


 



  
  
  



  

تحليلى بر روايات 
  مهدّيين

  
   از امام زمان گانه پس ی روایات مهدّیین دوازدهبررسی تحلیل

  و روایاتی که موِهم امام سیزدهم است 

  
  

  محسن محقق
  
  
  
  

  
http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel.ins 



 

  
  
  
  
  
  

  
  

  تحلیلی بر روایات مهدّیین  :نام کتاب
 محسن محقق :نویسنده

  سسۀ الدلیل مؤهیئت علمی : بررسی علمی
  )عرفان برقبانی(گروه متنوک  :ویراستار    
  امیرحسین حیدری: آرایی صفحه    
  محمدحسن آزادگان :طرح جلد    
  .............: اجرایی    

  اول :نوبت چاپ
  م ٢٠١٩ :سال چاپ

  ة یل للدراسات والبحوث العقدیمؤّسسة الدل: ناشر
  ...........................................: شابک

  

  حق نشر برای موسسه محفوظ است
http://aldaleel-inst.com 

www.facebook.com/aldaleel. 



  فهرست
  ١١  .......................................................................................  مؤسسه گفتار شیپ

  ١٥  ......................................................................................................  مقدمه
  ٢١  ...............................................................  امامان بودن زدهیس: اول ۀشبه

  ٢٢  ...........................................................................  شبهه ۀنیشیپ

  ٢٧  ..................................................................  شبهه یاجمال پاسخ

  ٢٩  .................................................................  شبهه یلیتفص پاسخ

  ٢٩  .......................  یاثناعشر  ۀعیش ضرورت و متواتر اتیروا با تقابل: اول پاسخ

  ٣٦  ................................................. امام نیآخر  یمهد  امام: دوم پاسخ

  ٣٩  ...........................................................  بیتغل ازباب اتیروا: سوم پاسخ

  ٤٥  ..........................................  معنا به نقل و فیتصح احتماِل : چهارم پاسخ

  ٤٧  ..........................................  زمان امام از پس ائمه رجعت: پنجم پاسخ

  ٤٩  ......................................  اتیروا در زدهمیس اماِم  ناِم  امدِن ین: ششم پاسخ

  ٥٠  .............  دانند یم نفر زدهیس را امامان که یگروه آمدِن  به ائمه هشدار: هفتم پاسخ

  ٥١  .....................................  امام زدهیس شبهه اتیروا یبررس و نقد

  ٥٢  ......................................................................................  اول تیروا

  ٥٣  .........................................................................  اول تیروا پاسخ

  ٥٦  ......................................................................................  دوم تیروا

  ٥٧  .........................................................................  دوم تیروا پاسخ

  ٥٧  .....................................................................................  سوم تیروا



  تحليلي بر روايات مهديين   6

  ٥٨  ........................................................................  سوم تیروا پاسخ

  ٦٢  ...................................................................................  چهارم تیروا

  ٦٣  ......................................................................  چهارم تیروا پاسخ

  ٦٥  ....................................................................................  پنجم تیروا

  ٦٦  .......................................................................  پنجم تیروا پاسخ

  ٧١  ...................................................................................  ششم تیروا

  ٧٢  ......................................................................  ششم تیروا پاسخ

  ٧٤  ....................................................................................  هفتم تیروا

  ٧٦  .......................................................................  هفتم تیروا پاسخ

  ٨٠  ..........................................................................  نهم و هشتم تیروا

  ٨٣  .............................................................  نهم و هشتم تیروا پاسخ

  ٨٥  .....................................................................................  دهم تیروا

  ٨٦  ........................................................................  دهم تیروا خپاس

  ٨٩  ..................................................................................  ازدهمی تیروا

  ٩٠  .....................................................................  ازدهمی تیروا پاسخ

  ٩٣  ................................................................................  دوازدهم تیروا

  ٩٦  ...................................................................  دوازدهم تیروا پاسخ

  ١٠٦  ..............................................................................  زدهمیس تیروا

  ١٠٨  ................................................................  زدهمیس تیروا پاسخ

  ١١٠  .............................................................................  چهاردهم تیروا

  ١١٤  ................................................................چهاردهم تیروا پاسخ

  ١١٨  ..............................................................................  پانزدهم تیروا

  ١٢٢  .................................................................  پانزدهم تیروا پاسخ

  ١٢٤  .............................................................................  شانزدهم تیروا

  ١٢٥  ................................................................  شانزدهم تیروا پاسخ

  ١٢٦  ...............................................................................  هفدهم تیروا

  ١٢٧  ..................................................................  هفدهم تیروا پاسخ

  ١٣٤  ......................................................................................  نکته

  ١٣٦  ....................................................................................   جهینت



  7    فهرست

  ١٣٩  .............................................................  گانه دوازده نّییمهد: دوم ۀشبه

  ١٣٩  .........................................................................  شبهه ۀنیشیپ

  ١٤٢  ................................................................  شبهه یاجمال پاسخ

  ١٤٣  ...............................................................  شبهه یلیتفص پاسخ

  ١٤٣  ................................................  امام دوازده در امامان حصر: اول پاسخ

  ١٦٤  ..........................................  رجعت با نییّ مهد اِت یروا تعارِض : دوم پاسخ

  ١٨٩  ............................................  گانه دوازده مهدیین اتیروا هیتوج

  ١٨٩  ...................................................................  ائمه رجعت: اول هیتوج

  ١٩٣  .............................................................  عهیش از یبزرگان: دوم هیتوج

  ١٩٧  ........................................................................  عالمان دگاهید

  ١٩٧  ..............................................................  یمجلس عالمه نظر

  ١٩٩  ....................................................................  دیمف خیش نظر

  ٢٠٠  ..............................................................  یعامل حّر  خیش نظر

  ٢٠٣  ............................................................  صدر محمد دیس نظر

  ٢٠٩  ......................................................................  نّییمهد اتیروا

  ٢٠٩  ....................................................................................  اول تیروا

  ٢١٢  ........................................................................  اول تیروا سند

  ٢١٢  ................................................  العدل یالموصل سنان بن یعل

  ٢١٣  .................................................................  نیالحس بن یعل

  ٢١٤  .....................................................  لیالخل بن محمد بن احمد

  ٢١٤  .......................................................... یمصر  احمد جعفربن

  ٢١٥  ..........................................  انیب بن یعل پدرش و یعل بن حسن

  ٢١٥  .....................................................................  اول تیروا داللت

  ٢٣٧  ..............................................................................  نکته

  ٢٤١  ...................................................  تیوص تیروا تواتر یادعا

  ٢٤٢  .....................................................................  تواتر یادعا پاسخ

  ٢٤٩  ....................................................................................  دوم تیروا

  ٢٥٢  ........................................................................  دوم تیروا سند

  ٢٥٣  .....................................................................  دوم تیروا داللت



  تحليلي بر روايات مهديين   8

  ٢٥٥  ...................................................................................  سوم تیروا

  ٢٥٦  .......................................................................  سوم تیروا سند

  ٢٥٦  ....................................................................  سوم تیروا داللت

  ٢٥٩  .................................................................................  چهارم تیروا

  ٢٦٠  .....................................................................  چهارم تیروا سند

  ٢٦٠  ..................................................................  چهارم تیروا داللت

  ٢٦٠  ..................................................................................  پنجم تیروا

  ٢٦٣  ......................................................................  پنجم تیروا سند

  ٢٦٥  ...................................................................  پنجم تیروا داللت

  ٢٦٨  .................................................................................  ششم تیروا

  ٢٦٩  ......................................................................  ششم تیروا سند

  ٢٧٢  ...................................................................  ششم تیروا داللت

  ٢٧٥  ..................................................................................  هفتم تیروا

  ٢٧٦  ..........................................................  هفتم تیروا داللت و سند

  ٢٧٩  .................................................................................  هشتم تیروا

  ٢٨٠  .....................................................................  هشتم تیروا سند

  ٢٨٠  ..................................................................  هشتم تیروا داللت

  ٢٨١  ....................................................................................  نهم تیروا

  ٢٨٦  ........................................................................  نهم تیروا سند

  ٢٨٧  .....................................................................  نهم تیروا داللت

  ٢٩٤  ...................................................................................  دهم تیروا

  ٢٩٦  .......................................................................  دهم تیروا سند

  ٢٩٧  ....................................................................  دهم تیروا داللت

  ٣٠٦  ................................................................................  ازدهمی تیروا

  ٣٠٧  ....................................................................  ازدهمی تیارو  سند

  ٣١٠  ................................................................. ازدهمی تیروا داللت

  ٣١٢  ..............................................................................  دوازدهم تیروا

  ٣١٤  ..................................................................  دوازدهم تیروا سند

  ٣١٥  ...............................................................  دوازدهم تیروا داللت



  9    فهرست

  ٣١٨  ..............................................................................  زدهمیس تیروا

  ٣٢٠  ..................................................................  زدهمیس تیروا سند

  ٣٢٢  ...............................................................  زدهمیس تیروا داللت

  ٣٢٣  .............................................................................  چهاردهم تیروا

  ٣٢٤  .................................................................  چهاردهم تیروا سند

  ٣٢٥  ..............................................................  چهاردهم تیروا داللت

  ٣٢٥  ..............................................................................  پانزدهم تیروا

  ٣٢٦  ...................................................................  پانزدهم تیروا سند

  ٣٢٧  ................................................................  پانزدهم تیروا داللت

  ٣٣٠  .............................................................................  شانزدهم تیروا

