت ضراب حمصور نبوده بلکه منت و مضامينش به دعاء ثبوت : گوئيم شود؛ زيرا ما می بوده و نقشش ممنوع می

شأت گرفته، عالوه بر آن، اعتماد علمای اُمت ن ی اهل بيت رسول حممد  کنند که از چشمه وضوح تام داللت می
ی اهل  ی ايشان به آن صدها سال پيش و تالوت و توسل به آن نيز مؤيد حقانيت آن است بلکه از سنخ ادعيه و عامه
چنني در آن به ذکر خلفای  بوده و هم در دعای برای امام زمان  چه از امام رضا  بوده و شبيه آن بيت 

برای ايشان در قالب کلماتی جليل و پر عظمت ذکر شد که در خور احدی جز اوصيای دعاء و  امام مهدی 
از دعاء که اين  نبوده است و متام اين امور مجع يا مفرد بر امر قطعی داللت داشته مبنی بر اين رسول اهللا حممد 

چنني وثاقت ضراب غري  و هم). افاضه کرده است چه صاحب عصر و زمان  و آن منبع حممد وآل حممد 
منحصر به اين دعاست و هرچند که در آن کفايت و زيادت بوده اما اعتماد بزرگان و فضالء در نقل بدون شک و 

ی  از ضراب به واسطهدعاء ی اين  کننده کند و تقدمي شد که نقل از وی بر وثاقت اين مرد داللت میدعاء ترديد اين 
را نقل دعاء صورت گرفته و اين ) ابوحسني حممد بن جعفر اسدی(ايشان و واثق  يکی از وکالی امام مهدی 

که روايت از  کرده و از وی خشنود شده و علمای بزرگ اُمت بدان معتقد شده و بدان اعتماد داشته مبنی بر اين
ق يعقوب بن يوسف ضراب است و اين دليلی واضح بر وثاقت و جاللت مردم است و اين امر نقش مزعوم در توثي

 ).کند وب بن يوسف ضراب را نفی میمزعوم در مورد يعق
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ی  جا که بر متام ائمه تا آن). ...اگذار شده است،اميدواران برای شفاعت، که دين خدا به او و
اللهم أعطه فی (: فرمايد یم شود و در مورد امام مهدی  درود فرستاده می ،گانه دوازده

نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه ومجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به 
خداوندا، عطا کن به (، )الدنيا واآلخرة إنك على كل شيء قدير أمله يف نفسه، وبلغه أفضل ما

ی مردم  ی او و شيعيان او و رعيت او و افراد خاص و عام او و دمشنان او و مهه خود او و ذريه
دنيا، چيزی که باعث روشنی چشمش گردد و او را شادمان سازد و او را به برترين آرزوهايش 

  .)بر هر چيز توانايیدر دنيا و آخرت برسان، که تو 
واألئمة من ولده ومد فی ] عهده[وصلَّ على وليك ووالة عهدك (: فرمايد یجا که م تا آن

و بر (، )أعمارهم وزد فی آجاهلم وبلغهم أقصى آماهلم ديناً ودنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير
ان را طوالنی و امامان از فرزندان او درود فرست، و عمرهايش] عهدش[وليت و واليان عهدت 

هايشان بيفزای و آنان را به دورترين آرزوهايشان در دين و دنيا و آخرت  گردان، و بر اجل
  )٨٥(.)که تو بر هر چيز توانايی ؛برسان
  

شباهت بسياری دارد و با آن تأييد  ،در حديث قبل با دعای امام رضا  ءاين دعا
دوازده  يشانا يایکه اوص ؛است اهللا   ای بر صحت مضمون وصيت رسول شود و قرينه می

ضراب  به اين دليل که امام مهدی . هستند ی امام مهدی  امام و دوازده مهدی از ذريه
که به  یا نامه بر اساس يشان،ها نام با  يشانا يایو اوص اهللا   را امر کرد که به رسول

را از طريق  ءن دعامهان طور که در روايت آمده که ضراب اي. او داده بودند، درود فرستد
ی بني حضرت  دريافت کرده و آن پريزن واسطه ،در ارتباط بود پريزنی که با امام مهدی 

 امام مهدی : سپس پريزن گفت: (و برخی از شيعيان بوده است فرمايد یبه تو م :
اللهم (: گومي می :عرض کردمفرستی؟  یفرستی، چگونه درود م یهنگامی که بر پيامربت درود م

فضل ما صليت وبارکت وترمحت أوبارک علی حممد وآل حممد کصل علی حممد وآل حممد 
فرستی، بايد  ینه، هنگامی که درود م: پريزن گفت .)علی ابراهيم وآل ابراهيم انک محيد جميد

سپس فردای آن روز، پريزن پيش . بله: معرض کرد. درود بفرستی يشانها نام با،ی آنان بر مهه
                                                

 .۳۰۱-۳۰۶ص: ، مجال األسيوع۴۰۶ص : به بعد، مصباح متهجد ۲۷۳ص: غيبت، شيخ طوسی.٨٥



    .......................................................۶۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
هنگامی که : فرمايد یحضرت به تو م: در دستش دفتری کوچک بود و گفت من آمد و

  ).خواستی بر پيامربت و اوصيای ايشان درود فرستی، طبق اين نسخه درود بفرست
  

و  امري املؤمننيو  حممد  ،و درود بر رسول خدادعاء ای که به او داد، مهان  و نسخه
 ،و امامان يکی پس از ديگری و حسن و حسني   ی زهرا ی طاهره فاطمه صديقه
و بر : (فرمايد یو درود بر حضرتش مدعاء رسد و پس از  می شده تا به امام مهدی  نوشته

و امامان از فرزندان او درود فرست، و عمرهايشان را طوالنی ] عهدش[ت و واليان عهدت ولي
دين و دنيا و آخرت  هايشان بيفزای و آنان را به دورترين آرزوهايشان در گردان، و بر اجل

  ).ئیبرسان، که تو بر هر چيز توانا
  

 يا مهديني اوصيای رسول خدا حممد  ی امام مهدی  يابيم که ذريه پس در می
کالم امام  يحتصر  هستيم و به بعد از امامان  ،هستند و ما مأمور به درود فرستادن بر ايشان

  .)فرزندان اوو امامان از : (باشند ايشان امام می مهدی 

  
  :حديث دوازدهم
: إذا انصرفت من صالة مكتوبة فقل: (، أنه قالعن اإلمام اجلواد : الشيخ الصدوق

رضيت باهللا رباً، وباإلسالم ديناً، وبالقرآن كتاباً، ومبحمد نبياً، وبعلي ولياً، واحلسن واحلسني، 
وعلي بن احلسني، وحممد بن علي، وجعفر بن حممد، وموسى بن جعفر، وعلي ابن موسى، وحممد 

سن بن علي أئمة، اللهم وليك احلجة بن علي، وعلي بن حممد، واحلسن بن علي، واحلجة بن احل
فاحفظه من بني يديه ومن خلفه وعن ميينه وعن مشاله ومن فوقه ومن حتته، وامدد له يف عمره، 

وماله  يف نفسه ويف ذريته وأهلهواجعله القائم بأمرك، املنتصر لدينك وأره ما حيب وتقر به عينه 
فيهم ما حيب وتقر به عينه، واشف به صدورنا ويف شيعته ويف عدوه، وأرهم منه ما حيذرون، وأره 

  .)وصدور قوم مؤمنني
هنگامی که از مناز : (کند که حضرت فرمودند نقل می  شيخ صدوق از امام جواد

ام و اسالم را دين خود و قرآن را  من اهللا را پروردگار خود برگزيده: واجب فارغ شدی، بگو
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را پيامرب خود و علی و حسن و حسني و علی بن حسني و حممد بن  کتاب خود و حممد 
علی و جعفر بن حممد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و حممد بن علی و علی بن حممد و 

. ام ام و به آنان راضی گشته حسن بن علی و حجت بن حسن بن علی را امامان خود برگزيده
و جلو و پشت حافظ و نگهبان وليت حجت  خداوندا از جانب باال و پايني و راست و چپ

و آن چه  ؛و به او عمر طوالنی ده و او را قائم به امر خويش، پريوز در دين خود قرار ده ؛باش
و مالش و  اش و اهلش نسبت به خودش و ذريهرا که دوست دارد و باعث روشنی چشم او 

 ،کنند چه را که از آن دوری میشود، به او بنمايان، و به دمشنانش، آن  شيعيانش و دمشنانش می
ی روشنی چشمش  نشان بده و به او در مورد دمشنانش، آن چه را که دوست دارد و مايه

  )٨٦().ی او شفا بده های قوم مؤمنان را به وسيله های ما و دل و دل.شود، بنمايان می
  

 کند که خداوند آن چه را میدعاء  است، که در حق امام مهدی   اين امام جواد
و اين امر داللت ... ی ايشان قرار دهد شود، در ايشان و در ذريه ی روشنی چشمش می مايه
 ی امام مهدی  مهه در اثبات ذريه ،ی اين دعاها و روايات قبلی و بعدی کند که مهه می
مهديني و امامان و اوصياء  ی امام مهدی  باشند، و پنهان نيست که برترين مصاديق ذريه می

 ی ايشان  ها و عموماً به ساير ذريه خصوصاً به آندعاء هستند، که اين  ان از نسل ايش
. خوانده شود ،در تعقيب هر مناز واجبدعاء که اين  شده يحو تصر. اختصاص داده شده است

اند،  به چه مسلکی رفته ،شدند يشانا يایو اوص ی امام مهدی  پس کسانی که منکر ذريه
به خواندن ادعيه و درود فرستادن بر امامان  که ائمه  گمراه شدند؟ درحالی گونه ينکه ا
  و مهديني کردند؟ بعد از هر مناز واجب و در هر زمان در دعاهای ديگر سفارش می  

  
:حديث سيزدهم  

وقد اخترنا ما ذكره ابن أيب قرة يف كتابه ، فقال بإسناده إىل علي بن : السيد ابن طاووس، قال
وكرر يف : قال ،، بإسناده عن الصاحلني  بن علي بن فضال ، عن حممد بن عيسى بن عبيداحلسن 

                                                
 .۵۴۸، ص۲ج: ، کافی۳۲۷، ص۱ج: من الحيضره الفقيه.٨٦



    .......................................................۶۳قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان قائماً وقاعداً وعلى كل حال، والشهر كله، وكيف أمكنك، 

وكرر ( :ومىت حضرك يف دهرك، تقول بعد متجيد اهللا تعاىل والصالة على النيب وآله عليهم السالم
ثالث وعشرين من شهر رمضان قائماً وقاعداً، وعلى كل حال، والشهر كله وكيف يف ليلة 

: أمكنك، ومىت حضرك يف دهرك، تقول بعد متجيد اهللا تعاىل والصالة على النيب وآله عليهم السالم
اللهم كن لوليك القائم بأمرك، حممد بن احلسن املهدي عليه وعلى آبائه أفضل الصالة والسالم، يف 

اعة ويف كل ساعة، ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليالً ومؤيداً، حىت تسكنه أرضك طوعاً هذه الس
  )٨٧(.)... وجتعله وذريته من األئمة الوارثنيومتتعه فيها طوالً وعرضاً، 
ذکر کرده،  )٨٩(در کتاب خود )٨٨(ما از آن چه که ابن ابی قره: گويد سيد بن طاووس می

از حممد بن عيسی بن  )٩٠(،برخی را برگزيدمي، که با استناد از علی بن حسن بن علی بن فضال

                                                
 .۳۸ص ۲ج: ، مكيال املكارم لألصفهاين۳۴۹ص ۹۴ج: ، حبار األنوار۱۹۱ص ۱ج: إقبال األعمال -٨٧
قره ابوالفرج  حممد بن يعقوب بن اسحاق بن ابی: (او را ثقه دانسته و گويد ۱۰۶۶به مشاره  ۳۹۸جناشی در ص .٨٨

ی حديث بوده و با اصحاب ما مهراه بوده و در جمالس با ما بود  قنائی نويسندهف ثقه بوده و بسيار شنونده و نويسنده
مفضل، کتاب التهجد هستند که  الشهور، معجم رجال ابی دارای کتب از مجله؛ کتاب عمل يوم اجلمعه، کتاب عمل

  پايان) مرا از متام کتب خود خرب و رخصت داده
وی را ذکر کرده و  ۱۲۳۸۳مشاره  ۳۹۴ص ۶ج: و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث

بن طاووس از او بسيار روايت است و سيد دعاء صاحب کتاب : قره ابوالفرج حممد بن ابی: (ثقه معرفی کرده و گفته
  ).کرده و از وی بسيار خشنود و خرسند بوده و او حممد بن علی بن يعقوب است

حممد : (او را ثقه دانسته و گويد ۱۴۱۱۱مشاره  ۲۵۱-۲۵۲ص ۷ج: چنني در مستدرکات علم رجال حديث و هم
نظر است، صاحب روايت بسيار  تش اتفاقبر وثاق: قره ابوالفرج قنانی نويسنده بن علی بن يعقوب بن اسحاق بن ابی

 ...).ها و از وی در البحار بسيار نقل شده است ست از مجله؛ عمل روز مجعه و کتاب عمل ماه بوده برای او کتبی
قره به صورت مستقيم برگرفته و اوی  را از کتاب ابن ابیدعاء تصريح کرده که او اين   سيد بن طاووس .٨٩

قره، يکی از مشهورترين ثقات مورد اتفاق است و کتبش از اصول يا کتب معترب برمشرده  ابوالفرج حممد بن ابی
بسيار دعاء که منت و مضامني  شوند و بدين سبب ديگر نيازی به تتابع رجال سند و طريق نيست و به خصوص اين می

  .باشد می و گويای صدورش از منبع آل حممد  واضح
را به ثقه امني يعنی علی بن احلسن بن علی بن فضال استناد داده و ابن دعاء قره اين  و مؤيد آن اين بوده که ابن ابی

 .فضال آن را از ثقه جليل يعنی حممد بن عيسی بن عبيد نقل کرده است
علی بن حسن بن علی بن فضال بن عمر : (ا ثنا و ثقه گفتهاو ر ۶۷۶مشاره  ۲۵۷- ۲۵۸ص: جناشی در رجالش .٩٠

ترينشان و  بن امين مولی عکرمه بن ربعی فياض ابو احلسن، فقيه اصحاب ما در کوفه و سرشناس و ثقه و عارف
ترين به حديث بوده، و از وی چيزهای بسيار شنيده و در آن هيچ لغزش و خطائی از برای او ثبت نشده و  شنونده
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در شب بيست وسوم از ماه مبارک رمضان، چه : (گويد می )٩٢(با استناد از صاحلني )٩١(،عبيد
، در هر حال که هستی، و در متام آن ماه، هر طور که برايت ممکن است ،نشسته و چه ايستاده

و هر زمان از عمرت که توانستی، بعد از متجيد و بزرگداشت خدای تعالی و درود بر حممد و 
ه وعلی ابائه ياللهم كن لوليك القائم بامرك حممد بن احلسن املهدی عل(: ئیگو می آل حممد 

افضل الصالة والسالم فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليالً ومؤيداً 
خداوندا، (، )وجتعله وذريته من االئمة الوارثنيحتی تسكنه ارضك طوعا ومتتعه فيها طوالً وعرضا 

رترين درود و سالم که بر او و پدرانش ب- برای وليت، قائم به امرت، حممد بن حسن مهدی 
در اين ساعت، و در هر ساعت، سرپرست و نگهدارنده و راهرب و ياريگر و راهنما و  - باد

از جهت  ،تأييد کننده باش، تا زمانی که او را در زمينت به رغبت سامان دهی و او را در زمني
  )٩٣().یو او و نسلش را از امامان وارث زمني قرار دهمند گردانی   طولی و عرضی ره
ی  از ذريه،ی که بر وجود امامت مهدينيئدر اين جا آمده تا بر ساير دعاها ،اين دعای مقدس

و او و (، )وجتعله وذريته من األئمة الوارثني(: تأکيد کند ،کنند داللت می امام مهدی 
کند که مهديني  به اين نکته داللت می ،ءاين دعا). ینسلش را از امامان وارث زمني قرار ده

                                                                                                                                                   
و جناشی سی و چهار کتاب برای او برمشرده از مجله مهني . پايان...). کرد و فطحی بوده ضعيف روايت می کمتر از
 ).الدعاء(کتاب 

حممد بن عيسی بن عبيد بن يقطني بن موسی : (او را ثقه دانسته و گويد ۸۹۶به مشاره  ۳۳۳-۳۳۴جناشی در ص .٩١
مولی اسد بن خزميه، ابو جعفر، در اصحاب ما جليل، ثقه، با بصريت، صاحب روايت بسيار، حسن تصانيف است و 

چه  آن: نوشتاری و شفاهی روايت کرده و ابوجعفر بن بابويه از ابن وليد ذکر کرده که گويد از ابوجعفر ثانی 
حممد بن عيسی از کتب يونس و حديثش بدان منفرد گشته، قابل اعتماد نيستند و ديدم اصحاب ما اين گفته را انکار 

  .جعفر حممد بن عيسی، در بغداد سکن گزيد کسی چون ابی: (گويند کنند و می می
سن و سال بوده که از ابن حممد بن عيسی بن عبيد بن يقطني کم : گويد نصر بن صباح می: ابوعمرو الکشی گويد

  . کرد حمبوب روايت می
کرد و بدو  داشت و او را مدح و ستايش می عبيدی را دوست می فضل بن شاذان : قتيبی گفت: ابوعمرو گويد
کند و حممد بن جعفر  تورا کفايت می در قرنش نظري او نيست و اين مدح و ستايش از فضل : گويد مايل بود و می

: چنني حمقق خوئی در کالم طوالنی در معجمش و هم. پايان...). ه که در سوق العطش سکنی گزيدرزاز را ذکر کرد
 .او را ثقه دانسته است ۱۱۵۳۶و ما بعد آن در مشاره  ۱۱۹ص ۱۸ج

 .هستند ی معصومني  جا ائمه مقصود از صاحلان در اين. ٩٢
 .۳۸، ص۲ج: املکارم، اصفهانی، مکيال ۳۴۹، ص۹۴ج: ، حبار األنوار۱۹۱، ص ۱ج: اقبال األعمال.٩٣
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  .وارث زمني و امامان و حجج اهلی بر مردم خواهند بود  بعد از پدرشان

  
  :حديث چهاردهم

ای قدميی از تأليفات پيشينيان ما آمده  در نسخه: گويد ی طوالنی میئعالمه جملسی در دعا
  : است
 قائداً وناصراً حىت تسكنه أرضك طوعاً، ومتتعه اللهم كن لوليك فی خلقك ولياً وحافظاً و(
ه، رعيت، وامجع له مشله، وأكمل له أمره، وأصلح له جتعله وذريته فيها األئمة الوارثنيوطوالً،  منها

حىت ينتقم فيشتفى ويشفی حزازات قلوب نغلة،وحرارات  وثبت ركنه، وافرغ الصرب منك عليه،
جمهولة، قد ] وطاعة[صدور وغرة، وحسرات أنفس ترحة، من دماء مسفوكة، وأرحام مقطوعة 

  )٩٤()....احلفظ منك لهالنعماء، فی حسن  هاآلالء، وأمتمت علي هالبالء، ووسعت علي هسنت إليأح
دارنده و راهرب و ياريگر باش، تا  خلقت سرپرست و نگه ياندر م ،خداوندا، برای ولی خود(

و او و مند سازی،  ، و او را از طول آن رهیده  زمانی که او را در زمينت به رغبت سامان
و امکاناتش را برايش مجع کن و امرش را کامل کن  ،یرا از امامان وارث زمني قرار دهنسلش 

و افراد حتت سرپرستش را اصالح کن و رکنش را تثبيت کن، و از خودت به او صربی عطا 
های خشمگني را  های جمروح را شفا دهد و سوزش سينه های قلب کن، تا انتقام گريد، و پاره

ع ارتباط شده و اطاعت افراد های رخيته شده و نزديکان قط تسکني دهد، که بر اثر خون
ای و روزی را برای او گستردی و  مهانا بال را برای او زيبا ساخته. ناشناخته اجياد شده است

  .)ها را بر او کامل ساختی، در نگهداری نيکو از جانب خودت برای او نعمت
از  نيز شباهت زيادی به دعای قبلی دارد و بر وراثت و خالفت مهديني  ،اين دعا

  .کند داللت می ،عنوان ائمه و جانشينان خدا در زمني به ی امام مهدی  ريهذ
  

  :حديث پانزدهم
حبار االنوار از کتاب  )مزار(آخر کتاب : چهارم :۷۰ص ۲مريزای نوری در جنم الثاقب ج

                                                
 .۳۳۳- ۳۴۰، ص۸۶ج: حبار األنوار .٩٤
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و  اهللا   اثر هارون بن موسی، سالم و درودی طوالنی برای رسول )جمموع الدعوات(

  امامان 
 يک به يک نقل کرده که بعد از ذکر سالم و درود بر حجت سالم و درود بر ،

السالم علی والة عهده (: آمده است و امامان از فرزندان ايشان   تواليان عهد حج
هم وبلغهم اماهلم وزدفی اجاهلم واعز نصرهم ومتم هلم ما اسندت ي، اللهم صل علواالئمه من ولده

اعواناً وعلی دينك انصاراً فام معادن کلماتك وخزائن علمك وارکان من امرك واجعلنا هلم 
توحيدك ودعائم دينك ووالة امرك وخلصائك من عبادك وصفوتك من خلقك واوليائك 

نا منهم السالم، يوسالسل اوليائك وصفوة أوالد أصفيائك، وبلّغهم منا التحية والسالم، واردد عل
  ،)تههم ورمحة اهللا وبركايوالسالم عل

، خداوندا، بر آنان درود فرست، و آنان را سالم بر واليان عهد او و امامان از فرزندان او(
هايشان بيفزای، و پريوزيشان را گرامی دار، و آن چه از امر  به آرزوهايشان برسان، و بر اجل

 ؛قرار دهای، کامل کن، و ما را از ياران آنان و ياری کنندگان دينت  خود به آنان حمول کرده
های توحيد تو و بزرگان دينت و واليان  های علم تو و پايه که آنان معادن سخنان تو و خمزن

ی فرزندان دوستان نزديک تو هستند، و درود و سالم ما  امرت و از نسل دوستان تو و برگزيده
که ، ها را به ما برسان، و سالم و رمحت پيامربت هستند را به آنان برسان، و پاسخ سالم آن

  )٩٥(.)درود و رمحت خدا و برکاتش بر او و بر آنان باد
  

دارند و  ی امام مهدی  و نظاير آن تأکيد زيادی بر امامان از ذريهدعاء بينيم که اين  می
های اهلی و برگزيدگان از اوصيای  کنند که جز در حجت آنان را با صفات بزرگی وصف می

و پريوزيشان را گرامی دار، و آن چه از امر : (شود در کسی يافت منی رسول خدا حممد 
کامل کن و ما را از ياران آنان و ياری کنندگان دينت قرار ده،  ،ای به آنان حمول کرده ،خود

های توحيد تو و بزرگان دينت و واليان  های علم تو و پايه که آنان معادن سخنان تو و خمزن
پس آيا کسی که ). وستان نزديک تو هستندی فرزندان د امرت و از نسل دوستان تو و برگزيده

  !هراسد؟ یکند، از خدای واحد قهار من ی اطهار را انکار می اين ائمه ،از گمراهيش
                                                

 .۲۲۸، ص۹۹ج : حبار األنوار.٩٥



    .......................................................۶۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
  

سه گروه هستند که خداوند در : (پذيرند که فرمود یپند من آيا از گفتار امام صادق 
: ن عذابی دردناک استسازد و برای آنا گويد و آنان را پاک مني روز قيامت با آنان سخن منی

کسی که امامی از جانب خدا ؛ که برای او نيست ،کسی که مدعی امامتی از جانب خدا شود
  )٩٦().نصيبی از اسالم بپندارد ،و کسی که برای اين دو گروه ؛را انکار کند

  
  :حديث شانزدهم

وارد شده است، و در مورد  ،در مناز وتردعاء اين : آمده است)٩٧(  در کتاب فقه الرضا
  : کنيم بر آن مداومت می )٩٨(، بيت  دعايی است که ما اهل: آن گفته شده

اللهم صل عليه وعلى آله من آل طه ويس، واخصص وليك، ووصی نبيك، وأخا ...(
، وابنته رسولك، ووزيره، وولی عهده، إمام املتقني، وخامت الوصيني خلامت النبيني حممد 

سيدی شباب أهل اجلنة من األولني واآلخرين، وعلى األئمة الراشدين املهديني  البتول، وعلى
السالفني املاضني، وعلى النقباء األتقياء الربرة األئمة الفاضلني الباقني، وعلى بقيتك فی أرضك، 

  ، )القائم باحلق فی اليوم املوعود، وعلى الفاضلني املهديني األمناء اخلزنة
خاندانش از آل طه و يس درود فرست، و وليت را و وصی نبيت و  خداوندا، بر او و بر(

را به درود  برادر رسولت و وزيرش، امام متقني و خامت وصيني برای خامت پيامربان حممد 
خودت، خاص گردان، و نيز دخترش بتول، و نيز دو سرور جوانان اهل شت از اولني تا 

شتگان و نيز پيشوايان باتقوای نيکو، امامان فاضل ی مهديني گذ آخرين و نيز امامان رشد يافته
                                                

 .۳۷۳، ص۱ج: کافی .٩٦
اند برای اطالع از  تعدادی از مشهورترين علماء به اين کتاب اعتماد داشته و آن را از اصول حديث معترب دانسته .٩٧

 .اثر جواد شهرستانی مراجعه شود ا ی کتاب فقه الرض اقوالشان پريامون آن به مقدمه
ست که مريزا  باشد و اين امری می داللت اين فرمايش بسيار آشکار است که فرمايش شخص امام رضا . ٩٨

ست که سزاوار نيست از احدی صدور شود جز از حجج  در آن چيزی: (... نوری بدان گوشزد کرده و گفته
در ابتدای : امر اول: است، اين امور است کند اين کالم از جانب ايشان  و امری که تصريح می معصومني 

: چه در اواخر آن آمده آن: دوم - تا اخل... اما بعد: فرمايد می عبد اهللا علی بن موسی رضا : کتاب آمده است
 .۲۵۵ص ۱ج: خامتة املستدرک). اخل... کنيم چه ما معاشر اهل بيت بدان مداومت می آن
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حق در روز موعود و نيز بزرگان مهديني،  ات در زمينت، قائم به مانده مانده، و نيز باقی باقی
  )٩٩().دارنده امينان نگه

که  یطور  واضح و صريح است، به ی امام مهدی  در ذکر مهديني از ذريهدعاء اين 
 گذشتگان قبل از امام مهدی ،ی مهديني ذکر کردند، اوالً امامان رشد يافته امام رضا 

کند و  سپس ياد مهديني را تکرار می ؛مانده بعد از او هستند یهستند و سپس امامان فاضل باق
  .کند ف میيدارنده، توص عنوان امينان نگه آنان را به

  

  :حديث هفدهم
را  ،وقتی مناز زيارت: آورده های امام مهدی  ی جملسی، در يکی از زيارت عالمه

اللهم ( :آوردی که توضيحش در زيارت اول آمد، پس وقتی از آن فراغت يافتی، بگو یجا به
بيته، اهلادين املهديني، العلماء الصادقني االوصياء املرضيني، دعائم دينك،   صلِّ على حممد واهل

توحيدك، وترامجة وحيك، وحججك على خلقك، وخلفائك فی أرضك، فهم الذين وأركان 
اخترم لنفسك، واصطفيتهم على عبادك، وارتضيتهم لدينك، وخصصتهم مبعرفتك، وجللتهم 
بكرامتك، وغذيتهم حبكمتك، وغشيتهم برمحتك، وزينتهم بنعمتك، وألبستهم من نورك ورفعتهم 

اللهم صلِّ على حممد وعليهم صالة زاكية . رفتهم بنبيكفی ملكوتك، وحففتهم مبالئكتك، وش
. نامية، كثرية طيبة دائمة، ال حييط ا إال أنت، وال يسعها إال علمك، وال حيصيها أحد غريك

اللهم صلِّ على وليك احمليی لسنتك، القائم بأمرك، الداعی إليك، الدليل عليك، وحجتك على 
اللهم أعز نصره، وامدد فی عمره، وزين . عبادكخلقك، وخليفتك فی أرضك، وشاهدك على 

األرض بطول بقائه، اللهم اكفه بغی احلاسدين، وأعذه من شر الكائدين، وازجر عنه إرادة 
الظاملني، وخلصه من أيدی اجلبارين، اللهم أعطه فی نفسه وذريته، وشيعته ورعيته، وخاصته 

به نفسه، وبلغه أفضل أمله فی الدنيا واآلخرة وعامته، ومن مجيع أهل الدنيا ما تقر به عينه، وتسر 
  ،)إنك على كل شئ قدير

، عاملان )مهديني( شده يتهدا کنندگان يتبيتش درود فرست، هدا خداوندا، بر حممد و اهل( 

                                                
 .۴۰۲ص: علی بن بابويه  الفقه الرضا.٩٩
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های توحيدت، و  ی که مورد رضايت پروردگارند، بزرگان دينت، و پايهئايراست گو، اوص

بر خلقت، و جانشينان تو در زمينت، آنان کسانی های تو  ترمجه کنندگان وحيت، و حجت
هستند که برای خود اختيار کردی، آنان را بر بندگانت برگزيدی، و برای دينت انتخاب 
منودی، و به معرفت خود خمصوصشان منودی، آنان را به کرامت خود بزرگ منودی، و با 

به نعمتت زينت دادی، و  حکمت خود تغذيه منودی، و به رمحت خود در بر گرفتی، و آنان را
از نورت پوشاندی، و در ملکوت خود باال بردی، و با فرشتگان خود احاطه کردی، و با 

شده و در حال رشد و  خداوندا، بر حممد و بر آنان درودی پاک. پيامربت شرافت خبشيدی
جز  بسيار زياد و پاک و مهيشگی فرست، که هيچ کس غري از تو بر آن احاطه نداشته باشد، و

خداوندا، بر وليت . علم تو آن را در بر نگرفته باشد، و کسی جز تو آن را به مشارش در نياورد
سوی تو، راهنما  کننده به به امر تو، دعوت کننده يامق ؛کند، درود فرست که سنتت را زنده می

به مست تو، و حجتت بر خلقت، و جانشينت بر روی زمينت، و شاهد تو بر بندگانت، 
زينت  اش یرا گرامی دار و عمرش را طوالنی کن، و زمني را به طول زندگ اش يروزیا پخداوند

خداوندا، او را از ستم حسدورزان کفايت کن، و از بدی فريبکاران او را به خود پناه ده، . ده
خداوندا، عطا  .و او را از خواست ستمگران منع کن، و او را از دستان زورگويان جنات ده

ی مردم دنيا،  ی او و شيعيان او و رعيت او و افراد خاص و عام او و مهه و ذريه کن به خود او
چيزی که باعث روشنی چشمش گردد و او را شادمان سازد و او را به برترين آرزوهايش در 

خدا را  ،خواهی با هر دعايی که مي سپس يیدنيا و آخرت برسان، که تو بر هر چيز توانا
کامالً صريح ،برای آناندعاء و  و اين زيارت در وجود ذريه برای امام مهدی  )١٠٠(.)خبوان

  .تکرار شده است ،طور که در بسياری از دعاها است، مهان

  
  :حديث هجدهم

، ، أنه ذكر املهدي عن النيب : ۴۲ص ۲القاضي النعمان املغريب يف شرح األخبار ج
اهللا كل هذا جيمعه اهللا له ؟   يا رسول: فقيل له. من اخلريات والفتح على يديه وما جيريه اهللا 

                                                
 .۱۰۰-۱۰۱، ص۹۹ج: حبار األنوار .١٠٠
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  ).وما مل يكن منه يف حياته وأيامه هو كائن يف أيام األئمة من بعده من ذريته. نعم: (قال
که  ،کند نقل می از پيامرب اکرم  ۴۲ص ۲قاضی نعمان مغربی درشرح األخبار ج

دست  و آن چه که خداوند از برکات و خريات و فتوحاتی که به حضرت در مورد مهدی 
ی اين امور را  ، آيا خداوند مههاهللا   گفتند، گفته شد يا رسول کند، سخن می او جاری می

ها در زمان زندگی او خنواهد بود،  ی اين آری، و اما مهه: (دهد؟ فرمودند دست ايشان اجنام می به
  ).خواهد بود ،ی او او از ذريه بلکه در زمان امامان بعد از

صراحت دارد و در آن  ی امام مهدی  اين حديث شريف نيز بر وجود امامان از ذريه
ذکر  دست امام مهدی  تصريح دارد که بسياری از اموری که روايات، اجنام آن را به

هری بني خواهد بود، و اين امر در مورد متام تعارض ظا ،دست مهديني از نسل او کنند، به می
 ،دهد که الزم نيست گويند، توضيح می سخن می رواياتی که از افعال و احوال امام مهدی 

که اين امور مهه در يک شخص مجع و منطبق شوند، و يا فقط حمدود به زمان قائم حجت بن 
 و به امام مهدی  ،گانه رخ دهند توانند در زمان مهديني دوازده یباشند، بلکه م احلسن 
در مردی از  ،هر گاه از وقوع امری: فرمايند یمهواره م بيت  زيرا اهل ؛داده شوندنسبت 

  .يا فرزند فرزندش باشد، آن را انکار نکنيد ،خرب دادمي اگر در فرزندش ،ما

  
  :حديث نوزدهم

حدثين أيب ، عن سعد بن عبد اهللا ، عن أيب عبد اهللا حممد بن أيب عبد اهللا الرازي : ابن قولويه
اجلاموراين، عن احلسني بن سيف بن عمرية ، عن أبيه سيف ، عن أيب بكر احلضرمي ، عن أيب 

: ، فقالوحرم رسوله  إي بقاع األرض أفضل بعد حرم اهللا : قلت له: ، قالجعفر 
الكوفة يا أبا بكر، هي الزكية الطاهرة، فيها قبور النبيني املرسلني وغري املرسلني واألوصياء (

الصادقني، وفيها مسجد سهيل الذي مل يبعث اهللا نبياً إال وقد صلى فيه، ومنها يظهر عدل اهللا، 
  .)، وهي منازل النبيني واألوصياء والصاحلنيوفيها يكون قائمه والقوام من بعده

عبد اهللا حممد بن  از ابو )١٠٣(،از سعد بن عبد اهللا )١٠٢(،از پدرم: گويد می )١٠١(ولويهابن ق

                                                
  .باشد النظر می او، جعفر بن حممد بن موسی بن قولويه و ثقه و جليل و متفق. ١٠١
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از  )١٠٦(،از پدرش سيف )١٠٥(،از حسني بن سيف بن عمريه )١٠٤(،ابوعبد اهللا رازی جامورانی

                                                                                                                                                   
جعفر بن حممد بن موسی بن قولويه : (وی را ثقه دانسته و گويد ۳۱۸به مشاره ۱۲۳-۱۲۴ص: جناشی در رجالش

ابوالقاسم است و پدرش ملقب به مسلمه از بزرگزيدگان اصحاب سعد بوده و ابوالقاسم از ثقات اصحاب ما و 
از سعد چيزی نشنيدم جز : (بزرگانشان در حديث و فقه بوده و از پدرش و برادرش از سعد روايت کرده و گويد

ديث و شيخ ما ابو عبد اهللا فقه را از دست او خوانده و محل کرده و هرچه مردم از نيکی از وی توصيف کنند چهار ح
 پايان). کتاب الزيارات برای اوست... نظر دارند و کتاب حسان ثقه بوده و او ثقه است و بر وثاقتش اتفاق

حممد بن : (ثقه دانسته و گويداو را  ۱۱۶۴۸به مشاره  ۱۷۴-۱۷۵ص ۱۸ج: خوئی در معجم رجال حديث. ١٠٢
در مورد : رجال شيخ. کند مجال پدر ابوالقاسم جعفر بن حممد است که از سعد بن عبد اهللا و غريه روايت می: قولويه

روايت نکردند و از جناشی در ترمجه فرزندش جعفر تقدمي شد که وی از برگزيدگان  کسانی که هرگز از ائمه 
که  اری از او و فرزندش جعفر در کامل الزيارات روايت کرده و ملزم شده به ايناصحاب سعد است و روايات بسي

 پايان ...). چنني ملزم گشته و از وی بسيار روايت کرده است در اين کتابش روايت نکند جز از ثقه و الکشی نيز اين
خلف اشعری  سعد بن عبد اهللا بن ابی: (او را ثقه دانسته و گويد ۴۶۷به مشاره  ۱۷۷ص: جناشی در رجالش .١٠٣

 پايان...). قمی ابوالقاسم، شيخ اين طائفه و فقيه و سرشناس آن است
وی را ذکر کرده  ۱۳۶۶۹مشاره  ۱۶۵ص ۷ج: شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث. ١٠٤

ی جليل، حممد بن حسن صفار در  ثقه. هرگز وی را ذکر نکردند: حممد بن عبد اهللا بن امحد رازی جامورانی: (و گويد
از وی روايت کرده از امساعيل بن موسی از پدرش از جدش از عمويش عبد الصمد بن علی  ۱۲باب  ۸ج: البصائر

از وی و  ۳۱۹و در ختص ص ۲۲۶ص ۵۸وج ۳۲۸ص ۵۷: ، وجد۸۱و ۱۴۵ص ۱۴ج: حديث شريف و کمبا
از حممد بن حييی از  ۴۰۹ص باب ان االرض کلها لإلمام  ۱ج: و در کافی. ای از مشايخ صفار روايت کرده عده

: کند و کمبا اش داللت می حممد بن امحد از حممد بن عبد اهللا بن امحد از علی بن نعمان حديث شريف بر حسن عقيده
باب کيفيت مناز  ۲يب ج. و حممد بن امحد بن حييی از وی روايت کرده ۴۶ص ۶۰ج: ، وجد۲۹۳ص ۱۴ج

  پايان) ۱۲۱ص
اهل قم وی را تضعيف کردند و تضعيف اهل قم قابل اعتماد نبوده و نبايد بدان اعتنا کرد؛ زيرا هر کسی که : گومي می

کنند و به غلوگوئی  بوده تضعيف میسخن بگويد را به اين دليل که با اجتهادشان در تضاد  ز مقامات اهل بيت 
شوند و کالم برخی  کنند که در حتقيق از عوامل ضعف تلقی منی چنني با امور و اسبابی تضعيف می و هم! کنند متهم می

  :کنم علماء در عدم اعتماد بر تعضيف اهل قم را ذکر می
معتقد ) ها غضائری(ه اهل قم از آنان بدان که ظاهراً بسياری از قدما چ: (گويد   می ۲۲-۲۱بهانی در توضيح ص
ی معينی از عصمت و کمال بر حسب  منزلت خاصی از علُو و رفعت و جالل و مرتبه بودند که برای ائمه 

دانستند، وجود دارد و تعدی از آن خطوط و مرزها را نوعی  چه تعدی از آن را جايز می اجتهادشان و رأيشان و آن
اند بلکه  کردند حتی آنان مثالً نفی سهو از ايشان را غلو قرار داده تقادشان تلقی میمنائی بر حسب اع غلو و بزرگ

طور ذکر خواهيم کرد يا مبالغه در  احتماالً مطلق تفويض به ايشان يا تفويضی که در آن دچار اختالف شدند مهان
ها و  شان از بسياری از نقص تنزيهها از ايشان يا اغراق در شأن و جالل و  العاده معجزاتشان و نقل عجائب از خارق
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شود  اظهار قدرت بسيار برای ايشان و ذکر علومشان به موجودات آمسان و زمني نزد آنان نوعی غلوگوئی قلمداد می

ها در آميخته  کنند حال برخی غاله در ميان شيعه پراکنده بودند و مدلسني با آن ی آن را به غلو متهم می و گوينده
که قدماء در مسائل اصولی دچار اختالفند، احتماالً يک چيز ممکن بود نزد برخی فاسد يا کافر يا  ه اينو در مجل. ند شده

غلو و تفويض، جرب و ماشبه آن تلقی شود و نزد ديگری مستوجب اعتقاد يا نه اين و نه آن و احتماالً منشأ جراحتشان 
کرده دعاء ای يا ارباب مذاهب ا که اشاره کردمي عده طور در امور مذکور وجددان روايت ظاهر شده در آن باشد مهان

از آنان است يا روايتشان از اوست و شايد منشأ روايتشان، منکران از او تا غريشان باشد بر اين اساس، تأمل در 
 های بسيار ذکر چه ما از مالحظه ذکر کردمي گوشزد کرده و در ترمجه چه بر آن جراحتشان به امثال امور مذکور و آن

نفر و حممد بن جعفر بن عون و  خواهد شد مثل ترمجه ابراهيم بن هاشم و امحد بن حممد بن نوح و امحد بن حممد بن ابی
هشام بن حکم و حسني بن شاذويه و حسني بن يزيد و سهل بن زياد و داوود بن کثري و حممد بن اورمه و نضر بن 

عيسی بن عبيد و حممد بن سنان و حممد بن علی صريفی و صباح و ابراهيم بن عمرو و داوود بن قاسم و حممد بن 
مفضل بن عمر و صاحل بن عقبه ومعلی بن خنيس و جعفر بن حممد بن مالک و اسحاق بن حممد بن بصری و اسحاق بن 
حسن وجعفر بن عيسی و يونس بن عبد الرمحن و عبدالکرمي بن عمرو و غريه و در ابراهيم بن عمر و غريه ضعف و 

ی  خواهد آمد و در ابراهيم بن اسحاق و سهل بن زياد، ضعف تضعيف امحد بن حممد بن عيسی به اضافه تضعيفاتی
  .تأمل کن. غريشان از مترمجان

و از مجله رميشان به تفويض و برای تفويض دو معناست در برخی تأملی برای شيعه در فسادش نيست و برخی در 
د و فساد کفر بوده يا نه ظاهر کفری يا نه و ما به آن به صورت خالصه پذيرن کنند و برخی آن را منی صحتش تأمل منی

  ...).کنيم اشاره می
و شايد از اسباب ضعف نزدشان، کم حافظگی و سوء ضبط و روايت بدون : (گفته ۲۱و وحيد در توضيحش ص

ه طاهرش غلو و تفويض اجازه باشد و روايتی که هرگز از کسی القاء نشده و اضطراب الفاظ روايت و ايراد روايتی ک
احتماالً مثل روايت با معنا : گويد جا که می تا آن... طور که در کتب معترب ما نوشته شده يا جرب و تشبيه بوده مهان

  ).نزدشان از اسباب بوده
بدان که بيشتر قدماء چه اهل قم و ابن غضائری با : (تأکيد کرده و گويد ۴۳۱و سيد حسن ثدر در اية الدراية ص 

کردند که مستحق فسق نيستند مثل روايت از ضعفاء و جمهوالن و اعتماد به مرسل و آن را از  موری تضعيف میا
  ).مشرند موجبات ضعف برمی

شود  رمی اهل قم به غلو و اخراجشان از قم اصالً دليلی بر ضعف برمشرده منی: (و از فاضل حائری نقل شده که گويد
ايضاح ). شدند شدند اخراج می به زعمشان غلو کردند و اگر در قم پيدا میی ما  چراکه علمای بزرگوار و ثقه

  .۳ی مشاره  حاشيه ۱۴۸ص: االشتباه
کند، واقع گشته و  که مؤلفش گواهی داده جز از ثقه نقل منی) کامل الزيارات(عالوه بر آن، وی در اسناد کتاب 

معترب دانستند از مجله حر عاملی صاحب الوسائل، و برخی علماء آن گواهی را بر وثاقت متام رجال کامل الزيارات 
ای بر توثيق  حمقق خوئی کالم حر عاملی را در معجم رجال حديث نقل کرده و از وی خشنود بوده بلکه آن را قرينه



    .......................................................۷۳قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
بعد  ،کدامني بقعه: کند، که از حضرت پرسيدند نقل می از امام باقر  )١٠٧(،ابوبکر حضرمی

کوفه، ای ابوبکر، آن سرزمني : (تر است؟ حضرت فرمودند از حرم خدا و رسولش پر فضيلت
و در آن قبور پيامربان مرسل و غري مرسل و اوصيای راست گو است  ؛شده و طاهر است پاک

که خداوند پيامربی را مبعوث نساخته، مگر اين که در آن مناز  ،و مسجد سهيل در آن است
و در آن قائم او و قائمان بعد از او کند  و از آن جا است که عدل اهلی ظهور می ؛گزارده باشد
  )١٠٨().و اوصياء و صاحلان است ءو آن منزل انبيا خواهند بود،

  
چون مهديني، ائمه و واليان عهد  يیها بانام ی قائم  در روايات قبل خواندمي که ذريه 

                                                                                                                                                   
 ۱ج: به معجم رجال حديث). رجالی قرار داده که هرگز در کتب رجال قدميی بر توثيقشان سفارش نشده است

 .شودمراجعه  ۴۹-۵۰ص
بدان تصريح  ۱۳۰به مشاره  ۵۶طور که جناشی در رجال خود ص او از اصحاب کتب و اصول است مهان .١٠٥

حسني بن سيف بن عمريه ابو عبد اهللا خنعی دارای دو کتاب است، يکی به روايت از برادرش علی بن : (کرده و گويد
حسن از حممد بن حسن از امحد بن حممد از علی علی بن امحد قمی از حممد بن . سيف بوده و ديگر به روايت از رجال

  پايان). بن حکم از حسني بن سيف به ما خرب داده است
 -چه از احوال دو برادر آن: (... او را ثقه دانسته و گويد ۳۵۶-۳۵۸ص ۴ج: و مريزا نوری در خامتة املستدرک
چه  با اشاره به آن: وثاقتش نصی بوده و اما حسني: شود اما علی چنني آشکار می - علی و حسني ابنا سيف بن عمريه

و و علی بن حکم  -ماهر در نقل و احراز از متهمني جدای از ضعيفان -چون؛ امحد بن حممد بن عيسی بزرگان هم
حسن بن علی بن عبد اهللا بن مغريه و امساعيل بن مهران و امحد بن حممد بن خالد و ابراهني بن هاشم و حممد بن علی بن 

از  -عمري و فضاله بن ايوب مثل محاد بن عثمان و بن ابی -جم غفري-و مجعی از بزرگان: جا که گويد تا آن... حمبوب 
مهران و حممد بن عبد احلميد و حممد بن خالد طيالسی و عباس بن عامر و علی بن حکم و امساعيل بن  -اصحاب امجاع

در مورد ... و موسی بن قاسم و فرزندش علی و علی بن اسباط وابن بقاح و عبد اهللا بن جبله و عبد السالم بن صاحل و
 پايان). وی اشاره کردند

است و ) ثقه(عمريه خنعی عربی، کوفی، سيف بن : (او را ثقه دانسته و گويد ۵۰۴به مشاره  ۱۸۹جناشی در ص .١٠٦
ها را روايت  روايت کرده و دارای دو کتاب است که مجاعاتی از اصحاب ما آن از امام صادق و امام کاظم 

  پايان). کنند می
سيف بن عمريه، ثقه، کوفی، خنعی : (وی را ثقه دانسته و گويد ۳۳۳به مشاره  ۱۴۰ص: و شيخ طوسی در الفهرست

 ايانپ). عربی است
، و شيخ علی منازی شاهرودی در ۷۱۰۳مشره  ۳۱۷-۳۱۹ص ۱۱و حمقق خوئی در معجم رجال حديث ج. ١٠٧

 .او را ثقه دانستند ۸۶۱۶مشاره  ۸۱ص ۵ج: مستدرکات علم رجال حديث
 .۷۶ص: کامل الزيارات، جعفر بن حممد بن قولويه .١٠٨
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قائم کسی است که برای امر دين و . اند عنوان قائمان ذکرشده به ،، و در اين روايتاند يادشده
  . کند قيام می ،امامت و فرماندهی مردم و حفاظت از آنان و اصالح امور مردم

در صفت  که اوصيای امام حممد بن حسن عسکری  ثابت شدطور که در گذشته  مهان
نيز مهديني  يشانا یيااست و اوص  هم مشترک هستند و خود حضرت مهدی با )مهدی(

با  ،در صفت قائم نيز  يشانا يایشود که اوص به مهني ترتيب اکنون ثابت می ؛هستند
نيز قائم هستند،  يشانا يایقائم است و اوص خود امام مهدی . مشترک هستند ايشان 

قائمان بعد از امام  شوند و آنان  باصفت قائم و مهدی توصيف می و هر يک از آنان 
عادلی هستند که در مسجدی مناز  ی يفهو آنان مهان دوازده امام و خل ؛هستند مهدی 

طور که امام  مهان ؛بعد از قيام مقدس در کوفه بنا خواهند کرد که امام مهدی  ،گذارند می
شود که دارای پانصد در  مسجدی بنا می) حوالی کوفه(و در حريه : (دهند خرب می ی عل

زيرا مسجد کوفه ظرفيت و گنجايش آن  ؛گزارد آن مناز می است، که جانشني قائم در
قائمان  طور که ائمه  مهان). گزارند و دوازده امام عادل در آن مناز میمنازگزاران را ندارد 

نيز قُوام هستند، مهان طور  ی امام مهدی  به امر اهلی در ميان خلق هستند، مهديني از ذريه
  : تا روز قيامت است اهللا   رسول يایهای بعدی آمده و شامل متام اوص که در روايت

  
و عارفان اهلی بر  و تنها ائمه قائمان به امر اهلی در خلق: (فرمايند یم  امري املؤمنني
گردد، مگر اين که آنان را شناخته باشد و آنان نيز او را  کسی وارد شت منی. بندگان هستند

شود، مگر اين که آنان را انکار کرده و آنان نيز او را انکار  بشناسند و کسی وارد جهنم منی
  )١٠٩().کنند
  

داران بر دين او  و خزانه و ما قائمان اهلی بر خلق...: (فرمودند امام صادق 
  )١١٠().هستيم

  

وای بر تو ای قتاده، مهانا خداوند عزوجل خلقی از خاليق : (به قتاده فرمودند امام باقر 
                                                

 .۱۵۲ی  خطبه: ی صبحی صاحل ج البالغه، نسخه.١٠٩
 .۵۳۸ص: بصائر الدرجات .١١٠
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، اند ينهای خود بر بندگان قرارداد و آنان خلفای اهلی بر زم ها را حجت خود را آفريد، و آن

هايی در مست  صورت سايه در علمش جنيبانند، قبل از آفرينش، آنان را به قُوام به امر او هستند،
  )١١١().راست عرشش برگزيد

  

  :حديث بيستم
إن لصاحب : (يقول مسعت أبا عبد اهللا : الشيخ الطوسي بسنده عن املفضل بن عمر، قال
: قتل، ويقول بعضهم: مات، ويقول بعضهم: هذا األمر غيبتني، إحدامها تطول حىت يقول بعضهم

ال يطلع على موضعه أحد من ولده وال ذهب، حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري 
  .)غريه إال املوىل الذي يلي أمره

شنيدم  گويد از ابوعبد اهللا امام جعفر صادق  شيخ طوسی با استناد از مفضل بن عمر می
کشد  آن قدر طول می ،ها برای صاحب اين امر دو غيبت است، که يکی از آن: (که فرمودند

تا جايی . گويند رفته است شده و بعضی می گويند کشته گويند مرده و برخی می که برخی می
کسی از حمل او اطالعی  ؛ی کمی ماند، مگر عده انش بر امر او باقی منيکه هيچ کس از يار

 ها، مگر آن موال که امر او را بر عهده دارد خنواهد داشت، چه از فرزندانش و چه از غري آن

)١١٣().)١١٢(  
  

صراحت  ،در زمان غيبت کربی اين روايت در مورد وجود ذريه برای امام مهدی 
يا شخص ديگری از جايگاه و مسکن  ،کند که هيچ يک از فرزندان ايشان و تأکيد می. دارد

  .که زمام امر او را بر عهده دارد ای یآگاهی ندارد، جز ول حضرت مهدی 
  

                                                
 .۲۵۶، ص۶ج: کافی.١١١
: توان برمشرد که معانی زير را نيز برای آن می) اال املولی الذی يلی امره: (عبارت عربی در اين جا اين است .١١٢

و واضح است که هر يک از اين معانی ) آيد مگر آن موال که در پی امر می(و ) مگر آن موال که به او نزديک است(
و نيز تعبري عبارت آخر  ی روايت و صدق آن در مورد وجود فرزند برای امام مهدی  بگريمي، نتيجهرا در نظر 

 )مترجم. (تفاوتی خنواهد داشت روايت برای مهدی اول
 .۱۲۰، حديث ۱۶۱-۱۶۲ص: غيبت، شيخ طوسی.١١٣
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هيچ ولی و : (شيخ نعمانی اين روايت را در کتاب غيبت خود، با لفظ ديگری روايت کرده
آگاهی ندارد، مگر مواليی که زمام امر ايشان را بر عهده ،ايشانغري آن از جايگاه و موضع 

مناسب  ی قائم  اگر گفته شود که پس اين روايت در استدالل در مورد ذريه). دارد
لفظی که شيخ طوسی در کتاب غيبت خود ثابت کرده، احتمال : گومي نيست، می

و داليلی  ؛وجود ندارد ،یيا حتريف آن برخالف منت موجود در غيبت شيخ نعمان )١١٤(تصحيف
در اين روايت در کتاب غيبت  يفتواند حاکی از وقوع حتريف و تصح که مي ،وجود دارد

  :نعمانی باشد
  
مريزای نوری در کتاب جنم الثاقب خود، بر اساس اين روايت بر وجود ذريه برای امام  - ۱

ها نسبت  استدالل کرده و آن را به شيخ نعمانی و شيخ طوسی در کتب غيبت آن مهدی 
طوسی در  يخو ش شيخ نعمانی شاگرد ثقه السالم کلينی در کتاب غيبت: (...داده و گفته
اهللا  عبد از ابو: کنند که گفته با استناد به دو سند معترب از مفضل بن عمر نقل می ،کتاب غيبت
ها آن  برای صاحب اين امر دو غيبت است، که يکی از آن: (ه فرمودشنيدم ک امام صادق 

گويند  شده و بعضی می گويند کشته گويند مرده و برخی می که برخی می ،کشد قدر طول می
کسی از . ی کمی ماند، مگر عده تا جايی که هيچ کس از يارانش بر امر او باقی مني. رفته است

ها، مگر آن موال که امر ايشان  فرزندانش و چه از غري آن حمل او اطالعی خنواهد داشت، چه از
بعيد است که مريزای نوری دچار توهم يا غفلت شود، آن هم در امری ). را بر عهده دارد

متام تالش و توان خود را در نقل متون و  ،پس هر حمققی در يک موضوع معني! چون استدالل
و آن چه که مکمل و مؤيد  ؛دهد ینصوصی که مؤيد و مکمل موضوع او باشد، قرار م

پس . که در روايت خود ذکر کرده،است  )از فرزندانش(ی  موضوع مريزای نوری شده کلمه
ی بيشتر را مبذول نساخته باشد، و اين امری است  بعيد است که در روايت نعمانی مالحظه

  .ی موجود، دچار ترديد شومي شود ما نسبت به صحت نسخه که باعث می
  
از (تنها مريزای نوری نيست که اين روايت را از غيبت نعمانی به لفظ شيخ طوسی  - ۲

                                                
 .يعنی اين که نسخه برداران در زمان قدمي، به اشتباه منت اصلی را تغيري داده باشند .١١٤



    .......................................................۷۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
هم آن را نقل کرده و بعد از نقل  ،نقل کرده، بلکه عالمه جملسی در حباراالنوار )فرزندانش

از ،از امحد بن حممد ،کلينی از حممد بن حييی: غيبت نعماين: (گويد روايت شيخ طوسی می
و قاسم بن حممد بن  امام صادق از  ،عصري از هشام بن سامل بن ايباز ا ،حسني بن سعيد
نقل  از مفضل از حضرت  ،از ابن مستنري ،از عبيس بن هشام از ابن جبله ،حسني بن حازم

يعنی مثل روايتی است که شيخ طوسی  )١١٥().اند که حضرت عني مطلب قبلی را فرمودند کرده
  : گويد در جای ديگر هم می. ذکر کرده است

عن  ما رواه الشيخ والنعماين يف كتايب الغيبةومما يؤيد هذا االحتمال : (وقال يف موضع آخر
إن لصاحب هذا األمر غيبتني إحدامها : "يقول مسعت أبا عبد اهللا : املفضل بن عمر، قال

هم مات، ويقول بعضهم قتل، ويقول بعضهم ذهب، حىت ال يبقى على يطول، حىت يقول بعض
] يلي[أمره من أصحابه إال نفر يسري، ال يطلع على موضعه أحد من ولده، وال غريه إال الذي 

  .")أمره
 شيخ و نعمانی در دو کتاب غيبتکند، آن چيزی است که  و آن چه که اين را تأييد می(

برای صاحب اين امر دو : فرمودند اند که امام صادق  خود از مفضل بن عمر نقل کرده
گويند مرده و برخی  که برخی می ،کشد ها آن قدر طول می غيبت است، که يکی از آن

يارانش بر امر او  از تا جايی که هيچ کس. گويند رفته است شده و بعضی می گويند کشته می
کسی از حمل او اطالعی خنواهد داشت، چه از فرزندانش و چه . ی کمی ماند، مگر عده باقی مني

  )١١٦().ها، مگر کسی که امر ايشان را بر عهده دارد از غري آن
وقد روى هذه الرواية بلفظ الشيخ الطوسي أيضاً السيد اءالدين النجفي يف منتخب األنوار 

، )رمحه اهللا(ومما صح يل روايته عن الشيخ السعيد أيب عبد اهللا حممد املفيد : (املضيئة، حيث قال
، إن لصاحب هذا األمر غيبتني: "يقول مسعت أبا عبد اهللا : يرفعه إىل املفضل بن عمر، قال

تطول إحدامها حىت يقول بعضهم مات، وبعضهم ذهب، حىت ال يبقي امرؤ من أصحابه إال نفر 
  .")إال املوىل الذي يلي أمره أحد من ولده وال غريهال يطلع على موضعه . يسري

اين روايت را با لفظ شيخ  )منتخب االنوار املضيئه(کتاب  در سيد اءالدين جنفی نيز - ۳

                                                
 .۱۵۲-۱۵۳، ص۵۲ج: حبار األنوار .١١٥
 .۳۲۴، ص۵۳ج: حبار األنوار .١١٦
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روايتی است که از شيخ  ،آن چه به نظر من صحيح است: (گويد میطوسی روايت کرده و 
شنيدم که  کند که از امام صادق  از مفضل بن عمر نقل می سعيد ابوعبدهللا حممد مفيد 

که  ،کشد ها آن قدر طول می برای صاحب اين امر دو غيبت است، که يکی از آن: فرمودند
تا جايی که . گويند رفته است شده و بعضی می  گويند کشته گويند مرده و برخی می برخی می

کسی از حمل او اطالعی خنواهد . ی کمی ماند، مگر عده هيچ کس يارانش بر امر او باقی مني
  )١١٧().ها، مگر مواليی که امر ايشان را بر عهده دارد داشت، چه از فرزندانش و چه از غري آن

  
خطی از کتب حديث مانند غيبت  يیها دارای نسخه ،پس عالمه جملسی و مريزای نوری

نقل  )از فرزندانش(ها اين روايت را از غيبت نعمانی با لفظ  اند و آن نعمانی و امثال آن بوده
ای از غيبت نعمانی که نزد آنان بوده است، و اين لفظ در آن بوده  پس چه بسا نسخه. اند کرده

غيبت نعمانی مشکوک است و به مهني دليل منت . های امروزی متفاوت باشد است، با نسخه
ترين چيزی  و کم. با منت غيبت شيخ طوسی که هيچ شکی در صحت آن نيست، خمالف است

. نسبت به غيبت نعمانی ارجحيت دارد ،توان گفت اين است که منت غيبت شيخ طوسی یکه م
 صحت ی ييدکنندهتأ ،با منت شيخ طوسی )منتخب االنوار املضيئه(و نيز موافقت صاحب کتاب 

  .روايت شيخ طوسی است
  

  :حديث بيست و يکم
افترضت على : قال اهللا (: ، قالعن املفضل، عن أيب عبد اهللا : كتاب التمحيص

  .عبادي عشرة فرائض، إذا عرفوها أسكنتهم ملكويت وأحبتهم جناين
  .معرفيت: أوهلا

  .معرفة رسويل إىل خلقي، واإلقرار به، والتصديق له: والثانية
معرفة أوليائي وأم احلجج على خلقي، من واالهم فقد واالين، ومن عاداهم فقد : والثالثة

ناري وضاعفت عليه ] أدخلته[عاداين، وهم العلم فيما بيين وبني خلقي، ومن أنكرهم أصليته 

                                                
 .۱۵۵ص: منتخب األنوار املظيئة.١١٧



    .......................................................۷۹قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
  .عذايب

  .معرفة األشخاص الذين أقيموا من ضياء قدسي، وهم قوام قسطي: والرابعة
  .لقوام بفضلهم والتصديق هلممعرفة ا: واخلامسة
  .معرفة عدوي إبليس وما كان من ذاته وأعوانه: والسادسة
  .قبول أمري والتصديق لرسلي: والسابعة
  .كتمان سري وسر أوليائي: والثامنة

تعظيم أهل صفويت والقبول عنهم والرد إليهم فيما اختلفتم فيه حىت خيرج الشرع : والتاسعة
  .منهم] الشرح[

ن يكون هو وأخوه يف الدين شرعاً سواء، فإذا كانوا كذلك أدخلتهم ملكويت أ: والعاشرة
  .)وآمنتهم من الفزع األكرب وكانوا عندي يف عليني

: که حضرت فرمودند ،کند نقل می از مفضل از امام صادق  )١١٨(کتاب متحيص
بشناسند،  ها را من ده فريضه بر بندگامن واجب ساختم که اگر آن: (فرمايد خداوند تعالی مي(

  :کنم دهم و شت خود را برای آنان حالل می ها را در ملکوت خود سکنی می آن
معرفت اوليامي  :معرفت رسومل در خلق و اقرار او و تصديق او، سوم :معرفت من، دوم: اول

من بر خلق هستند، هر کس دوست آنان گردد، دوست من است و  یها ها حجت و آن

                                                
دارند و عالمه کتاب متحيص اثر حممد بن مهام اسکافی است و يک کتاب معترب بوده که علماء به آن اعتماد . ١١٨

شود که از  کتاب متحيص اثر برخی از قدمای ماست و از شواهد واضح آشکار می: (گويد ی آن می جملسی در باره
جايگاه کتاب متحيص : (چنني گويد و هم. ۱۷ص ۱ج: ، حبار االنوار)مؤلفات شيخ ثقه ابوعلی بن حممد بن مهام است

طور که آشکار است و فضل و توثيقش مشهور  ابا علی است مهانکند و هرچند که مؤلفش  بر فضل مؤلفش داللت می
  .۳۴ص ۱ج: حبار األنوار). باشد می

کرد و در  بود که تقريباً با هزار بيت برابری می) التمحيص(و نزد ما کتاب : (گويد و سيد خوانساری در مورد آن می
شود و در آغاز آن  گناهانسش تلقی میآوری شده و متحيصی از برای  آن احاديث شدت بال و گرفتاری مؤمن مجع

چنني از مجله  طبق رسم قدمای اصحاب در امالهايشان، نسبت حتديث را به اسم و نسب او مرد دادند و هم
  .۹ص: کتاب التمحيص). را دارم، به ياد آورد -حممد بن مهام -های مهني مرد تصنيف

پوشی از آن، کتاب  و با چشم: (... حرانی در مورد آن گويدو مريزا نوری بعد از ذکر ترديد بني ابن مهام و ابن شعبه 
خامتة ). کند ای وارد منی بني دو عامل جليل القدر و ثقه مردد است و ترديد به اعتبار و اعتماد به آن، هيچ خدشه

 .۱۸۷ص ۱ج: املستدرک
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آنان بزرگان بني من و آفريدگامن هستند، هرکس . من استهرکس دمشن آنان شود، دمشن 
رفت اشخاصی که عم: چهارم. افزايم یکنم و به عذابش م دوزخ می وارد را منکر آنان شود، او

معرفت نسبت به فضيلت : اند و قائمان به قسط من هستند، پنجم از نور قدسی من بر پا خاسته
يارانش،  يرابليس و آگاهی نسبت به ذات و ضممعرفت دمشنم : قائمان و تصديق آنان ، ششم

: کتمان و حفظ سر من و اوليای من، م: قبول امرم و تصديق رسوالمن، هشتم: هفتم
سوی ايشان ، در  ی من و قبول کردن ايشان و فرستادن هر چيزی به بزرگداشت افراد برگزيده

مشخص گردد،  آنان آن چه که در مورد آن اختالف کردند، تا اين که راه آن از سوی 
پس اگر چنني کردند آنان را وارد ملکومت . اين که او با برادر دينيش يکسان زندگی کند: دهم
و در نزد من در مقامات بلندمرتبه خواهند  ؛سازم کنم، و آنان را از ترس بزرگ امين مي می
  )١١٩().بود

اسرار اهلی عظيم و بسياری فته است که تنها در مورد آن  ،در اين حديث شريف قدسی
ی امام  کنيم و آن اشاره به مقام مهديني از ذريه چه که به موضوع ما ارتباط دارد تأکيد می

است و مؤيد آن  است، که در گذشته آموختيم مقام مهديني بعد از مقام ائمه  مهدی 
وجود اين که آنان امام هستند، ولی  ني، بادر ذکر مهدي اين است که حممد و آل حممد 

عالوه بر آن اين تأکيد را در اغلب موارد ذکرشده، در باب . کنند ذکر می،آنان را بانام مهديني
که مقام مهديني مقامی  ،کند يابيد و اين امر داللت می می قائم حجت بن احلسن  يایاوص
کند، بلکه به معنای  نفی منی است، اما اين امر امامت را از آنان  تر از مقام امامان  پايني

  .اين است که آنان حجج اهلی بر خلق و معصوم و مطهر هستند و توضيح آن قبالً گفته شد
  

هستند، به اين معنی  تر از رتبه و مقام امامان  اين که مهديني در مرتبه و مقامی پايني
ی سوم،  در فريضه بعد از ذکر امامان  از اين روايت،ی چهارم  است که آنان در فريضه

 ؛بر مهگان واجب است اند و اطاعت از آنان  گرفته پروردگار قرار يتمورد توجه و عنا
اند و  رفت اشخاصی که از نور قدسی من بر پا خاستهعم: چهارم: (جا که خداوند فرموده آن

                                                
 -۱۷۴، ص۷ج: ر، مستدرک سفينة البحا۱۳، ص۶۶ج: ، حبار األنوار۶۹ص: متحيص، حممد بن مهام اسکافی .١١٩
۱۷۳. 