  ٣٣٢  .................................................................  شانزدهم تیروا سند

  ٣٣٣  ..............................................................  شانزدهم تیروا داللت

  ٣٣٦  ...............................................................................  هفدهم تیروا

  ٣٣٨  ...................................................................  هفدهم تیروا سند

  ٣٣٩  ................................................................  هفدهم تیروا داللت

  ٣٤١  ..............................................................................  هجدهم تیروا

  ٣٤٤  ..................................................................  هجدهم تیروا سند

  ٣٤٤  ...............................................................  هجدهم تیروا داللت

  ٣٤٥  ...............................................................................  نوزدهم تیروا

  ٣٤٧  ...................................................................  نوزدهم تیروا سند

  ٣٤٨  .................................................................  نوزدهم تیروا داللت

  ٣٤٩  .................................................................................  ستمیب تیروا

  ٣٥١  .....................................................................  ستمیب تیروا سند

  ٣٥١  ..................................................................  ستمیب تیروا داللت

  ٣٦٤  ..........................................................................  کمیو ستیب تیروا

  ٣٦٨  ..............................................................  کمیوستیب تیروا سند

  ٣٦٩  ............................................................  کمیوستیب تیروا داللت

  ٣٧١  ..........................................................................  ودومستیب تیروا

  ٣٧٢  ..............................................................  ودومستیب تیروا سند



  تحليلي بر روايات مهديين   10

  ٣٧٣  ............................................................  ودومستیب تیروا داللت

  ٣٧٣  ..........................................................................  وسومستیب تیروا

  ٣٧٦  ..............................................................  وسومستیب تیروا سند

  ٣٧٧  ...........................................................  وسومستیب تیروا داللت

  ٣٨٠  .......................................................................  وچهارمستیب تیروا

  ٣٨٢  ............................................................وچهارمستیب تیروا سند

  ٣٨٣  .........................................................  وچهارمستیب تیروا داللت

  ٣٨٧  ...................................................................................................  جهینت

  ٣٩١  ..............................................................................................  نامه کتاب

  
  
  
  



  گفتار مؤسسه پیش
  

صّلی الّله علی محّمـٍد المبعـوث رحمـة  و الحمد لّله رّب العالمین
  .علی أهل بیته الهداة المیامین و للعالمین

  
مجموعـۀ   و صیِت آدمی متشکل از منظومـۀ فکـریشخ  و هویت

ــردی ــای ف ــتقیمی در رفتاره ــأثیر مس ــه ت ــت ک ــادات اوس  اعتق
 صحت این اعتقـاداْت انسـان را بـه رشـد. نهد می اش اجتماعی  و
آدمی  ناسالمِی اعتقاداْت   و بالعکس، فساد  و دهد می قکمال سو  و

رج ومـ هـرج  و قانونی گرفتاری در منجالب بی  و را به ورطۀ سقوط
  .عقبا خواهد بود  و خسران دنیا  و کشاند که سبب تباهی می

ای است کـه  چون چشمه مشِی فکرِی انسان هم خط  و اعتقادات
حاکمیِت مطلِق وجودِی هـر . سازد همۀ امور زندگی را مشروب می
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 هـای فـردی گیـری کلیـۀ جهـت  و فرد بر اعتقاداتش اسـتوار اسـت
مت اعتقادات تـا حـدی سال. بندد اجتماعی بر آن راستا نقش می  و

شبهات ممکن اسـت   و مهم است که پاسِخ متقن ندادن به سؤاالت
  .گرفتار سازد پریشانیاضطراب و در باتالق فرد را 

آوراِن  از اهتماِم فراگیِر همۀ پیـام» اعتقادات«اهمیت موضوع 
 سـوی کمـال، هویـدا الهی به آن، در مسـیر هـدایت انسـان بـه

های دینی  آموزه و س کتب آسمانیاسا و شالوده. مبرهن است و
حرکــت  و بــر حــوِل محــوِر اعتقــاداِت صــحیح اســتوار اســت

 زدایـش جهــل و اصـالحِی انبیـا بـر تعلــیِم صـحیِح اعتقـادات
  .انحرافات فکری متمرکز بوده است و خرافات و

نمودِن اقداماِت   کارگزاران وی در خنثی  و در این گذار، شیطان
ــدگِی اثربخشــِی   و اصــالحی ــیچ  بازدارن ــادی، از ه ــالیِم اعتق تع

 هـای پـاک درجهـت آالییـدِن فطـرت  و کنند کوششی دریغ نمی
ند تا سرنوشت شومی ا انحراف افراد از مسیر حق پیوسته درتالش  و

گیـرِی  مفسدان جهان با هـدف  و ایادِی شیطان. برایشان رقم بزنند
جـذب افـراد   و اعتقادات مـردم، مترصـد جلـب  و افکار عمومی

کارگیرِی ترفنـدهای گونـاگون، درصـدد نیـل بـه  با به آنان. هستند
در راستای دستیابی بـه ایـن   و اهداف َپسِت مادِی خویش هستند

هـای  اهداِف شوم، خود را تا ُبـِن دنـدان بـه امکانـاتی چـون قلـم
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ــاوه ــزدوران ی ــو، شــبکه مســموم، م  هــای اجتمــاعِی منحــرف، گ
  .اند جمعی تجهیز نموده های مختلِف ارتباط رسانه  و

اعتقـادات مـردم را  و نظام سلطه با دو راهکار اساسی، بـاور
تشـکیک در باورهـای  و اول، القای شبهه: هدف قرار داده است

ــراد ــانِی اف ــزرگ و ایم ــری دوم، ب ــالیِق فک ــتالِف س ــایِی اخ  نم
هیمنـۀ ایشـان را  و گونـه شـوکت بدین. اعتقادی میان متدینان و

از وضـع موجـود، اسـتفاده  بـا سـوء و دهد تحت شعاع قرار می
  .نماید زیر سلطه بردن ایشان را فراهم می زمینۀ به
رسالتی که بر دوِش متصدیاِن اموِر دینـی   و به این مطالب باتوجه

کند، بایسته است که بررسِی مسائل اعتقادْی درراستای  سنگینی می
کـه   ــ بیـت تقویِت باورهاِی دینِی برگرفته از مکتِب نـورانِی اهـل

در دستور کار قرار گیـرد تـا متناسـب بـا  ـ  داردالهی وحِی  ریشه در
ادلـۀ مـتقن   و گیری از نصـوِص معتبـِر دینـی با بهره  و زباِن روِز دنیا

  .مستحکم ارائه گردد  و عقلی، در چارچوبی متقن
، وابسته به عتبـۀ »مؤسسۀ الدلیل«درراستای نیل به این اهداف، 

اسـت نیـاز  ، با ورود به این عرصه، مترصـدحسین  مقدس امام
تـوان مرتفـع   و مبرم به مباحث تخصصِی اعتقادی را درحـدِّ وسـع

گویی به شبهات، به تعمیـِق اعتقـاداِت اصـیِل  ضمن پاسخ  و نماید
ازجمله راهکارهای مؤسسه در تحقق اهداف . اسالمی اهتمام ورزد
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رفع   و شده، تدوین مباحث تخصصی در تمامِی ابعاد اعتقادی تبیین
بـه  توجـه ؛ بـا»مهدویت«ژه درخصوص مسئلۀ وی شبهات است، به

تکثیر ادعاهای دروغـین، درصـدد   و که مدعیانی با نشر اکاذیب این
  . تفرقه در جامعۀ تشیع هستند  و ایجاد شکاف
هایی در ایـن خصـوص در  به نیاِز موجود، تألیف کتاب باتوجه

ها کتـاِب حاضـر اسـت کـه  دستور کار قرار گرفت که ازجملۀ آن
در ایـن . انـد حسن محقـق تـدوین آن را انجـام دادهجناب آقای م

هـا تمسـک  افکنان به آن شبهه  و کتاب، به اهمِّ روایاتی که مدعیان
 داللـت، مـورد بحـث  و ازلحـاظ سـند  و اند پرداخته شـده جسته

ایـن روایـات، مشـتمل بـر دو بخـش . تحلیل واقع شـده اسـت  و
دوم،   و اول، روایاتی که موِهم وجـود سـیزده امـام اسـت: هستند

  .دارد زمان  از امام روایاتی که داللت بر آمدن دوازده مهدی پس
عنایـت حضـرت  و قدر مـورد توجـه امید است این اثر گران

 چنـین مـورد اقبـال هم و قرار گیرد) ارواحنا له الفداء(عصر  ولی
  .طلبان واقع گردد حق و استفادۀ عموِم فرهیختگان و

قای محسن محقق، مسئول در پایان، از استاِد گرامی، جناب آ
قـدر  بخش تدوین موسوعۀ شبهات، که در تدوین ایـن اثـر گـران

از   و کنیم تشــکر مــی  و اهتمــام خــاص منظــور فرمودنــد، تقــدیر
  .تعالی استمرار توفیقات ایشان را مسئلت داریم حضرت باری



  مقدمه
  

شـدن غیبـت حضـرتش  طـوالنی و زمـان عصر غیبت امام
در ایـن امتحـان، . شیعیان اسـت دشوار برای و امتحانی سخت

در امـر  و قـدم مانـده ایمانشـان ثابـت و ای انـدک بـر دیـن عده
ای کـه  گونـه بـه انـد؛ گونه تردیدی به خود راه نداده والیت، هیچ