    .......................................................۸۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
باشند، و اين جا نيز  می ترين خلق بعد از ائمه  زيرا آنان فاضل ).قائمان به قسط من هستند

در آن : (جا که در مورد کوفه فرمود اند، آن ذکرشده )قُوام(باصفت  مانند روايت امام باقر 
  ).قائم او و قُوام بعد از او هستند

 يثدکند، اين است که در مورد قائمان به قسط اهلی در ح چه بر اين امر تأکيد می آن
شده که مردم مکلف به شناخت آنان هستند، بدون ذکر اين که مردم مکلف به  شريف گفته

های اهلی و اوصياء  اين صفت نيز تنها خمصوص حجت. پريوی از آنان يا تصديق ايشان هستند
نيازند و اين  است که مردم مکلف به شناخت آنان هستند، زيرا اوصياء و حجج اهلی از مردم بی

بعد از ذکر قائمان و فضيلت  ،در اين حديث قدسی. باشند ها نيازمند می د که به آنمردم هستن
معرفت نسبت به فضيلت قائمان و : (فرمايد یی پنجم در مورد آنان م ائمه و مهديني در فريضه

آنان قرار داده و  ی کننده يقهای قبل از خود و تصد و آنان را تابع و پريو حجت )آنان يقتصد
ی آن به  شود که حامل دين و رساننده شامل متام ابواب ائمه و اوليايشان می ،ی پنجم اين فريضه

  . مردم هستند
  

دومني مقام و مقام  در اين حديث قدسی، مقام نبی خدا حممد  ،پس بعد از مقام اهلی
چهارمني مقام ) ئمان به قسط اهلیقا(گانه  گانه سومني مقام و مقام مهديني دوازده امامان دوازده

که خداوند  کرده ياد )قائمان به قسط(عنوان  به شايد به اين دليل خداوند از آنان . است
ها و  سرزمني جای یکند، و عدل اهلی را در جا قسط را بر بندگانش اجرا می دست آنان  به

ی اهلی که مهان پر شدن زمني از عدل و قسط  وعده گستراند و در زمان آنان  ها می آبادي
  . گردد در دولت اهلی است، بعد از آن که از ظلم و ستم پر گشته بود، حمقق می

  :ها باشند در اين روايت، آن )های نور يقه(شايد مقصود از 
: ، قالالشيخ الصدوق بسنده عن احلسن بن حمبوب، عن أيب احلسن علي بن موسى الرضا 

ال بد من فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل بطانة ووليجة، وذلك عند فقدان الشيعة : (قال يل
 الثالث من ولدي، يبكي عليه أهل السماء وأهل األرض وكل حرى وحران، وكل حزين وهلفان،

 )١٢٠(عليه جيوب، بأيب وأمي مسي جدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران : مث قال 

                                                
 ).جالبيب( ۲۱۴يف خمتصر بصائر الدرجات للحسن بن سليمان احللي ص -١٢٠
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، حيزن ملوته أهل األرض والسماء، كم من حرى ضياء القدسمن شعاع ] تتوقد[النور، يتوقد 
مؤمنة، وكم من مؤمن متأسف حران حزين عند فقدان املاء املعني، كأين م آيس ما كانوا قد 

  .)نودوا نداء يسمع من بعد كما يسمع من قرب، يكون رمحة على املؤمنني وعذاباً على الكافرين
کند که  نقل می از ابواحلسن علی بن موسی رضا  ،شيخ صدوق از حسن بن حمبوب

ای ناشنوا و بدون گوش خواهد بود، که در آن دوستان  ناگزير فتنه: (حضرت به من فرمودند
کنند و آن هنگام مفقود شدن سومني از فرزندامن از ميان شيعيان  راز سقوط می صميمی و هم

ای بر او  گني و درمانده ای و هر اندوه دهخواهد بود، که اهل آمسان و زمني و هر زن و مرد آزا
نامش نام جدم و شبيه من و موسی بن  ،پدر و مادرم به فدايش: (سپس فرمود). گزيند یم

که از شعاع نور قدسی روشن شده  )١٢١(،ی از نور استئها برای او يقه. است  عمران
چقدر زنان و مردان آزاده و مؤمن در . شوند در وفاتش اهل زمني و آمسان غمگني می. است

گويا من در ميان آنان نااميد هستم، که . شوند دچار تأسف و حزن می ،هنگام فقدان آب گوارا
آن ندا رمحتی . شود ه میی از نزديک شنيدئرسد، چنان که گو ناگهان ندايی از دور به آنان می

  )١٢٢().برای مؤمنان و عذابی برای کافران خواهد بود
هايی از نور است که از شعاع نور قدسی  برای او يقه: (که فرمودند ی حضرت  فرموده

رفت اشخاصی که از نور قدسی عم(است،  ای رمزی به مهديني  اشاره). روشن شده است
رفته  کار به )جيوب(ی  در منت روايت کلمه .)من هستند اند و قائمان به قسط من بر پا خاسته
است و آن باالی پرياهن و لباس است، که مهواره بر سينه و يا ) يقه(ی جيب  که مجع کلمه

که از  ،و هدايت ايشان است گريد و شايد اشاره به علم امام مهدی  کمی باالتر قرار می
از  اهللا   مهان طور که علم رسول ؛ددگر منتشر می)مهديني(طريق قائمان به قسط اهلی 

  . ی ايشان منتشر گشت از ذريه  گانه دوازده ی طريق ائمه
  

 یجا به) به معنای پوشش سر )جلباب(مجع ( )جالبيب(ديگر با لفظ  منبعاين روايت در 
آمده است و آن دو نزديکی زيادی به لباس و پرياهن دارند و ذريه مانند لباس انسان  )جيوب(

                                                
 .آمده است) جالبيب( ۲۱۴در خمتصر بصائر الدرجات حسن بن سليمان حلّی ص. ١٢١
 .۳۷۱و  ۳۷۰ص: کمال الدين و متام النعمة.١٢٢
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خصوص اين که ذريه  است و مهواره گويای ذوق، قرحيه و نظافت و پاکی آن است، و به

ی اوصيای پيامربان  خصوص ذريه موضوعی است که نقش آن از دنيا تا آخرت ادامه دارد، و به
در زمان حيات و بعد از ،از آنان کنندگان يت، که آنان وارثان پدران خود و حکاو امامان 

  .وفاتشان هستند
اين : (گويد یدچار ترديد و حتري شده و م ،المه جملسی در حبار االنوار نسبت به اين روايتع

 ها، اشخاص نورانی از ، شايد مقصود از يقهی از نور استائه برای او يقه: که حضرت فرمودند
مجله مؤمنان و فرشتگان مقرب و ارواح رسوالن باشد، که از غيبت ايشان و سرگردانی مردم 

که از خورشيدهای عوامل  ،شوند و چه بسا آن نور اميانشان باشد و اندوه مبتال میبه حزن 
ی منسوب به نور ئها های نور، يقه رود که مقصود از يقه شود و احتمال می مقدس ساطع می

های  لباس شود و در نتيجه برای ايشان  باشند، که انوار فيض و فضل اهلی از آن ساطع می
نی باشد که از انوار فيض و هدايت اهلی نورانی شده و آن چه که در های ربا قدسی و خلعت

 جالبيب نوررود  آمده، مؤيد آن است و احتمال میروايت حممد بن حنفيه از پيامرب اکرم 
باشد، که از جيوب سرشار از علوم و معارف ربانی  برکت و هدايت و فيض حضرت 

  )١٢٣().شود ساطع می
  

 ،)ی از نور استئها برای او يقه( کند که سخن حضرت  شيخ کورانی نيز اعتراف می
: گويد که معرفت حقيقی آن ممکن نيست، اما می ،ممکن است حاکی از جواهری مکنون باشد

که از شعاع  ،ی از نور استئها برای او يقهرساتر از آن وصف شده که  اما امام مهدی (
های نور برای  ما توانايی درک و فهم حقيقت يقه حال،  ينا اما با .نور قدسی روشن شده است

بيت   مهانا احاديث اهل! را ندارمي های نور برای امام مهدی  و يقه  ینبی خدا عيس
 ها را در معرفت اهلی تا امروز  که حقيقت آن ،مهانند جواهری خمزون و مکنون هستند
امری دشوار است که با حبث و تفکر عميق  ،های پنهان و رسيدن به اين کنوز و گنج! دانيم منی

آن را به هر  ،ی است که خداوندئگردد، بلکه آن عطا ی علوم است، ميسر منی که روش بقيه

                                                
 .۱۵۳ - ۱۵۴، ص۵۱ج: حبار األنوار .١٢٣
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  )١٢٤().دهد خواهد، اختصاص می یکس که م
  

  :حديث بيست و دوم
يا أبا : (يلقال : ، قالالراوندي يف قصص األنبياء، بسنده عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا 

  . يف مسجد السهلة بأهله وعياله حممد، كأين أرى نزول القائم 
نعم، كان فيه منزل إدريس، وكان منزل إبراهيم خليل : يكون منزله جعلت فداك ؟ قال: قلت
  .)، وما بعث اهللا نبياً إال وقد صلى فيه، وفيه مسكنالرمحن 

به من  امام صادق : کند که ل میقن يربا استناد از ابو بص يا،االنب راوندی در قصص
خود را در مسجد سهله  يالع و  با اهل ای حممد، گويا نزول قائم : (فرمودند

آری، آن : (فرمودند )فدايتان شوم، آيا منزل ايشان آن جا است؟: (معرض کرد )١٢٥().بينم می
در آن است و خداوند پيامربی را   الرمحن  يلمکانی است که منزل ادريس و ابراهيم خل

  )١٢٦().مبعوث نساخت، جز اين که در آن مناز گزارده و در آن سکونتگاه است
دارای  ،هنگام نزول در مسجد سهله کند که امام مهدی  و اين روايت ثابت می

آشکار است که مقصود حضرت . است، يعنی در آغاز قيام مقدس يا ظهور ايشان يالوع اهل
 دانيم امام مهدی  خصوص اين که می ، مهسر و فرزند و ذريه است و بهيالع و  از اهل 

  . هستند،، مهسر و فرزندان ايشانيالع و  پدر و مادر و برادر و خواهر ندارد، پس مصاديق اهل

                                                
 .۵۵۸ص): علی هم السالم(احلق املبني فی معرفة املعصومني .١٢٤
ذکر  ۸۴طور که راوندی در قصص األنبياء ص بصري روايت کرده مهان چه صدوق با سندش از ابی اضافه بر آن. ١٢٥

: روايت کرده و چنني آورده) املزار(کرده، عالمه جملسی اين روايت را از يکی ازکتب و اصول معتمد يعنی کتاب 
ای حممد، (: روايت کرده که فرمودند بصري از امام صادق  مان از ابی در کتاب مزار اثر برخی از اصحاب قدمي(

و اين تسديد  ۳۷۶ص ۵۲ج: ، حبار األنوار)...بينم با اهل و عيال خود را در مسجد سهله می گويا نزول قائم 
و  که در فضليت قائم  قوی بوده و بدين ترتيب روايت معترب بوده و ممکن نيست بدان طعنه زد و به خصوص اين

 .مسجد معظم سهله آمده است
، مستدرک ۳۱۷-۳۷۶، ص۵۲ج: ، حبار األنوار۱۳۴ص: ، مزار، مشهدی۸۴ص: قصص األنبيا، راوندی .١٢٦

 .۴۱۷، ص۳ج: مريزای نوریالوسايل، 
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  :ومسحديث بيست و 
الفضل بن شاذان، عن عثمان بن عيسى، عن صاحل بن أيب األسود، عن أيب : الشيخ الطوسي

  ).أما إنه منزل صاحبنا إذا قدم بأهله: (ذكر مسجد السهلة فقال: ، قال عبد اهللا
نقل  از امام صادق  )١٢٨(،از صاحل بن ابواسود )١٢٧(،از عثمان بن عيسی ،فضل بن شاذان

اما آن منزل صاحب ما است، هنگامی که با اهل : (کند که در ذکر مسجد سهله فرمودند می
  )١٢٩().آيد خويش می

با توجه به آن چه در . شامل مهسر و ذريه است ،در اين روايات و اهل امام مهدی 
 ،روايت قبل ذکر شد، آن چه مشهور است اهل به مهسر و ذريه و والدين و برادران و خواهران

، ايشان در هنگام قيام خويش، و در مورد امام مهدی ، حجت بن احلسن  ؛شود اطالق می
  .ن خويش را ندارندکسی جز مهسر و فرزندا

  
نيز ذکرشده و شيخ کفعمی در  ،در روايات ديگری امام مهدی  يالع و  تأکيد بر اهل

و مريزای نوری در جنم  )١٣٠(،از دختران ابوشيب است  مصباح ذکر کرده که مهسر امام
و اين کالم او  ؛ی او است الثاقب از او نقل کرده، اما گفته ايشان از دختران ابوهلب و از ذريه

                                                
-۲۲۲ص ۵وی رواسی عامری کالبی است، شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث ج. ١٢٧
؛ واقفی بلکه از از اصحاب امام کاظم : عثمان بن عيسی رواسی عامری کالبی: (گويد ۹۳۱۵مشاره  ۲۲۱

طائفه به سبب وثاقتش و عدم دروغش به رواياتش : ارکان واقفه بوده و دارای کتب است و از شيخ در العدة آمده
باب رد الواقفيه، روايات بر مذمت عثمان  ۲۵۳ص ۴۸ج: وجد ۳۰۸ص ۱۱ج: پايان و در کمبا...). عمل کرده
که يکی از قوام در موقف بوده اما در مستدرک الوسائل ثابت کرده که کتبش معتمد بوده و او  کنند و اين داللت می

 ...).امجاع بوده استموثوق و از اصحاب 
دارای کتاب : (او را ذکر کرده و در موردش گويد ۳۶۱به مشاره  ۱۴۷ص: شيخ طوسی در الفهرست. ١٢٨
صاحل بن : (او را ذکر کرده و گفت ۳۰۲۶به مشاره  ۲۲۵ص: ، و در رجالش يف اصحاب الصادق )است

 ).اسود حناط الليثی، مواليشان کوفی است و بر او استناد کرده ابی
، ذيب األحکام، شيخ ۲، باب مسجد السهلة، ح۴۹۵، ص۳ج: ، کافی۴۸۸، ح۴۷۱ص: غيبت طوسی .١٢٩
، األنوار البهية، ۳۳۱، ص۵۲ج: ، حبار األنوار۳۸۰، ص۲ج: ، ارشاد، شيخ مفيد۶۹۲، ح۲۵۲، ص۳ج: طوسی

 .۳۸۱ص: شيخ عباس قمی
 .).ق.ه۱۴۲۴م، ی اعلمی، چاپ دو تصحيح شيخ حسني اعلمی، مؤسسه( ۶۹۲ص: مصباح، کفعمی .١٣٠
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يکی از دختران  ی حضرت  نقل کرده که زوجه ،شيخ کفعمی در مصباح خود: (است
  )١٣١().ابوهلب است

مورد نظر نيست، بلکه آن چه مورد امهيت  جا يافنت نسبت مهسر امام مهدی  ينا در
طور که شيخ کفعمی آن را ذکر کرده و پيدا  مهان ؛است، ازدواج ايشان در زمان غيبت است

تريی در تاريکی رها  ،است که اين امر بر مبنای اجتهاد و رأی شخصی نبوده که شيخ کفعمی
گردد و ممکن است شيخ کفعمی از امری  کند، بلکه اين امر جز از طريق رسيدن خرب ثابت منی

ای  و ثقه بزرگنيافتيم، زيرا عامل  مطلع شده که خربش به ما نرسيده است، يا اين که آن را در
 نسبت به وجود زوجه برای امام مهدی  ،ممکن نيست که بدون دليل ،خ کفعمیمثل شي

کار برده  تر به خصوص اين که اين مورد را بدون ذکر احتمال يا قول موثق تصريح کند و به
  .ذکر کرده است ی ائمه  است، و آن را مانند مهسران بقيه

علم آن نزد خداوند (: گفته و شيخ کفعمی در مورد تعداد فرزندان امام مهدی 
درزمان غيبت را نفی نکرده است، بلکه  و هرگز وجود ذريه برای امام مهدی  )١٣٢()است

تعداد آنان را به علم خداوند نسبت داده است و طبيعتاً تا وقتی کسی خرب به خصوصی از آن 
  .نداشته باشد، بايستی چنني بگويد

  
  :حديث بيست و چهارم

فما : قال املفضل: (... يف أمر القائم  جاء يف رواية املفضل بن عمر عن الصادق 
يدعوهم باحلكمة واملوعظة احلسنة، فيطيعونه ويستخلف فيهم رجالً من : يصنع بأهل مكة ؟ قال

  .)...بيته، وخيرج يريد املدينة  اهل
ای پسر : (پرسيده است در مورد قائم  از امام صادق  ،در روايتی مفضل بن عمر

آنان را با حکمت و : (فرمودند )کند؟ با اهل مکه چه کار می ، قائم اهللا   رسول
 ،اطاعت کرده و حضرت در ميان آنان کند، پس از ايشان  ی حسنه دعوت می موعظه

                                                
 .۷۱، ص۲ج: النجم الثاقب.١٣١
 .).ق.ه۱۴۲۴ی اعلمی، چاپ دوم،  تصحيح شيخ حسني اعلمی، مؤسسه( ۶۹۲ص: مصباح، کفعمی .١٣٢
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  )١٣٣().شود سوی مدينه رهسپار می و خود به ؛دهد بيتش را به خالفت قرار می مردی از اهل

مردی از  ،در آغاز قيام مقدس کند که امام مهدی  بيان می، روايت نيز به وضوحاين 
بيت امام  و به طور طبيعی اهل ؛دهد جانشني خود قرار می ،بيت خويش را در ميان اهل مکه اهل

 در آغاز قيام امام ی امام مهدی  و اين امر بر وجود ذريه ؛مهان عترت اويند مهدی 
 پس ناگزير اين . ای برای فرماندهی و واليت هستند کند که مردان شايسته داللت می
  .بايد قبل از قيام مقدس حضرت به دنيا آمده باشند ،ذريه

فيجلس حتت شجرة مسرة، : (يف خرب طويل قال يف ذكر القائم  وعن علي بن احلسني 
يا عبد اهللا : ما جيلسك ههنا ؟ فيقول يا عبد اهللا: فيجيئه جربئيل يف صورة رجل من كلب، فيقول

فيضحك : إين أنتظر أن يأتيين العشاء فأخرج يف دبره إىل مكة وأكره أن أخرج يف هذا احلر قال
قم وجييئه بفرس : فيأخذ بيده ويصافحه، ويسلم عليه، ويقول له: فإذا ضحك عرفه أنه جربئيل قال

يت حممد وعلي فيكتبان له عهداً منشوراً يقرؤه يقال له الرباق فريكبه مث يأيت إىل جبل رضوى، فيأ
فينادي أيها الناس هذا  فيقوم رجل منه: قال. على الناس مث خيرج إىل مكة والناس جيتمعون ا

فيقوم هو : فيقومون، قال: ، قالاهللا   طلبتكم قد جاءكم، يدعوكم إىل ما دعاكم إليه رسول
أنا ابن نيب اهللا ، أدعوكم إىل ما دعاكم إليه نيب اهللا  أيها الناس أنا فالن بن فالن: بنفسه، فيقول

...(.  
زير درختی : (پرداختند و فرمودند در حديثی طوالنی به ذکر قائم  علی بن حسني 

آيد و  سوی ايشان می به ،ی کلب صورت مردی از طايفه نشيند، پس جربئيل به یم رنگ يرهت
من  ،ی خدا ای بنده: گويد ی خدا، چه چيزی تو را اين جا نشانده؟ می ای بنده: گويد می

پس . سوی مکه بروم و اکنون اکراه دارم در اين گرما حرکت کنم منتظرم که غروب شود تا به
خيزد و به  یپس برم. فهمد که او جربئيل است یاش م خندد و حضرت از روی خنده یآن مرد م

برخيز، او اسبی با خود آورده که به آن : گويد جربئيل می. کند دهد و سالم می او دست می
سپس حممد و علی . برد شود و ايشان را تا کوه رضوی می حضرت سوار آن می. گويند براق می

 سپس حضرت . نويسند، تا آن را بر مردم خبواند یعهدی منتشرشده م ،آيند و برای او می
 پس مردی از او . گرداگرد ايشان هستند ،که مردم حالی کند، در سوی مکه خروج می به

                                                
 .۱۱، ص۵۳ج: حبار األنوار .١٣٣
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سوی مشا آمده و مشا  کرديد، اکنون به ای مردم کسی را که طلب می: دهد و ندا می خيزد یبرم
سپس خود . خيزند یپس بر م. کند دعوت کردند، دعوت می اهللا   را به آن چه که رسول

مشا . من پسر پيامرب خدامي. ای مردم، من فالن بن فالن هستم: فرمايد یمشود و  حضرت بلند می
  )١٣٤()....کنم را به آن چه که پيامرب خدا دعوت کرد، دعوت می

ی  و از ذريه يعنی از امام مهدی ) خيزد مي پس مردی از او بر( و سخن حضرت 
خوانده شود، بر اين معنای خاص  ،امام است و اين روايت هنگامی که مهراه روايات ديگر

  .کند و در توضيح آن سخنی الزم نيست تأکيد می

  
  :حديث بيست و پنجم

نزد قاسم بن عالء مهدانی آمد و خرب داد که حضرت  ی ی امام حسن عسکر فرستاده
پس . به دنيا آمدند ،شنبه در سوم ماه شعبان روز پنج ی موالميان حسني بن عل: (فرمودند

  :را خبواندعاء و اين  ،اين روز را روزه بدار
اللهم إنی أسألك حبق املولود فی هذا اليوم، املوعود بشهادته قبل استهالله ووالدته، بكته 
السماء ومن فيها واألرض ومن عليها، وملا يطأ البتيها، قتيل العربة، وسيد األسرة، املمدود بالنصرة 

وض من قتله أنّ األئمة من نسله، والشفاء فی تربته، والفوز معه فی أوبته، يوم الكرة، املع
، حىت يدركوا األوتار، ويثأروا الثار، ويرضوا اجلبار، واالوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته

واجعلنا ممن يسلم ألمره، ويكثر ... ويكونوا خري أنصار، صلى اهللا عليهم مع اختالف الليل والنهار
الصالة عليه عند ذكره وعلى مجيع اوصيائه وأهل أصفيائه املمدودين منك بالعدد االثنی عشر 

  .)...النجوم الزهر واحلجج على مجيع البشر
حق مولود اين روز، که شهادتش پيش از والدتش، وعده داده شده بود، که   خداوندا، به( 

ها و  ی اشک او گريستند، کشته آمسان و آن چه در آن است و زمني و آن چه بر آن است، بر
سرور خاندان، آن که در روز بازگشت، پريوزی پايدار خواهد يافت، در عوض کشته شدن 
او، امامان از نسل او هستند، و شفا در خاک او است، و رستگاری با او در بازگشتش 

                                                
 .۳۰۶، ص۵۲ج: حبار األنوار .١٣٤
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ها  ناکه کمتا آن  و اوصيای بعد از قائم آنان و غيبت او از نسل او خواهند بود،خواهد بود، 

خواهی برخيزند و خدای جبار را راضی کنند و ترين ياران شوند، درود  را دريابند و به خون
و ما را از کسانی قرار ده که تسليم امر او هستند، و ... خدا در گردش شب و روز بر آنان باد

ند، که تو آنان فرست اش درود می ی اوصيايش و اهل برگزيده در هنگام ياد او، بسيار بر او و مهه
  )١٣٥()....ای ی بشر، در مشار آورده ی درخشان و حجت بر مهه را دوازده ستاره

باشد، زيرا حضرت امام  ی امام مهدی  تواند کسی جز ذريه یمن ،مصداق اين فرموده
 )و اوصيای بعد از قائم آنان و غيبت او از نسل او خواهند بود: (فرمودند ی حسن عسکر

و نيز  ی امام حسني  و بعد از غيبت ايشان، از ذريه يعنی اوصيای بعد از امام مهدی 
بعد از (و عبارت  ؛است ی امام حسني  مني فرزند از فرزندان و ذريه ی قائم  از ذريه

 ی امام مهدی  دليلی قاطع بر اين است که مقصود، اوصيای از ذريه )قائم آنان و غيبت او
  )١٣٦(.است

 

  :حديث بيست و ششم
عن السيد الثقة اجلليل الفقيه السيد نعمة اهللا : الشيخ علي اليزدي احلائري يف إلزام الناصب قال

-  امري املؤمننييف حديث طويل عن  - يف بعض مؤلفاته، عن ابن عباس ) رمحه اهللا(اجلزائري 
:  

إِنا ﴿: ، أخربين عن قول اهللا تعاىلامري املؤمننييا : ، قالصدقت سل عما بدا لك: قال له(... 
ال كرامة هلم وهذا : ، قالنعم يا بيهس قد سألت عنه غريي: ، قال ﴾أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ

فنور أنزل  ﴾إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَدرِ﴿ :أما قوله تعاىل: قال . علم ال يعلمه إال نيب أو وصي
ملا استوى الرب على العرش أراد أن يستضيء ضوء : كيف أنزل ؟ قال : قال .على الدنيا

بنورنا وإن نورنا من نوره، فأمر اهللا النور أن ينطق فنطق حول العرش فعلمت املالئكة بذلك 

                                                
 ، إقبال۳۹۸و  ۳۹۷ص: ، مزار، مشهدی۳۵و  ۳۴ص: ، خمتصر بصائر الدرجات۸۲۶ص: مصباح متهجد.١٣٥

، ۹۵و  ۹۴، ص۵۳ج: ، حبار األنوار۵۴۳ص: ، مصباح، کفعمی۳۰۴و  ۳۰۳، ص۳ج: األعمال، سيد بن طاووس
 .۳۴۷، ص۹۸ج : حبار األنوار

 . امحد احلسناز سيد ) وصيت و وصی(به نقل از کتاب  .١٣٦
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ها لنا وملن يتوالنا، وليس لغرينا فيه  فخروا له سجداً حلالوة كالم نورنا، فلذلك مسيت القدر فآن
ورنا عند العرش نامياً صباحاً، واملالئكة يسلمون علينا، فلما أن خلق اهللا آدم رفع نصيب فكان ن

إهلي وسيدي منذ كم نورهم حتت عرشك ؟ فقال اهللا تبارك : رأسه فنظر إىل نورنا فقال آدم
يا آدم، من قبل أن خلقتك وخلقت السماوات واألرض واجلبال والبحار واجلنة والنار : وتعاىل

إىل الدنيا كانت الدنيا  ن ألف عام وأنت يف بعض أنوارهم، فلما أن هبط آدم بأربعة وعشري
  .ال: قال أتدري أي إذن كان ؟. بإذن رم: مظلمة، فقال آدم 

أنزل اهللا تعاىل إىل جربائيل يا رب حبق حممد وعلي إال رددت علي النور الذي كان يل، : قال
فأهبطه اهللا تبارك وتعاىل إىل الدنيا فكان آدم يستضئ بنورنا، فلذلك مسى ليلة القدر، فلما بقي آدم 

 ًلكل باب يف الدنيا وعاش فيها أربعمائة سنة أنزل اهللا عليه تابوتاً من نور له اثنا عشر بابا ،
يا آدم، أول األنبياء أنت، : يا رب من هؤالء ؟ قال اهللا : قال. وصي قائم يسري بسرية األنبياء

وأما . والثاين نوح، والثالث إبراهيم، والرابع موسى، واخلامس عيسى، والسادس حممد خامت األنبياء
إبراهيم، والرابع يوشع بن األوصياء أوهلم شيث ابنك، والثاين سام بن نوح، والثالث إمساعيل بن 

، وآخرهم القائم من ولد حممد نون، واخلامس مشعون الصفا، والسادس علي بن أيب طالب 
فسلم آدم التابوت إىل شيث وقبض : قال. الذي أظهر به ديين على الدين كله ولو كره املشركون

لَيلَةُ الْقَدرِ خير  *وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  *رِ إِنا أَنزلْناه في لَيلَة الْقَد﴿: آدم، فلذلك قال اهللا تعاىل
   .وإن نورنا أنزله اهللا إىل الدنيا حىت يستضئ بنورنا املؤمنون ويعمى الكافرون ،)١٣٧(﴾من أَلْف شهرٍ
فإنه ملا بعث اهللا حممد ومعه تابوت من در أبيض له اثنا عشر باباً،  ﴾تنزلُ الْملَائكَةُ﴿: وأما قوله

 .اهللا وأمره عن ربه أن احلق هلم وهم أنوار  فيه رق أبيض فيه أسامي االثين عشر فعرضه على رسول
أنا وأوالدي احلسن، واحلسني، وعلي بن احلسني، وحممد بن : ومن هم يا امري املؤمنني ؟ قال: قال

ن حممد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، وحممد بن علي، وعلي بن حممد، علي، وجعفر ب
وبعدهم أتباعنا الزمان صلوات اهللا عليهم أمجعني،  واحلسن بن علي، وحممد بن احلسن صاحب

من كل من يف  ﴾من كُلِّ أَمرٍ سلَام﴿ :وقوله .وشيعتنا، املقرون بواليتنا، املنكرون لوالية أعدائنا
ومن يف األرض علينا صباحاً ومساء إىل يوم القيامة، هي نور ذرييت، تستضاء بنا الدنيا السماوات 

   .)حىت مطلع الفجر عنا إىل يوم القيامة
                                                

  .۱ – ۳: القدر -١٣٧



    .......................................................۹۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
اهللا جزايری  ی جليل فقيه نعمت سيد ثقه: گويد شيخ علی يزدی حائری در الزام الناصب می

کند  نقل می  امري املؤمنني از ،از ابن عباس در حديثی طوالنی ،در برخی مؤلفات خود) ره(
مرا از  ،امري املؤمننييا : (گفت). شنيد یخواه بپرس که پاسخ: (حضرت به ابن عباس فرمود: که

آری، ای : (فرمود ).ما آن را در شب قدر نازل کردمي(:قول پروردگار باخرب سازيد که فرمود
آنان دانشی ندارند، اين علمی است که : (گفت .)!یکرد ، از کسی غري از من سؤال میبيهس

ما آن را در شب قدر نازل کردمي، آن نزول نور ( :حضرت فرمود). داند جز پيامرب و وصی منی
بر عرش قرار گرفت، اراده  ،هنگامی که خداوند: (فرمود )چگونه؟: (گفت). بر دنيا است

پس خداوند به نور امر کرد . و بودو نور ما از نور ا ،کرد که روشنايی از نور ما روشن گردد
پس فرشتگان آن را شنيده و در برابر . تا سخن گويد، نور هم در حول عرش به سخن در آمد

قدر ناميده شد و آن برای ما و برای  چنين ينو ا. به سجده افتادند ،شريينی کالم نور ما
عرش اهلی نور در حال  نور ما در. دوستداران ما است، و برای غري از ما از آن نصيبی نيست

هنگامی که خداوند . فرستادند رشد و درخشان بود، و فرشتگان مهواره بر ما سالم و درود مي
خدای من، سرور من، : را آفريد، سرش را باال گرفت و به نور ما نگريست و گفت  آدم

بيست و چهار  ،ای آدم: فرمود یوتعال زير عرش تو است؟ خدای تبارک ،نور آنان از چه زمانی
ها و درياها و شت و جهنم را خلق  ها و زمني و کوه هزار سال قبل از اين که تو و آمسآن

پس هنگامی که آدم بر زمني فرود آمد، دنيا تاريک . کنم، و تو نيز در برخی انوار آنان هستی
). ريخ: (گفت )دانی اين کدام اذن است؟ آيا می. به اذن پروردگارشان: پس آدم گفت. بود

حق حممد و علی، مبادا که   پروردگارا، به: جربئيل نازل کرد که] ی وسيله[خداوند به : (فرمود
او را به دنيا فرو فرستاد و آدم با نور و  یتعال و  نور را به من باز نگردانی، پس خداوند تبارک

ا به مدت و هنگامی که آدم در دني ؛چنني شب قدر ناميده شد ما روشن گرديد و اين يیروشنا
چهارصد سال زندگی کرد، خداوند تابوتی از نور را بر او نازل کرد، که دوازده در داشت، 

خداوندا، : آدم فرمود. کرد رفتار می ءی انبيا از قائم بود، که به سريه ای یبرای هر دری وص
وم ای آدم، اول پيامربان تو هستی، و دومني آنان نوح و س: ها چه کسانی هستند؟ فرمود اين

و . آنان ابراهيم و چهارم آنان موسی و پنجم آنان عيسی و ششم آنان حممد خامت پيامربان است
اما اوصياء اولشان شيث فرزندت و دوم آنان سام بن نوح و سوم امساعيل بن ابراهيم و چهارم 

و آخرشان قائم از فرزند  طالب  يوشع بن نون و پنجم مشعون صفا و ششم علی بن ابی
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ی اديان چريه  و آن را بر مهه ؛کنم ی او آشکار می که دينم را به وسيله ،است حممد 
تابوت را به شيث تسليم کرد و  ،سپس آدم. اکراه داشته باشند ،حتی اگر مشرکان. سازم یم

و تو چه *  .ما آن را در شب قدر نازل کردمي( :که خداوند فرمود ،بود چنين ينا. وفات يافت
و خداوند نور ما را بر زمني  .)شب قدر برتر از هزار ماه است* ت؟دانی شب قدر چيس می

و اما قول . مؤمنان روشن گردند و کافران کور شوند ،ی آنان نازل کرد، تا به وسيله
را مبعوث ساخت،  هنگامی که خداوند حممد  .)آيند فرشتگان فرود می( :پروردگار

سفيد و دارای دوازده درتابوتی از د سفيد بود که در  يیها مهراه داشت، و در آن نامه بود به ،ر
عرضه شد و امر آن جانب  پس بر رسول خدا ،شده های دوازده تن نوشته نام ،آن

امري يا : (عرض کرد ).ی هستندينورها آنانپروردگارش بود، که حق برای آنان است و 
حسني و علی بن حسني و من و فرزندامن حسن و : (فرمود )آنان چه کسانی هستند؟ ،املؤمنني

حممد بن علی و جعفر بن حممد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و حممد بن علی و علی بن 
بعد  .ی آنان باد الزمان صلوات خداوند بر مهه حممد و حسن بن علی و حممد بن حسن صاحب

نان ما که به واليت ما اقرار کرده و منکر واليت دمش ،پريوان و شيعيان ما هستند ،از آنان
  .)از هر امری سالمی است( :سخن خداوندو . هستند

از نور ما  ،تا روز قيامت ،ها و در زمني بود، هر صبحگاه و شامگاه ناهر کس در آمس
ی ما تا طلوع فجر و تا روز قيامت  ی من است، که دنيا به وسيله آن نور ذريه ؛روشن گرديده

  )١٣٨().روشن خواهد شد
، اقرار کنندگان بيت  ی اهل به استمرار نزول در شب قدر به پريوان و شيعه ،اين روايت
 ی امام مهدی از ذريه کننده يتاشاره دارد، و اين شيعه، اوليای هدا بيت  به واليت اهل

و . گريند دست می به باشند، کسانی که فرماندهی امت را بعد از پدرشان امام مهدی  می
ای پسر : (معرض کرد به امام صادق : گويد ابو بصري می:دليل بر آن روايت زير است

حضرت ). باشند بعد از قائم دوازده مهدی می(: از پدرتان شنيدم که فرمودند رسول خدا
زيرا آنان قومی از شيعيان ما  ؛آری، فرمودند دوازده مهدی و نفرمودند دوازده امام: (فرمودند
  )....کنند که مردم را به مودت و معرفت حق ما دعوت می ؛هستند

                                                
 .۱۰۰-۱۰۱، ص۱ج: إلزام الناصب فی إثبات احلجة الغايب، شيخ علی يزدی حائری .١٣٨



    .......................................................۹۳قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
: ف آنان در روايت قبلی استيمانند توص ،در مورد مهديني ف اماميدر اين روايت توص

که به واليت ما اقرار کرده و منکر واليت ،پريوان و شيعيان ما هستند ) امامان(بعد از آنان (
  ).ن ما هستنددمشنا

توسط مهديني استمرار  چه حائز امهيت است، اين که حکم بعد از امام مهدی  آن
چه کسی  بر ،در شب قدر پس فرشتگان بعد از امام مهدی  ،اگر چنني نبود. خواهد يافت

 ی امام مهدی  توانند کسانی جز ذريه یمن ،پس مصداق روايت اول! شوند؟ نازل می
  .اند کرده يادعنوان ائمه و قائمان  به کسانی که روايات از آنان  )١٣٩(باشند،
  

  :حديث بيست و هفتم
أقول وجدت يف أدعية عرفة من كتاب اإلقبال زيارة جامعة للبعيد مروية : العالمة السي قال

السالم عليك يا موالي ... ): (وفيه يقول (ينبغي زيارم ا يف كل يوم  عن الصادق 
يا موايل، كونوا . وعلى عترتك الطاهرة الطيبةالزمان صلى اهللا عليك  يا حجة بن احلسن صاحب

شفعائي يف حط وزري وخطاياي، آمنت باهللا ومبا أنزل إليكم، وأتواىل آخركم مبا أتواىل أولكم، 
ن ساملكم وحرب ملن حاربكم يا موايل، أنا سلم مل. وبرئت من اجلبت والطاغوت والالت والعزى

وعدو ملن عاداكم وويل ملن واالكم إىل يوم القيامة، ولعن اهللا ظامليكم وغاصبيكم، ولعن اهللا 
  .)أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم، وأبرأ إىل اهللا وإليكم منهم

 ،زيارت جامعه از راه دور )اقبال(در کتاب  ،در دعاهای روز عرفه: گويد عالمه جملسی می
با اين زيارت شايسته  ،ها در هر روز ، يافتم که زيارت آنشده يتروا را که از امام صادق 

  :است
و علی عترتك اهللا عليك  الزمان صلی السالم عليك يا موالی يا حجة بن احلسن صاحب...(

يا موالی، كونوا شفعائی فی حط وزری وخطايای، آمنت باهللا ومبا أنزل إليكم، . الطاهرة الطيبة
يا موالی، أنا . وأتواىل آخركم مبا أتواىل أولكم، وبرئت من اجلبت والطاغوت والالت والعزى

                                                
 ).مهدی  امام ی پاسخ قطعی به منکر ذريه(برگرفته از کتاب  .١٣٩
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سلم ملن ساملكم وحرب ملن حاربكم وعدو ملن عاداكم وولی ملن واالكم إىل يوم القيامة، ولعن 
  ، )نهماهللا ظامليكم وغاصبيكم، ولعن اهللا أشياعهم وأتباعهم وأهل مذهبهم، وأبرأ إىل اهللا وإليكم م

 الزمان، صلوات خدا بر تو و سالم بر تو، ای موالی من، ای حجت بن احلسن صاحب(...
. ای موالی من، در هنگام افتادن بار گناهان و اشتباهامت، شفيع من باشيد. بر عترت پاکت باد

 کنم، مهان طور شده، اميان آوردم و آخرين مشا را پريوی می به خدا و به آن چه که بر مشا نازل
ای موالی . جومي کنم؛ و از جبت و طاغوت و الت و عزی بيزاری می که از اولني مشا پريوی می

کند، در  من، با کسی که با مشا در صلح است، صلح دارم و با کسی که با مشا مبارزه می
ستيزم؛ و دمشن کسی هستم که با مشا دمشن است و دوستدار کسی هستم،که دوستدار مشا 

خداوند ظاملان و غاصبان حق مشا را لعنت کند، و متام پريوان و ياوران و . تاست، تا روز قيام
  )١٤٠().جومي سوی خدا و مشا پناه می اهل مذهبشان را لعنت کند و از آنان به

  
کند و عترت يک فرد،  داللت می ه بر عترت امام مهدی نيز مهانند ساير ادعي ،اين دعا

ی امام  با ساير ادعيه و روايات ديگری که بر ذريهدعاء از مجع اين . بيتش هستند فرزندان و اهل
ی امام مهدی  مهان ذريه شود که عترت امام مهدی  تصريح دارند، حاصل می مهدی 

 باشند گانه می يا مهديني دوازده.  

  
  :حديث بيست و هشتم

الزمان و به نام ايشان است و آن روزی  روز صاحب ،روز مجعه: گويد س میسيد بن طاوو
اشاره  بيت شعری دارم که به حمبت آنان . کنند در آن ظهور می است که حضرت 

  :دارد
زائر کوی مشامي، حتی اگر مرکبم  ؛پايان يابد ام یدارم، حتی اگر زندگ مشا را دوست می

  .کشته شود

                                                
، جامع أحاديث ۱۲۲۰۰، ح ۳۶۹-۳۷۱، ص۱۰ج: ، مستدرک الوسائل۳۷۵، ص۹۸ج: حبار األنوار .١٤٠
 .۲۹۴-۲۹۵، ص۱۲ج: الشيعة



    .......................................................۹۵قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
السالم عليك يا حجة اهللا فی أرضه، السالم عليك يا عني اهللا فی خلقه، السالم عليك يا نور (

اهللا الذی يهتدی به املهتدون ويفرج به عن املؤمنني ، السالم عليك أيها املهذب اخلائف، السالم 
لسالم عليك عليك أيها الولی الناصح، السالم عليك يا سفينة النجاة، السالم عليك يا عني احلياة، ا

، السالم عليك عجل اهللا لك ما وعدك من النصر صلى اهللا عليك وعلى آل بيتك الطيبني الطاهرين
أتقرب إىل اهللا بك وبآل وظهور األمر، السالم عليك يا موالی أنا موالك، عارف بأولك وآخرك، 

مد وأن ، وانتظر ظهورك وظهور احلق على يديك، واسأل اهللا أن يصلى على حممد وآل حمبيتك
جيعلنی من املنتظرين لك والتابعني والناصرين لك على أعدائك واملستشهدين بني يديك فی مجلة 

، هذا يوم اجلمعة وهو الزمان صلوات اهللا عليك وعلى آل بيتك يا موالی يا صاحبأوليائك، 
يومك املتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنني على يدك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا موالی 
فيه ضيفك وجارك، وأنت يا موالی كرمي من أوالد الكرام ومأمور بالضيافة واإلجارة، فأضفنی 

  ، )بيتك الطاهرين وعلى اهلوأجرنی، صلوات اهللا عليك 
حجت خدا بر زمني، سالم بر تو، ای چشم خدا در ميان خلق، سالم بر  سالم بر تو، ای(

ی فرج و  شوند؛ و برای مؤمنان مايه يابندگان، با آن هدايت می  تو، ای نور اهلی که هدايت
ی ترسان، سالم بر تو، ای دوست خريخواه، سالم بر  شده گشايش است؛ سالم بر تو، ای پاک

صلوات خداوند بر تو و بر ی حيات، سالم بر تو،  ای چشمهتو، ای کشتی جنات، سالم بر تو، 
ای که در مورد پريوزی و ظهور  ، سالم بر تو، خداوند تعجيل کند، در وعدهبيت پاکت باد اهل

ی تو هستم، که به اول و آخرت  امر به تو داده است، سالم بر تو، ای موالی من، من بنده
منتظر ظهور تو و ظهور . جومي به خداوند تقرب می بيتت ی تو و اهل به وسيلهمعرفت دارم، که 

خواهم که بر حممد وآل حممد درود فرستد و مرا در  دستان تو هستم و از خداوند می حق به
شدگان در  ی کشته ی منتظران تو و پريوان و ياوران تو بر دمشنت، قرار دهد و از مجله زمره

بيت تو  صلوات خداوند بر تو و بر اهل الزمان، ای موالی من، ای صاحب. مقابلت قرار دهد
امروز مجعه است و آن روز تو است، که انتظار ظهور تو و گشايش برای مؤمنان و قتل . باد

رود، و من ای موالی من، مهمان و پناه برده به تو هستم؛  کافران به مششريت، در اين روز می
دهندگی  پذيری و پناه ور به مهمانو تو ای موالی من، کرمي و از فرزندان اهل کرم هستی و مأم
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بيت پاکت  و بر اهلهستی؛ پس مرا مهمان خود کن و در نزد خود پناه ده، صلوات خدا بر تو 
  )١٤١().باد

  
در کتاب جنم الثاقب  بر وجود ذريه برای امام مهدی  ،مريزای نوری در استدالل خود

شود و سيد  که در روز مجعه خوانده می ،در زيارت خمصوص: سوم: (گويد می ۷۰ص ۲ج
صلوات خداوند بر تو : کند مجال األسبوع نقل می ،رضی الدين علی بن طاووس در کتاب خود

بيت تو  صلوات خداوند بر تو و بر اهل(: فرمايد یو در جای ديگری م بيت پاکت باد و بر اهل
بيت پاکت  و بر اهلدا بر تو صلوات خ: فرمايد یديگری م وضعو در م اين روز مجعه است .باد
  ).باد

و حجج اهلی و  حضرت  يایمهان ذريه و اوص بيت امام مهدی )اهل(و  )آل(پس 
  .که توضيح آن گذشت ،باشند  میينيمهد

  : هستند ی امام مهدی  کند که از ذريه ای اشاره می ظاهراً به وجود قبيله ،روايت بعدی
أنه كان جالس : اهللا  أتى يف احلديث الصحيح، عن رسولومما : قال احلسني بن محدان اخلصييب

يف حمرابه ووجهه كدارة البدر يف وقت االكتمال وكانت حمدقة من حوله األنصار واملهاجرون، 
  .ومن آمن يف نبوته

اهللا، مسعناك باألمس تأيت بذكر احلسني بن   يا رسول: فقال زيد بن حارثة، وسعد بن مالك
  .ننيامري املؤمعلي، وأبيه 

فسوف يظهر من قبائل ولدي احلسني ونسله إمام يقال له اإلمام حممد بن احلسن : ( فقال
بن علي، وسوف تظهر قبيلة من نسله ال حيصى عددهم؛ ويف أيديهم السيوف املضرية واخلوذ 
الداودية، والثياب العدنانية؛ وهم يقيمون يف نصرة ولدي احلسني كأم معنا وكأين أنظر إليهم 

  .)يقدمون يف سكك الكوفة بشعارهم مكللة ويأخذون بثارات احلسني بن علي، وأبيه امري املؤمنني
، روزی ايشان اهللا   طبق حديث صحيحی از رسول: گويد حسني بن محدان خصيبی می

درخشيد و گرداگرد ايشان  شان مانند ماه شب چهارده می در حمراب نشسته بودند و چهره
بودند، زيد بن حارثه و سعد  مجعی از انصار و مهاجرين و اميان آورندگان به نبوت ايشان 

                                                
 .۲۱۵-۲۱۶، ص۹۹ج: ، حبار األنوار۴۱-۴۲ص: مجال األسبوع.١٤١
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سخن   امري املؤمننيديروز در ذکر حسني بن علی و پدرش  ،اهللا  يا رسول: بن مالک گفتند

ی فرزندم حسني و نسل او امامی ظهور  از قبيله ی،زود به: (فرمودند فرموديد، حضرت  یم
حممد (ای از نسل او  قبيله یزود شود و به کند، که به او امام حممد بن حسن بن علی گفته می می

ی آبديده يدر دستانشان مششريها. که تعدادشان قابل مشارش نيست ،کند ظهور می) بن حسن
آنان برای نصرت وياری فرزندم حسني قيام . ه داوودی و لباس عدنانی به تن دارنداست و زر

های کوفه وارد  نگرم، که به کوچه یمهراه ما هستند و من به آنان م ،گويا آنان. کنند می
آنان انتقام حسني بن علی و  .)حکومت از آن خدا است. (است امللک هللاشوند و شعارشان  می

  )١٤٢().گريند را می امري املؤمننيپدرش 
  

که تعدادشان قابل  ،کند ای از نسل او ظهور می قبيله ی،زود به( :ی حضرت در فرموده
شايد سخن حضرت . است امام حممد بن حسن مهدی  ،)او( مرجع ضمري .)مشارش نيست

در زمان غيبت امام مهدی  ،اشاره به جهل مردم نسبت به آنان .)تعدادشان قابل مشارش نيست(
  است، شايد هم به دليل سری و خمفی بودن امر ايشان و در ارتباط با آن باشد، و در

راستای حفظ هويت ايشان درزمان غيبت باشد، و گر نه اين قبيله چگونه است که قابل مشارش 
  .و خداوند داناتر است! خصوص در زمان حاضر؟ نيست؟ به

  
  :حديث بيست و هنم

يكون املهدي إحدى (: السيوطي يف العرف الوردي بالسند عن سامل بن أيب اجلعد ، قال
مث , مث يكون آخر من بعده وهو صاحل أربع عشرة سنة, أو اثنني وعشرين سنة, وعشرين سنة

  ).يكون آخر من بعده وهو صاحل تسع سنني
بيست و  ،مهدی(: گويد می )١٤٣(،سيوطی در عرف الوردی با استناد از سامل بن ابوجعد

                                                
، حتقيق شيخ مصطفی صبحی خضر محصی، چاپ اعلمی، ۵۳۱ص: اهلداية الکربی، حسني بن محدان خصيبی.١٤٢

 .۱۴۳۲بريوت، لبنان، چاپ اول، 
 ۳۰۴۵به مشاره  ۱۰۹ص ۲ج: باشد لطفاً به ميزان االعتدال ذهبی از ثقات تابع و از رجال صحيحني می .١٤٣

 .مراجعه شود
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که  ،ای بعد از او است کند، سپس فرد شايسته يک سال يا بيست و دو سال حکومت می
که نه سال  ،ی ديگری است کند، و سپس بعد از او فرد شايسته چهارده سال حکومت می

  )١٤٤().کند حکومت می
ائمه و حجج اهلی هستند، که مهان  کند که بعد از امام مهدی  اين خرب تأکيد می

و مشکلی نيست که اين خرب  شده يانطور که در روايات بسيار ديگر ب مهان ،باشند مهديني می
نقل نشده است، چون هيچ تعارضی با روايات ديگر ندارد و از روايات  اهللا   از رسول

ها اعتماد  شوند و به آن نقل می ،اهللا  مربوط به مسائل آخرالزمان است، که معموالً از رسول
  . شود می

  
 :ومن رواية الدغشي، يرفعه إىل أيب احلارث، أنه قال: وقال القاضي النعمان املغريب، قال

  .)يكون املهدي وسبعة من بعده من ولده كلهم صاحل مل ير مثلهم(
: گويد شده می روايتی از دغشی که به ابوحارث نسبت داده: گويد قاضی نعمان مغربی می

که از فرزندانش هستند، مهگی صاحل هستند و هرگز مانند آنان  ،مهدی و هفت نفر بعد از او(
  )١٤٥().ديده نشده است

وجود دارند، جز اين  کند که ائمه و حججی بعد از امام مهدی  نيز تأکيد می ،اين خرب
باشند، و اين عدد به معنی حصر مطلق  که در اين خرب آمده که آنان هفت نفر از فرزندانش می

که اين سخن به آن اشاره  ،اتی متمايز هستنديدارای خصوص ،نيست، بلکه شايد اين هفت نفر
  ).هرگز مثل آنان ديده نشده است: (کند می

  
  :ما حديث سی

عن أيب ، ، عن إمساعيل بن عياش، عن األعمشالفضل بن شاذان: الغيبةالشيخ الطوسي يف 
إنه يبايع بني الركن : (اهللا وذكر املهدي فقال  مسعت رسول: عن حذيفة بن اليمان ، قال، وائل

                                                
 .۲۵۱حديث : العرف الوردی فی أخبار املهدی ، سيوطی .١٤٤
 .۴۰۱، ص۳ج: شرح األخبار.١٤٥



    .......................................................۹۹قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
  .)واملقام، امسه أمحد وعبد اهللا واملهدي، فهذه أمساؤه ثالثتها

از حذيفه بن  )١٤٨(،از ابووائل) ١٤٧(،از اعمش )١٤٦(،از امساعيل بن عياش ،فضل بن شاذان
                                                

: ، وی را ذکر کرده و گويد۶۵۷-۶۵۸ص ۱ج: شيخ علی منازی شاهرودی مستدرکات علم رجال حديث .١٤٦
در راه مفيد واقع گشته، از حييی بن هاشم غسانی از او از معاذ بن . هرگز او را ذکر نکردند: امساعيل بن عياش(

و در راه  ۵۳ص ۱۰ج: و آمالی مفيد ۴۳۶ص ۹و کمبا ج ۴۱ص ۴۰جد ج. رفاعه، روايت شريف در فضائل
و در . از فضل بن شاذان از او از اعمش ۲۸۹واقع گشته و در دو حديث و در غط ص ۶صدوق در خصال باب 

طور که در مورد ابراهيم تقدمي شد و از خطيب، اهل  مهان. طريق نعمانی از ابراهيم بن حسني بن ظهري از او از اعمش
به عرصه پا اد و از ) يعنی ابن عياش(که امساعيل  دادند تا اين استی نسبت مینقص و ک محص مهواره به علی 

  پايان). فضايل و مناقب حضرت سخن گفت
بر وی در نقل حديث  چون شيخ مفيد و صدوق و طوسی  ترين علمای مذهب هم آشکار است که بزرگ

کند بسيارند حتی  که بر وثاقت و اعتدالش داللت می اعتمادکردند، عالوه بر ان، رواياتش در فضائل اهل بيت 
نظر يافته و اعتماد کردند  اگر گفته شود از عامه است، به راستی که از عامه رجالی هستند که شيعه بر وثاقتشان اتفاق

اصرم بن حوشب و فضيل بن عياض و حييی بن سعيد قطان و غريشان کسانی که جناشی آنان را ثقه : کسانی چون
  .تهدانس

  :کنم را ذکر می و برخی رواياتش در مناقب اهل بيت 
هر کس دوست : (کند که حضرت فرمودند نقل می امساعيل بن عياش محصی از اسدی از ابن عباس از پيامرب 

های ياقوت سرخی که خداوند برای پيامربش در شت عدن کاشته را با دست بگريد، به حب علی بن  دارد شاخه
  .۱۷۷ص ۱۷ج: شرح احقاق حق سيد مرعشی). شود طالب متمسک ابی

حسن و : (فرمودند کند که رسول اهللا  امساعيل بن عياش از عبد الرمحن بن زياد افريقی از مسلم بن يسار نقل می
و ديگر  ۸۱ص ۲۳ج: شرح احقاق حق سيد مرعشی). حسني سرور جوانان اهل شتند و پدرانشان برتر از ايشانند

 .روايات بسيار
وائل است که برادر بن  کند روايتش از ابی چه بر آن تأکيد می وی، سليمان بن مهران اعمش است و اما آن .١٤٧

کرد و در خربی آمده که برادر بن سلمه اعمش را  باشد و آنان هم معاصرند و اعمش از او بسيار روايت می سلمه می
  .ای سليمان: گويد خواند و می کند و او را به نامش می خطاب می

ای سليمان، اگر ديدی ما از خالد بن وليد روز بزاخه گرخيتيم و من بر شتر : برادر بن سلمه به من گفت: اعمش گويد
  .۴۵ص ۸ج: شيبه الکويف املصنف ابن ابی). شدمو نزديک بود گردمن را بزند اگر مردم در آن هنگام آتش است

 ۸ج: شيبه کوفی املصنف البن ابی). ه پسر يازده ساله بودمک هنگامی: (گفت از برادری شنيدم که می: چنني گفته و هم
  .۴۵ص

را در فصل القاب غري منسوبه به سليمان بن مهران اختصاص داده، و در ) اعمش(و شيخ علی منازی اين لقب 
و در ). اعمش خود سليمان بن مهران است: (گويد ۱۷۷۸۲به مشاره  ۵۲۸ص ۸ج: مستدرکات علم رجال حديث

  .تفرشی نيز چنني آمدهنقد الرجال 
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مهانا در : (فرمودند شنيدم که در ذکر مهدی  اهللا   کند که از رسول نقل می )١٤٩(ميان
اين سه نام . امحد و عبد اهللا و مهدی: شود که سه نام دارد با کسی بيعت می ،بني رکن و مقام

  )١٥٠().باشند او می
صفت مهدی و  توان با یرا م ی امام مهدی  از ذريه يکدر گذشته ذکر کردمي که هر 

فهميم که مهدی، در اين روايت شخصی غري از  یم ،ی اين امر که با مالحظه. قائم ذکر کرد
اهللا   است، زيرا اگر اين روايت را با امساء وارده در وصيت رسول امام حممد بن حسن 

 ی امام مهدی  يابيم که اول مهديني از ذريه در می ،مطابقت دهيم )است، و  )امحد

                                                                                                                                                   
سليمان بن : (وی را ذکر کرده و گويد ۲۸۳۴به مشاره  ۲۱۵ص شيخ طوسی در رجال خود از اصحاب صادق 

-۲۹۵ص ۹پايان و حمقق خوئی در معجم رجال حديث ج). مهران، ابوحممد اسدی، مواليشان اعمش کوفی است
 ۶۶۲۳به مشاره  ۱۵۰-۱۵۱ص ۴لم رجال جو شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات ع ۵۵۱۸به مشاره  ۲۹۴

 .وی را ثقه دانستند
برادر بن سلمه و مکنی به ابا : (، او را ذکر کرده وگويد۶۱۸به مشاره  ۶۸شيخ طوسی در رجال خود ص. ١٤٨

  ).وائل است
او را ذکر کرده و  ۶۸۹۲به مشاره  ۲۱۸ص ۴و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث ج

طور که در رجال شيخ آمده و  است مهان برادر بن سلمه مکنی ابه ابا وداک از اصحاب امري املؤمنني : (گويد
و ظاهراً امامی بوده و مهراهانش به حضورش در صفني گواهی دادند و بن عبد الرب و ابن منده و : (مامقانی گويد

گزيد و وقتی  ی آن سکنی می و مأمنی از نی داشت که به مهراه اسبش در سايها: ابونعيم از صحابه در مورد وی گفتند
  پايان). وفات يافت ۹۹ساخت و در سال  گشت آن را می کرد و چون باز می رفت آن را خراب می به جنگ می

برادر  - سلمه برادر بن ابی: (، او را ذکر کرده و گويد۲۰۵- ۲۰۶و خطيب تربيزی در االکمال يف امساء الرجال ص
را درک کرده و هرگز از حضرت چيزی نشنيده  سلمه و مکنی به ابا وائل اسدی است، زمان رسول اهللا  بن ابی

نشينم  ی باديه مبعوث شود، من پسر ده ساله بودم که در گوسفندان خانواده که پيامرب  قبل از اين: گويد بود، می
ن خطاب و ابن مسعود روايت شده و در آن خصيص و از و از خلق از صحابه از مجله عمر ب. کردم چوپانی می

  .۹۹در سال : گفته شده. بزرگان اصحابش بوده و در حديث بسيار ثقه و حجت بوده و در زمان حجاج وفات يافت
او را ذکر  ۱۹۸به مشاره  ۵۷۰و حممد جعفر بن حممد طاهر خراسانی کرباسی در اکليل املنهج يف حتقيق املطلب ص

تابعی کوفی، مکنی به ابو وائل و از عابدان اهل کوفه بود که بعد از مجاجم وفات : برادر بن سلمه: (کرده و گويد
 ).يافت
: او را ذکر کرده و گويد ۵۱۱به مشاره  ۶۰ص: شيخ طوسی در رجال خود يف اصحاب امري املؤمنني . ١٤٩

 پايان). ارکان چهارگانه برمشرده شده است حديفه بن ميان عبسی و در مشار انصار است و از(
 .۴۵۴و  ۴۷۰ص: غيبت، شيخ طوسی .١٥٠
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  :است ، وصی امام مهدی امحدشود که اين مهان  ثابت می

نام من و نام پدرم و او عبد اهللا و امحد و نام  سه نام دارد، نامی هم: (روايت وصيت پيامرب
  ).مهدی است ،سومش

  ).باشند اين سه نام او می ،اهللا و مهدیامحد و عبد : سه نام دارد: (روايت فعلی 
دارای نقش عظيم و  که وصی امام مهدی  ،شود از اين روايت و غري آن آشکار می

نيز به طور مفصل در کتاب  ،است و در باب اين موضوع قبل از قيام امام مهدی  ،اساسی
  . ام سخن گفته ،جلد اول )بررسی شخصيت ميانی موعود(

  
وهذا ما ذكره بلفظه من نسخة : ووس عن كتاب املالحم للبطائين ، قالوروى السيد ابن طا

: قال ، وهذا ما رويناه ورأينا عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا عتيقة خبزانة مشهد الكاظم 
جعلت فداك، : قلت له: ، قالاهللا أجل وأكرم وأعظم من أن يترك األرض بال إمام عادل :قال(

فرجاً أبداً ما دام لولد بين فالن  يا أبا حممد، ليس يرى أمة حممد :قال فأخربين مبا أستريح إليه،
ملك حىت ينقرض ملكهم، فإذا انقرض ملكهم أتاح اهللا ألمة حممد رجالً منا أهل البيت، يسري 
بالتقى، ويعمل باهلدى، وال يأخذ يف حكمه الرشا، واهللا إين ألعرفه بامسه واسم أبيه، مث يأتينا 

ذو اخلال والشامتني، القائم العادل احلافظ ملا استودع ميألها قسطاً وعدالً كما  الغليظ القصرة
  .)مألها الفجار جوراً

اين عني لفظ : روايتی نقل کرده و گفته) ١٥١(،اثر بطائنی )مالحم(سيد بن طاووس از کتاب 
. موجود است  ی حرم امام موسی کاظم در کتاخبانه ،ای قدميی روايتی است که در نسخه

تر از  تر و بزرگوارتر و عظيم خداوند جليل: (فرمودند ابو بصري نقل کرده که امام صادق 
فدايتان شوم، مرا از : (معرض کرد ).که زمني خود را بدون امام عادل رها کند ،آن است

                                                
محزه بطائنی است و سيد بن طاووس تصريح کرده که اين کتاب را ديده  کتاب مالحم اثر حسن بن علی بن ابی. ١٥١

 ۶۶۲۵اره به مش ۱۸۸ص ۲۲ج: و اين روايت را به طور مستقيم از آن نقل کرده و آقا بزرگ رانی در الذريعة
در ) اإلقبال(باشد که از وی در  محزه می اثر بطائنی است و او حسن بن علی بن ابی) املالحم: ((گفته است

ی عتيقه در  و آن نسخه: (را نقل کرده و گويد...) گردد زمني از امام عادل تهی منی: (روايت) ۱/۶۲۲ع/۱۳(
های برای کتب مشهد کاظميه وجود  شود که در آن عصر، خزآن ، و آشکار می)است ی مشهد کاظم  خزانه

 ).داشته است
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حممد، مادامی که حکومت  ای ابو: (فرمودند). خاطر شوم چيزی باخرب کنيد، که آسوده
هيچ فرج و گشايشی نيست، تا اين که حکومت  ،فالن باشد، برای امت حممد یبن دست به

بيت را به امت حممد  پس هنگامی که پايان يافت، خداوند مردی از ما اهل. آنان پايان يابد
 رشوه راه  ،کند و در حکمش دهد و به هدايت عمل می که به تقوا سري می ،فرستد یم
سپس به شدت و در . شناسم او را با نام خودش و نام پدرش میکه من  ،به خدا سوگند. ندارد

قائم عادل و . آيد، دارای خال و دو عالمت در بدنش است سوی ما می طی زمان کوتاهی به
گونه که پر  کند، مهان حافظ آن چه که به او سپرده شده است، زمني را پر از عدل و قسط می

  )١٥٢().از ظلم و ستم گشته بود
  

بيت را به   مردی از ما اهل ،پس هنگامی که پايان يافت، خداوند(: حضرت  يشفرما
کند و در حکمش  دهد و به هدايت عمل می فرستد که به تقوا سري می یم امت حممد 

 ،اين امر .)شناسم که من او را با نام خودش و نام پدرش می ،به خدا سوگند. رشوه راه ندارد
که نسلش از  ،کند داللت می قبل از قيام امام مهدی بيت  نيز بر وجود مردی از اهل

ی ايشان  از نسل و ذريه يگرد عبارت ، بهبيت امام مهدی  يعنی از اهل. است بيت  اهل
منسوب باشد، و اين معنی مهراه با  بيت پيامرب نه اين که به طور مطلق به اهل ؛است

کنند، از مجله روايت وصيت که بر وصی امام مهدی  روايات ديگر که به اين امر اشاره می
 وصيت (و در کتاب . گردد کند، مشخص و آشکار می داللت می )اولني مؤمنني(عنوان   به

آورنده به امام مهدی يعنی اولني اميان  ،بيان شده است، که مقصود از اولني مؤمنني )و وصی
 مهانا در : (فرمود یو نيز مهان طور که روايت گذشته م. در زمان ظهور و قيام مقدسش

اين سه نام  ،امحد و عبد اهللا و مهدی: شود که سه نام دارد بيعت می یکس با ،بني رکن و مقام
مهان مهدی اول از  ،کنند که مردم بني رکن و مقام با او بيعت می ،اين مهدی). باشند او می
در  ،تيخصوص اين که با تطبيق اين روايت با روايت وص  به. است ی امام مهدی  ذريه
  .مانند هم هستند ،يابيم که اسامی در اين دو روايت می

پسر صاحب (کند که  جا که تصريح می کند، آن اين معنا را تأييد می ،روايت بعدی
                                                

 .۲۶۹ص ۵۲ج: ، حبار األنوار۱۱۶ص ۳ج: اقبال األعمال. ١٥٢
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ها  موجود است و بيان خواهد شد که صاحب وصيت قبل از قيام امام مهدی  )ها وصيت

  :کيست و پسر او چه کسی است
  

صف ): (عليهما السالم(قلت لعلي بن احلسني : وروى حذمل بن بشري، قال: الشيخ الطوسي
: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له: يل خروج املهدي وعرفين دالئله وعالماته ؟ فقال

ن مأواه تكريت وقتله مبسجد دمشق، مث يكون خروج شعيب عوف السلمي بأرض اجلزيرة، ويكو
بن صاحل من مسرقند، مث خيرج السفياين امللعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أيب سفيان، 

  .)فإذا ظهر السفياين اختفى املهدي مث خيرج بعد ذلك
وصف خروج مهدی را برای من : (معرض کرد امام سجاد به : حذمل بن بشري گويد
 ،قبل از خروج مهدی: (حضرت فرمود). هايش را به من معرفی کنيد کنيد و داليل و نشانه

کند، اما حمل  او از جزيره خروج می. گويند کند، که به او عوف سلمی می مردی خروج می
از مسرقند  ،سپس شعيب بن صاحل. شود تکريت است و در مسجد دمشق کشته می اش یزندگ

و او فرزند عتبه  ؛کند سفيانی ملعون از سرزمني خشک خروج می ،از اوکند، و بعد  خروج می
شود، سپس بعد از آن  هنگامی که سفيانی ظهور کرد، مهدی خمفی میپس . سفيان است بن ايب

  )١٥٣().گردد خارج می
  

موجود و  ،قبل از خروج سفيانی از سرزمني خشک که مهدی  ،کند روايت آشکار می
های قيام امام  ذکر شده است که سفيانی از نشانه ،ظاهر است و در روايات متواتر زيادی

پس اين مهدی . کند خروج می که چندين ماه قبل از خروج حضرت  ،است مهدی 
کنم بعد از اين که دانستيم افرادی از  که قبل از سفيانی ظاهر و آشکار است، کيست؟ فکر منی

خواهند بود که ،ساز ظهور آن حضرت آماده بيت ايشان  و اهل هدی ی امام م ذريه
  )١٥٤(!شوند، يافنت اين پاسخ سخت و دشوار باشد وصف می )مهدی(باصفت 

  

منا القائم ومنا املنصور ومنا السفاح ومنا : ( اهللا  وعن أيب سعيد اخلدري، عن رسول

                                                
 .۴۳۷ح: ۴۴۳-۴۴۴ص: غيبت، شيخ طوسی .١٥٣
 .۱بررسی شخصيت ميانی موعود، ح .١٥٤
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حمجمة من دم، وأما املنصور فال تدركه راية، وأما املهدي، فأما القائم فتأتيه اخلالفة مل يهراق فيها 
  .)السفاح فهو يسفح املال والدم، وأما املهدي ميلؤها عدالً كما ملت ظلماً

قائم از ما است، و منصور از ما : (فرمودند اهللا   رسول: گويد خدری می يدابوسع
که به  ،رسد خالفت میاما قائم، در حالی به . است، و سفاح از ما است، و مهدی از ما است

اما سفاح، مال را نابود  ؛رسد اما منصور، پری به وی منی. ای خون نرخيته است ی کاسه اندازه
کند، مهان سان که از ظلم پر شده  زمني را از عدل پر می ،ريزد، اما مهدی کند و خون می می
  )١٥٥().بود

: کند داللت می اين است که بر دو شخص ،است يتحائز امه ،آن چه در اين حديث
 که با ،و هر کدام دارای نقشی هستند ؛غري از ديگری است ،که هر کدام )مهدی(و  )قائم(

رسد، در ظاهر به حجت بن  دستش می  به ،قائم که خالفت بدون خونريزی. هم متفاوت است
ی امام مهدی  بر مهدی اول از ذريه ،در اين روايت ،شود، اما مهدی اطالق می احلسن 

 کشد و به امر پدرش را به دوش می ،برای پدر سازی ينهی زم کند که وظيفه داللت می 
 کند اقدام می ،رود و به کشنت مفسدان ها فرو می ها و انتقام در جنگ.  