گروهـی نیـز . عصر غیبت برای آنان همانند عصر حضور است
 بیت از مسیر والیِت اهلها  آن. اند مردود این امتحان و بازنده
یا در دین خدا بـدعتی را  و اند ف یا منکر امامت آنان شدهمنحر
بر منصـبی کـه  و اند گذاری کرده یا مدعِی جایگاه آنان شده پایه

دنبـال  گروهـی را نیـز بـه و باطل تکیـه زده جایگاه آنان نیست به
  .کشانند خود می

چـون گـروه اول  در این میان، گروه سومی نیز هستند که نه هم
چون گـروه دوم  نه هم  و مستحکمی برخوردارند  و از ایمان استوار
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شـدن   اند؛ بلکه براثـر طـوالنی در باتالق انحرافات دینی فرورفته
شود، َگرد  شبهاتی که از هرسو به دین می  و شکوک  و زمان غیبت

در   و اعتقاداتشان پاشیده شـده اسـت  و تشکیک بر ایمان  و شبهه
  .برند سر می سردرگمِی ایمانی وعقیدتی به

سـامان مؤمنـان در زمـان  روایات فراوان، به اوضـاع نابـه در
شبهاتی که در این عصـر در قلوبشـان رخنـه  و شکوک و غیبت
گـردد  انحرافشـان می و موجب سرگردانی یا گمراهـی و کند می

بـر غیبـت  صادق اشاره شده است؛ ازجمله در روایتی، امام
ار شبهاتی که شیعه در عصر غیبت دچ و شکوک و زمان امام

ای که راوِی حـدیث  گونه اند؛ به محزون بوده و شود متألم آن می
آن . جمعــی از اصــحاب بــر امــام وارد شــدیم و گویــد مــن می

آثـار  و کردنـد شـدت گریـه می حضرت را درحالی یافتیم که به
اشک بر گونۀ آن حضرت جـاری  و حزن بر چهرۀ ایشان آشکار

ت علـت امـر را این حاالِت امام باعث شد تا از آن حضـر. بود
خداوند دیدۀ شـما را : به آن حضرت عرض کردیم. جویا شویم

 چـه چیـز باعـث اشـک. گریان نکند، ای فرزند بهتـرین خلـق
  :اندوه شما شده است؟ امام فرمود و

 اَیـاْلَبَال   ِکَتاِب اْلَجْفِر اْلُمْشَتِمِل َعَلی ِعْلِم  یْوِم فِ یَ َذا الْ َحَة هٰ یَنَظْرُت َصبِ  یِإنِّ «
ذِ  ،اَمةِ یَ ْوِم اْلقِ یَ ُکوُن ِإَلی یَ َما و ِعْلِم َما َکاَن و ،ایَ َمَناالْ و ـُه  یالَّ َس  - َخـصَّ اللَّ َتَقـدَّ

ًد  - اْسُمُه  َة ِمْن َبْعِدهِ و اِبِه ُمَحمَّ ِئمَّ
َ
ْلُت فِ و ،اْأل مَّ

َ
 ِإْبَطـاَءهُ و َبَتهُ یْ َغ و ِه َمْوِلَد َقاِئِمَنایَتأ
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َماِن ذٰ  یَن ِمْن َبْعِدِه فِ ینِ َبْلَوی اْلُمْؤمِ و ،ُطوَل ُعُمِرهِ و ـُکوِك ِفـَو  ،ِلَك الزَّ ـَد الشُّ  یَتَولُّ
ْکَثـِرِهْم َعـْن دِ َو  ،َبِتـهِ یْ َعِة ِمْن ُطـوِل َغ یُقُلوِب الشِّ 

َ
َخْلِعِهـْم ِرْبَقـَة َو  ،ِنـهِ یاْرِتـَداِد أ

تِ  ْعَناِقِهُم الَّ
َ
ْسَالِم ِمْن أ ُه  یاْإلِ ْلَزْمناُه طـاِئَرُه ِفـ اٍن ُکلَّ ِإنسَو  :َجلَّ َو  َعزَّ َقاَل اللَّ

َ
 یأ

َخَذْتنِ  ،ةَ یَ اْلَوَال  یْعنِ یَ  ُعُنِقهِ 
َ
ةُ  یَفأ قَّ ْحَزان یَّ اْسَتْوَلْت َعلَ َو  الرِّ

َ
  .١»  ... اْأل

 که کتابی مشتمل بر علِم مرگ ـصبح امروز به کتاب َجْفـر «
تا روز  و چه بوده است علم آن و مصائب عظیمه و بالیا و اجل و

نگریسـتم؛ همـان کتـابی کـه خداونـد  می ـ قیامت خواهد شد
در آن . از او اختصاص داده است ائمۀ پس و تعالی به محمد

کـردن، طـول عمـرش،  کتاب، بر میالد قائم ما، غیبتش، تأخیر
هـای ایشـان  بلوای مؤمنان در آن زمان، پیدایش شـبهه در قلـب

 برکندِن گـرهِ  و ها از دینشان، شدن آن واسطۀ طول غیبت، مرتد به
گردن آویزی که خداونـد  همان ـهایشان  ریسماِن اسالم از گردن
ْلَزْمناُه طاِئَرُه ِفـَس َوُکلَّ ِإنْ : بلندمرتبه فرموده است

َ
 ُعُنِقـهِ  یاٍن أ

، که مقصود والیت )پروندۀ هر انسانی را به گردنش آویختیم و(
 حـزن و پس رقت قلب مرا عـارض گشـت. تأمل نمودم ـاست 

  .»تولی گردیداندوه بر من مس و
ــه شــبهات عصــر غیبــت اشــاره کــردگــاه ح آن  و هضــرت ب
  :فرمایند می

                                                 
 .١۶٩ص  ،الغیبةحسن، ال طوسی، محمدبن. 1
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ُه َلْم  :ُقوُل یَ َفِمْن َقاِئٍل « ُه ُوِلَد  :ِبَقْوِلهِ  یْفَترِ یَ َقاِئٍل َو  ،وَلْد یُ ِإنَّ َقاِئـٍل َو  ،َمـاَت َو  ِإنَّ
ـُه  :ُرُق ِبَقْوِلهِ ْم یَ َقاِئٍل َو  ا،ًم یَعَشَرَنا َکاَن َعقِ  َی ِإنَّ َحادِ  :ْکُفُر ِبَقْوِلهِ یَ  ی ِإَلـی یَ ِإنَّ َتَعـدَّ

نَّ ُروَح اْلَقاِئِم  یْعِص یَ َقاِئٍل َو  ا،َثاِلَث َعَشَر َفَصاِعًد 
َ
َه ِبَدْعَواُه أ َکـِل یْ هَ  یْنِطُق ِفـیَ اللَّ

  .١»...ِرهیْ َغ 

گـر یای د نـدهیگو  و د او متولد نشده استیای گو ندهیپس گو«
دیگری با این سـخنش   و استمرده   و د او به دنیا آمدهیدروغ گو به

ای  نـدهیگو  و م بوده استیِن ما ائمه عقیازدهمیکافر شود که گوید 
ا یـزده یه تعـداد ائمـه بـه سـکن خارج شود یالم از دکن یگر با اید
تعـالی  نافرمـانِی خـدای  گر بهیای د ندهیگو  و ده استیتر رس شیب

  .»...دیگو گری سخن میید روح قائم در جسد دیگو  و پرداخته
چـه خـوب  محمد شبهات عصر غیبت از زبان صادق آل

بـه آن  صادق یکی از شبهاتی که امام. گویی شده است پیش
تـر از دوازده  آمدن نظریـۀ امامـانی بـیش وجود اند به اشاره کرده
 :امام است

ُه  :ْمُرُق ِبَقْوِلهِ یَ َوَقاِئٍل « ی ِإَلی َثاِلَث َعَشَر َفَصاِعًد یَ ِإنَّ   .»اَتَعدَّ
ه تعـداد کـن خارج شود یالم از دکن یگر با ایای د ندهیو گو«

  .»ده استیتر رس شیا بیزده یائمه به س
نشـدن امامـت در دوازده امـام در گذشـته نیـز  شبهۀ حصـر

                                                 
  .همان. 1



  19  مقدمه

برخی . تری یافته است در زمان حاضر، قوت بیش و مطرح بوده
از  با تمسک به روایـاتی متشـابه، درصـدد اثبـات امامـانی پـس

یْن که مهـدیّ  که با اذعان به این عجیب آن و اند شده زمان امام
یْن اند که اولین از مهـدیّ  خواهند آمد، مدعی زمان از امام پس
بر همگان الزم است بـه  و ظهور کرده است عصر از امام قبل

این گروه، کـه ادعایشـان را . با او بیعت کنند و وی ایمان بیاورند
: انـد تمسـک جسـته مطرح خواهیم کرد، به دو دسته از روایات

دستۀ اول روایاتی است که مفاد آن این است کـه امامـان دوازده 
یـا از اوالد  و یا از اوالد پیامبر نفر از اوالد حضرت فاطمه

از  که امیرمؤمنان علی به این باتوجه. هستند حضرت علی
انـد  نیستند، اینان مدعی شـده حضرت زهرا و اوالد پیامبر
، دوازده امام دیگر داریم که مجموعـًا ؤمنانبر امیرم که عالوه

سیزدهمْی مهدِی اول اسـت کـه  و شود تعداد ائمه سیزده تن می
از  پـس  و اسـت ساز ظهور امام زمـان زمینه  و اکنون ظاهر شده

دستۀ دوم روایاتی اسـت . آن حضرت، جانشین ایشان خواهد بود
کـه اسـت  که مفاد آن بودِن دوازده مهـدی بعـداز امـام زمـان

حجت الهی خواهیم داشت که سیزدهمِی آنـان   و امام ٢۴نتیجتًا 
که  به این باتوجه. همان مهدِی اول است ـبراساس ادعای ایشان  ـ

اکنـون   و ترین اسـتدالل ایـن گـروه روایـات یادشـده اسـت مهم
ای فریفتۀ اسـتدالل آنـان بـه  عده  و تر شده فعالیت این گروه بیش
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که مستندات آنـان را در دو بخـش،  اند، بر آن شدیم روایات شده
  .تحت عنواِن دو شبهه، پاسخ دهیم

در این شبهه، به روایـاتی . که امامان سیزده نفرند شبهۀ اول، این
یـا  که مفاد آن ایـن اسـت کـه ائمـه دوازده نفـر از اوالد پیـامبر

  .هستند خواهیم پرداخت یا امیرمؤمنان  و حضرت زهرا
اسـت کـه درصـدد » گانه دوازده نمهدّیی«شبهۀ دوم با عنواِن 

از اتماِم  گانۀ شیعه پس دوازدهامام است، غیراز ائمۀ  دوازدهاثبات 
در پاسخ به این شـبهه، بـه بررسـِی . دوراِن زندگِی اماِم عصر

از امـام  ایم که مفاد آن وجود دوازده مهدی پـس روایاتی پرداخته
  .است عصر

ــاچیز موردتوجــه ح ــالِش ن ــن ت ــه ای ــد اســت ک ضــرت امی
 بیـت گامی در احیای مکتـب اهـل و قرار بگیرد عصر ولی
  .رفع تزلزل از قلوب مؤمناِن به آن حضرت باشد و

  



  سیزده بودن امامان: شبهۀ اول
  

روایــات فــروان، کــه  و تردیــدی نیســت کــه براســاس نصــوص
نقـل شـده اسـت،  بیـت اهـل و صورت متواتر از پیامبر به

عـدد نقبـای  دوازده نفرند، بـه از پیامبر اوصیای پس و امامان
لکن برخی روایـات در کتـب . تر نه بیش و تر اسراییل، نه کم بنی

، نقل شده که موِهم سیزده نفر بودن کافیروایی شیعه، همچون 
کاررفته در این روایات ایـن اسـت کـه ائمـه  تعبیر به. ائمه است

یــا دوازده نفرنــد از اوالد  دوازده نفرنــد از اوالد رســول خــدا
 از اوالد پیـــامبر کـــه امیرمؤمنـــان ؛ درحـــالیاطمـــهف
ــرای . نیســتند حضــرت زهــرا و ــات مستمســکی ب ــن روای ای

 شــیعه شــبهه بــر حــقمخالفــان شــیعه شــده تــا در اعتقــادات 
ـــه عـــالوه. تشـــکیک کننـــد و ـــر مخالفـــان، فـــردی ب ـــام  ب ن
، بـرای »احمدالحسـن«، معروف بـه ١»گاطع اسماعیل احمد«

                                                 
در اطـراف بصـره،  ١٩٦٨متولـد ) احمدالحسـن معروف بـه(احمد اسماعیل گاطع . 1
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وصـیِّ امـام  و عی است فرسـتادهتثبیت جایگاه خودش، که مد
برخـی را بـا  و است، به این روایات استناد کرده اسـت زمان
به همین جهت، پاسخ به ایـن . ها فریفته است گونه استدالل این

احمدالحسن مدعی است . رسد نظر می ضروری به و شبهه الزم
جدِّ پـنجمش آن حضـرت  و است واسطۀ امام زمان فرزند به
مـردم را موظـف  و نامـد یمـانِی موعـود می وی خـود را. است
چنـین وی مـدعی  هـم. از ظهور با او بیعت کنند داند که قبل می

از  است که پس مهدّییناولین از  و معصوم است و است که امام
 عنـوان وزیـر خواهـد بـود با آن حضرت بـه ظهور امام زمان

  .شود بعداز ارتحال امام، جانشین آن حضرت می و

  پیشینۀ شبهه

ائمـه را   و که به این روایات استناد کـرده رسد اولین کسی نظر می به
                                                   

قـدری تحصـیالت  جنوب عراق، دارای مدرک لیسانس معماری از دانشگاه بصره و
از  را دیده است و مهدی امام ١٩٩٧وی مدعی است در سال . حوزوی در نجف

حضرت او را مأمور به انجام اصـالحاتی  ١٩٩٩در سال . علم آن حضرت بهره برده
که در مـاه هفـتِم سـاِل  ادامه داشته تا این ٢٠٠٢این اصالحات تا . دان در حوزه کرده

آوردن بـه خـودش  ، مـردم را رسـمًا بـه ایمـان١٤٢٣االوِل  ، مطابق جمـادی٢٠٠٢
بـرای مـدتی کوتـاه  کنـد و یمانِی موعود دعـوت می و مهدی عنوان وصیِّ امام به

دعوتش را آغاز  صورت گسترده از سقوط صدام، به ، پس٢٠٠٣سال . شود مخفی می
بنابـه  ـتاکنون  ٢٠١٢از سال  شود و که از دید عموم پنهان می ٢٠٠٦کند تا سال  می
طرفدارانش در  پالتاک با مردم و بوک و ازطریق فیس ـ گویند چه طرفداران وی می آن

  )، وابسته به طرفداران احمدالحسنالمهدیونوبگاه : منبع. (ارتباط است



  23  امامان بودن زدهيس: اول ةشبه

احمــِد کاتــب، نــوۀ دختــرِی  بــن اللــه دانســته هبــه ســیزده نفــر می
جهت معاشرت با زیدیه دچار  عثماِن عمروی، بوده که به بن محمد

کتابی را برای یکی از بزرگان زیدیه نوشته که   و چنین انحرافی شده
  :گوید نجاشی درمورد وی می. ت استناد نمودهدر آن به این روایا

کـان . ةنیّ ، المعروف بابن برنصرٍ  الکاتب، أبو دٍ بن محّم د أحم  بن الله  هبة«
ا ثً یسـمع حـد. ّی بن عثمان العمـر دمحّم  رٍ جعف یکلثوم بنت أب ه أّم أمّ  ذکر أّن ی
 ّی ه العلـویبـن الشـب نیالحس یحضر مجلس أبیو تعاطی الکالم،یکان و ا،ًر یکث
ن ی ّی ن علب دیة ثالثة عشر مع زاألئّم  ذکر أّن و ا،المذهب، فعمل له کتابً  ّی دیلزا

ة اثنا عشر األئّم  أّن : ّی الهالل ٍس یم بن قیکتاب سل یف ٍث یبحد احتّج و ن،یالحس
  .١»نیلمؤمنا ریمن ولد أم

شـود  گفته می. برنیه احمد ابونصر، معروف به ابن بن الله هبة«
. بن عثمان عمروی است جعفر محمدکلثوم، دختر ابو مادرش ام

در  و دانســته علــم کــالم را می. وی احادیــث زیــادی را شــنیده
 ـمـذهب بـود  کـه زیـدی ـشـبیه علـوی  بن الحسین مجلس ابی
نوشت  در آن می و کرد برای او کتابی تألیف می و شد حاضر می

بر این  و بن الحسین، اضافۀ زیدبن علی که امامان سیزده نفرند به
گویـد  کـرد کـه می به روایتی از کتاب سلیم اسـتناد می ادعایش

  .»امامان دوازده نفرند از اوالد امیرالمؤمنین
                                                 

  .۴۴٠، ص النجاشی جالر ، علی نجاشی، احمدبن. 1



  تحليلي بر روايات مهديين   24

های اخیر، وهابیت نیز با انگیزۀ ایجاد تردید در مبـانِی  در سال
بودن امامان شیعه را بـا   افکنی، شبهۀ سیزده شبهه  و اعتقادِی شیعه

لــه اســتناد بــه همــین روایــات مطــرح کــرده اســت؛ ازجم
  :گوید می اصول مذهب الشیعهعبدالله القفاری در کتاب  ناصربن

مـن  کتبهم األربعـة قـد احتـوی علـی جملـةٍ  أصّح  یك تری الکافکما أنّ «
 جعفـرٍ  یبسنده عن أب ّی نیفقد روی الکل. ة ثالثة عشراألئّم  ثهم تقول بأّن یأحاد
زّر  ّی علـ ایـوأنـت  یمن ولـد اعشر إمامً  یواثن یإنّ :  قال رسول الله : قال

خ بأهلهـا، فـإذا یتس  بنا أوتد الله األرض أن - أوتادها وجبالها  یعنی - األرض 
 ذا الـنّص فٰهـ. نظـروای  ساخت األرض بأهلها ولم یذهب االثنا عشر من ولد

ذا وٰهـ. صبحون ثالثة عشـری یٍّ اثنا عشر ومع عل ـ یٍّ بدون عل ـتهم أئّم  أفاد أّن 
 یة عن أبیّ عشر یعة االثنیروت کتب الشلك کٰذ ... ةیّ عشر یان االثنینسف بنی

اء یه أسماء األوصیف ها لوٌح یدین یدخلت علی فاطمة وب: ، قالعن جابرٍ  رٍ جعف
مـنهم  وثالثـةٌ  ٌد منهم محّمـ عشر آخرهم القائم، ثالثةٌ  یدت اثنفعّد  ،من ولدها