  
  :حديث سی و يکم

إذا بعث السفياين إىل املهدي : (، أنه قال امري املؤمننينعيم بن محاد املروزي، بسنده عن 
قد خرج املهدي فبايعه وادخل : م بالبيداء وبلغ ذلك أهل الشام، قالوا خلليفتهم جيشاً فخسف

يف طاعته وإال قتلناك، فريسل إليه بالبيعة، ويسري املهدي حىت ينزل بيت املقدس، وتنقل إليه 
اخلزائن، وتدخل العرب والعجم وأهل احلرب والروم وغريهم يف طاعته من غري قتال، حىت تبىن 

بيته بأهل املشرق، حيمل السيف على  بالقسطنطينية وما دوا، وخيرج قبله رجل من اهلاملساجد 
  .)فال يبلغه حىت ميوت. عاتقه مثانية أشهر، يقتل وميثل، ويتوجه إىل بيت املقدس

زمانی که : (که فرمود ،کند نقل می  امري املؤمننينعيم بن محاد مروزی با اسنادش از 
رود، و خرب  دارد، در سرزمني بيداء در زمني فرو می سوی مهدی گسيل می  سفيانی سپاهی را به

                                                
 .۳۰۲، ص۳۲ج: ، تاريخ شهر دمشق۲۷۰، ص۱۴ج: کنز العمال، متقی هندی .١٥٥



    .......................................................۱۰۵قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
مهدی قيام کرده است، پس با او : گويند رسد، به فرمانروای خود می اين واقعه به اهل شام می

سوی او  پس کسی را برای بيعت به. کشيم بيعت کن و از او پريوی کن، و گر نه تو را می
رسد،  دست او می ها به آيد، و گنج در می املقدس  يتا آن که به بت ،رود فرستد، و مهدی می مي

آيند، تا  در اطاعت او در می ،و عرب و عجم و اهل حرب و روم و غري آنان بدون جنگ
بيتش به   و قبل از او مردی از اهل. شود تر از آن بنا می و پايني) استانبول(مساجد در قسطنطنيه 
کشد و مثله  کند، می ماه مششري را بر پشت خود محل می کند، که هشت اهل مشرق خروج می

  )١٥٦().رسد تا آن که وفات کند شود، پس به آن منی روانه می املقدس يتسوی ب کند و به می
  

آورد و آن اين که اين مرد شرقی، از  اين روايت موضوع جديدی را برای ما به ارمغان می
تواند مردی از  یدانيم که امام مهدی در زمان ظهور من است، و ما می بيت امام مهدی  اهل
اين مرد  ،جز آن که بگوييم ،پس گريزی نيست. داشته باشد ،بيت خويش جز از فرزندانش اهل

ی اصلی شرايط و  کند که او مهان آماده کننده روايت بيان می. است ی امام مهدی  از ذريه
که از آل  ،کنند ف میيام رواياتی که اين آماده کننده را توصبلکه مت... ها است صاحب انتقام

ی امام مهدی  که او از ذريه ،اين باشد ،ها است، ناچار بايد معنای آن بيت  حممد يا از اهل
 بيت  چرا که اهل. است و خمصوصاً از اوصياء است   امري به هر کس که منسوب به

 ،ات و صفات او را در رواياتيخصوص وقتی خصوص شود، به باشد، اطالق منی  املؤمنني
گانه امام مهدی،  از امامان دوازده و مشخص است که آخرين فرد. کنيم واردشده مالحظه می

او  :گويد روايت می ؛ زيراکسی غري از ايشان است ،است و اين فرد حجت بن احلسن 
در زمان  و وقتی به وصيت پيامرب. بيت ايشان است کند و از اهل قبل از ايشان قيام می
) امحد(جز مهدی اول  ،کنيم، مصداق ديگری برای اين مرد مراجعه می ،وفات و روايات ديگر

 ،کنيم، مهان کسی که پيامرب او را باصفت اولني مؤمنان پيدا منی از فرزندان امام مهدی 
  )١٥٧(.است ف کرد و او وصی امام و اولني مهديني يتوص

                                                
، حديث ۵۸۹، ص۱۴ج: ، کنز العمال۱۳۶ص: ، املالحم والفنت، ابن طاووس۲۱۶ص: الفنت، نعيم بن محاد.١٥٦

 .۱۱۹، ص۳ج: ، معجم احاديث امام مهدی ۳۱۳، ص۱۳ج: ، شرح احقاق احلق، سيد مرعشی۳۹۶۶۹
 .۱حديث : بررسی شخصيت ميانی موعود .١٥٧
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  :حديث سی و دوم
ن حمبوب، عن عمرو بن أيب الفضل بن شاذان، عن احلسن ب: الشيخ الطوسي يف كتاب الغيبة

واهللا ليملكن منا أهل البيت رجل  :يقول مسعت أبا جعفر : (، عن جابر اجلعفي، قالاملقدام
وكم : قلت .بعد القائم  :مىت يكون ذلك ؟ قال: قلت .بعد موته ثالمثائة سنة يزداد تسعاً

ودماء  تسع عشرة سنة مث خيرج املنتصر فيطلب بدم احلسني  :يقوم القائم يف عامله ؟ قال
  .)أصحابه، فيقتل ويسيب حىت خيرج السفاح

چنني نقل  ،از جابر جعفی) ١٥٨(،مقدام یاز عمرو بن اب ،از حسن بن حمبوب ،فضل بن شاذان
 مردی از ما اهل ،به خدا سوگند: (شنيدم که فرمود جعفر امام حممدباقر  از ابو: کند می

: فرمود )چه هنگام خواهد بود؟ آن: (معرض کرد ).کند سيصد و نه سال حکومت می بيت  
نوزده سال، : (فرمود )کند؟ قائم چه مقدار حکومت می: (معرض کرد. )بعد از قائم (

کشد تا آن که  کشد و به بند می کند و می قيام می سپس منتصر به خوخنواهی حسني 
  )١٥٩().سفاح قيام کند

  
به مدت  بعد از وفات امام مهدی  ،بيت  نيز خرب از حکومت فردی از اهل ،اين روايت

که حکومت و جانشينی بعد از امام مهدی، حجت بن  ،ثابت شده است. سال است ۳۰۹
 ۳۰۹پس ناچار اين فرد که . گانه خواهد بود مهديني دوازده ،ی ايشان در ذريه احلسن 

  .خواهد بود ی امام مهدی  از ذريه ،کند، يکی از مهديني سال حکومت می
چنني روايت کرده  ،با سند صحيح از جابر بن يزيد جعفی ،اين روايت را شيخ نعمانی

  :است
واهللا ليملكن : يقول مسعت أبا جعفر حممد بن علي : (عن جابر بن يزيد اجلعفي، قال

ومىت يكون ذلك : فقلت له: قال ،رجل منا أهل البيت ثالمثائة سنة وثالث عشرة سنة ويزداد تسعاً
تسع : يف عامله حىت ميوت ؟ فقال وكم يقوم القائم : قلت له .بعد موت القائم : ؟ قال

  .)من يوم قيامه إىل يوم موتهعشرة سنة 
                                                

 .شد ارائهوثاقت وی  .١٥٨
 .۴۷۸-۴۷۹غيبت، شيخ طوسی، ص .١٥٩



    .......................................................۱۰۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
مردی  ،به خدا سوگند: (شنيدم که فرمود از امام حممدباقر : گويد جابر جعفی چنني می

آن چه هنگام خواهد : (معرض کرد ).کند سيصد و نه سال حکومت می بيت   از ما اهل
پيش از وفات خود چه مقدار  قائم (: معرض کرد. )بعد از وفات قائم : (فرمود )بود؟

  )١٦٠().نوزده سال، از زمان قيام تا زمان وفاتش: (فرمود )کند؟ حکومت می
  

 ی امام مهدی  از ذريه ،دليل بر اين است که اين مرد يکی از مهديني ،روايت بعدی
  :است
  

إن القائم ميلك ثالمثائة : (قال أبو جعفر : الشيخ الطوسي بسنده عن أيب اجلارود، قال
وتسع سنني كما لبث أهل الكهف يف كهفهم، ميأل األرض عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، 

، يسري بسرية ويفتح اهللا له شرق األرض وغرا، ويقتل الناس حىت ال يبقى إال دين حممد 
  .)متام اخلرب سليمان بن داود،
 قائم : (فرمودند کند که امام باقر  نقل می ،با سند خود از ابوجارود ،شيخ طوسی

در غار خفته بودند،  ،ی که اصحاب کهفيها به مقدار سال ،به مدت سيصد و نه سال
طور که پر از ظلم و ستم گشته  کند، مهان را پر از عدل و قسط میکند، زمني  حکومت می

 ،کشد قدر از مردم می آن کند، و دست او فتح می   را بهو خداوند مشارق و مغارب زمني. بود
  )١٦١().کند حکومت می ،ی سليمان بن داوود تا فقط دين حممد باقی مباند، و به سريه

  
کند و او مهان کسی  سال حکومت می  ۳۰۹کند که قائم  تصريح می ،اين روايت

ی امام  کند و او از ذريه حکومت می بعد از وفات امام مهدی  ،سال ۳۰۹است که مدت 
کنند که خود امام  تصريح می ،که اکثر روايات حالی است، در مهدی حجت بن احلسن 

  . کند حکومت می ،)که معادل هفتادسال ما است(نوزده سال يا هفت سال  مهدی 
أو ولد ولده فإذا قلنا يف الرجل منا شيئاً وكان يف ولده ... (: وال ننسى قول أيب عبد اهللا 

                                                
 .۳۵۴ص: غيبت، نعمانی.١٦٠
 .۴۷۴غيبت، شيخ طوسی، ص .١٦١
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  .)فال تنكروا ذلك
اگر در مورد مردی از ما : (را فراموش نکنيم که فرمودند و هرگز کالم امام صادق 

  )١٦٢().چيزی گفتيم و آن در فرزندش يا فرزند فرزندش بود، آن امر را انکار نکنيد

  
  :حديث سی و سوم

كأين : (، قالالفضل بن شاذان ، عن معمر بن خالد ، عن أيب احلسن : الشيخ املفيد
  .)برايات من مصر مقبالت خضر مصبغات، حىت تأيت الشامات فتهدى إىل ابن صاحب الوصيات

از ابواحلسن امام موسی  )١٦٥(،از معمر بن خالد )١٦٤(،فضل بن شاذان )١٦٣(:شيخ مفيد

                                                
 .۵۳۵، ص۱ج: کافی .١٦٢
شيخ مفيد طريق او در ارشاد به فضل بن شاذان اندکی پيش از اين روايت ذکر کرده سپس بدان اکتفا کرده و . ١٦٣

  :با سندش از فضل بن شاذان آغاز کرده و طريقش بدين گونه است
حممد بن جعفر مؤدب از امحد بن : ابواحلسن علی بن بالل مهلبی مرا با خرب کرده و گويد: (گويد شيخ مفيد 

  :ی بعدی است و ترمجه رجال به طريقه...). مرا با خرب کرده... ادريس از علی بن حممد بن قتيبه از فضل بن شاذان
علی بن : (او را ثقه دانسته و گويد ۶۹۰ه مشاره ب ۲۶۵جناشی در رجالش ص: ابواحلسن علی بن بالل مهلبی -الف

ی حديث بسيار و کتاب  معاويه ابواحلسن مهلبی ازذی شيخ اصحاب ما در بصره است، وی ثقه، شنونده بالل بن ابی
کند، کتاب متعه، کتاب مسح بر دو پا، کتاب مسح علی اخلفني، کتاب البيان عن خرية الرمحن يف اميان  تصنيف می

  پايان .)است و حممد بن حممد و امحد بن علی بن نوح ما را از کتبش با خرب کرده اباء النبی  طالب و ابی
معاويه، ابو احلسن مهلبی  علی بن بالل بن ابی: (او را ثقه دانسته و گويد ۱۸۷و عالمه حلّی در خالصة األقوال ص

  پايان). ی حديث بسيار است ازدی، شيخ اصحاب ما در بصره، ثقه و شنونده
او را ثقه دانسته و  ۱۰۴۳۳به مشاره  ۱۸۸ص ۱۶حمقق خوئی در معجم رجال حديث ج: حممد بن جعفر مؤدب -ب

قه است؛ زيرا از مشايخ جناشی بوده که در ترمجه حسني بن حممد بن مساعه ذکر ث: حممد بن جعفر مؤدب: (گويد
  .در ترمجه حسن بن حممدبن مساعه ابوحممد کندی ۸۴مشاره  ۴۰-۴۱ص: به رجال جناشی...). شده

امحد بن ادريس بن امحد : (او را ثقه دانسته و گويد ۲۲۸به مشاره  ۹۱-۹۲ص: رجال جناشی: امحد بن ادريس - ج
لی اشعری قمی، ثقه، فقيه در اصحاب ما و صاحب حديث بسيار و صحيح روايت بوده و کتاب نوادر برای ابوع

ای از اصحاب ما از امحد بن جعفر بن سفيان از وی به ما خرب دادند و امحد بن ادريس در قرعاء در سال  اوست، عده
  پايان). از راه مکه بر راه کوفه وفات يافت ۳۰۶

  .و جاللش متفق هستند بر وثاقت: گومي می
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که از مصر بر  ،بينم های سبز رنگی می گويا پرچم: (که فرمود ،کند روايت می کاظم

                                                                                                                                                   
علی بن : (او را ذکر کرده و گويد ۶۱۵۹به مشاره  ۴۲۹شيخ طوسی در رجال خود ص: علی بن حممد بن قتيبه -د

  ).حممد قتيبی، شاگرد فضل بن شاذان، نيسابوری و فاضل است
ابوعمر و  -وریعلی بن حممد بن قتيبه نيشاب: (او را ذکر کرده و گويد ۶۷۸به مشاره  ۲۵۹و جناشی در رجالش ص

ابواحلسن صاحب فضل بن شاذان و روايان کتبش بوده، دارای کتب است  -کشی در کتاب رجال بدو اعتماد دارند
حسني از امحد بن جعفر از امحد بن . کتابی شامل بر ذکر جمالس فضل با اهل خالف و مسائل اهل بلدان: از مجله

  ).ادريس از وی در مورد کتابش به ما خرب داد
چنني ابن داوود در رجالش  مه حلّی در قسمت اول يعنی قسمت موثقان و معتمد بر آنان، او را ذکر کرده و همو عال

علی بن حممد بن قتيبه و قتيبی به نيشابوری معروف : (گويد ۱۷۷ص: عالمه حلّی در خالصة األقوال. چنني کرده
  .شی در کتاب رجال بدو اعتماد دارندبوده، ابواحلسن شاگرد فضل بن شاذان و فاضل بوده و ابوعمر و ک

شود  از کشی در کتاب رجال مستفاد می: (از وی دفاع کرده و گويد ۴۸ص ۶و حمقق حبرانی در احلدائق الناضرة ج
کرده بوده و هلذا برخی مشايخ معاصرين ما بر کالم سيد در اين  ها نقل می که او از مشاخيش کسانی که بيشتر از آن

در اخلالصه در ترمجه يونس بن عبد الرمحن بر دو طريقني تصحيح کرده در يکی علی بن حممد بن  عالمه: مقام نوشتند
قتيبه و بوده و الکشی بيشتر از وی در کتاب مشهورش در رجال روايت کرده، پس اعتماد بر حديثش دور از انتظار 

و بني عبد الواحد بن عبدوس، حتکم  گرفت و فرق بني او نيست؛ زيرا از مشايخ معتربی است که از آنان حديث برمی
بوده که آشکار است و سؤال فرق موجود است بلکه اين به اعتماد سزاوارتر بوده که عالمه در قسمت اول از 

  پايان. خالصه و تصحيح حديش در ترمجه يونس نيازی بدان نداشت پس تأمل کن و منصف باشد
کند اين است که عالمه در خمتلف بعد ذکرش از برای  تأييد میچه که شيخ مذکور ما ذکر کرده را  و آن: گومي می

حديث افطار بر حمرم هرگز توقف سحت بر حديث را ذکر نکرده جز از طرف عبد الواحد بن عبدوس و گفت که او 
کند که به مهراه او در سند  ثقه و صاحب حديث صحيح بوده و بر توثيقش از برای علی بن حممد بن قتيبه داللت می

  ).ر شده استذک
او را ثقه  ۱۰۴۶۸به مشاره  ۴۶۵-۴۶۶ص ۵ج: و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث

طور که  شاگرد فضل بن شاذان فاضل است؛ مهان: علی بن حممد بن قتيبه نيشابوری ابواحلسن قتيبی: (دانسته و گويد
ای از عالمه  معتمده و معتمد الکشی در رجالش و عدهشيخ در رجالش گفته و به صورت امجالی او ناقل کتب فضل و 

ی ناتوان و  ی کسی که او را تضعيف کرده آشکار شده و قصور گفته و غري از معتمدين ديگر بوده لذا ضعف گفته
مثل شيخ امني کاظمی در اشترکات و فاضل . بالغتی در ممدوح داشته و قوتی بوده برای کسی که گفته او ثقه است

  ).طور که مامقانی از آن حکايت کرده انجزائری، مه
 .بر وثاقت و جاللش متفق هستند و نقل توثيقش تقدمي شد .١٦٤
خالد ابو خالد  معمر بن خالد بن ابی: (وی را توثيق کرده و گويد ۱۱۲۸به مشاره  ۴۲۱جناشی در رجالش ص .١٦٥

 پايان...). تروايت کرده و کتاب الزهد از برای اوس بغدادی، ثقه است و از امام رضا 
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  )١٦٦().ها هدايت شود سوی فرزند صاحب وصيت تا به ،افراشته شده، تا به شامات برسد
  

ها و صاحب آن را بشناسيم، تا بتوانيم فرزندش را شناسايی  که ابتدا وصيت ،پس الزم است
  . کنيم

است، و مقصود از  چنني مجع ديگر آن وصايا و هم ؛مجع وصيت است) اتيوص(ها  وصيت
و  حضرت حممد  ،های پيامربان و وصيت رسول خدا جا وصيت ها در اين وصيت
 پس وصايای پيامربان به حممد . است و مرياث آنان  اطهار ی های ائمه وصيت

ث از امامی به اين مواري ،اند، و بعد از ايشان سپرده امري املؤمننيرسيده است، و ايشان آن را به 
اکنون  ،پس اين مواريث. رسيده است دست امام مهدی  شده، تا آن که به امام ديگر منتقل
  .امام و حجت بر متام خلق هستند ،شود، زيرا ايشان نگهداری می نزد امام مهدی 

  
  : کند آيد، بر اين امر داللت می و رواياتی که در ادامه می

  
اهللا حمجوجاً بأيب   أكان رسول: (أبا احلسن األول عن درست بن أيب منصور أنه سأل 

فدفع إليه الوصايا : قلت: قال ، للوصايا فدفعها إليهدعاء ال، ولكنه كان مستو: طالب ؟ فقال
فما كان حال : فقلت: قال لو كان حمجوجاً به ما دفع إليه الوصية،: على أنه حمجوج به ؟ فقال

  .)جاء به ودفع إليه الوصايا ومات من يومهأقر بالنيب ومبا : أيب طالب ؟ قال
  بر رسول ،آيا ابوطالب: (پرسيدم  امري املؤمننيشده که از  منصور نقل یاز درست بن اب

ها نزد او بود و آن را به  خري، وصيت: (فرمود حضرت . )حجت بوده است؟ اهللا 
که ابوطالب بر  ،ايشان دادهها را به  آيا از آن رو وصيت: (معرض کرد ).اهللا تسليم کرد  رسول

حجت بود، وصايا را به او  اگر ابوطالب بر حممد : (فرمود )ايشان حجت بوده است؟
به پيامرب و آن چه   ابوطالب: (فرمود )پس ابوطالب چه بوده است؟: (معرض کرد ).داد منی

تسليم کرد و در مهان روز وفات  اقرار کرد و وصايا را به ايشان  ،شده با او نازل

                                                
 .۳۷۶، ص۲ج: ارشاد، شيخ مفيد .١٦٦
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  )١٦٧().يافت
  
از حالل و حرام و آن چه بود و  ،هزار در اهللا   رسول: (فرمودند  امري املؤمننيو 

هزار در گشوده  ،به من آموختند، و هر روزی از آن درها ،هست و تا روز قيامت خواهد بود
را  ،و وصايا و فصل اخلطاب )١٦٨(شود، پس آن هزار هزار در است، تا اين که منايا می

  )١٦٩().آموختم
  

املنايا والباليا، ومرياث  أال وإن عند علي بن أيب طالب ... (:  وقال سلمان احملمدي
  .)...الوصايا، وفصل اخلطاب
 ،ها و فصل اخلطاب آگاه باشيد که منايا و باليا و مرياث وصيت: (فرمايد سلمان حممدی مي

  )١٧٠()....طالب است علی بن ابی نزد
أفغري اهللا يا معاوية تبغى رباً أم ... (): لعنه اهللا(إىل معاوية   امري املؤمننيويف أحد رسائل 

أم غري احلكم تبغى حكماً أو غري املستحفظ منا تبغى إماماً اإلمامة إلبراهيم ... غري كتابه كتاباً 
  .)...وذريته واملؤمنون تبع هلم

 ،ای معاويه، آيا پروردگاری جز اهللا...: (نوشتند) لع(ای به معاويه  در نامه  امري املؤمنني
يا حکمی غري از حکم او؟ يا غري آن نگاه ... ای؟ يا کتابی غري از کتاب او؟ برای خود برگزيده

ی او و مؤمنان پريو  ای؟ امامت برای ابراهيم و ذريه به امامت برگزيده ،از ما )١٧١(داشته شده 
  )١٧٢()....آنان است

  
ولقد أعطيت الست، علم املنايا، والباليا، والوصايا، وفصل ... ): (( امري املؤمننيوقال 

                                                
 .۴۴۵، ص۱ج: کافی.١٦٧
 .علم زمان مرگ افراد.١٦٨
 .۳۲۵ص: بصائر الدرجات، صفار .١٦٩
 .۷۹، ص۲۹ج: حبار األنوار. ١٧٠
 .ی مرياث انبيا است منظور حفظ کننده.١٧١
 .۱۳۸ص، ۳۳ج: ، حبار األنوار۶۸، ص۴ج: ، مريجهانی)مستدرک ج البالغة(مصباح البالغة . ١٧٢
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اخلطاب، وإين لصاحب الكرات ودولة الدول، وإين لصاحب العصا وامليسم والدابة اليت تكلم 
  .)الناس

به من الست، علم منايا، و باليا، و وصايا، و فصل اخلطاب داده : (فرمود  امري املؤمنني
ها، و منم صاحب عصا و نشان و  ها و دولت دولت شده است و منم صاحب بازگشت

  )١٧٣().گويد ای که با مردم سخن می جنبنده
  

و وصی ...: (های وارده چنني است در دعاها و زيارت  العابدين يناز مجله القاب امام ز
  )١٧٤()....وصايای مرسلني ی دارنده اوصياء، و نگه

  
هستند و به  ،نان وصايای انبياااست، و آنان حافظان و نگهب پس علم وصايا نزد ائمه 

عبارت  در وصف امام مهدی  ،در وصيت خويش اهللا   بينيم که رسول مهني دليل می
پس هنگامی که وفاتش رسيد، آن را به فرزندش ..... (کار بردند مستحفظ از آل حممد را به

  )....تسليم کند از آل حممد  مستحفظحممد، 
ميالها  احلافظ ملا استودع... ): (احلافظ ملا استودع(بـ  وأيضا وصفه اإلمام الصادق 

  .)عدالً وقسطاً كما مألها الفجار جوراً وظلماً
حافظ و نگهبان آن ...: (فرمايند  یم در وصف امام مهدی  چنني امام صادق  هم

آن  ،طور که فاجران کند، مهان را پر از عدل و قسط میزمني  ،چه که به او سپرده شده است
  )١٧٥().را پر از ظلم و ستم کردند

  
است، پس معنی  ها امام مهدی  يابيم که صاحب وصيت از آن چه ذکر شد، در می

است، و در اين روايت، او مهان  فرزند امام مهدی  )ها فرزند صاحب وصيت(عبارت 
يعنی با ايشان بيعت . شوند هدايت می ،سوی اين فرزند ها از مصر به کسی است که پرچم

                                                
 .۱۹۷-۱۹۸، ص۱ج: کافی .١٧٣
 .۴، ص۴۶ج: حبار األنوار .١٧٤
 .۲۶۹، ص۲۵ج: حبار األنوار .١٧٥
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  )١٧٦(.آيند می کنند، و به اطاعت ايشان در می

  
  :حديث سی و چهارم

وشيعتهم، وخرب  وهي اجلزيرة اليت يعيش فيها أوالد اإلمام املهدي : قصة اجلزيرة اخلضراء
، يف هذه اجلزيرة طويل قد رواه واعتربه عدة علماء ، وهذه القصة تثبت الذرية لإلمام املهدي 

  . فترة الغيبة الكربى، وأن هلم مدينة بل مدن عديدة
ووجدت رواية متصلة اإلسناد بأن للمهدي صلوات : (قال السيد ابن طاووس عن هذه القصة

  ).اهللا عليه أوالد مجاعة والة يف أطراف بالد البحار على غاية عظيمة من صفات األبرار
 و شيعيان ايشان  ای که فرزندان امام مهدی  جزيره )١٧٧(:ءی خضرا ی جزيره قصه

آن را  )١٧٨(طوالنی است که علمای متعددی ،کنند، و داستان اين جزيره در آن زندگی می
                                                

 ۱ج: کتاب پژوهشی در شخصيت ميانی موعود. ١٧٦
 .۲۶۹، ص۲۵ج : حبار األنوار .١٧٧
: او گفته: گومي چه سيد ياسني موسوی حمقق کتاب جنم الثاقب در باب نقل اين قصه، ذکر کرده را می و آن .١٧٨

اين قصه در کتاب اصحاب متقدمني مشهور گشته و مؤلف مرحوم در توضيحات خود بعد از اين حکايت، آنان را (
  :باشد ای از ذکرشان می ذکر کرده و اين جمموعه

، شهيد ثالث عالمه سيد ۳۷۶ص ۴ج: رياض العلماء وحياض الفضالء: ه شيخ عبد اهللا افندی درعال: ی ايشان از مجله
 ۸۵ص ۲ج: الزام الناصب يف اثبات حجة الغائب: ، شيخ علی حائری۷۸ص ۱ج: جمالس املؤمنني: نور اهللا تستری در
و  ۷۶۵ص: ه اين قصه بوده درنيز شبي  بدان اشاره کرده و قصه تقدمي شده ۷۲۹ص: حديقة الشيعة: و مقدس اردبيلی

ی خنستني در مهني کتاب در  چاپ حمقق و اين قصه ۳۰۰ص  کتاب انباء القائم : نوادر االخبار: فيض کاشانی
نقل  ۷۹ص ۱ج: طور که شهيد ثالث از وی در جمالس املؤمنني است، از مجله شهيد اول حممد بن مکی مهان ۲۹۵ص

و اين قصه به طور مفصل روايت شده و بسيار طوالنی بوده شيخ جليل سعيد شهيد حممد : (اش گفته کرده و در ترمجه
بن مکی يکی از جمتهدان بزرگ شيعه امامی بوده با استناد به آن شخص صاحل روايت کرده و برخی در امالی او ثبتش 

 ۱ج: طور که شهيد ثالث در جمالس املؤمنني مهان -  شوشتریاز مجله سيد جليل، مشس الدين حممد اسد اهللا) کردند
و سيد جليل بزرگ مشس الدين حممد اسد اهللا شوشتری خدايش : (از وی نقل کرده و در ترمجه آن گفته ۷۹ص

و از ) آن را نوشته است ای در بيان حکمت و مصلحت در غيبت امام صاحب الزمان  در طی نامه... دبيامرز
تبصرة الوی يف من رأی القائم املهدی و حکايت که پذيرفته، شيخ اسد اهللا تستری : يد هاشم حبرانی دری آنان س مجله

اش  ، چاپ سنگی، و روايت را طبق گفته۲۳۱ص: کشف القناع عن وجوه حجية االمجاع: معروف به حمقق کامشی در
ی  از مجله) ... شهور روايت شدهی جزيره خضرای م طور که از وی در خصوص قصه و مهان: (به شهيد نسبت داده
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کند  ثابت می ،را در غيبت کربی نيز ذريه برای امام مهدی  ،اند، و اين قصه روايت کرده
  .که آنان دارای شهر يا شهرهای متعددی هستند و اين
  

که امام  ،روايتی را با اسناد متصل يافتم: (گويد در مورد اين داستان می ،سيد بن طاووس
دارند، که در ايت بزرگی از  يايیهای در فرزندان و واليانی در اطراف سرزمني مهدی 

  )١٧٩().باشند صفات ابرار می
که به گوش کمتر کسی  ،حکايتی غريب و روايتی عجيب است: (گويد حمقق اردبيلی می

ی يکی از مؤلفان و بزرگان جمتهدان از علمای امت  رسيده است، و آن در کتاب اربعني نوشته
دست ما نرسيده و  به ،است، و آن قصه به طور کامل  امري املؤمننييد مرسلني و خادمان س

عامل عامل متقی . دهيم، تا چشمان ساير مؤمنان روشن گردد اين اوراق را با نقل آن زينت می

                                                                                                                                                   
تفسري األئمة هلداية االمة، : و عالمه مريزا حممد رضا اصفهانی در -خمطوط -کفاية املهتدی: آنان، املري لوحی در

اثبات اهلداة بالنصوص : و غريه بدو نسبت داده و حر عاملی در ۲۳۱ص: طور که حمقق کاظمی در کشف القناع مهان
 ۲۶۴- ۲۶۶ص ۲ج: صراط املستقيم يف مستحق التقدمي: شيخ بياضی در. پ ترمجه شدهچا ۳۷۱ص ۷ج: واملعجزات
و  ۹۴۰حمقق کرکی شيخ نور الدين علی بن حسني بن عبد العالی متوفی سال . ی قبلی را ذکر کرده ی قصه و خالصه

طور  ده مهانرا ترمجه کرده و در هند چاپ شده و منبعش به اسم سلطان شاه طهماسب صفوی بو) ی خضری جزيره(
ی اصولی  نقل کرده و از مجله استاد اکرب مؤسس مدرسه ۹۳-۹۴ص ۴ج: که حمقق آغا بزرگ طهرانی در الذريعة

اش بر مدارک احکام در حبث  چه بدان اعتبار و اعتماد در حاشيه وحيد بهانی و در ضمن حبث استداللی فقهی و آن
چاپ سنگی و سيد شرب بن حممد  ۱۶ص: مقابس االنوار: ری دراز مجله شيخ سد اهللا تست. دهد می ۲۲۱مناز مجعه ص

طور که حمقق آغا بزرگ  و آن رسالتی متعلق به حکايت آن جزيره بوده مهان) جزيرة خضری(موسوی حويزی در 
و  ۲۹۸ص ۴ج : روضات اجلنات: ذکر کرده و عالمه خوانساری در ۴۴۴به مشاره  ۱۰۵ص ۵ج: رانی در الذريعة
، چاپ سنگی، و سيد ۱۲۷- ۱۳۰ص ۲ج: العبقری احلسان: هـ در ۱۳۶۹اوندی متوفی سال شيخ علی اکرب 
 ۳ج: الفوائد الرجاليه: و سيد مهدی حبر العلوم صاحب کرامات و مقامات در. جالء العيون: عبد اهللا شرب در

جا از امثال  چه مؤلف مرحوم در اين و ديگر کسانی که جمال ذکرشان در اين فرصت وجود نداشته و آن. ۱۳۶ص
های خمتلف  کنندگان حکايت با توجه به ذوق هائی که در فهرست نقل و در طرف اين نام. هزار ريبی و غريه ذکر کرده

و : (کند ادعای وحيد بهانی در توضيح وی است که ای که آشکار می ی قبول واقع گشته و باالترين مرتبه در درجه
رسيد، آن جزيره از ختصيصش به  ی صاحب  هنگامی که به جزيره از مجله آثار حکايت مازندرانی اين است

 .۲۲۱حاشية املدارک ص...) دهد حضرت ندا می
 .۳۱۰ص: مجال األسبوع، سيد بن طاووس .١٧٩
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 ،آن را از امحد بن حممد بن حييی انباری ،فاضل حممد بن علی علوی حسينی با سند متصل

  )١٨٠().روايت کرده است
  
در مورد  )کفايه املهتدی فی معرفه املهدی(در کتاب  ،حممد لوحی معاصر عالمه جملسی يرم

ی  که در ذکر شهر شيعه و جزيره ،آن از اخبار معترب و نادر است: (گويد ی خضراء می جزيره
فرزندانی دارد و ما با اين حديث   الزمان صاحب: گويد خضراء و دريای سفيد آمده که می

  )١٨١().در کتاب رياض املؤمنني موافقيم ،صحيح
  

ف فضايل حمقق صاحب شرايع يدر توص ،شيخ اسداهللا کاظمينی ،عامل جليل و دانشمند فاضل
ی  رئيس علما، حکيم فقها، خورشيد فضال، ماه عرفا که اسم و علمش در قصه...: (گويد می

  )١٨٢()....گشتهی خضراء پر آوازه  جزيره
به مدح او  ،ی خضرا در داستان جزيره ،با ذکر اسم حمقق حلی ،در اين جا ،کاظمينی

  .کند پرداخته، يعنی کاظمينی اين قصه را صحيح و معترب دانسته و با مضمونش استدالل می
  

در آن جا قيام ...: (گويد می )جمالس املؤمنني(در کتاب  شهيد ثالث قاضی نوراهللا 
بيند،  نيکو می ،مصلحت دينی یمقتضا  که آن را به ،دهد به يقني افعالی را اجنام میکند و  می

  )١٨٣().شود ی خضراء برداشت می طور که اين مضمون از داستان دريای سفيد و جزيره مهان
  

 ،و از اين کالم شريف: (گويد اهللا می بر اساس کالم شهيد ثالث قاضی نور ،مريزای نوری
رود که  بسيار مشهور بوده و احتمال می ،در نزد آن طبقه ،شود که اين داستان حاصل می

  )١٨٤()....باشند يافته  ی آن به سند ديگری دست درباره

                                                
 .۶۷-۶۸، ص۲ج: النجم الثاقب، مريزای نوری .١٨٠
 .۱۹۷، ص۲ج: به نقل از مريزای نوری در کتاب النجم الثاقب .١٨١
 .۱۹۸، ص۲ج: در کتاب النجم الثاقب به نقل از مريزای نوری.١٨٢
 .۱۹۸-۱۹۹، ص۲ج: به نقل از مريزای نوری در کتاب النجم الثاقب .١٨٣
 .۱۹۹، ص۲ج: النجم الثاقب، مريزای نوری .١٨٤
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. شرح طوالنی داده و به آن اعتماد کرده است ،در اثبات اين داستان) ره(و مريزای نوری 
 ،حکايت سی و هفتم ،۱۷۲-۲۱۴ی  ، صفحه۲جلد  )جنم الثاقب(برای اطالع بيشتر به کتاب 

  .مراجعه کنيد

  
  :حديث سی و پنجم

. أخربنا أمحد بن حممد بن سعيد، عن هؤالء الرجال األربعة، عن ابن حمبوب: الشيخ النعماين
: حدثين علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، قال: وأخربنا حممد بن يعقوب الكليين أبو جعفر، قال

وحدثنا علي بن حممد : حدثنا أمحد بن حممد بن عيسى، قال: بن عمران، قالوحدثين حممد 
وحدثنا عبد الواحد بن عبد اهللا : وغريه، عن سهل بن زياد، مجيعاً، عن احلسن بن حمبوب، قال

املوصلي، عن أيب علي أمحد بن حممد بن أيب ناشر، عن أمحد بن هالل، عن احلسن بن حمبوب، عن 
عن  - قال أبو جعفر حممد بن علي الباقر : ، عن جابر بن يزيد اجلعفي، قالعمرو بن أيب املقدام

أال فمن حاجين يف كتاب اهللا فأنا أوىل الناس بكتاب ... : (-بني الركن واملقام  قيام القائم 
اهللا، فأنشد اهللا من مسع كالمي   اهللا فأنا أوىل الناس بسنة رسول  اهللا، أال ومن حاجين يف سنة رسول

اليوم ملا أبلغ الشاهد منكم الغائب، وأسألكم حبق اهللا وحبق رسوله وحبقي، فإن يل عليكم حق 
فقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا ال أعنتمونا ومنعتمونا ممن يظلمنا اهللا إ  القرىب من رسول

وبغي علينا ودفعنا عن حقنا وافترى أهل الباطل علينا، فاهللا اهللا فينا ال ختذلونا وانصرونا  وأبنائنا
  .)ينصركم اهللا تعاىل

 ،ب کلينیاز ابن حمبوب و نيز از حممد بن يعقو ،از اين چهار نفر ،امحد بن حممد بن سعيد
از امحد بن حممد بن  ،از حممد بن عمران ،از پدرش ،شده که علی بن ابراهيم بن هاشم نقل

الواحد بن  از عبد ،و غري او از سهل بن زياد، مهه از حسن بن حمبوب،از علی بن حممد ،عيسی
از  ،از حسن بن حمبوب ،از امحد بن هالل ،ناشر از ابوعلی امحد بن حممد ايب ،عبد اهللا موصلی

که  ،کند نقل می از ابوجعفر حممد بن علی باقر  ،از جابر بن يزيد جعفی ،مقدام عمرو بن ايب
آگاه باشيد، هر ...: (بني رکن و مقام از قول حضرت قائم فرمودند در مورد قيام قائم 

و هر  ؛ترين مردم به کتاب خدا هستم کس در مورد کتاب خدا با من احتجاج کند، من نزديک



    .......................................................۱۱۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
اهللا   ترين مردم به سنت رسول با من احتجاج کند، من اويل اهللا   مورد سنت رسولکس در 

 پس حاضران ؛شنود، خواهد پرسيد و خداوند از کسی که امروز کالمم را می ؛هستم، 
 ،اهللا را بر گردن مشا دارم  حق نزديکان رسول ،و مهانا من. سخنان مرا به گوش غائبان برسانند

پس ما  منع کرديد، ،با ما نکرديد، و ما را از کسانی که به ما ظلم کردندولی مشا جز دمشنی 
و ظلم  اند، مان رانده اند، و ما را از ديارمان و فرزندان اند، و به ما ستم روا داشته را سبک مشرده

افترا  ،اند، و اهل باطل بر ما ه دريغ داشت ،اند، و حق ما را از ما را از حد گذرانده ،بر ما
پس خدا را، خدا را، در حق ما، ما را تنها نگذاريد و ما را ياری کنيد، تا خدا مشا را . اند بسته

  )١٨٥().ياری کند
در اول قيام خويش است، که به سبب تعقيب ظاملان، از  اين اعالم و بيان امام مهدی 

ديار و فرزندان خويش دورگشته و ستمگران در هر زمان و مکان در جستجوی رد ايشان 
 هستند .  
  