 یعشر کّلهم من أوالد فاطمة، فإذن علـ یتهم اثنف اعتبروا أئّم یفانظر ک. یٌّ عل
تهم ثالثـة کـون مجمـوع أئّمـیه زوج فاطمة ال ولدها، أو تهم؛ ألنّ من أئّم س یل

مـنهم  ثالثـةٌ : تهم قولـهمن أئّم  ایًّ عتبروا علیهم لم علی أنّ  اًض یأ دّل یا ومّم . عشر
ن یر المـؤمنیـأم: ة أربعـةٌ یّ عشر یة عند االثنمن األئّم  یٍّ ی بعلالمسّم  ، فإّن یٌّ عل
  .١»...یالهاد یٌّ رضا، وعلال یٌّ ن، وعلیبن الحس ّی ، وعلیٌّ عل
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تـاب از کن یتر حی، که صـحافیککه اگر شما به کتاب  چنان«
د کـه در یـنیب د مییـعه است، مراجعه کنیهای چهارگانۀ ش کتاب

. زده نفـر هسـتندید ائمـه سـیـگو ثی آمده که میین کتاب حدیا
ت کرده است کـه رسـول یروا باقر نی با سند خود از امامیلک

 دوازده امام از فرزندان مـن و ا علی، منی: فرموده است خدا
ن یاسـتواری زمـ و ۀ ثبـاتیی هستند که مایها ا کوهیها  خیتو م و

استوار نگـه  و ن را ثابتیواسطۀ ما، اهالِی زم خداوند به. هستند
ا برونـد، همـۀ یـکـه دوازده فرزنـد مـن از دن زمانی. داشته است
از . هـد مانـدکس باقی نخوا چیه و ن رفتهین هم ازبیساکنان زم

کـه  نیـبدون ا ــعه یتوان استفاده کرد که امامان ش ت میین روایا
 بـا علـی و م ـ دوازده نفـر هسـتندیـرا به حساب آور علی
ان شیعۀ یتواند بن ت میین روایشکل ا بدین و شوند زده تن مییس

عۀ یهـای شـ ن در کتابیچنـ هـم.  ...امامی را بر باد دهد دوازده
محضـر : از ابوجعفر از جـابر کـه گفـت عشری روایت شده اثنا

که در دست آن بانو لوحی  اب شدم، درحالییحضرت فاطمه شرف
ی که از فرزندان وی بودند در آن نوشته شـده یایبود که اسامِی اوص

. ها قائم بـود ِن آنیمن نام دوازده نفر را در آن شمردم که آخر  و بود
د که یبنگر .داشتند ها علی نام سه تن از آن  و ها محمد سه تن از آن
ــه آن ــه چگون ــدان فاطم ــام خــود را از فرزن ــه دوازده ام ــا هم  ه

از ائمـه  طالـب ابـی بـن علـی ن صـورتیـپس در ا! اند دانسته
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نه فرزند  و است شمار نخواهد آمد؛ چراکه او همسر فاطمه به
ازجمله  و .زده نفر بدانندید مجموع ائمۀ خود را سیکه با نیا ایاو 

ــوارد د ــیم ــری ک ــر اگ ــه ب ــه آنی ــت دارد ک ــه دالل ــا  ن نکت ه
انـد،  آورده شمار نمی ش بهیرا از امامان خو طالب ابی بن علی

ها علی نـام  سه تن از آن: دیگو ت است که میین بخش از روایا
عۀ یائمـۀ شـ طالـب ابـی بـن داشتند؛ چراکه با احتساب علـی

هـا علـی نـام خواهنـد داشـت کـه  امامی چهار تـن از آن دوازده
ــار ــد از ام تعب ــؤمنیان ــییرالم ــین عل ــن ، عل ــ ب ، نیحس
  .»...الهادی محمد بن علی و الرضا موسی بن علی

  :دیگو سپس می
 عة تقـول بـه، ولعـّل یمن الش ة ثالثة عشر قامت فرقةٌ األئّم  والقول بأّن «

رّده علـی مـن  یفـ ّی ذه الفرقة الطوسـتلك النصوص من آثارها، وقد ذکر هٰ 
 یفـ ّی لك النجاشـه، وکـٰذ یـإل ینتمـی یذ، اّلـّی رعش یجاه االثنخالف االتّ 

ها علـی أنّ  یعذه الفرق تّد من هٰ  فرقةٍ  وکّل . دٍ ترجمة هبة الله أحمد بن محّم 
ه الفـرق یـ، وتبطـل مـا ذهبـت إلتها متـواتٌر ن أئّم ییتع یالخبر ف ، وأّن الحّق 
؛ إذ لـو تـواتر خبـر ٍء یسوا علی شیهم لعلی أنّ  ٌل یذا دلة األخری، وهٰ یّ عیالش
  .١»نهمیب قع االختالف قّط یدی فرقهم لم إح

                                                 
  .همان. 1
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از شـیعه قایـل  ای این نظریه، که امامان سیزده نفرند، را فرقـه«
طوسـی در رد   شـیخ. شاید این روایات از آثار آنان باشد  و اند بوده

امامی هستند ـ که خوِد او از آنان  که مخالف شیعۀ دوازده بر کسانی
حـال  که نجاشی نیز در شرح چنان. است ـ به این گروه اشاره کرده

هر گـروه از ایـن   و .بن محمد به آن اشاره کرده است الله احمد هبة
روایات در تعیین امامـان خـود را   و اند اند که بر حق ها مدعی فرقه

این   و دانند نظر گروه دیگر از فرق شیعه را باطل می  و متواتر دانسته
از ایـن  دلیل بطالن مذهب آنان است؛ چـون اگـر روایـات یکـی

  .»ها متواتر بود چنین اختالفی میان آنان نبود فرقه
احمـد  گونـه کـه اشـاره کـردیم، همان چنین در دهـۀ اخیـر، هم

بـه ایـن  جانشینِی امام زمان  و اسماعیل الگاطع با ادعای امامت
  .روایات استناد کرده است

  شبههی پاسخ اجمال
َاشکال  هبروایات یادشده در تعارض است با روایات فروانی که 

دوازده نفـر اسـت؛  ،که تعداد امامان مختلف داللت دارد بر این
  :بنابراین دو احتمال در این روایات مطرح است

، از اسـتثنای امیرمؤمنـان چون همۀ ائمه، به :احتمال اول
هسـتند، مـانعی ازنظـر ادبـی  حضرت زهرا و اوالد پیامبر

را اسـتثنا  وعرفی وجود ندارد که ازبـاب تغلیـب امیرمؤمنـان
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 صورت کلـی بگـوییم ائمـه از اوالد آن دو بزرگوارنـد به و نکنیم
در حقیقت، روایات . بالاشکال است و چنین استعمالی جایز و

دوم  و که ائمه دوازده نفرنـد اول این: یادشده حاوِی دو پیام است
 امیرمؤمنان و ،، حضرت زهراکه ائمه از اوالد پیامبر این

که ایشـان از اوالد  این و ت حضرت علیچون امام و هستند
 نیسـتند نـزد عمـوم شـیعیان ثابـت حضرت زهـرا و پیامبر

جز یک نفر از  معلوم بوده، نیازی به استثنا نیست که بگوییم به و
بـر ایـن ادعـا شـواهد . هسـتند آنان، مـابقی از اوالد پیـامبر

کـه در برخـی روایـات، بـا  متعددی موجود است؛ ازجمله ایـن
کیـد بـر ایـن تصریح کـه ائمـه دوازده  به اسم دوازده امام یا بـا تأ

هسـتند، کـه در جـواب  نفرند، گفته شده آنان از اوالد پیامبر
  .تفصیلی به آن خواهیم پرداخت

، یعنی رود تمال تصحیف در این روایات میاح: احتمال دوم
ممکن است راوی، سخِن امام را دقیق نقل نکـرده اسـت؛ مـثًال 

 بوده کـه یـازده نفـر از آنـان از اوالد پیـامبر اصل حدیث این
هستند، اما چون ذهنیِت رواِی حدیث بـر دوازده امـام متمرکـز 

بـر ایـن . ضبط کرده است» دوازده«جای یازده  اشتباه به بوده، به
توجیه نیز شواهدی وجود دارد؛ ازجمله اختالف در نقل کـه در 

ل شـده نقـ» یـازده«جـای دوازده  ای حـدیث بـهه برخی نسخه
  .است، که در پاسخ تفصیلی به ریِز موارد اشاره خواهد شد
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  شبهه پاسخ تفصیلی
  ضرورت شیعۀ اثناعشری و تقابل با روایات متواتر: پاسخ اول

ظاهر موِهم سیزده امام است، برفرض که سـندش  روایاتی که به
توانـد   روشـن باشـد، نمی و داللتش نیز صـریح و صحیح باشد

روایات متواتری که مثِبت دوازده  و ت شیعهبرابری کند با ضرور
روایـات  و ضـرورت مـذهب شـیعه بـه . تـر امام است، نه بیش

. دوازده نفرنـد از پیـامبر فراوان، ثابـت اسـت کـه ائمـۀ پـس
قدری فراوان است که از ضروریات مـذهب  باره روایات به دراین

وضوح است که نیاز بـه  و حدی از بداهت به و شیعه شده است
به همین جهت است که همگان ما را با عنـواِن  و الل ندارداستد

 صدها روایـت در منـابع معتبـر. شناسند امامی می شیعۀ دوازده
َاشکال مختلف وارد شده که  و طرق مختلف مختلِف شیعه به و