مصداق عظيم اين روايت ). اند ما را از ديارمان و فرزندامنان رانده: (اين قسمت که فرمودند
 بيشتر از پدران حضرت  بر امام مهدی است و انطباق اين روايت  امام مهدی 

 باوجود ظلم و ستمی که در آن زندگی کردند و حق آنان ،است، زيرا پدران حضرت
در هر حال با فرزندان و در ديار خويش زندگی ،شده، اما بيشتر آنان مهيشه غصب می

شامل امام  ؛راست، باز هم اين ام ی ائمه  و حتی اگر بگوييم اين فقره شامل مهه ؛کردند می
ابتدا بر  ؛پس اين کالم. کالم است امام و صاحب نيز است، زيرا ايشان  مهدی 

ما ( پس هر کس در سخن حضرت  )١٨٦(.کند صاحب خود و سپس بر ساير ائمه صدق می
يابد که امام مهدی  تأمل کند، در می ،و قبل و بعد آن) اند مان رانده را از ديارمان و فرزندان

 فرمايند یسخن م ،در مورد خويش.  
  

مهراه امام (سپس : (...آمده است در داستان ديدار حاج علی بغدادی با امام مهدی 

                                                
 .۲۸۸-۲۹۰ص: غيبت، نعمانی.١٨٥
 ).پاسخ قطعی به منکر فرزندان مهدی(برگرفته از کتاب .١٨٦
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های مردم بود و  باغ ،رسيد و دو طرف آن  مینياز راه عريضی آمدمي که به شهر کاظم) مهدی
که حکومت  ،قسمتی از دست راست اين جاده نرسيده به بغداد، ملکی برای سادات يتيم بوده

ی عمومی قرار داده بود و اشخاص پرهيزکار و  آن را غصب کرده بود و آن را جزو جاده
من  ،در آن مسري. کردند از اين قسمت جاده عبور منی ،باتقوای بغداد و کاظمني در مسري خود

آقای من، اين جا : به ايشان عرض کردم. دوری نکرد ،از اين قسمت جاده  ديدم که امام
اين ملک از آن جدم : فرمود. و استفاده از آن جايز نيست ،ملک بعضی از ايتام سادات است

جايز  ،برای دوستداران ما ،و استفاده از آن ؛و فرزندان او و اوالد ماست امري املؤمنني
  )١٨٧()....است
  

ی ايشان  که مقصود حضرت فرزندان و ذريه ،آشکار است پس از سخن امام مهدی 
 و فرزندان او و اوالد  امري املؤمننياين ملک از آن جدم : (هستند که در اين مورد فرمودند

شود، و عبارت  تا روز قيامت می  امري املؤمننيی  و اين سخن شامل متام ذريه). ما است
امري نسبت به عموم فرزندان  بعد از آن ختصيصی برای فرزندان امام مهدی  )اوالد ما(

  .است  املؤمنني
  

  :حديث سی و ششم
فقال : (...  اهللا  سليم بن قيس اهلاليل، عن سلمان الفارسي يف حديث طويل، عن رسول

وبعد أخي علي أفضل أميت، ومحزة وجعفر هذان أفضل أميت بعد علي وبعدك :  اهللا  رسول
اهللا بيده إىل احلسني   وأشار رسول - ابين وسبطي احلسن واحلسني وبعد األوصياء من ولد ابين هذا

 - والذي قبله أفضل منه، األول خري من اآلخر؛ ألنه إمامه واآلخر وصي . منهم املهدي
  )....بيت اختار اهللا لنا اآلخرة على الدنيا إنا اهل. األول

 کند ینقل م اهللا   در حديثی طوالنی از رسول ،از سلمان فارسی ،سليم بن قيس هاللی
ترين امتم بعد از  فاضل ،ترين امت من است و محزه و جعفر فاضل ،برادرم علی: (که فرمودند

                                                
 .ه ق، بريوت لبنان ۱۴۲۸، دار املتقني، چاپ اول ۵۲۵ص: مفاتيح اجلنان، شيخ عباس قمی .١٨٧
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  رسول- و بعد از اوصياء از اين فرزندم ينو بعد از تو و بعد از فرزندامن حسن و حس علی 
که مهدی از آنان است و  ؛هستند -اشاره کرد به حسني  ،با دست خويش اهللا 

زيرا امام او است و  ؛کسی که قبل از او است، تر از او است، اولی تر از آخری است
آخرت را بر دنيا اختيار  ؛بيتی هستيم که خداوند برای ما ما اهل. آخری وصی اولی است

  )١٨٨()....منود
  

ی  از اوصياء از ذريه فرمايند که مهدی  یبيان م اهللا   رسول،در اين حديث شريف
امام دوازدهم ،تواند حجت بن احلسن یدر اين حديث من ،است، و مهدی مذکور حسني 

اولی تر  ؛و کسی که قبل از او است، تر از او است: (فرمودند اهللا   باشد، زيرا رسول
به اين معنی  ؛در ظاهرو اين ). زيرا امام او است و آخری وصی اولی است ؛از آخری است

که روايات بسياری از  است، درحالی برتر از امام مهدی  است که پدر امام مهدی 
گويند، که به برخی از  سخن می ی نسبت به امام حسن عسکر فضيلت امام مهدی 

  :کنم اشاره می ،ها آن
  

 اهللا  قال رسول :، قالالشيخ النعماين بسنده عن أيب بصري، عن أيب عبد اهللا، عن آبائه 
) : إن اهللا  ،اختار من كل شيء شيئاً، اختار من األرض مكة، واختار من مكة املسجد

واختار من املسجد املوضع الذي فيه الكعبة، واختار من األنعام إناثها، ومن الغنم الضأن، واختار 
در، واختار من الناس من األيام يوم اجلمعة، واختار من الشهور شهر رمضان، ومن الليايل ليلة الق

بين هاشم، واختارين وعلياً من بين هاشم، واختار مين ومن علي احلسن واحلسني، وتكملة اثين 
  .)تاسعهم باطنهم، وهو ظاهرهم، وهو أفضلهم، وهو قائمهمعشر إماماً من ولد احلسني 

کنند که  نقل می  از پدرانشان از امام صادق  ،شيخ نعمانی با سند خود از ابوبصري
از زمني،  ؛ای چيزی را برگزيد از هر دسته ،جل و مهانا خدای عز: (فرمودند اهللا   رسول

موضعی را انتخاب کرد، که در آن کعبه  ،مسجدی را، و از مسجد ،مکه را برگزيد و از مکه
از  ؛گوسفند را انتخاب کرد ،و از چهارپايان ؛اش را برگزيد ماده ،و از حيوانات ؛قرارگرفته

                                                
 .۱۳۲-۱۳۴ص : کتاب سليم بن قيس، حتقيق حممد باقر انصاری .١٨٨
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ها، شب قدر را  و از ميان شب ؛ماه رمضان، ها و از ميان ماه ؛روز مجعه را اختيار کرد ،روزها
و از  ؛برگزيد هاشم یرا از بن یو من و عل ؛را انتخاب کرد هاشم یبن ،و از ميان مردم ؛برگزيد

که مني  ؛برگزيد ني من و علی، حسن و حسني و باقی دوازده امام را از فرزندان حس
  )١٨٩().ترين آنان و قائمشان است باطن آنان و ظاهرشان و فاضل ،آنان

  
يكون منا تسعة بعد احلسني بن علي، تاسعهم : (، قالوعن أيب بصري، عن أيب جعفر 

  .)قائمهم، وهو أفضلهم
نه تن  بعد از حسني بن علی  ،از ما: (فرموده ابو بصري نقل کرده که امام باقر 

هستند، که نترين آنان  مني آنان قائم است و او فاضله ١٩٠().است(  
وارد  ،بر ما بودمي که حسني بن علی  اهللا   نزد رسول: گويد سلمان فارسی می

عبداهللا، تو سيدی  يا ابا: (اش را بوسيد و فرمود او را در بغل گرفت و گونه شد، حضرت 
که مني آنان  ؛گانه هستی امام، برادر امام و پدر امامان نهاز سادات هستی، و تو امام فرزند 

  )١٩١().و برترين آنان است ترين يمو حک ينشانداناتر ،قائمشان، امامشان
  

تواند امام حممد بن حسن عسکری  یکه پدرش از او برتر است، من،آن مهدی گزيرپس نا
 ی امام مهدی  گانه، از ذريه دوازده يينباشد، بلکه بايد يکی از مهد  باشد، و بر

اولی برتر از : (فرمودند اهللا   قابل انطباق است، از آن جا که رسول )امحد(مهدی اول 
برتر  يعنی حجت بن احلسن ). آخری است، زيرا امام او است و آخری وصی اولی است

وصی حجت بن  ،زيرا امام او است و مهدی اول ؛ی خويش است از ذريه ،از مهدی اول
  . است احلسن 

  

شده و   است، که تا زمان مشخص خودش پنهان بيت  از آن اهل ،و اين جواهرات پنهان
  .کند می یافشان نور ،در موعد مشخص

                                                
 .۷۳ص: غيبت، نعمانی .١٨٩
 .۴۵۳ص): شيعی(دالئل اإلمامة، حممد بن جرير طربی .١٩٠
 .۸-۹ص: مقتضب األثر، امحد بن عياش جوهری.١٩١
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  :حديث سی و هفتم
مث ضرب بيده على : (... اهللا يف حديث طويل  عن سلمان احملمدي، عن رسول: سليم بن قيس

يا سلمان، مهدي أميت الذي ميأل األرض قسطاً وعدالً كما ملئت جوراً  :فقال احلسني 
 .إمام بن إمام، عامل بن عامل، وصي بن وصي، أبوه الذي يليه إمام وصي عامل. وظلماً من ولد هذا

لألول مثل أجورهم كلهم؛ . أبوه أفضل منه :يا نيب اهللا، املهدي أفضل أم أبوه ؟ قال: قلت: قال
  .)...ألن اهللا هداهم به 
: کند که نقل می ،در حديثی طوالنی اهللا   از سلمان حممدی از رسول ،سليم بن قيس

ای سلمان، مهدی امتم : (زدند و فرمودند حضرت با دست خويش به پشت حسني ...
کند، بعد از اين که پر از ظلم و ستم گشته، از فرزند اين  زمني را پر از عدل و قسط میکه 

امام فرزند امام، عامل فرزند عامل، وصی فرزند وصی، پدرش کسی است که پس از او  ؛است
: ای پيامرب خدا، مهدی برتر است يا پدرش؟ فرمود( :معرض کرد).است، امام وصی عامل

زيرا خداوند آنان را به  ؛ی آنان است برای اولی اجر و پاداشی مثل مهه. پدرش از او برتر است(
  )١٩٢().ی او هدايت کرده است وسيله
  

  نيست، زيرا رسول مقصود از مهدی، امام حممد حجت بن احلسن  ،در اين حديث نيز
طبيعتاً پدری ). پدرش کسی است که پس از او است، امام وصی عامل: (فرمودند اهللا 

آن است که پدرش در  ،پس تنها حالت ممکن. پس از پسرش باشد ،شود که در وجود منیيافت 
اين   امحد اش یو وص مهان طور که در مورد امام مهدی . پس از وی باشد ،امر ظهور

 قبل از پدرش امام حجت بن احلسن  ،که مهدی اول،کنند و روايات اشاره می. گونه است
ی امام  از ذريه ،پدرش پس از او است، مهان مهدی اولپس آن مهدی که . شود ظاهر می

  .است مهدی 
  

. کند تأکيد می ،بر اين امر). پدرش از او برتر است: (در سخن خويش اهللا   و رسول
پس . از پدرش برتر است شرح داده شد که امام مهدی  ،مهان طور که در حديث قبلی
                                                

 .۴۲۹ص: ليم بن قيس، حتقيق حممد باقر انصاریکتاب س.١٩٢
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  مهان کسی که رسول ؛شود منطبق می ی امام مهدی  از ذريه ،حديث تنها بر مهدی اول
  .ناميد )امحد(در وصيت خويش او را  اهللا 

  
  :حديث سی و هشتم

حممد بن عبد اهللا بن جعفر احلمريي، عن أبيه، عن علي بن سليمان بن رشيد، : الشيخ الطوسي
: فقال له دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا : (عن احلسن بن علي اخلزاز، قال

ال يكون : يقول) عليهما السالم(إين مسعت جدك جعفر بن حممد : فقال له ،نعم:أنت إمام ؟ قال
، إمنا قال أنسيت يا شيخ أو تناسيت ؟ ليس هكذا قال جعفر  :فقال. اإلمام إال وله عقب

عليهما (ال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي خيرج عليه احلسني بن علي : جعفر 
  .)صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك يقول: فقال له ،فإنه ال عقب له) السالم

از حسن بن علی  ،از علی بن سليمان بن رشيد ،از پدرش ،حممد بن عبد اهللا بن جعفر محريی
: عرض کردوارد شد و محزه بر امام ابواحلسن الرضا  یکه علی بن اب )١٩٣(کند خزاز نقل می

 ،شنيدم ولی من از جد مشا جعفر بن حممد : (گفت). یآر: (فرمود )هستيد؟آيا مشا امام (
ای شيخ : (حضرت فرمودند). هيچ امامی نيست، مگر اين که فرزندی داشته باشد: که فرمود

هيچ امامی : فرمود  جعفر. زنی؟ چنني نبود يا خود را به فراموشی مي ،ای فراموش کرده
در زمان او خروج  مگر اينکه فرزندی داشته باشد، جز امامی که حسني بن علی  ،نيست

شنيدم که جدتان چنني . راست گفتيد، فدايتان شوم: (گفت). کند، زيرا او فرزندی ندارد می
  )١٩٤().فرمود

شود، امامی  رجعت آغاز می ،کند که امامی که بعد از او اعالم می ،اين روايت به وضوح
ی ائمه  دارای ذريه امام مهدی  که یدرحال ؛ای برای او نيست است که فرزند ندارد و ذريه

  .و حجج بعد از خود است
                                                

: تصريح کرده جائی که گويد ۷۳ص ۲مريزا نوری به صحت سند اين روايت در کتاب خود النجم الثاقب ح .١٩٣
ی خود با سند صحيح از حسن بن علی خزاز روايت کرده  شيخ ثقه، بزرگوار فضل بن شاذان نيشابوری در غيبه(... 
 ...).است
 .۲۲۴ص: طوسیغيبت، شيخ .١٩٤
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تواند امام مهدی حممد بن حسن  یمن ؛گردد رجعت آغاز می ،پس امامی که بعد از او
به کسی غري از مهديني از  عد از امام مهدی ب )امام(باشد، و چون صفت  عسکری 

است، و  ی امام مهدی  ترديد اين امام يکی از ذريه یب ؛گردد اطالق منی ،ی ايشان ذريه
 و امامان  اهللا   از آن رو که رسول ؛چون آخرين مهدی، مهدی دوازدهم است

خواهد بود، پس بعد از آن رجعت با  بعد از امام مهدی  ،فرمودند که حکومت مهديني
. گردد که فرزندی بعد از خود ندارد، آغاز می،بر دوازدمهني مهدی رجوع حسني بن علی 

گردد، مگر بعد از حکومت مهديني  کند که رجعت آغاز منی کامالً حکم می ،پس اين روايت
  .اند شده يفتوص  بعد از پدرشان ،عنوان ائمه که به ی امام مهدی  گانه از ذريه دوازده

  
  :حديث سی و هنم

حدثنا فرات بن إبراهيم ابن : حدثنا احلسن بن حممد بن سعيد اهلامشي، قال: الشيخ الصدوق
، ]حممد بن أمحد بن علي اهلمداين[حدثنا حممد بن علي بن أمحد بن اهلمداين : فرات الكويف، قال

بن حدثنا حممد بن القاسم بن إبراهيم : حدثين أبو الفضل العباس بن عبد اهللا البخاري، قال: قال
حدثنا عبد السالم بن صاحل اهلروي، عن علي ابن : عبد اهللا ابن القاسم بن حممد بن أيب بكر، قال

، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن حممد، عن أبيه حممد ابن علي، موسى الرضا 
قال : ، قالعن أبيه علي بن احلسني، عن أبيه احلسني بن علي، عن أبيه علي بن أيب طالب 

  : -يف حديث طويل  -اهللا   ولرس
تقدم يا حممد، : وإنه ملا عرج يب إىل السماء أذّن جربئيل مثىن مثىن، وأقام مثىن مثىن، مث قال...(
نعم؛ ألن اهللا تبارك وتعاىل امسه فضل أنبياءه على مالئكته : يا جربئيل أتقدم عليك ؟ فقال: فقلت

فلما انتهينا إىل حجب النور قال يل  أمجعني وفضلك خاصة، فتقدمت وصليت م وال فخر،
: يا جربئيل، يف مثل هذا املوضع تفارقين ؟ فقال: تقدم يا حممد وختلف عين، فقلت: جربئيل 

يل يف هذا املكان فإن جتاوزته احترقت أجنحيت  يا حممد، إن هذا انتهاء حدي الذي وضعه اهللا 
من  انتهيت إىل حيث ما شاء اهللا لتعدي حدود ريب جل جالله، فزخ يب زخة يف النور حىت 

يا حممد، أنت : لبيك ريب وسعديك تباركت وتعاليت، فنوديت: يا حممد، فقلت: ملكوته، فنوديت
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عبدي وأنا ربك فإياي فاعبد، وعلي فتوكل فإنك نوري يف عبادي ورسويل إىل خلقي وحجيت يف 
برييت، ملن تبعك خلقت جنيت، وملن خالفك خلقت ناري، وألوصيائك أوجبت كراميت، ولشيعتك 

أوصياءك املكتوبون على ) إن(يا حممد، : يا رب ومن أوصيائي ؟ فنوديت: أوجبت ثوايب، فقلت
إىل ساق العرش فرأيت اثين عشر نوراً، يف كل نور  - وأنا بني يدي ريب  -، فنظرت ساق العرش

سطر أخضر مكتوب عليه اسم كل وصي من أوصيائي، أوهلم علي بن أيب طالب وآخرهم مهدي 
يا حممد، هؤالء أوليائي وأحبائي : يا رب، أهؤالء أوصيائي من بعدي ؟ فنوديت: أميت، فقلت

وعزيت وجاليل . لى برييت وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخري خلقي بعدكوأصفيائي وحججي بعدك ع
ألظهرن م ديين، وألعلني م كلميت، وألطهرن األرض بآخرهم من أعدائي، وألملكنه مشارق 
األرض ومغارا، وألسخرن له الرياح، وألذللن له الرقاب الصعاب، وألرقينه يف األسباب، 

مث ألدمين ملكه حىت يعلن دعويت وجيمع اخللق على توحيدي، وألنصرنه جبندي، وألمدنه مبالئكيت 
  .)...وألداولن األيام بني أوليائي إىل يوم القيامة

از حممد بن علی بن  ،از فرات بن ابراهيم بن فرات کوفی ،حسن بن حممد بن سعيد هامشی
هيم بن عبد اهللا از حممد بن قاسم بن ابرا ،از ابوالفضل عباس بن عبد اهللا خباری ،امحد بن مهدانی

از   الرضا یاز علی بن موس ،از عبدالسالم بن صاحل هروی ،بکر بن قاسم بن حممد بن ابی
از پدرش علی بن  ،از پدرش حممد بن علی،از پدرش جعفر بن حممد ،پدرش موسی بن جعفر

اهللا   که رسول ،کنند نقل می طالب  از پدرش علی بن ابی ،از پدرش حسني بن علی،حسني
 زمانی که جربئيل مرا به آمسان برد، اذان گفت .... : (در حديثی طوالنی فرمودند

. ای حممد، پيش بايست: صورت دو به دو، سپس گفت صورت دو به دو و اقامه گفت به به
 ی،تعال و  آری، زيرا خداوند تبارک: ای جربئيل، آيا من جلوتر از تو بايستم؟ فرمود: گفتم

پس من پيش . برتری خبشيده و تو را برتری خاصی خبشيده است ،فرشتگانپيامربانش را بر متام 
های نور  ، پس هنگامی که به پردهیبدون هيچ فخرفروش ،ايستادم و به آنان مناز خواندم

ای جربئيل، آيا در : گفتم. ای حممد پيش برو و از من جدا شو: رسيدمي، جربئيل به من گفت
که خداوند در  ،ای حممد، اين آخرين حد من است: مودکنی؟ فر مرا رها می ،چنني جايگاهی

هامي به خاطر تعدی از حدود  بال ،اين حمل برای من تعيني فرموده، و اگر از حد خود جتاوز کنم
مرا در بر گرفت و تا آن جا که  ،ای از نور پس هاله. پروردگارم جل جالله خواهد سوخت
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لبيک : ای حممد، گفتم: بر من آمد يینداپس . خداوند اراده کرده بود، به ملکوت برد

ای حممد، تو : ندا آمد. مرتبه هستی مرا خوشبخت ساختی، تو خجسته و بلند ،پروردگار من
پس تو نور من . پس مرا بندگی کن و بر من توکل کن ؛ی من هستی و من پروردگار تو ام بنده

پس شتم را برای  ؛هستیسوی آفريدگامن و حجتم بر مردمم  در ميان بندگامن و رسومل به
پريوان تو و آتشم را برای ختلف کنندگان از تو آفريدم و کرامت خود را بر اوصيای تو واجب 

ای پروردگار من، اوصيای من : گفتم. ی تو ثواب خود را واجب ساختم کردم و برای شيعه
پس من در شده،  ای حممد ، نام اوصيای تو بر ساق عرش نوشته: چه کسانی هستند؟ ندا آمد

با خط سبز  ،، در هر نوريدمبه ساق عرش نظر کردم، سپس دوازده نورد ،پيشگاه پروردگارم
طالب و آخرشان  نوشته شده بود، اول آنان علی بن ابی ،رنگی نام هر يک از اوصيای من

: اوصيای بعد از من هستند؟ ندا آمد ،پروردگارا، آيا اينان: معرض کردسپس . مهدی امتم بود
بر  ،های من بعد از تو مد، اينان اوليای من و دوستان من و برگزيدگان من و حجتای حم

هستند، به عزت و  ،مردمم هستند و آنان اوصيای تو و خلفای تو و ترين خلق من بعد از تو
برم،  ی خود را با آنان باال می گردامن، و کلمه دينم را ظاهر می ،ی آنان جالمل سوگند، به وسيله

کنم، و او را مالک مشارق و  پاک می ،ی آخرين آنان ا از دمشنان خود به وسيلهو زمني ر
گردامن، و گردنکشان را در مقابل او خوار  گردامن، و بادها را مسخر او می می ،مغارب زمني

دهم، و او را با فرشتگان  می ياریم، و او را با لشگر خود یدست او م کنم، و اسباب را به می
سپس حکومتش  ؛آورد نم، تا دعومت را آشکار کند، و خلق را بر توحيدم گردک خود کمک می

  )١٩٥().آورم تا روز قيامت به گردش در می ،دهم و ايام را بني اوليامي را ادامه می
  

استمرار  ی ايشان  به فرماندهی مهديني از ذريه قبالً بيان شد که دولت امام مهدی 
 در مورد امام مهدی  یوتعال خواهد يافت، و در اين حديث قدسی، خداوند تبارک

تا روز قيامت به گردش در  ،دهم و ايام را بني اوليامي سپس حکومتش را ادامه می: (فرمايد یم
تا روز  ی ايشان  از ذريه،ی مهديني به وسيله يعنی حکومت امام مهدی ). آورم می

پس اوليای اهلی بعد از حجت . آيد يابد، و روزها در بني آنان به گردش در می قيامت امتداد می
  .باشند می ی ايشان  گانه از ذريه مهديني دوازده بن احلسن 

                                                
 .۲۵۴-۲۵۶ص: کمال الدين و متام النعمة.١٩٥
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  :حديث چهلم
  باشند و بر وجود اوصيای بعد از رسول روايات بسياری هستند که دارای سند صحيح می

 ،کنند داللت می  و فاطمه طالب  ی علی بن ابی دوازده امام و وصی ازذريه اهللا 
رسند، که  به سيزده امام و وصی می با احتساب امام علی  ،تعداد اين امامان يگرد  عبارت به

ی  شود، مهدی اول از ذريه کند که آن گونه که از بعضی روايات استفاده می اين امر داللت می
که . آيد گانه به حساب می امامان دوازده ،در مشار پدرانش اش يژگیدليل و به امام مهدی 

  :کنيم بدون توضيح اشاره می ،به برخی از اين روايات

  

  :روايت اول
حممد بن حيىي ، عن حممد بن أمحد ، عن حممد بن احلسني ، عن أيب سعيد : الشيخ الكليين

 اهللا  قال رسول: (، قالالعصفوري ، عن عمرو بن ثابت ، عن أيب اجلاورد ، عن أيب جعفر 
 : إين واثين عشر من ولدي وأنت يا علي زر األرض يعين أوتادها وجباهلا، بنا أوتد اهللا

  .)تسيخ بأهلها، فإذا ذهب االثنا عشر من ولدي ساخت األرض بأهلها ومل ينظروااألرض أن 
از ابوسعيد )١٩٨(،از حممد بن حسني )١٩٧(،از حممد بن امحد )١٩٦(،حممد بن حييی: شيخ کلينی

 :فرمود کند که امام باقر  نقل می )٢٠١(از ابوجاورد )٢٠٠(،از عمرو بن ثابت )١٩٩(،عصفوری
                                                

 .، حممد بن حييی ابوجعفر عطار قمی را ثقه دانسته است۹۴۵به مشاره  ۳۵۳جناشی در رجالش ص .١٩٦
، حممد ۶۲۲به مشاره  ۲۲۱چنني شيخ طوسی در الفهرست ص و هم ۹۳۹به مشاره  ۳۴۸جناشی در رجالش ص .١٩٧

 .د اهللا بن سعد بن مالک اشعری قمی ابوجعفر را ثقه دانسته استبن امحد بن حييی بن عمران بن عب
ثقه  ۸۹۷به مشاره  ۳۳۴خطاب ابوجعفر زيات مهدانی، جناشی او را در رجالش ص حممد بن احلسني بن ابی. ١٩٨

به مشاره  ۳۰۸، ص۱۰۵۷۶به مشاره  ۲۴۸ص ۱۶دانسته و ختم کالم در اين باره از حمقق خوئی در معجمش ج
 .ارائه شده است لطفاً مراجعه شود ۱۰۵۸۱

: او را مدح کرده و حمقق خوئی در معجم او را ثقه دانسته ۵۳-۵۴ص ۱ج: مريزا نوری در خامتة املستدرک .١٩٩
 .۱۴۳۴۴به مشاه  ۱۸۴ص ۲۲و ج ۶۱۵۷به مشاره  ۲۳۶و ص ۶۱۳۵به مشاره  ۲۲۷ص ۱۰ج

کند، به اخيار  داللت می از برای اهل بيت  روايتی در حقش روايت شده که بر علُو مقام و حسن مواالتش .٢٠٠
او را ذکر  ۲۱۲مراجعه کنيد و عالمه در قسمت اول از خالصة األقوال ص ۶۹۰ص ۲ج: معرفة الرجال شيخ طوسی
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 ؛های زمني هستيم پناهگاه ،دوازده تن از فرزندامن و تو ای علیمن و : (فرمود اهللا   رسول

ی ما زمني را پايدار کرد، تا اهلش را فرو  خدا به وسيله ؛های آن يعنی سبب پايداری آن و کوه
پس هنگامی که دوازده تن از فرزندامن بروند، زمني اهلش را فرو خواهد برد، و هرگز به . نربد

  )٢٠٢().شود آنان مهلت داده منی
  

  :روايت دوم
، اهللا ، عن احلسن بن موسى اخلشاب أبو علي األشعري ، عن احلسن بن عبيد: الشيخ الكليين

مسعت أبا : عن علي بن مساعة ، عن علي بن احلسن بن رباط ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال
اهللا وولد علي بن   االثنا عشر اإلمام من آل حممد كلهم حمدث من ولد رسول: (يقول جعفر 

  .)مها الوالدان اهللا وعلي   ، فرسولأيب طالب 
از حسن بن موسی  )٢٠٤(،از حسن بن عبيداهللا )٢٠٣(،ابوعلی اشعری: شيخ کلينی

                                                                                                                                                   
توثيقش را ذکر  ۱۰۷۲۱به مشاره  ۲۳ص ۶ج: کرده و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث

 -کسانی که خوئی آنان را دليلِ وثاقت راويان دانسته -کرده عالوه بر آن، او در اسناد تفسري قمی و کامل الزيارات
مراجعه  ۸۸۶۳به مشاره  ۸۰- ۸۱ص ۱۴ج: مقدام در معجم رجال حديث به ترمجه عمرو بن ابی. است  واقع گشته

 .کنيد
، او را ثقه ۴۸۱۵به مشاره  ۳۳۲ص ۸ج: عمی، حمقق خوئی در معجمزياد بن منذر ابوجارود مهدانی اال .٢٠١

به  ۵۸۷۴به مشاره  ۴۵۴- ۴۵۵ص ۳ج: دانسته و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث
 .وثاقتش اظهار کرده است

 .۵۳۴، ص۱ج: کافی .٢٠٢
، وی را ثقه اعالم ۸۱به مشاره  ۷۱ص: و شيخ طوسی در الفهرست ۲۲۸به مشاره  ۹۲ص: جناشی در رجالش .٢٠٣
 .کردند
: او را ذکر کرده و گويد ۸۶به مشاره  ۴۲-۴۴: جناشی در ص: حسني بن عبيد اهللا= حسني بن عبد اهللا. ٢٠٤

ست که بدو طعنه زده و متهم به غلوگوئی   حسني بن عبيد اهللا سعدی ابو عبد اهللا بن عبيد اهللا سهل از مجله کسانی(
توحيد مؤمن و مسلم، املقت والتوبيخ، االمة، النوادر، املزار، املتعه، ابو : شده، دارای کتب صحيح حديث است از مجله

علی بن حامت از امحد بن فائدی از حسني ما را از کتاب خاصش املتعه با خرب کرده و حممد بن : گويد عبد اهللا بن شاذان
علی بن شاذان از امحد بن حممد بن حييی از پدرش از حسني بن عبيد اهللا ما را از کتبش يعنی اميان و صفت مؤمن با خرب 

  پايان...). کرده
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از  )٢٠٨(،از ابن اذينه )٢٠٧(،از علی بن حسن بن رباط )٢٠٦(،از علی بن مساعه )٢٠٥(،خشاب
دوازده امام از آل حممد : (شنيدم که فرمودند کند که از امام باقر  نقل می) ٢٠٩(زراره

و  اهللا   باشند، و رسول می و علی  اهللا   ی آنان از فرزندان رسول هستند، که مهه

                                                                                                                                                   
او را ذکر کرده و  ۴۴۶۳به مشاره  ۱۵۱ص ۳ج: جال حديثشيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم ر

ست که بدو طعنه زدند و به غلوگوئی متهم  از مجله کسانی: حسني بن عبيد اهللا بن سهل سعدی، ابو عبد اهللا: (گويد
و امحد بن ادريس از . شده و دارای کتب صحيح حديث بوده جناشی چنني گفته سپس کتبش را برمشرد و ابواب کتاب

عثمان و امحد بن علی فائدی از او از ابراهيم بن  ر حالت استقامتش روايت کرده کتاب حسن بن علی بن ابیوی د
آمده و کتابی در باب االمامة داشته  ۲۹۵ص: طور در جش کند مهان هاشم کتب مفضل بن عمر را روايت می

ها اسم پدرش عبد اهللا مکربا  رخی نسخهطورکه در اول شهر معاجز آمده و هرگز اسم جدش را ذکر نکرده و در ب مهان
 پايان). طور که تقدمي شد ذکر شده مهان

ی سرشناس  حسن بن موسی خشاب از چهره: (مدح کرده و گويد ۸۵به مشاره  ۴۲جناشی او را در ص. ٢٠٥
در پاسخ به واقفيه، کتاب النوا: اصحاب مشهور ماست که دارای علم بسيار و حديث و تصنيفات است از مجله کتاب

حممد بن علی قزوينی از امحد بن حممد بن حييی از پدرش از . او صاحب کتاب حج و کتاب األنبياء است: و گفته شده
  پايان). عمران بن موسی اشعری از حسن بن موسی روايت کرده

حسن بن موسی خشاب از : (وی را ذکر کرده و گويد ۱۰۴ص -قسمت اول - و عالمه حلّی در خالصة األقوال
 پايان). ی سرشناس اصحاب ماست که دارای علم بسيار و حديث است چهره
: چنني در حبار األنوار و هم) علی بن مساعه(به جای ) حسن بن مساعه( ۱۱۲ح ۱۵۲ص: در غيبه شيخ طوسی. ٢٠٦

ه جز در سند اين روايت و هرگز در کتب رجال ، و علی بن مساعه هرگز در اسانيد کافی وارد نشد۳۹۳ص ۳۶ج
بوده و تأييدگر ديگر اين است ) حسن بن مساعه(ذکر نشده و مؤيد اين است که نام وی تصحيف شده و صحيحش 

ذکر کرده که به ) بن مساعه(روايت کرده و در سندش  ۵۳۱ص ۱که کلينی مهني روايت را با اختالف اندک در ج
به مشاره  ۱۹۶-۱۹۸ص ۲۳ج: لطفاً به معجم رجال حديث حمقق خوئی. گردد میحسن بن مساعه مشهور، باز 

  .مراجعه شود ۱۵۱۱
، حسن بن مساعه را ثقه دانسته لطفاً به معجم رجال حديث حمقق ۸۴به مشاره  ۴۰-۴۱ص: و جناشی در رجالش

مراجعه  ۱۵۱۱۵به مشاره  ۱۹۶ص ۲۳و ج ۳۱۱۵به مشاره  ۱۲۶ص ۶وج ۲۸۶۰به مشاره  ۳۴۲ص ۵ج: خوئی
 .شود

 .وی را ثقه دانسته است ۶۵۹به مشاره  ۲۵۱جناشی در ص. ٢٠٧
مان، صاحب  شيخ اصحاب: (او را مدح کرده و گويد ۷۵۲به مشاره  ۲۸۳-۲۸۴جناشی در رجالش ص. ٢٠٨