شان داللت بر این دارد که تعداد امامـان دوازده  مضمون همگی
از روایـات آمـده کـه  در برخـی. تر نه بیش و تر نفر است، نه کم

در برخـی  و ١ئیلااسـر تعـداد نقبـای بنـی امامان دوازده نفرند، به
اسـرائیل  هایی کـه بـرای بنـی تعداد چشمه دیگر، دوازده نفرند به

که در قرآن کـریم (وجود آمد  به براثر معجزۀ حضرت موسی
                                                 

 .٢٨ - ٢۴، ص األثر کفایةمحمد،  بن خّزاز رازی، علی. 1
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در برخـی آمـده کـه دوازده نفرنـد  و ١)به آن اشـاره شـده اسـت
صراحت آمده است که آنان  در برخی به و ٢ی سالها تعداد ماه به

آخرین ایشان حجت  و اولین آنان امیرمؤمنان و دوازده نفرند
که در برخی نیز تصـریح شـده  چنان. محمد است از آل قائم

زمینـه، در  درایـن. که امامان تا روز قیامت همـین دوازده نفرنـد
نی، قریـب الله صافی گلپایگا لطف الله آیت األثر منتخبکتاب 

روایت با مضامین مختلف گردآوری شده که داللت بر  ٢۵٠به 
جز روایاتی است که  این روایات به. گانه دارد امامِت ائمۀ دوازده

اند که داللت بر وجـود دوازده  سنت در کتب خود نقل کرده اهل
بـه  بنـابراین، باتوجه. دارد بعداز پیامبر ٤یا دوازده امیر ٣خلیفه

بـودن ایـن مطلـب میـان شـیعه،  ضـروری و یـاتتواتر این روا
تواند بـا تمسـک بـه روایـاتی کـه داللـت آن نیـز   کس نمی هیچ

  .مخدوش است اماِم سیزدهمی اثبات کند
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ممکن است کسـی بگویـد روایـاِت دوازده امـام فقـط  :اشکال
کـه ممکـن اسـت  ایـن را   و مثِبت این است که ما دوازده امام داریم

  .مفهوم ندارد» عدد«  و کند  هم باشند نفی نمیتر از دوازده نفر  بیش
تعداِد چیزی بیان شکی نیست که اگر در مقاِم  :پاسخ اشکال

مقصود از آن نفِی زایـد اسـت؛ مـثًال  و باشیم، عدد مفهوم دارد
در پاسـخ  و قدر است اگر کسی بپرسد تعداد انگشتان دست چه
ــن پرســش ــًا ای ــت، قطع ــوییم ده تاس ــر  بگ ــت ب وپاســخ دالل

نـه  و در ده انگشـت دارد تعـداد انگشـتان دسـتبودن  ودمحد
  :م آمده استیرکا اگر در قرآن ی و تر، بیش
 َّـُهوِر ِعنَد اللَّ َة الشُّ ِعدَّ  ِإن ِه َیـْوَم َخَلـَق ِه اْثَنا َعَشَر َشـْهًرا ِفـي ِکَتـاِب اللَّ

ْرَض السَّ 
َ
  .١َماَواِت َواْأل

ه کـآن روز تـاب الهـی، از کها نـزد خداونـد، در  تعداد ماه«
  .٢»ده، دوازده ماه استین را آفریزم و ها آسمان

توان گفت عدِد دوازده در این آیـه بـرای تعـداد مـاه در  آیا می
تـر از  های سال بیش ممکن است تعداد ماه و مقام حصر نیست

                                                 
 .٣٦سورۀ توبه، آیۀ . 1

 ، دوازدهه مقصـود از دوازده مـاه، در بـاطندر تفسیر آیه روایاتی نیز وارد شده کـ . 2
  .)٧٧۴، ص ٢ج  ،البرهانبحرانی، سیدهاشم بن سلیمان، (است  امام
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که برخی نصـوص صـراحت در  مضافًا به این! دوازده ماه باشد؟
  :کنیم حصر دارد که به سه نمونه اشاره می

ضـبیان  بـن در حدیثی خطاب به یونس صادق امام) الف
  :فرمایند می

ِح  ،وُنُس یُ ا یَ « َرْدَت اْلِعْلَم الصَّ
َ
ْهَل اْلبَ یِإَذا أ

َ
ا َوِرْثَنا ،ِت یْ َح َفِعْنَدَنا أ وتِ و َفِإنَّ

ُ
َنا یأ

هِ یَ  :َفُقْلُت  .َفْصَل اْلِخَطاِب و َشْرَع اْلِحْکَمةِ  َکـاَن ِمـْن  ُکلُّ َمْن و ،ا ْبَن َرُسوِل اللَّ
ْهِل اْلبَ 

َ
َما َوِرَثُه ِإالَّ  :َفَقاَل  ؟َفاِطَمةَ و یٍّ ِت َوِرَث َکَما َوِرْثُتْم َمْن َکاَن ِمْن ُوْلِد َعلِ یْ أ

ُة اِالْثَنا َعَشَر  ِئمَّ
َ
ِهْم لِ  :ُقْلُت  .اْأل هِ یَ  یَسمِّ ُلُهْم َعلِ  :َفَقاَل  .ا ْبَن َرُسوِل اللَّ وَّ

َ
ْبـُن  یُّ أ

بِ 
َ
ُد ْبـُن و ،ِن یْ ْبُن اْلُحَس  یُّ َبْعَدُه َعلِ و ،ُن یْ اْلُحَس و ْعَدُه اْلَحَسُن بَ و ،َطاِلٍب  یأ ُمَحمَّ

َنا ،یٍّ َعلِ 
َ
 یٍّ َبْعـَد َعِلـو ،اْبُنـهُ  یٌّ َبْعـَد ُموَسـی َعِلـو ،یُموَسی َوَلـدِ  یَبْعدِ و ،ُثمَّ أ

ٌد  ٍد َعِلـو ،ُمَحمَّ ـةُ اَسـِن َبْعـَد اْلَح و ،اْلَحَسـُن  یٍّ َبْعـَد َعِلـو ،یٌّ َبْعَد ُمَحمَّ  ،ْلُحجَّ
هُ  َرَناو اْصَطَفاَنا اللَّ وتِ و َطهَّ

ُ
َحًد یُ َنا ما َلْم یأ

َ
  .1 »َن یِمَن اْلعاَلمِ  اْؤِت أ

نـزد مـا   کـه  ، بـدان طلبـی را می  صـحیح  ، اگر علم یونس  ای«
  اسـت  ما رسیده  به  میراث  عنوان  به  علم  آن  است؛ زیراکه  بیت  اهل
  یـونس[ . اسـت  عطا شـده  الخطاب  لفص  و  حکمت  ما شرح  به  و

  بیـت  از اهل  که آنان  ه، آیا تماماللّ  رسول که یابن  گفتم  من:] گوید می
 شــما از علــی  طورکــه انــد، همــان برده  را ارث  علــم  هســتند آن

نبـرده  آن را ارث  :فرمـود  ایـد؟ حضـرت برده  میراث  به  فاطمه  و
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  ، ایشـان هاللّ   رسول  یابن:  کردم  عرض.  گانه دوازده  است مگر امامان
  طالـب ابی  بـن علی  ایشان  اوِل : فرمود  حضرت. ببر  نام  من  را برای
  الحسـین بن از او، علـی  پـس  و  حسـین  و  از او، حسن  پس  و  است

  موسـی  از مـن،  پـس  و  از او، من  پس  و علی از او، محمدبن  پس  و
 از علـی، محمـد پـس  و  علـی پسـرش  از موسـی، پـس  و  فرزندم

  از حسـن، پـس  و  از علـی، حسـن  پـس  و از محمـد، علـی پس  و
  ما عنایت  به  و  است  تطهیر نموده  و  خداوند ما را برگزیده.  حجت
  .»است  نداده  از عالمیان  احدی  به  را که  چه آن  است  فرموده

دانسـته  بیـت در این روایت، علم صحیح مخصوص اهل
انـد،  را به ارث برده ، که علم پیامبرامبربیِت پی اهل و شده

گانـه کـه اسـامی آنـان در  منحصر شده است در امامـان دوازده
از غیـِر  ازسویی نفِی وراثِت علِم پیـامبر و روایت آمده است

 این دوازده نفر شده است که این مفیـد حصـر جایگـاه امامـت
  .در آنان است خالفت پیامبر و

گویــد کــه بــه  ِن حــدیثی میعبــاس درضــم بــن عبداللــه) ب
  :عرضه داشتم پیامبر

هِ یَ « ُة َبْعَدَك  ،ا َرُسوَل اللَّ ِئمَّ
َ
ْسـَباِط و َسـییعِ  یِّ ِبَعَدِد َحَوارِ  :َقاَل  ؟َفَکِم اْأل

َ
أ

هِ یَ  :ُقْلُت  .َل یِإْسَرائِ  یُنَقَباِء َبنِ و ُموَسی  ْی َکاُنوا اْثنَ  :َقاَل  ؟َفَکْم َکاُنوا ،ا َرُسوَل اللَّ
ُة َبْعدِ او ،َعَشَر  ِئمَّ

َ
ُلُهْم َعلِ  :اْثَنا َعَشَر   یْأل وَّ

َ
بِ  یُّ أ

َ
 َی َبْعـَدُه ِسـْبَطاو ،َطاِلـٍب  یْبُن أ

َفاْبُنـُه  یٌّ َفِإَذا اْنَقَضی َعلِ  ،یٌّ َفاْبُنُه َعلِ   ُن یْ َفِإَذا اْنَقَضی اْلُحَس  ،ُن یْ اْلُحَس و اْلَحَسُن 
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ٌد  ٌد َفاْبُنُه َجعْ  ،ُمَحمَّ َفِإَذا  ،َفِإَذا اْنَقَضی َجْعَفٌر َفاْبُنُه ُموَسی ،َفٌر َفِإَذا اْنَقَضی ُمَحمَّ
ٌد  یٌّ َفِإَذا اْنَقَضی َعلِ  ،یٌّ اْنَقَضی ُموَسی َفاْبُنُه َعلِ  ٌد  ،َفاْبُنُه ُمَحمَّ َفِإَذا اْنَقَضی ُمَحمَّ

َفاْبُنـُه  َفـِإَذا اْنَقَضـی اْلَحَسـُن  ،َفاْبُنـُه اْلَحَسـُن  یٌّ َفِإَذا اْنَقَضی َعِلـ ،یٌّ َفاْبُنُه َعلِ 
ة   .١»...اْلُحجَّ
از شما چه تعـداد خواهنـد بـود؟  ای رسول خدا، اماماِن پس«
اسـباط   و عدد حواریون حضـرت عیسـی آنان به: فرمود پیامبر
ای رسـول خـدا، آنـان چـه : گفـتم. اند اسرائیل نقبای بنی  و موسی

امامـان بعـداز مـن   و دوازده نفـر: فرمـود تعداد بودند؟ پیـامبر
از او، دو سـبط  پس  و طالب ابی بن ها علی فرند که اولیِن آندوازده ن

حسین منقضی شود ] مدِت امامِت [هرگاه   و حسین،  و من، حسن
علی منقضی شود فرزندش ] مدت امامت[هرگاه   و فرزندش علی

محمـد منقضـی شـود فرزنـدش ] مدت امامـت[هرگاه   و محمد
 وسیجعفر منقضی شود فرزندش م] مدت امامت[هرگاه   و جعفر

هرگاه   و موسی منقضی شود فرزندش علی] مدت امامت[هرگاه   و
مدت [هرگاه   و علی منقضی شود فرزندش محمد] مدت امامت[

مـدت [هرگـاه   و محمـد منقضـی شـود فرزنـدش علـی] امامت
] مدت امامت[هرگاه   و علی منقضی شود فرزندش حسن] امامت

  .»حسن منقضی شود فرزندش حجت امام خواهد بود
                                                 

  .١٨ و ١٧همان، ص . 1



  35  امامان بودن زدهيس: اول ةشبه

للـه بـن ا کّنا جلوًسـا عنـد عبـد«: الشعبی َعن مسـروق قال َروی) ج
هـل سـألتم  ،ا أبا عبـد الـرحٰمنی: قرئنا القرآن، فقال له رجٌل یمسعوٍد وهو 

مـا : اللـه بـن مسـعود فٍة؟ فقال عبدیملك ٰهذه األّمة من خلیرسول الله کم 
ل نعم، ولقد سألنا رسـو: ثّم قال. عنها أحٌد منذ قدمت العراق قبلك یسألن

  .١»لیإسرائ یاثنا عشـر کعّدة نقباء بن: الله فقال
مسـعود نشسـته  کند که ما نزد ابن شعبی از مسروق نقل می«
فـردی بـه او گفـت ای . داد او بـه مـا قـرآن تعلـیم مـی و بودیم

نپرسـیدید  ، آیـا از پیـامبر]مسعود کنیۀ ابن [=ابوعبدالرحمن 
واهنـد بر ایـن امـت حکومـت خ از پیامبر چند جانشین پس

کـس  ام هـیچ که به عـراق آمـده از زمانی: مسعود گفت ابنکرد؟ 
آری، ما نیز این سؤال . از تو این سؤال را از من نپرسیده بود پیش

عـدد  دوازده نفر به: آن حضرت فرمود و پرسیدیم را از پیامبر
  .»اسرائیل نقبای بنی
جانشـینان خـود را در  پیـامبردر روایـات یادشـده که  این
ــد  نفــر محــدود هدوازد ــه ایــن ونمودن ــان ب ــای  کــه آن عــدد نقب
اگر تعـداد جانشـینان آن  و اسرائیل هستند مفید حصر است بنی

                                                 
، ج مسند احمدحنبل،  ؛ احمدبن٥٧، ص ١، ج الغّمة کشفعیسی،  بن اربلی، علی. 1
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که آنان دوازده نفرند بـه  پیامبرپاسخ تر باشند،  حضرت بیش
  .صحیح نخواهد بوداسرائیل  عدد نقبای بنی

  آخرین امام مهدی امام: پاسخ دوم

ه همگی حکایـت از ایـن دارد روایات متعددی در دست داریم ک
تعابیر مختلفی  این روایات به. آخرین امام است مهدی  که امام

اللـه،  خاتم حجج  و االئمه، آخرالخلفا، االوصیا، خاتم ازقبیل خاتم
  .کنیم وارد شده است که ذیًال به این روایات اشاره می

: ... امخاطبً  ّی مام المهدأّنه قال البنه اإل ّی مام العسکرعن اإل« )الف
ْبِشْر 

َ
ْنَت الْ ! یَّ ا ُبنَ یَ أ

َ
َماِن، َوأ ْنَت َصاِحُب الزَّ

َ
ـُة اللـیُّ دِ ْه َم َفأ ْنَت ُحجَّ

َ
َعَلـی  هِ ، َوأ

ْنَت َوَلدِ 
َ
ْرِضِه، َوأ

َ
ُد ْبُن اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلـییِّ َوَوِص  یأ ْنَت ُمَحمَّ

َ
َنا َوَلْدُتَك َوأ

َ
 یِّ ، َوأ

ِد ْبِن َعلِ  ِد ْبِن َعلِ ْبِن ُموَسی  یِّ ْبِن ُمَحمَّ ِن ْبـِن یْ ْبـِن اْلُحَسـ یِّ ْبِن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ِبـ یِّ َعلِ 

َ
ْوِصـَطاِلـٍب، َوَلـَدَك َرُسـوُل اللـه  یْبِن أ

َ
ْنـَت َخـاَتُم اْأل

َ
األئّمـة  اِء یَ َوأ

اِهرِ  اَك یالطَّ ـَر ِبَك َرُسوُل الله َوَسمَّ اَك،  َن، َوَبشَّ ِبـ یَّ َوِبٰذلك َعِهَد ِإلَ   َوَکنَّ
َ
 َعـْن  یأ

اِهرِ  ْهِل اْلبَ یآَباِئَك الطَّ
َ
ی الله َعَلی أ ُه َحمِ یْ َن َصلَّ َنا ِإنَّ َوَمـاَت . ٌد یـٌد َمِج یـِت، َربُّ

ْجَمعِ یْ ِمْن َوْقِتِه َصَلَواُت الله َعلَ  یٍّ اْلَحَسُن ْبُن َعلِ 
َ
  .١ »َن یِهْم أ

: خطاب به فرزندشان امام زمـان ریکحسن عس امام«
حجـِت  و مهـدی و الزمـان احبه صکفرزندم، بشارت باد تو را 
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از مـن . ن منـییجانشـ و تو فرزند من. ن تویییخدا در روی زم
بـن  بـن محمـد بـن علـی تو محمد فرزند حسن و ای  متولد شده

بـن  بن علـی نیبن حس بن جعفربن محمدبن علی بن موسی علی
امامان  تو خاتم اوصیای و غمبریهم از نسل پ و طالب هستی ابی

ن یـیۀ تـو را تعیـنک و نام و بر مژدۀ تو را دادهامیپ. ن هستییطاهر
. ن را پدرم از اجداد طاهرینت به من اطالع دادیفرموده است؛ ا

د یـمج و دیـهمانـا پروردگارمـان حم و .بیـت درود خدا بر اهل
همـان موقـع رحلـت  و ن جمالت را فرمـودیحضرتش ا. است
ه عل. نمود   .»نیهم اجمعیصلوات اللَّ
ٌن «) ب َثنِ : َقاَل  َوَرَوی َعالَّ ُبو َنْصـٍر اْلَخاِدُم َقاَل   ٌف یَظرِ  یَحدَّ

َ
ِه یْ َدَخْلُت َعلَ : أ

َماِن  یْعنِ یَ  -  ْحَمرِ  یَّ َعلَ : یَفَقاَل لِ  - َصاِحَب الزَّ
َ
ْنَدِل اْأل تَ : َفَقـاَل . ِبالصَّ

َ
. ُتـُه ِبـهِ یْ َفأ

َتْعِرُفنِ : َفَقاَل 
َ
نْ . َنَعْم : ؟ ُقْلُت یأ

َ
َنا؟ َفُقْلُت أ

َ
: َفَقـاَل . یدِ یِّ َواْبُن َس  یدِ یِّ َت َس َقاَل َمْن أ

ْلُتَك یْ لَ 
َ
ْر لِ  َی َفُقْلُت َجَعَلنِ   :ٌف یَقاَل َظرِ . َس َعْن ٰهذا َسأ َنا : َفَقاَل . یالله ِفَداَك َفسِّ