 .وی را ثقه دانسته است ۵۰۳به مشاره  ۱۸۴ص: ، و شيخ طوسی در الفهرست)هاست ترين آن بصريت و سرشناس
 .جاللتش، متفق هستندبر وثاقت و . ٢٠٩



    .......................................................۱۲۹قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
  )٢١٠().دو پدر آنان هستند علی 
  

  :روايت سوم
حممد بن حيىي، عن عبد اهللا بن حممد اخلشاب، عن ابن مساعة، عن علي بن : الشيخ الكليين

االثنا عشر اإلمام  :يقول مسعت أبا جعفر :(احلسن بن رباط، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال
مها ) عليهما السالم(اهللا وعلي   اهللا ومن ولد علي، ورسول  من آل حممد كلهم حمدث من رسول

 فقال علي بن راشد وكان أخا علي بن احلسني ألمه وأنكر ذلك فصرر أبو جعفر  ان،الوالد
  .)أما إن ابن أمك كان أحدهم :وقال

از ابن  ،از علی بن حسن بن رباط ،از ابن مساعه ،از عبد اهللا بن حممد خشاب ،حممد بن حييی
دوازده امام از آل حممد : (شنيدم که فرمود کند که از امام حممدباقر  از زراره نقل می ،اذينه
 اهللا   از فرزندان رسول ،ی آنان که مهه، هستند  و علی اهللا   باشند، و رسول می
  و علی علی بن راشد برادر ناتنی علی بن حسني ). دو پدر اينان هستند  در آن

اصرار کرد و به او  ،بر اين امر پس حضرت . حضور داشت و اين امر را انکار کرد ،جا
  چ)٢١١().يکی از آنان است ،اما فرزند مادرت: (فرمود

  

  :روايت چهارم
، عن ، عن ابن حمبوب، عن أيب اجلارود حممد بن حيىي ، عن حممد بن احلسني: الشيخ الكليين

دخلت على فاطمة وبني يديها لوح فيه : (، عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قالأيب جعفر 
، ثالثة منهم حممد وثالثة منهم أمساء األوصياء من ولدها، فعددت اثين عشر آخرهم القائم 

  .)علي
از  )٢١٤(،از ابن حمبوب )٢١٣(،از حممد بن حسني )٢١٢(،شيخ کلينی از حممد بن حييی

                                                
 .۵۳۳، ص۱ج: کافی .٢١٠
 .۵۳۱، ص۱ج: کافی.٢١١
 .، وی را ثقه دانسته است۹۴۶به مشاره  ۳۵۳ص: جناشی .٢١٢
 .وثاقتش تقدمي شد. ٢١٣
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به نقل از جابر بن عبد اهللا انصاری  باقر  کند که ابوجعفر امام حممد نقل می )٢١٥(ابوجارود
لوحی ديدم که بر آن لوح، نام اوصياء از  ،وارد شدم و در مقابل ايشان  بر فاطمه: (فرمود

که آخرين آنان قائم بود، نام  ،دوازده تن بودند. پس آن را مشردم. فرزندانش نوشته شده بود
  )٢١٦().سه تن از آنان حممد و نام سه تن علی بود

  

  :پنجمروايت 
، عن أيب عبد اهللا عن مسعدة بن زياد، حلسنيحممد بن حيىي ، عن حممد بن ا: الشيخ الكليين

 .عن أيب ]إبراهيم بن أيب حيىي املدائين[ ، عن إبراهيم، عن أيب حيىي املدائينوحممد بن احلسني ،
عمر أقبل كنت حاضراً ملا هلك أبو بكر واستخلف : (، قالهارون العبدي، عن أيب سعيد اخلدري

: يهودي من عظماء يهود يثرب وتزعم يهود املدينة أنه أعلم أهل زمانه حىت رفع إىل عمر فقال له
يا عمر، إين جئتك أريد اإلسالم فإن أخربتين عما أسألك عنه فأنت أعلم أصحاب حممد بالكتاب 

ك إىل من هو إين لست هناك لكين أرشد: فقال له عمر: والسنة ومجيع ما أريد أن أسأل عنه، قال
فقال له  -  فأومأ إىل علي  - أعلم أمتنا بالكتاب والسنة ومجيع ما قد تسأل عنه وهو ذاك 

فزبره عمر، مث ! يا عمر، إن كان هذا كما تقول فمالك ولبيعة الناس وإمنا ذاك أعلمكم : اليهودي
: أخربه، قالف وما قال عمر؟: أنت كما ذكر عمر ؟ فقال: فقال له إن اليهودي قام إىل علي 

فإن كنت كما قال سألتك عن أشياء أريد أن أعلم هل يعلمه أحد منكم فأعلم أنكم يف دعواكم 
نعم، أنا :  امري املؤمننيخري األمم وأعلمها صادقون ومع ذلك أدخل يف دينكم اإلسالم، فقال 

الث أخربين عن ثالث وث: قال .كما ذكر لك عمر، سل عما بدا لك أخربك به إن شاء اهللا
إنك إن : فقال له اليهودي أخربين عن سبع،: يا يهودي، ومل مل تقل: وواحدة، فقال له علي 

أخربتين بالثالث، سألتك عن البقية وإال كففت، فإن أنت أجبتين يف هذه السبع فأنت أعلم أهل 
أخربين عن أول : قال سل عما بدا لك يا يهودي،: األرض وأفضلهم وأوىل الناس بالناس، فقال له

                                                                                                                                                   
: چنني در رجالش و هم ۱۶۲به مشاره  ۹۶- ۹۷ص: او، حسن بن حمبوب است و شيخ طوسی در الفهرست. ٢١٤

 .، او را ثقه دانسته است۴۹۷۸به مشاره  ۳۳۴ص
 .شد ارائهوثاقت وی،  .٢١٥
 . ، اين روايت در کتب ديگر نيز ذکر شده، از مجله غيبت طوسی با اسناد ديگر۵۳۲، ص۱ج: کافی.٢١٦



    .......................................................۱۳۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
حجر وضع على وجه األرض ؟ وأول شجرة غرست على وجه األرض ؟ وأول عني نبعت على 

أخربين عن هذه األمة كم هلا من : ، مث قال له اليهودي امري املؤمننيوجه األرض ؟ فأخربه 
امري ؟ فقال له إمام هدى ؟ وأخربين عن نبيكم حممد أين منزله يف اجلنة ؟ وأخربين من معه يف اجلنة 

، وأما منزل نبينا يف اجلنة اثين عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مينإن هلذه األمة :  املؤمنني
وأمهم  فهؤالء االثنا عشر من ذريتهففي أفضلها وأشرفها جنة عدن، وأما من معه يف منزله فيها 

  .)وجدم وأم أمهم وذراريهم، ال يشركهم فيها أحد
از  )٢٢٠(،از مسعده بن زياد )٢١٩(،از حممد بن حسني )٢١٨(،حممد بن حييی )٢١٧(:شيخ کلينی

از ابوهارون  )٢٢٢(،از ابوحييی مدائنی ،از ابراهيم )٢٢١(،و حممد بن حسني امام صادق 
در زمان مرگ ابوبکر و جانشينی : کنند که نقل می )٢٢٤(خدری از ابوسعيد خدری )٢٢٣(،عبدی

                                                
گردد و ديگری به  منتهی می کند که يکی به امام صادق  شيخ کلينی اين روايت را با دو سند روايت می .٢١٧

که من وثاقت رجال دو سند  کند جز اين و آشکار است که وثاقت يکی از آن دو در مقام کفايت می امري املؤمنني 
 .را آشکار کنم

 .داند او را ثقه می ۹۴۶به مشاره  ۳۵۳ص: جناشی در رجالش .٢١٨
او را توثيق کرده  ۸۹۷به مشاره  ۳۳۴ص: خطاب است و جناشی در رجال خود وی حممد بن حسني بن ابی .٢١٩
 .است
نيز وی را ثقه اعالم  ۲۸۱ص: و عالمه حلّی در خالصة األقوال ۱۱۰۹به مشاره  ۴۱۵ص: جناشی در رجالش .٢٢٠
 .مراجعه شود ۱۲۳۰۲و مشاره  ۱۲۳۰۱به مشاره  ۱۴۷ص ۱۹ج: به معجم رجال حديث خوئی. کردند
 .توثيق وی در سند اول تقدمي شد .٢٢١
گانه کلينی  طور که شيخ طوسی و صاحب کتب سه است مهان) حييی مدائنی ابراهيم بن ابی(تر او  صحيح .٢٢٢

به  ۱۴- ۱۵: او را اثبات کردند و در حاشيه گوشزد کرده که وی صحيح است و جناشی در رجال خود ص ۱۶۶ص
حييی ابو اسحاق مولی اسلم و  مد بن ابیابراهيم بن حم: (حييی مدائنی را ستايش کرده و گويد ، ابراهيم بن ابی۱۲مشاره 

روايت کرده و وی خصيص بوده و عامه بدين علّت او را تضعيف  مدنی است که از امام باقر و امام صادق 
و اما ابراهيم او : (... وی را مدح کرده و گويد ۱۲-۱۴ص ۴ج: و مريزا نوری در خامتة املستدرک...). کردند

بوده و دارای  حييی ابو اسحاق مدنی مولی اسلميني از اصحاب امام باقر و امام صادق  مهان ابراهني بن حممد بن ابی
  پايان...). بوده و از خمصوص وی و در حديث با ما خصيص بود کتاب در خصوص حالل و حرام از امام صاد 

 ۲۵۰به مشاره  ۲۵۰و ص ۹۳به مشاره  ۱۸۲و ص ۹۲به مشاره  ۱۸۱ص ۱ج: به معجم رجال احلديث حمقق خوئی
 .ترين چيزی که گفته شده حسن بودن اوست در مورد وی کم. مراجعه شود

به معجم رجال حديث . چه حمقق خودی از وقوعش در اسناد تفسري قمی، ذکر کرده ثقه است بر اساس آن .٢٢٣
به  ۷۲۷ص: مراجعه شود و حممد جواهری در املفيد از معجم رجال احلديث ۱۴۹۲۱به مشاره  ۸۱-۸۲ص ۲۳ج
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. که مردی يهودی از بزرگان يهود به يثرب آمد ؛حاضر بودم ،عمر از سوی او، من در آن جا
سوی عمر رفت و  تا آن که به. يهوديان مدينه گمان داشتند که او داناترين اهل آن زمان است

های مرا  پس اگر پاسخ پرسش. ام تا در مورد اسالم بدامن ای عمر، من آمده: به او گفت
های من  اب و سنت و متام پرسش، خواهم دانست که تو داناترين ياران حممد به کتيیبگو

سوی داناترين فرد امتمان به کتاب و سنت و  من چنني نيستم، ولی تو را به: عمر گفت. هستی
يهودی . اشاره کرد و به علی . کنم، و او آن جا است های تو راهنمايی می متام پرسش

که  ند؟ درحالیا ، چرا مردم با تو بيعت کردهيیگو یای عمر، اگر چنني است که تو م: گفت
آيا : آمد و گفت سوی علی  سپس يهودی به. عمر او را از خود راند! او داناترين مشاست

 مگر عمر چه گفته است؟: فرمود که عمر ذکر کرد؟ حضرت  ،هستيد گونه ينمشا ا
اگر آن گونه که گفت باشی، از تو : بيان کرد و سپس گفت ،يهودی گفتگوی خود را با عمر

آن را بداند، خواهم دانست  ،اگر کسی از مشا. پرسم مي ،خواهم بدامن در مورد چيزهايی که مي
و در اين صورت به دين  ييدگو ها هستيد و راست که در اختالف بني ما و مشا، مشا ترين امت

که عمر برايت  ،آری من آن گونه هستم: فرمود  ننيامري املؤم. اسالم مشا در خواهم آمد
 ،مرا از سه و سه و يک چيز: گفت .سؤال کن تا اگر خدا خبواهد، پاسخ بشنوی. گفت

: گفت مرا از هفت چيز باخرب کن؟: يیگو ای يهودی، چرا منی:باخرب کن؟ حضرت فرمودند
پس اگر در . وگرنه سؤالی ندارمکنم  باخرب کنی، در مورد بقيه نيز سؤال می ،اگر مرا از سه تا

                                                                                                                                                   
در تفسري قمی روايت شده که : ابو هارون عبدی: (بدان تصريح کرده و گويد ۱۴۹۲۱-۱۴۸۹۱-۱۴۸۹۵مشاره 

 پايان). و در کافی و ذيبني و کامل الزيارات روايت شده است -او ثقه است
، وی را ذکر کرده و ۳۰۲ص -قسم موثقني و معتمدان -عالمه حلّی در خالصة األقوال در قسمت اول. ٢٢٤

  پايان). کردند رجوع می ست که به امري املؤمنني  ابو سعيد خدری از گذشتگانی: (دگوي
ست که به امري املؤمنني  ابو سعيد خدری از گذشتگانی: (وی را ذکر کرده و گويد ۲۱۸و ابن داوود در رجالش ص

 پايان). کردند و خدايش بيامرزد ارتباط مستقيمی با حضرت داشت رجوع می  
عربی ) ل(سعد ابو سعيد خدری : (او را ستايش کرده و گويد ۳۵۲ص۱ج: اردبيلی در جامع الرواةو حممد علی 

او از : فضل بن شاذان گويد. بوده) کش(و در ) قی(و ) صه(در  ی امري املؤمنني  انصاری از اصحاب برگزيده
شده که او به طور مستقيم و به کردند و به طُرق بسيار صحيح ذکر  رجوع می ست که به امري املؤمنني  گذشتگانی

  پايان .)اين امر مشرف و مرزوق شده
 .رجوع شود ۶۰۸۶به مشاره  ۱۹-۲۲ص ۴ج: و شيخ علی منازی شاهرودی در مستدرکات علم رجال حديث



    .......................................................۱۳۳قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
مردم  سزاوارترينمرا باخرب کردی، تو داناترين اهل زمني و برترين آنان و  ،مورد اين هفت چيز
اولني سنگی که بر زمني : گفت .ل کنؤاای يهودی س: حضرت فرمودند. به خودشان هستی

ای که  ولني چشمهقرار گرفت، چه بود؟ و اولني درختی که بر زمني کاشته شد، چه بود؟ و ا
سپس مرد يهودی . های او را پاسخ دادند متام پرسش بر زمني جوشيد، چه بود؟ حضرت 

دارد؟ و مرا از پيامربتان باخرب کنيد  کننده يتکه اين امت چند امام هدا ،مرا باخرب ساز: گفت
 املؤمننيامري در شت کجا است؟ و چه کسی با ايشان در شت است؟ پس ،که منزل ايشان

 ی پيامربش است و آنان  از ذريه کننده يتامام هدا )فرزند(دوازده  ،برای اين امت: فرمود
در شت در برترين و باالترين مکان شت عدن است و  ،و اما منزل پيامربمان .از من هستند

؛ ی ايشان هستند دوازده تن از ذريه هستند مهان اما کسانی که با ايشان و در منزل ايشان 
هيچ کس  ،شان، که در آن مقام و فرزندان) مادر مادرشان(بزرگشان  مهراه مادرشان و مادر به

  )٢٢٥().شريک آنان نيست

  

  :روايت ششم
حدثين داود بن اهليثم بن إسحاق : حدثين حممد بن وهبان البصري، قال: اخلزاز يف كفاية األثر

حدثين طلحة بن زيد الرقي، : جدي إسحاق بن البهلول ابن حسان، قالحدثين : النحوي، قال
دخلت على احلسن : (عن الزبري بن عطا، عن عمري بن هاين العيسى، عن جنادة بن أيب أميد، قال

يف مرضه الذي تويف فيه وبني يديه طشت يقذف فيه الدم وخيرج كبده ) عليهما السالم(بن علي 
يا موالي، ما لك ال تعاجل نفسك ؟ : ، فقلت)لعنه اهللا(اه معاوية قطعة قطعة من السم الذي أسق

واهللا إنه  :مث التفت إيلّ وقال. إنا هللا وإنا إليه راجعون: قلت يا عبد اهللا، مباذا أعاجل املوت؟ :فقال
وفاطمة  أن هذا األمر ميلكه اثنا عشر إماماً من ولد علي ، اهللا   لعهد عهده إلينا رسول

 إال مسموم أو مقتول، ما منا(.  
                                                

-۱۰۸، ص۳۰ج: ، حبار األنوار۱۱۳، حديث ۱۵۲-۱۵۳ص: ، غيبت، شيخ طوسی۵۳۱، ص۱ج: کافی.٢٢٥
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از جدش اسحاق بن لول بن  ،از داوود بن هيثم بن اسحاق حنوی ،حممد بن وهبان بصری
از جناده بن ابواميد  ،از عمري بن هانی عيسی ،از زبري بن عطا ،از طلحه بن زيد رقی ،حسان

در  ؛در آن بيماری که وفات يافتند، وارد شدم بر حسن بن علی : نقل کرد که گفت
بر اثر مسی که معاويه به  ،های خون آورد و خلته مقابل ايشان لگنی ديدم که در آن خون باال می

 )کنيد؟ ای موالی من چرا خود را معاجله منی: (گفتم. ايشان خورانده بود، در آن لگن بود
انا هللا وانا اليه ﴿: گفتم )ی خدا، با چه چيزی مرگ را معاجله کنم؟ ای بنده: (فرمود

  به خدا سوگند، اين عهدی است که رسول: (نگاه کردند و فرمودند ،حضرت به من﴾عونراج
است،   و فاطمه دوازده امام از فرزندان علی ،برای اين امراند، که  با ما کرده اهللا 

  )٢٢٦()....و امامی از ما نيست، مگر آن که مسموم گشته يا کشته شود
  

  :روايت هفتم
حدثنا رجا بن حيىي أبو : املفضل حممد بن عبد اهللا رمحه اهللا، قالحدثنا أبو : اخلزاز القمي

حدثنا : حدثين حممد بن جالد بسر من رأى أبو بكر الباهلي، قال: احلسني املعرباين الكاتب، قال
  سألت رسول: (حدثنا ابن عون، عن هشام بن زيد، عن أنس ابن مالك، قال: معاد ابن معاد، قال

كانوا من صفوته وخريته، وكانوا اثين عشر جمردين مكنسني يف :قالاهللا عن حواري عيسى، ف
نصرة اهللا ورسوله ال رهو فيهم وال ضعف وال شك، كانوا ينصرونه على بصرية ونفاد وجد 

األئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي  :اهللا ؟ فقال  فمن حواريك يا رسول: قلت .وعناء
  .)اهللا التحية والسالم، هم حواري وأنصار ديين، عليهم من وفاطمة

از حممد بن جالد  ،از رجا بن حييی ابواحلسني معربانی کاتب ،ابومفضل حممد بن عبد اهللا 
از انس بن مالک  ،از هشام بن زيد ،از ابن عون ،از معاد بن معاد ،از ابوبکر باهلی ،در سامرا

حضرت . پرسيدم  یدر مورد حواريون عيس اهللا   از رسول: نقل کرد که گفت
آنان جمرد و سرسپرده . که دوازده تن بودند ،های اويند ها و برگزيده آنان از ترين: (فرمودند

که در آنان هيچ سستی و ضعف و شک وجود نداشت، با  ،به نصرت خدا و رسولش بودند
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: معرض کرد ).کردند با جديت و دشواری، او را ياری می ،بصريت و آگاهی و تا پای جان

دوازده نفر از  ،امامان بعد از من: (فرمود )حواريون مشا چه کسانی هستند؟ اهللا   ا رسولي(
که سالم و  ؛آنان حواريون من و انصار دين من هستند .هستند  و فاطمه صلب علی 

  )٢٢٧().حتيت اهلی بر آنان باد

  

  :روايت هشتم
دخل : (، قال، عن أبيه الباقر وروي ذه اإلسناد عن الصادق : اخلصييب، قال
، واملقداد بن األسود الكندي، وأبو ذر جندب الغفاري، وعمار بن ياسر، سلمان الفارسي 

وحذيفة بن اليمان، وأبو اهليثم مالك بن التيهان، وخزمية بن ثابت، وأبو الطفيل عامر على النيب 
فكان عمي وأيب إذا جلسا يف مأل من ): إىل قوله(... فجلسوا بني يديه واحلزن ظاهر يف وجوههم 

الناس ناجى نوري من صلب أيب نور علي من صلب أبيه إىل أن خرجنا من صليب أبوينا وبطين 
هذا أول ظهور نبوتك وإعالن : يف وقت والدة علي وهو يقول أمينا ولقد علم جربيل 

به أزرك  وحيك وكشف رسالتك، إذ أيدك اهللا بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شددت
وأعليت به ذكرك علي بن أيب طالب، فقمت مبادراً فوجدت فاطمة ابنة أسد أم علي بن أيب 

سجف : طالب وقد جاءها املخاض فوجدا بني النساء والقوابل من حوهلا، فقال حبييب جربائيل
ت يدي بينها وبني النساء سجافاً، فإذا وضعت علياً فتلقه بيدك اليمىن، ففعلت ما أمرين به ومدد

اليمىن حنو أمه فإذا بعلي ماثالً على يدي واضعاً يده اليمىن يف أذنه يؤذن ويقيم باحلنفية ويشهد 
اقرأ، والذي نفس حممد : اهللا، إقرأ، قلت  يا رسول: مث أشار إيلّ فقال. وبرساليت بوحدانية اهللا 

أول حرف إىل آخر حرف  بيده لقد ابتدأ بالصحف اليت أنزهلا اهللا على آدم وابنه شيث فتالها من
حىت لو حضر شيث ألقر بأنه أقرأ هلا منه، مث تال صحف نوح حىت لو حضر نوح ألقر أنه اقرأ هلا 
منه، مث تال صحف إبراهيم حىت لو حضر إبراهيم ألقر أنه اقرأ هلا منه، مث تال زبور داود حىت لو 

ضر موسى ألقر أنه أقرأ، مث قرأ حضر داود ألقر أنه أقرأ هلا منه، مث تال توراة موسى حىت لو ح
إجنيل عيسى حىت لو حضر عيسى ألقر بأنه اقرأ هلا منه، مث خاطبين وخاطبته مبا خياطب به األنبياء 
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  .)يفعلون يف والدم مثله وهكذا سبيل االثين عشر إماماً من ولده. مث عاد إىل طفولتيه
سلمان فارسی و : (که فرمودند شده يتروا از پدرشان امام باقر  از امام صادق 

مقداد بن اسود کندی و ابوذر جندب غفاری و عمار بن ياسر و حذيفه بن ميان و ابوهيثم مالک 
در . نشستند نزد ايشان  ،بر پيامرب واردشده ،بن تيهان و خزميه بن ثابت و ابوطفيل عامر

هرگاه در مأل  يمرم و عموپد: تا آن جا که فرمود... شد حزن و اندوه ديده می،های آنان چهره
کرد،  در صلب پدرش جنوا می یعل با نور ،نشستند، نور من در صلب پدرم یعام در کنار هم م

جربئيل از زمان والدت علی  ؛تا آن زمان که از صلب پدرامنان و شکم مادرامنان خارج شدمي
 رسالت تو اين اولني ظهور نبوت تو و اعالن وحی تو و کشف : فرمود آگاه شد و می
که  ،ی برادرت و وزيرت و ياورت و جانشينت تأييد کرده چرا که خداوند به وسيله. است

پس من . طالب است او علی بن ابی. آوازه ساخته است کمر تو را با او بسته و تو را با او بلند
که زمان وضع محل  ،طالب را يافتم مادر علی بن ابی ،شتابان برخاستم، سپس فاطمه بنت اسد

بعد از والدت، دوستم جربئيل . ها اطراف او را گرفته بودند او رسيده بود، و زنان و قابله
 ؛دست راستت بگري وقتی که وضع محل کرد، او را به: و گفت ؛ای ميان او و زنان آوخيت پرده

پس هر چه او گفت، اجنام دادم، دستامن را دراز کردم و هنگامی که علی را از مادرش گرفتم، 
ی  دست راستش را بر گوش قرار داده و اذان و اقامه که یدرحال ،ت راست خود قراردادمبر دس

سپس به من اشاره کرد و . دهد خدا و رسالت من شهادت می يتگويد، به وحدان حنفيه می
در دست او است، با  ،خبوان، قسم به کسی که جان حممد: گفتم اهللا، خبوامن؟  يا رسول: گفت

نازل کرد، از اولني  ،و فرزندش شيث رد، که خداوند آن را بر آدمخواندن صحفی آغاز ک
کرد که  که اگر شيث حضور داشت، اقرار می یطور  تا آخرين حرف آن را تالوت کرد، به

را تالوت کرد، که اگر  ،سپس صحف نوح. است، سزاوارتر علی از او به خواندن اين صحف
 ؛است ،سزاوارتراو به خواندن اين صحفکه علی از  ،کرد حضور داشت، اقرار می  نوح

که  ،کرد حضور داشت، اقرار می  که اگر ابراهيم ،را تالوت کرد ،سپس صحف ابراهيم
را تالوت کرد، که اگر داوود  ،سپس زبور داوود. تراستسزاواراز او  ،به خواندن اين صحف

است، سپس  سزاوارتراز او  ،به خواندن اين کتاب که علی  ،کرد حضور داشت، اقرار می
 که علی  ،کرد را تالوت کرد، که اگر موسی حضور داشت، اقرار می تورات موسی 



    .......................................................۱۳۷قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
 یسپس اجنيل را تالوت کرد، که اگر عيس. است ،سزاوارتراز او به خواندن اين کتاب

سپس . است ،سزاوارتراز او به خواندن اين کتاب که علی  ،کرد حضور داشت، اقرار می
به  ، پس از آن علی يممهديگر را مورد خطاب قرارداد ،خطاب پيامربان هر دو مهانند

در زمان والدتشان  ،چنني دوازده امام از فرزندانش نيز و اينکودکی و طفوليت خود بازگشت 
  )٢٢٨().مهني کار را کردند

  

  :روايت هنم
يا : فوجدته ينكت يف األرض، فقلت له  امري املؤمننيأتيت : (عن األصبغ بن نباتة، قال

ال واهللا ما رغبت فيها : ، ما يل أراك مفكراً تنكت يف األرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ قالامري املؤمنني
 تفكرت يف مولود يكون من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهديوال يف الدنيا قط، ولكين 

يكون له حرية وغيبة تضل فيها أقوام ويهتدي الذي ميألها عدالً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً، 
ستة أيام، أو ستة أشهر، أو ست  :يا موالي، فكم تكون احلرية والغيبة ؟ قال: قلت .فيها آخرون

نعم كما أنه خملوق، وأىن لك ذا األمر يا أصبغ، : وإن هذا األمر لكائن ؟ فقال: فقلت. سنني
مث يفعل اهللا : مث ما يكون بعد ذلك ؟ قال: قلت: قال أولئك خيار هذه األمة مع أبرار هذه العترة،

  .)ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات وايات
که در حال تفکر،  ،وارد شدم، ايشان را ديدم  امري املؤمننيبه : گويد اصبغ بن نباته می

 بينم، در چرا مشا را متفکر می امري املؤمننييا : (معرض کرد. کشيد با چوب روی زمني خط می
خري، به : (فرمود )ايد؟ آيا در آن ميل و رغبتی داريد؟ که خود را به زمني مشغول کرده حالی

که از نسل فرزند يازدهم ،کنم  اما به مولودی فکر میام،  که هرگز به آن ميل نداشته، خدا قسم
گونه که پر از ظلم و  کند، مهان که زمني را پر از عدل و قسط می ،من است، او مهدی است

 ،که در آن اقوام بسياری گمراه و اندکی در آن ،برای او حريت و غيبتی است. ستم گشته بود
شش : (کشد؟ فرمود موالی من حريت و غيبت ايشان چقدر طول می: گفتم). شوند هدايت می

گونه  آری، مهان: (فرمود )ا اين امر از حمتومات است؟آي: (گفتم). روز يا شش ماه يا شش سال
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شده و چگونه چنني امری رخ دهد، ای اصبغ؟ آنان برگزيدگان اين امت، مهراه با  که او خلق
سپس خداوند آن چه را : (فرمود )بعد از آن چه خواهد شد؟: (گفتم). نيکان اين عترت هستند
  )٢٢٩().ها است ها و ايت ها، غايت اءها و ارادهکه برای او بد ؛دهد که اراده کرده، اجنام می

است و آن  ، امام حممد بن حسن عسکری امري املؤمننيآشکار است که فرزند يازدهم 
  . است ی حضرت  از ذريه ،مولودی که از نسل ايشان است، مهدی اول

  
در تقارن و شباهت بني موسی بن  ۴۵ص ۳طالب ج در مناقب آل ابی ،ابن شهرآشوب نيز

دوازده امام  ،دوازده فرزند و برای علی ،برای موسی: (گويد می  امري املؤمننيعمران و 
  ). است

امري و   یدر تقارن و شباهت بني يعقوب نب ،از اين کتاب ۴۲ص ۳چنني در ج هم
دوازده فرزند داشت که برخی از آنان مطيع و برخی عصيانگر  ،يعقوب: (گفته  املؤمنني
  ).که مهه معصوم و مطهر هستند، دوازده فرزند است اما برای علی  ؛بودند
  

ستايش و سپاس از آن پروردگار جهانيان است، و درود و حتيت اهلی بر حممد و آل حممد از 
  .ايم هائمه و مهديني باد، که ما امر خويش را تسليم آنان کرد
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  :پیوست
 ی امام مهدی  ی طاهره بعد از اين که روايات و اخبار متواتر بسياری را در اثبات ذريه

پرداختند، اکنون به روشن کردن دو روايت  یيا به اشاره به اين امر م يحتصر که به ،بيان کردمي
ها استدالل  آنبه  و مهديني از فرزندان ايشان  ی امام مهدی  که برخی از منکران ذريه

  :پردازمي یکنند، م می
  

  :روايت اول
أخربين مجاعة، عن أيب املفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا بن : الشيخ الطوسي

أخربنا علي : حدثنا أبو احلسني حممد بن حبر بن سهل الشيباين الرهين، قال: املطلب رمحه اهللا، قال
ين أيب، أخرب: أخربنا أمحد بن علي البديلي، قال: اجلواشين، قالبن احلارث، عن سعد بن املنصور 

دخلت أنا واملفضل بن عمر وداود بن كثري الرقي وأبو بصري وأبان بن : (عن سدير الصرييف، قال
فرأيناه جالساً على التراب، وعليه مسح خيربي مطرف بال جيب  تغلب على موالنا الصادق 

واهلة الثكلى ذات الكبد احلري، قد نال احلزن من وجنتيه، مقصر الكمني، وهو يبكي بكاء ال
غيبتك نفت رقادي، ] سيدي"[: وشاع التغري يف عارضيه، وأبلى الدمع حمجريه، وهو يقول

سيدي، غيبتك أوصلت مصائيب بفجائع األبد . وضيقت علي مهادي، وابتزت مين راحة فؤادي
فما أحس بدمعة ترقأ من عيين وأنني يفشا من وفقد الواحد بعد الواحد بفناء اجلمع والعدد، 

فاستطارت عقولنا وهلاً، وتصدعت قلوبنا جزعاً من ذلك اخلطب اهلائل : يرقال سد". صدري
ال أبكى اهللا : واحلادث الغائل، فظننا أنه مست ملكروهة قارعة، أو حلت به من الدهر بائقة، فقلنا

عتك، وتستمطر عربتك ؟ وأية حالة حتمت عينيك يا بن خري الورى من أية حادثة تستذرف دم
ويكم : زفرة انتفخ منها جوفه، واشتد منها خوفه فقال فزفر الصادق : قالعليك هذا املأمت ؟ 

إين نظرت صبيحة هذا اليوم يف كتاب اجلفر املشتمل على علم الباليا واملنايا وعلم ما كان وما 
، وتأملت فيه مولد حممداً واألئمة من بعده  يكون إىل يوم القيامة الذي خص اهللا تقدس امسه به

بعده يف ذلك الزمان، وتولد ) من(وغيبته وإبطاءه وطول عمره وبلوى املؤمنني  قائمنا 
الشكوك يف قلوب الشيعة من طول غيبته، وارتداد أكثرهم عن دينه، وخلعهم ربقة اإلسالم من 
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يعين الوالية، فأخذتين الرقة، ) يف عنقهوكل إنسان ألزمناه طائره : (أعناقهم اليت قال اهللا 
 اهللا، كرمنا وفضلنا بإشراكك إيانا يف بعض ما أنت   رسوليا بن : فقلنا .األحزانواستولت علي

إن اهللا تعاىل ذكره أدار يف القائم منا ثالثة أدارها لثالثة من الرسل، : تعلمه من علم ذلك ؟ قال
، وقدر إبطاءه تقدير إبطاء ه تقدير غيبة عيسى ، وقدر غيبتقدر مولده تقدير مولد موسى 

 .دليالً على عمره -  أعين اخلضر  -، وجعل له من بعد ذلك عمر العبد الصاحل نوح 
فإن فرعون  أما مولد موسى : قال. اهللا عن وجوه هذه املعاين  رسولأكشف لنا يا بن : فقلنا

ملا وقف على أن زوال ملكه على يده، أمر بإحضار الكهنة، فدلوا على نسبه وأنه يكون من بين 
إسرائيل، فلم يزل يأمر أصحابه بشق بطون احلوامل من نساء بين إسرائيل حىت قتل يف طلبه نيفاً 

كذلك بنو  .حبفظ اهللا تعاىل إياه وعشرون ألف مولود، وتعذر عليه الوصول إىل قتل موسى 
زوال مملكة األمراء واجلبابرة منهم على يدي القائم منا، ] به[أمية وبنو العباس ملا أن وقفوا على أن 

اهللا وإبادة نسله طمعاً منهم يف الوصول   بيت رسول نا للعداوة، ووضعوا سيوفهم يف قتل اهلناصبو
أن يتم نوره ولو كره  ، فأىب اهللا أن يكشف أمره لواحد من الظلمة إالإىل قتل القائم 

 فإن اليهود والنصارى اتفقت على أنه قتل فكذم اهللا  وأما غيبة عيسى . املشركون
كذلك غيبة القائم فإن األمة ستنكرها لطوهلا فمن ). وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هلم: (بقوله

إن حادي عشرنا : بقوله إنه ولد ومات، وقائل يكفر: إنه مل يولد، وقائل يفتري بقوله: قائل يقول
،وقائل يعصي اهللا ]وما عدا[إنه يتعدى إىل ثالث عشر فصاعداً : وقائل ميرق بقولهكان عقيماً، 

  ) .ينطق يف هيكل غريه إن روح القائم : بدعواه
  

از ابواحلسني حممد بن حبر  ،از ابومفضل حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبيداهللا بن مطلب 
 ،از امحد بن علی بديلی ،از سعد بن منصور جواشنی ،بن حارث یاز عل ،بن سهل شيبانی رهنی

من و مفضل بن عمر و داوود بن کثري رقی و ابو : (کنند که از سدير صريفی نقل می ،از پدرش
که بر  ،را ديدمي ايشان . وارد شدمي بصري و ابان بن تقلب بر موالميان امام صادق 

ی کوتاهی بود، مانند مادر فرزند  خاک نشسته و روی ايشان عبای خيربی بدون يقه
ی او آشکار بود و  که غم و اندوه از چهره کرد، درحالی سوزان گريه می داده، با جگر ازدست

من توان را از  و  تاب ،موالی من، غيبت مشا: (فرمود یشد و م جاری می يشها ها بر گونه اشک
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 ،موالی من، غيبت مشا ؛ربوده و عرصه را بر من به تنگ آورده و آسايش قلب را از من ربوده

 ؛مصائب مرا به فجايع جاودان رسانده و يکی پس از ديگری به نابودی و فنای مجعی کشانده
خيزد،  یای را که از قلبم بر م شود و آه و ناله جاری می ،ی را که از چشمامنيها پس ديگر اشک

هاميان از اين  متحري گشت، و قلب باره، ينعقل ما درا: گويد سدير می). کنم منی حس
ای  بار و جزع آور به تنگ آمد، گمان کردمي که ايشان از امر ناگوار کوبنده های اسف خطابه

ای فرزند : (پس گفتيم. بر ايشان رسيده است ،ی از جانب روزگارئيا بال ؛در عذاب است
 ،هايتان ای باعث رخيته شدن اشک چشم مشا را گريان نسازد، چه حادثهترين خلق خداوند، 

نفس  حضرت صادق )مشا را به مامت واداشته است؟ چنين ينا ،شده است؟ و کدام حالت
 ،خري ببينيد، من صبح امروز: (پس فرمود. عميقی از سينه بريون داد و بر هراسشان افزوده شد

و منايا و علم به آن چه هست و تا روز قيامت خواهد  به کتاب جفر که مشتمل بر علم باليا
. کتابی که خداوند آن را تنها به حممد و امامان بعد از او اختصاص داده است ؛بود، نگريستم

که  يیها را ديدم و طول غيبت ايشان و انواع بالها و حمنت يبتشدر آن تولد قائممان و غ
نسبت  ،ه دواندن شک و ترديد در قلوب شيعيانشود، و ريش در آن زمان می ،مؤمنان يرگ دامن

به طوالنی شدن غيبت ايشان، و مرتدشدن بيشتر آنان از دينشان، و در آوردن ريسمان اسالم از 
و (، ﴾وكُلَّ إِنسان أَلْزمناه طَائره فی عنقه﴿ :گردنشان، که خداوند تعالی در مورد آن فرموده

حوادث،  مهه  ينپس ا. واليت ما است ،و آن )٢٣٠( ).يمگردنش قراردادی هر انسان را در  نامه
اهللا،   ای فرزند رسول: (معرض کرد ).قلب مرا در هم فشرد و حزن و اندوه بر من مستولی شد
: فرمود). دانيد، شريک گردانيد می ،به فضل و کرم خويش ما را نسبت به بعضی از آن چه

سه سنت است که در سه پيامرب از  ،ذکر کرده که در قائم از ما ی،تعال و  خداوند تبارک(
مقدر ساخته و  خداوند تولد او را مهانند تولد موسی . حمقق شده است ،پيامربان گذشته

قرار داده و طوالنی شدن امر او را مهانند طوالنی بودن   یاو را مهانند غيبت عيس يبتغ
عنوان  به -  يعنی خضر–ی صاحل  رای او عمر بندهتقدير فرموده و بعد از آن ب  امر نوح

 ،اهللا، برای ما پرده از معنای اين الفاظ  ای فرزند رسول: (عرض کردمي ).دليل عمرش قرار داده
، هنگامی که فرعون دانست که زوال و نابودی ملک اما تولد موسی : (فرمود). يديبرگشا

                                                
 .۱۳: األسراء.٢٣٠
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را از نسبش آگاه کردند و گفتند که او از دست او است، کاهنان را طلبيد، آنان او  او به
سرائيل را ا ی بنی های زنان حامله پس فرعون به يارانش دستور داد که شکم ؛سرائيل استا بنی

بيست هزار طفل را  ،تا اين که برای دستيابی به اين کودک ؛بدرند و کودکان آنان را بکشند
خداوند او را حمفوظ داشت و اين رسيد،  پس هنگامی که زمان قتل موسی . به قتل رساند

عباس است، هنگامی که دانستند، زوال و نابودی حکومت امرا و جابران  یميه و بنا حال بنی
بيت  با ما به دمشنی برخاستند و مششريهای خود را برای کشنت اهل ؛دست قائمی از ما است به

پس خداوند ابا داشت که  .و نابود کردن نسل او برداشتند، تا قائم را بکشند اهللا   رسول
که نور خود را کامل کند،  امر خويش را در برابر يکی از ستمگران، ظاهر گرداند، جز اين

به اين توافق  نصارا، يهود و  یحتی اگر مشرکان اکراه داشته باشند، و اما غيبت عيس
وما قَتلُوه ﴿: که مسيح کشته شده است، اما خداوند آنان را تکذيب کرد و فرمود ،رسيدند

ملَه بِّهن شلكو وهلَبا صمو او را نکشتند و به صليب نکشيدند، بلکه امر به آنان مشتبه (، ﴾و
که امت به خاطر طوالنی بودنش، او را انکار  ،مهانند غيبت قائم ما است ،و اين)٢٣١( ).شد
او به : گويند ه و برخی میاو به دنيا نيامد: گويند پس برخی به سبب عدم هدايت، می ؛کنند می

و ديگری از ؛ورزند که يازدمهني ما عقيم است یکفر م ،دنيا آمده و مرده و برخی با گفتارشان
خدا را  ،و ديگری که با ادعايش )٢٣٢(آورد شود و به سيزدهم يا بيشتر روی می دين خارج می

  )٢٣٣()....گويد سخن می ،در بدن فرد ديگری روح قائم : گويد کند و می نافرمانی می
  .از جهت سند و از جهت داللت: اين روايت از دو جهت قابل توضيح است

  
  :توضيح از جهت سند
حممد بن عبد اهللا بن حممد بن ؛دارای سندی ضعيف است ،ی اين راويان روايت از جهت مهه

                                                
 .۱۵۷: النساء.٢٣١
، الزام ۳۴۰- ۳۴۲ص: شيخ ابواحلسن مرندی-آمده از مجله جممع النورين) وما عدا(در برخی منابع با لفظ . ٢٣٢

 .۲۵۹-۲۶۰ص ۱ج: الناصب يف اثبات احلجة الغائب
 .۱۲۹، حديث ۱۶۷-۱۷۰ص: غيبت، شيخ طوسی .٢٣٣
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سعد بن منصور  )٢٣٦(علی بن حارث، )٢٣٥(حممد بن حبر رهنی، )٢٣٤(طلب،املعبيداهللا بن 

 ،ی اين قوم پس روايت بر اساس شيوه )٢٣٩(.و علی بديلی) ٢٣٨(امحد بن علی بديلی )٢٣٧(جواشنی،
  .از هر گونه استدالل ساقط است

از ابو  )٢٤٠(،)معروف به کرمانی(شيخ صدوق اين روايت را از حممد بن علی بن حامت نوفلی 
ی  و سپس بقيه از حممد بن حبر ،از امحد بن طاهر قمی ،عباس امحد بن عيسی وشاء بغدادی

  .جداگانه نقل کرده است ،راويان شيخ طوسی
و سپس  ))٢٤٢(و امحد بن طاهر )٢٤١(امحد بن عيسی وشاء(اسناد روايت به  ،و از اين نظر

  .به طور جدی ضعيف است ،باقی راويان شيخ طوسی

  
                                                

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبيد اهللا بن لول به : (گويد ۱۰۵۹به مشاره  ۳۹۶ضعيف است، جناشی در ص .٢٣٤
مهام بن مطلب بن مهام بن حبر بن مطر بن مرة صغری بن مهام بن مره بن ذهل بن شيبان ابو املفضل، عمرش را صرف 

ر طلب حديث گذراند، کوفی تبار بوده در آغاز امرش ثابت قدم بوده ولی دچار خلط شد و ديدم که مسافرت د
کنند و من اين شيخ را ديده و از او بسيار شنيدم سپس از نقل روايت  اصحاب جليل ما بدو طعنه زده و تضعيفش می

 ).از وی توقف کرده جز با وجود واسطه بني من و او
به . متهم به غلوگوئی و ضعيف بوده و حمقق خوئی اقوالی در وی ذکر کرده و به جمهول احلال بودن او پی برده .٢٣٥

 . ۱۰۳۲۴به مشاره  ۱۳۱-۱۳۳ص ۱۶ج: معجم رجال حديث
علی بن : (جمهول و هرگز موثق نبوده و علی اکرب غفاری در حتقيق خود در مورد کتاب کمال الدين گويد. ٢٣٦

د بن منصور جواشنی از رؤسای زيديه بوده و هرگز امحد را بر بديلی و پدرش مهمالن نيافتم و حارث مهمل و سعي
 .۳۵۲حاشيه ص: کمال الدين ومتام النعمة). حديث غريب است

به  ۴۹ص ۴ج: جمهول است و هرگز در اصول رجاليه ذکری از او نيست، به مستدرکات علم رجال حديث .٢٣٧
 .مراجعه کنيد ۶۱۶۹مشار 
 .مراجعه شود ۱۲۰۲به مشاره  ۳۷۱ص ۱ج: به مستدرکات علم رجال حديث. ول استجمه. ٢٣٨
 .جمهول است و هرگز ذکری از او نيافتم. ٢٣٩
متقدمني و متأخرون، هرگز از وی چيزی ذکر نکردند اما شيخ علی منازی شاهرودی او را حسن دانسته، به . ٢٤٠

 .مراجعه کنيد ۹۷۸۴به مشاره  ۳۲۲ص ۵ج: مستدرکات علم رجال حديث
به  ۳۹۷ص ۱ج: متقدمني و متأخرون، هرگز از وی چيزی ذکر نکردند، به مستدرکات علم رجال حديث .٢٤١
 .مراجعه کنيد ۱۳۳۳مشاره 
به  ۳۳۱ص ۱ج: متقدمني و متأخرون، هرگز از وی چيزی ذکر نکردند، به مستدرکات علم رجال حديث .٢٤٢
 مراجعه کنيد ۱۰۵۷مشاره 
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  : توضيح از جهت داللت
و امامت ايشان و  به منکران وجود امام مهدی  کالم امام صادق  :ی اول نکته

شود و به سيزدهم يا  و ديگری از دين خارج می(پس سخن ايشان . کند بقای ايشان اشاره می
باوجود مرگ امام مهدی  ،يعنی او از سيزدمهني شخص و يا بيشتر )٢٤٣(.)آورد بيشتر روی می

 گويد، نه در باب ذريه يا خلفای امام مهدی  در غيبت صغری يا کربی سخن می  که
شرايط برای  ی کننده فراهم ،شوند و اولينشان جانشني ايشان می ،از قيام مقدسش بعد

  . است،ايشان
  

و مرتدشدن مردم و  در مورد غيبت امام مهدی   اين که امام ،دليل بر اين امر
در اين جا، سخن گفنت از مرگ امام  ،نکوهش شده ی فرمايند، و مسئله یاحنراف آنان سخن م

و اين يعنی اين که امام . ايشان است یجا به ،در غيبت و نصب حجت سيزدهم مهدی 
که خبواهد ظهور کند، و زمني را پر از عدل و قسط کند، بعد از اين  ،زنده منانده مهدی 

در اين مورد سخن  ،ها و بلکه صدها روايت که ده درحالی ؛که پر از ظلم و ستم گشته بود
هستند، که باوجود اعتقاد به  ه اوصيايی برای امام مهدی اما سخن از اين ک. اند گفته

به تأسيس دولت عدل اهلی بينجامد، با اين روايت هيچ منافاتی ندارد،  حضور امام مهدی 
  .ی امام مهدی  بر وجود مهديني از ذريه ،ها روايت تصريح يا اشاره دارند بلکه ده
  

سخن  وصيای امام مهدی در مورد موضوعی غري از موضوع ا ،پس اين روايت
گويد که قائل به مرگ امام مهدی  ی کسانی سخن می در مورد عقيده يگرد عبارت به. گويد می

 بعد از مرگ امام مهدی  ،در زمان غيبت و اعتقاد به امام سيزدهم باشند، يعنی  می
است که  ،یئاينيست، بلکه اميان به اوص ای امام مهدی ياعتقاد باطل، اميان به وجود اوص

اين حبث کامالً از . مهراه است در غيبت و عدم حکومت ايشان  با مرگ امام مهدی 
                                                

تعدی در لغت، به معنی گذشنت و . به کار رفته است) تعدی(ی  ی روی آوردن، کلمهدر اصل حديث به جا.٢٤٣
روی آوردن از چيزی به چيز ديگر است؛ و در اين جا، به اين معنی است که قائالن به اين نظر معتقد خواهند شد که 

 . ورندآ صحيح نيست و به فرد سيزدهم، يا بيشتر روی میی آنان به امام مهدی  ی اوليه عقيده



    .......................................................۱۴۵قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
کامالً خارج است،  ی امام مهدی  گانه از ذريه ی موضوع اعتقاد به اوصيای دوازده حيطه

اعتقاد به مهديني دارمي و اين  ،در غيبت کربی زيرا ما باوجود اعتقاد به امامت امام مهدی 
کند،  تا زمانی است که زمني را پر از عدل و قسط می ،مهان حجت اصلی ام مهدی که ام
در غيبت ايشان سخن  و ما هرگز از مرگ امام. گونه که پر از ظلم و ستم گشته بود مهان

کسانی که با اين روايت بر ما اعتراض  ،در ايت. تا مصداق اين روايت شومي ،نگفتيم
  .وهم هستندکنند، سخت در نادانی و ت می

  
ذکر کردند، به معنی اعتقاد به عدم وجود امام  ی اقوال باطلی که امام صادق  مهه
پس : (اکنون به سخنانی که در روايت واردشده، بنگريد... يا وفات ايشان است مهدی 

آنان از عدم وجود امام مهدی ؛يعنی )او به دنيا نيامده: گويند برخی به سبب عدم هدايت، می
 گويند یسخن م.  
درزمان  اينان نيز از عدم وجود حضرت  )او به دنيا آمده و مرده: گويند و برخی می(

  .گويند یغيبت سخن م
يعنی امام حسن  ).که يازدمهني ما عقيم است ،ورزند یو برخی با گفتارشان کفر م(

عدم اعتقاد آنان به  ،ی اين سخن نيز عقيم بوده و هرگز فرزندی نداشته و نتيجه عسکری 
  .است وجود امام مهدی 

يعنی امامت به  ).آورد شود و به سيزدهم يا بيشتر روی می و ديگری از دين خارج می(
در  ايشانو امامت  ی رسد، اين نظريه هم به انکار وجود امام مهد شخص سيزدمهی می

در زمان  امام مهدی  در روايت به انکار ،ی اين اقوال باطل مهه. جنامدا دوران غيبت می
  .اجناميده است ،غيبت
در بدن فرد  روح قائم : گويد و می ؛کند خدا را نافرمانی می ،و ديگری که با ادعايش(

 ،در بدن ديگری نيز بطالن حمض است که روح قائم  ،اين سخن). گويد ديگری سخن می
که حجت کسی غري از امام مهدی  ،گويد و مقصودشان اين است حلول کرده و يا سخن می

 است، يا حجت کسی است که روح امام  حلول کرده است ،در بدن وی.  
و ديگری از دين خارج : (در برخی کتب با اين لفظ آمده است ،اين روايت :ی دوم نکته

و به اين معنی است که امامت در غيبت قائم  )آورد روی می ،شود و به سيزدهم يا غري آن می
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 گويد امامت به  يابد و هر کس که می انتقال منی ،هرگز از ايشان به شخص سيزدمهی
وفات يافته، از  ،موکول شده و خود حضرت در زمان غيبت غري از امام مهدی  ،شخصی

  . دين خارج شده است
  

که امامت  ،اين است) سيزدهم يا غري آن(مبنی بر نظر برخی منکران  سخن حضرت 
حجت اصلی بر خاليق  ،است و ايشان ربوط و خمصوص به امام مهدی در زمان غيبت م

نيست، زيرا قائل شدن به   يا امام بعد از خود ،است و اين امر نيز به معنای نفی وصی
 ،دست او شده و يا به منتقل ،به وصی به اين معنی نيست که امامت از حضرت  ،وصی

نيز ،در زمان حيات ايشان اهللا   وصی رسول طالب  علی بن ابی. قرار گرفته است
مگر بعد  ؛منتقل شده است بر خلق به امام علی  يتکه حج ،بودند، اما هرگز گفته نشد

در زمان حيات امام علی  و حسني  و هم چنني حسن  اهللا   از وفات رسول
،  ايشان اوصيای امري املؤمننياما به اين معنی نبوده که امامت در زمان حيات  ؛بودند، 

اما  ؛ها مهواره حضور داشتند اوصيای آن ؛شود می و اين شامل متام ائمه  يافته به آنان انتقال
و . مگر با وفات امام قبلی ،به وصی انتقال يابد ،به معنی اين نبوده که امامت و حجيت امام

  . نياز است یب ،گونه شرح و تفصيل واضح است که از هر یقدر به ،اعتقاددارم که اين امر
  

انتقال  -مهديني- يشانا يایبه اوص يم که امامت از امام مهدی يگو نيز ما منی ،اکنون
است و  حجت اهلی بر متام خلق امام مهدی حجت بن احلسن  :گوييم بلکه می ؛يافته است

آشکار است که حسني . يابد حتقق می حجيت مربوط به مهديني، بعد از وفات امام مهدی 
 اهللا   زمان رسول در  امري املؤمننيو پدرش   و برادرش حسن  امام و وصی

امام هستند، چه بنشينند و چه قيام  ينحسن و حس: (فرمودند اهللا   بوده، چرا که رسول
از  ،به معنای انتقال امامت از حجت اهلی بر خلق اما سخن از امامت امام حسني ). کنند

يابد، مگر  بلکه حجيت انتقال منی يست،به امام حسني ن ،يا امام حسن امري املؤمننياهللا يا   رسول
 يا در هنگام مکلف شدن، مثالً امام حسني  ،در هنگام وفات آنان : تنها در دو حالت

مهان طور امام . داشت يتعنوان نائب يا فرستاده از سوی پيامرب اکرم يا علی يا حسن حج به
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اهللا   اهللا اگر رسول  داشت و آن هم در هنگام غياب رسول يتاهللا حج  علی در زمان رسول

سوی اهل مين، اما اين امر به  کردند، مثالً فرستاده شدن به می ،ايشان را مکلف به امر خاصی
نيابت  بلکه در حد. املؤمنين نيست اهللا به امير  معنای انتقال حجيت کلی و مطلق از رسول

  .اهللا   مگر با وفات رسول ،يابد تقال منیان ،به طور مطلق يتاست، و هرگز حج
 ،بعد از اثبات ضعف سند اين روايت و ناتوانی آن در داللت، اين روايت :ی سوم نکته

ی صحيح و صريح در مورد امامت و حجيت مهديني از  تواند با روايات و ادعيه هرگز مني
  .که در گذشته ذکر کردمي، تعارضی داشته باشد ی امام مهدی  ذريه

  
انتقال ، مرده و امامت به فرزند ايشان ای که معتقدند امام مهدی  فرقه :ی چهارم نکته

تقريباً بعد از غيبت  ،اين فرقه. های بسيار دور منقرض گرديده است يافته است، در سال
از اين گروه سخن گفته و ذکر  )٢٤٤(،وجود داشته و شيخ طوسی در کتاب غيبت خود ،صغری

  .منقرض گرديده است ،منوده که اين فرقه در آغاز غيبت کربی
  
در مورد اين  ،و سخن ايشان در روايت فوق يافته  حتقق کالم امام صادق  ترتيب ينا به
در عصر غيبت  ،و يا انتقال امامت به فرزندش بوده است، که به مرگ امام مهدی  ،فرقه

  .نداشته است  يشانا يایی امام يا اوص عقيده داشتند، و هيچ ارتباطی با نفی ذريه
  

تر از  ی آمسان و حتی روشن مهانند خورشيد در سينه ،معتقدم که اين امر ،با اين توضيحات
  .واضح شده است ،آن

  

  :روايت دوم
عن حممد بن أمحد بن عيسى بن وعنه ، عن حممد بن علي، : احلسني بن محدان اخلصييب، قال

إياكم التبويه : (، يقولمسعت أبا عبد اهللا : عبد اهللا بن أيب خدان، عن املفضل بن عمر، قال

                                                
 .۲۲۸ص: غيبت، شيخ طوسی.٢٤٤
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، واهللا ليغينب مهديكم سنني من دهركم يطول عليكم وتقولون أي وليت ولعل وكيف ]والتنويه[

لتدمعن عليه أعني ومتحصه الشكوك يف أنفسكم حىت يقال مات وهلك ويأيت وأين سلك، و
املؤمنني، ولتتكفؤون كما تتكفا السفن يف أمواج البحر وال ينجو إال من أخذ اهللا ميثاقه بيوم الذر 

، بقلبه اإلميان وأيده بروح منه، ولريفعن له اثنتا عشرة راية مشبهة ال يدرون أمرها ما تصنع وكتب
 يا: لشمس دخلت يف الصفة قالكيف يصنع أولياؤكم ؟ فنظر إىل ا: فبكيت وقلت: قال املفضل

 واهللا أمرنا أنور وأبني منها، وليقال املهدي يف غيبته: نعم، قال: قلت مفضل، ترى هذه الشمس؟
ويقولون بالولد منه وأكثرهم جيحد والدته وكونه وظهوره أولئك عليهم لعنة اهللا واملالئكة مات، 

  .)والرسل والناس أمجعني
از حممد بن امحد بن عيسی بن عبد  ،از حممد بن علی )٢٤٥(وی،از  ،حسني بن محدان خصيبی

شنيدم که  از مفضل بن عمر نقل کرده که از ابوعبد اهللا امام صادق  ،خدان یاهللا بن اب
های بسياری را غيبت  سال ،مهدی مشا ،بر حذر باشيد از سستی اميان، به خدا سوگند: (فرمود

کدام؟ و ای کاش، و شايد، و : گوييد که می ،کشد آن قدر طول می ،و امر بر مشا ؛کند می
مرده و : شود که گفته می يیدواند، تا جا های مشا ريشه می چگونه، و شک و ترديد در جآن

گردد و  آيد؟ و کجا رفته است؟ و در فراق او چشمان مؤمنني گريان می هالک شده، يا می
و . شوند تکه می  تکه ،ياهاها در امواج سهمگني در یگونه که کشت مهان ؛شويد تکه می تکه

يابد، مگر آن کس که خداوند در عامل ذر از او پيمان گرفته و اميان را در قلب  کسی جنات منی
که  ،آيند او نوشته و با روحی از جانب خود تأييد کرده، و دوازده پرچم مشابه به اهتزاز در می

 حال،  ينا پس با( :من گريه کردم و گفتم). ای دارد مشخص نيست هر يک چه خواسته
به نور خورشيد که به داخل اتاق تابيده بود، نگاه  حضرت  )دوستدارانتان چه کار کنند؟

: فرمودند). یآر: (معرض کرد )بينی؟ ای مفضل، آيا نور خورشيد را می: (کردند و فرمودند
گفته که  درحالی ؛تر است تر و مشخص درخشان ،که امر ما از اين خورشيد ،به خدا سوگند(

و بيشترشان والدت و  گويند، شود مهدی در غيبتش مرده و در مورد فرزند او سخن می می
ها کسانی هستند که لعنت خدا و فرشتگان و رسوالن  آن. کنند وجود و ظهور او را انکار می

                                                
 .ظاهراً مرجع ضمري وی، موسی بن امحد است که هيچ ذکری از او در کتب رجال نيافتم .٢٤٥
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  )٢٤٦().ی مردم بر آنان است و مهه

  .از جهت سند و از جهت داللت: قابل توضيح است ،اين روايت از دو جهت
  

  :توضيح از جهت سند
حسني بن محدان : بر اساس سند راويان از جهت اين افراد ضعيف است ،اين روايت 

و حممد بن امحد بن عيسی بن عبد اهللا بن ) ٢٤٩(و حممد بن علی) ٢٤٨(و موسی بن حممد)٢٤٧(خصيبی
اند  از آغاز تا پايان يا جمهول ،ی راويان اين روايت سلسله )٢٥١(.و مفضل بن عمر) ٢٥٠(خدان یاب

که اين قوم به آن معتقدند، اين روايت معترب  ،پس با در نظر گرفنت علم رجال. يا ضعيف
  .نيست

  

  : توضيح از جهت داللت
 در(اعتماد، با تغيرياتی و بدون ذکر قسمت آخر آن   اين روايت در منابع قابل :ی اول نکته

گويند، و  مهدی در غيبتش مرده و در مورد فرزند او سخن می :شود گفته می که یحال
که لعنت خدا و  ،ها کسانی هستند آن. کنند بيشترشان والدت و وجود و ظهور او را انکار می

تنها  ،آمده است، و اين قسمت اضافی را ،)ی مردم بر آنان است فرشتگان و رسوالن و مهه

                                                
 .۳۶۰-۳۶۱ص: اهلداية الکربی، حسني بن محدان خصيبی.٢٤٦
به رجال . جناشی و ابن غضائری و غريشان او را تضعيف کرده و شيخ منازی شاهرودی از وی دفاع کرده .٢٤٧
مراجعه شود، و حمقق خوئی به  ۳۳۸۱به مشاره  ۲۴۴ص ۶ج: و معجم رجال حديث ۱۵۹۹به مشاره  ۶۷ص: جناشی

چنني به  کرده، همتصريح  ۹۲۹۹ی غياث بن ابراهيم رازمی به مشاره  در ترمجه ۲۵۳ص ۱۴ج: ضعف او در
 .مراجعه شود ۴۳۱۶به مشاره  ۱۲۱-۱۲۳ص ۳ج: مستدرکات علم رجال حديث منازی

 .ذکری از او در کتب رجال نيافتم. ٢٤٨
توان بدو اعتماد کرد جز بعد از تعيني و  با بسياری از آنان از مجله ثقه و ضعيف و جمهول مشترک بوده و منی. ٢٤٩

 .اثبات وثاقتش با دليل واضح
 .جمهول بوده و هيچ نام و يادی برای وی نيافتم. ٢٥٠
مفضل بن عمر ابوعبداهللا و بدو : (تضعيف کرده و گويد ۱۱۱۲به مشاره  ۴۱۶ص: جناشی او را در رجالش .٢٥١

خطيب : گفته شده. توان اعتماد کرد ابوحممد جعفی گويند، او کوفی، فاسد املذهب، مضطرب الروايه بوده و بدو منی
 .ها تکيه کرد توان بدآن هائی ذکر کردم که منی بوده و برای وی تصنيف
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  .آورده است )یهلدايه الکربا(حسني بن محدان خصيبی در 
  

به نقل از مفضل بن عمر،  ،های معترب حديث، اين روايت از قول راويان ديگری در کتاب
بر حذر باشيد از فاش کردن، به : (فرمودند به اين صورت آمده است، که امام صادق 

ی که يتا جا ،شويد و آزمايش می ؛کند های بسياری را غيبت می مهدی مشا سال ،خدا سوگند
چشمان مؤمنني  ،شده، هالک شده، کجا رفته است؟ و در فراق او مرده، کشته: شود گفته می

تکه   تکه ،ها در امواج سهمگني درياها یگونه که کشت شويد، مهان تکه می گردد و تکه گريان می
ب يابد، مگر آن کس که خداوند از او پيمان گرفته و اميان را در قل و کسی جنات منی. شوند می

آيند،  به اهتزاز در می ،او نوشته و با روحی از جانب خود تأييد کرده، و دوازده پرچم مشابه
 )؟يمپس چه کارکن: (مکرد من گريه کردم و عرض ).نيست يصتشخ  ديگر قابل که از يک
ای : (که به داخل اتاق تابيده بود، نگاه کردند و فرمودند ،به نور خورشيد حضرت 

که امر  ،به خدا سوگند: (فرمودند). یآر: (معرض کرد )بينی؟ خورشيد را میمفضل، آيا نور 
  )٢٥٢().تر است مشخص ،ما از اين خورشيد

اضافی و مشکوک است و مصادری که اين روايت را بدون آن  ،پس اين قسمت پايانی
  .اند، گواه بر احلاقی بودن اين قسمت اضافی است ذکر کرده ،قسمت
  

شود مهدی در غيبتش  گفته می که یدرحال( منتسب به امام صادق  ،گفتار :ی دوم نکته
گويند، و بيشترشان والدت و وجود و ظهور او را انکار  مرده و در مورد فرزند او سخن می

ی مردم بر آنان  ها کسانی هستند که لعنت خدا و فرشتگان و رسوالن و مهه آن. کنند می
  :تواند داشته باشد یگفتار اشتباهی که در اين روايت ذکر شده است، دو حالت م ،)است
  

اين امری است که روايت . بالقوه يا بالفعل فرزند دارد اين که امام مهدی  :حالت اول
برای امام  ،کند، و باوجود روايات بسياری که داللت بر وجود ذريه صراحت به آن اشاره منی به

                                                
، کمال الدين و متام ۳۳۶، ص۱ج: ، کافی، شيخ کلينی۱۲۵-۱۲۶ص: االمامة و التبصرة، اين بابويه قمی .٢٥٢

، دالئل اإلمامة، حممد بن جرير طربی ۱۵۳-۱۵۴ص: ، غيبت، حممد بن ابراهيم نعمانی۳۴۷ص: النعمة، شيخ صدوق
 .۲۸۵، حديث ۳۳۷-۳۳۸ص: ، غيبت، شيخ طوسی۵۳۲-۵۳۳ص): شيعی(



    .......................................................۱۵۱قائم  انزندفر چهل حدیث در مورد مهدیین و
 ،توان آن مهه روايات صريح را رها کرده و به اين روايت مبهم یونه مدارند، چگ مهدی 

 استناد کرد؟
خود نيز دو وجه  ،اين حالت. نيز امام است اين که فرزند امام مهدی  :حالت دوم

 :دارد
و بعد  بعد از قيام مقدس امام مهدی  اين که امامت فرزند امام مهدی  :وجه اول

تواند اين عقيده را رد کند، چرا که  یمن ،که البته اين روايت. در آن زمان است ،از وفات ايشان
روايات بسيار ديگری بر امامت و حجيت  در اين مورد صراحت ندارد، و ثانياً ،اوالً اين روايت

توانند با مضمون  یمن ،تصريح دارند و اين روايات ی امام مهدی  و وصايت مهديني از ذريه
 .مورد ترديد قرار گريند ،)در ترين حالت(ابه يک روايت متش

  

در زمان  و قائل شدن به اين که امام مهدی  امامت فرزند امام مهدی  :وجه دوم
ی سياق مهني  اين معنی دقيقاً منظور مهني روايت است، آن هم به قرينه. اند وفات منوده ،غيبت

مهدی در غيبتش مرده و در  :شود میگفته : (در روايت ذکرشده. روايت و قرائن خارج از آن
. کنند گويند، و بيشترشان والدت و وجود و ظهور او را انکار می مورد فرزند او سخن می

 )٢٥٣().ی مردم بر آنان است ها کسانی هستند که لعنت خدا و فرشتگان و رسوالن و مهه آن
گويد و  در زمان غيبت امام و گمراهی آنان می ،ی مردم پس اين روايت سخن از تفرقه

گويند او در زمان غيبت مرده و  و بعضی می ؛شوند می  فرمايد بعضی منکر والدت امام یم
عبارت  )گويند در مورد فرزند او سخن می(ی  و در مجله ؛امامت به فرزندش منتقل شده است

در زبان عربی  ،و البته اين معنا )٢٥٤(.کار رفته است به )معتقدند(به معنی  )گويند سخن می(
 :کنم برای مثال روايتی را ذکر می. رود کار می به

  
گفت، به شهر  سخن می اهللادر مورد عبدعبد اهللا بن هليل : (شيخ کلينی نقل کرده است

من تصميم : من از وى سبب آن را پرسيدم، گفت ؛سامرا رفت و از اين عقيده برگشت

                                                
ويقولون بالولد منه وأكثرهم جيحد والدته و کونه و وليقال املهدی فی غيبته مات : عبارت عربی چنني است.٢٥٣

 ظهوره أولئك علی هم لعنة اهللا واملالئكة والرسل والناس أمجعني
 . باشد) اعتقاد دارند(يا ) يعتقدون(يقولون به معنای ) يقولون بالولد منه(يعنی در عبارت عربی  .٢٥٤
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در راه تنگى  ؛)ظاهراً مقصود امام دهم است(بپرسم  ابواحلسن  که اين مسئله را از ،گرفتم
من آمد، تا در برابرم رسيد، و چيزى از دهان خود براى  یسو آن حضرت به من برخورد، و به

او در : ای بود كه در آن نوشته بود كه به سينه من افتاد، من آن را گرفتم، ورقه ،من انداخت
در مورد عبد اهللا سخن (ی  در اين روايت، مجله).  نداشت اى مقام نبود و چنان رتبه  اين
  )٢٥٥(.)عبد اهللا افطح بود] امامت[معتقد به (يعنی  )گفت می

شود مهدی در غيبتش مرده و در مورد فرزند او  گفته می(پس واضح است که عبارت 
در زمان غيبتش و انتقال امامت به فرزندش  يعنی به مرگ امام مهدی  )گويند سخن می
در هر  ربطی ندارد به اعتقاد به فرزند داشنت امام مهدی  ،و اين روايت. شوند معتقد می

و بنا بر اين ربطی به وجود امامان و . زمانی که مقارن با فوت ايشان در زمان غيبت نباشد
  .س و وفاتش نداردبعد از قيام مقد ،ی امام مهدی  های اهلی از ذريه حجت
  

و حتی  .در مورد اين روايت، معنی صحيح آن يا معنی برتر آن است ،بنا بر اين وجه آخر
و اين معنی متام تالش خمالفان را برای . برای اين روايت است ،توان گفت تنها معنی ممکن یم

وقتی احتمال وارد شود، استدالل باطل : (گويند طور که می برد، مهان از بني می ،استدالل
  ). گردد می

و  ی امام مهدی  که بر وجود ذريه ،مانند یدر ايت تنها رواياتی باقی م ترتيب، ين ا  به
  .بدون آن که روايت معارضی داشته باشند ،کنند ان تصريح میايشامامت 
  
  آل حممد األئمة و املهدیین و سلم تسليمًا کثريًا حممد وصلی ا علی  العاملین و  احلمد رب و

 

                                                
ادعای امامت کرد؛ و گروهی از شيعيان   ماست که پس از وفات اما عبداهللا افطح فرزند امام صادق  .٢٥٥

البته وی بعد از چند ماه، هالک گرديد و بسياری از شيعيان، گمراه شده با مراجعه به امام . به وی متمايل گرديدند
 . جنات يافتند موسی کاظم 
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