َ
أ

ْوِص   َخاَتُم 
َ
ْهلِ یَ  ی، َوبِ اِء یَ اْأل

َ
  .١»یَعتِ یَوِش  یْدَفُع الله اْلَبَالَء َعْن أ

صـندل : فرمـود. داخل شدم انظریِف خادم گوید بر اماِم زم«
شناسـی؟  آیا مرا می: فرمود. آن را نزد آن حضرت آوردم. قرمز را بیاور
 شما آقای مـن: من چه کسی هستم؟ گفتم: فرمود. آری: عرض کردم

فـدای شـما : گفـتم. دمین نپرسیاز ا: فرمود. دیفرزند آقای من هست  و
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تعـالی  خـدای  و ا هسـتمیمن خاتم اوصـ: فرمود. دینکان یم بیشوم، برا
  .»کند می دور  انمیعیش  و واسطۀ من بال را از خاندان به

: یٍّ الحسن بن علـ یدیقلت لس: حّدثنا محّمد بن عبد الجّبار قال«) ج
أن أعلم من اإلمـام وحّجـة اللـه  أحّب ! الله فداك یا بن رسول الله، جعلنی

 ّی سـم یابنـ یإّن اإلمام وحّجة اللـه مـن بعـد: علی عباده من بعدك؟ فقال
ا یـمّمن هو : ، قالخاتم حجج الله وآخر خلفائههو  یه اّلذیّ رسول الله وکن

ب یـغیولد ویصـر ملك الروم، أال إّنـه سـیمن ابنة ابن ق: بن رسول الله؟ قال
  .١»ظهریلًة، ثّم یبًة طویعن الناس غ

ــه مــوالیم حســن« ــد ب ــن راوی گوی حضــرت  [= علــی ب
شـوم، دوسـت  ای پسر رسول خدا، فدایت: گفتم] عسکری

حجـت خداسـت بـر  و از شما چـه کسـی امـام دارم بدانم پس
از مـن فرزنـدم  حجـت خـدا پـس و امام: امام فرمود. بندگانش

آخـرین از  و کنیـۀ اوسـت هـم و نـاِم رسـول خـدا است که هـم
ای : گفـتم .آخرین از خلفـای الهـی اسـت و های الهی حجت

ز دختـِر ا: پسر رسول خدا، وی از چه کسی خواهد بود؟ فرمـود
از مردم غیبتی  و زودی وی متولد خواهد شد به. پسِر پادشاِه روم

  .»شود سپس آشکار می و طوالنی خواهد داشت
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از  احتجـاجدر بخشی از خطبـۀ غـدیر، کـه طبرسـی در ) د
نقـل شـده اسـت، آن  اسـناد از پیـامبر اکـرم بـه باقر امام

  :فرماید حضرت می
اِس، ِإنِّ « ـا اْلَقـاِئُم ییِّ َوِص  یٌّ َوَعلِ  یٌّ َنبِ  یَمَعاِشَر النَّ ـِة ِمنَّ ِئمَّ

َ
َال ِإنَّ َخـاَتَم اْأل

َ
، أ

َر ِبِه َمْن َسَلَف بَ ...  یاْلَمْهدِ  ُه َقْد ُبشِّ َال ِإنَّ
َ
ُه اْلَبـاقِ یْ َد یَ َن یْ أ َال ِإنَّ

َ
ـًة  یِه، أ َوَال ُحجَّ

َة َبْعَدهُ    .١» ...ُحجَّ
گاه. علی وصیِّ من است و ای مردم، من پیامبرم« باشید که  آ

از او بـه او  پیشینیاِن قبـل... خاتِم امامان از ما، قائِم مهدی است
از او  حجتـی پـس و مانـده اوست حجت بـاقی. اند بشارت داده
  .»...نخواهد بود

  روایات ازباب تغلیب: پاسخ سوم

توان ارایه کرد، این است  توجیه منطقی، که برای این روایات می
اسـت؛ چـون ازمیـان ائمـۀ » تغلیـب«که این روایـات ازبـاب 

حضـرت  و از نسـل پیـامبر گانه، تنها امیرمؤمنـان دوازده
 کـه از اوالد پیـامبر این و امامِت آن حضرت و نیستند زهرا
. نیستند برای اصحاب ائمه معلوم بوده اسـت حضرت زهرا و

کیـد شـده بـر ایـن کـه ائمـه از اوالد  به همین جهـت، وقتـی تأ
نیازی هـم  و اند استثنا نشده لیهستند، حضرت ع پیامبر
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که اگر ذهـن کسـی مسـبوق بـه شـبهه  به این استثنا نبوده؛ چنان
که ائمـه  وجه ذهنش به این هیچ این روایات را بشنود، به و نباشد

  .شوند  سیزده نفرند منعطف نمی
هـا  استعماِل ازباِب تغلیب روایاتی است که در آن شاهِد بر

یـازده   و اند از حضرت علی تصریح شده که امامان عبارت
در پایان همـین روایـات، آمـده اسـت کـه . فرزند آن حضرت

از اوالد رســول خداینــد؛  ـــگانــه  یعنــی ائمــۀ دوازده ـــایشــان 
به . نیستند از اوالد رسول خدا که حضرت علی درحالی

  :این روایات دقت کنید
ْوَحی الله ِإلَ ... «) الف

َ
ُد، ِإنِّ یَ : یَّ َفأ َلْعُت ا یا ُمَحمَّ ْرِض   طَّ

َ
َالَعًة   ِإَلی اْأل اطِّ

َلْعُت َثانِ یًّ َفاْخَتْرُتَك ِمْنَها، َفَجَعْلُتَك َنبِ  ـا َفاْخَتْرُت ِمْنَها َعلِ یً ا، ُثمَّ اطَّ ا، َفَجَعْلُتـُه یًّ
َمـاَم َبْعـَدَك، یَّ َوِص  رِّ َك َوَواِرَث ِعْلِمـَك َواْإلِ ْصـَالِبُکَما الذُّ

َ
ْخـِرُج ِمـْن أ

ُ
ـَوأ َة یَّ

اَن ِعْلمِ  َن یاِهَرَة َواألئّمة اْلَمْعُصومِ الطَّ  نْ یُخزَّ ا َوَال یَ ، َفَلْوَالُکْم َما َخَلْقُت الـدُّ
اَر  َة َوَال النَّ ْن َتَراُهْم؟ ُقْلُت یَ . اآلِْخَرَة، َوَال اْلَجنَّ

َ
ُتِحبُّ أ

َ
ُد، أ ، َیـَنَعـْم : ا ُمَحمَّ ا َربِّ

َسَك یَ : ُت یَ َفُنودِ 
ْ
ُد، اْرَفْع َرأ ِس فَ . ا ُمَحمَّ

ْ
ْنَواِر َعلِ یَرَفْعُت َرأ

َ
َنا ِبأ

َ
َواْلَحَسِن  یٍّ ، َفِإَذا أ

ِد ْبِن َعلِ یْ ْبِن اْلُحَس  یِّ ِن َوَعلِ یْ َواْلُحَس  ٍد َوُموَسی ْبِن  یٍّ ِن َوُمَحمَّ َوَجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ
ـِد ْبـِن َعِلـ یِّ َجْعَفٍر َوَعِلـ ـٍد َوالْ  یِّ َوَعِلـ یٍّ ْبـِن ُموَسـی َوُمَحمَّ   َحَسـِن ْبـِن ُمَحمَّ

ُة ، َوالْ یٍّ ْبِن َعلِ   ِمْن بَ یَ ُحجَّ
ُ
َأل
ْ
ـُه َکْوَکـٌب ُدرِّ یْ َتَأل نَّ

َ
ا َربِّ َمـْن َیـ: ، َفُقْلـُت یٌّ ِنِهْم َکأ

ــاَل  ــَذا؟ َق ــْن ٰه ــُؤَالِء؟ َوَم ــ: ٰه ــُروَن َی ــَدَك اْلُمَطهَّ ــُة َبْع ِئمَّ
َ
ــُم اْأل ــُد، ُه   ا ُمَحمَّ
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ذِ ِمْن ُصْلِبَك  ُة الَّ  یَ  ی، َوُهَو اْلُحجَّ
ُ
ْرَض ِقْسًطا َوَعْدًال َو  ْمَأل

َ
ُصـُدوَر   یْشـفِ یَ اْأل

  .١»َن یَقْوٍم ُمْؤِمنِ 
خداوند وحی نمود به من که ای محمد، من به زمین گاه  آن«

 پیامبر قرار دادم، و ازمیان همه تو را برگزیدم و ای کردم نگاِه ویژه
وارث  و او را وصـیِّ تـو و علی را برگزیـدم و دوباره نگاه کردم و

 از صـلب شـما ذریـۀ پـاک و از تو قـرار دادم اماِم پس و علمت
 انـد داران علـم که خزینـه آورم امامان معصومین را بیرون می  و
دوزخ را بـه   و بهشـت  و آخـرت  و اگر شما نبودیـد مـن دنیـا  و

: ای محمد، دوسـت داری آنـان را ببینـی؟ گفـتم. آفریدم  نمی
ن سـرم را مـ. پس ندا آمد که سرت را بلند کن. آری پروردگارم

حسـین،  بـن انـوار علـی، حسـن، حسـین، علـی  و بلند کـردم
جعفـــر،  بـــن محمـــد، موســـی علـــی، جعفـــربن محمـــدبن

 علـی بـن محمد، حسـن بن علی، علی بن موسی، محمد بن علی
ای درخشـنده  چـون سـتاره حجت را دیدم که دربین آنان هم  و

 او درمیان آنـان  و اند پروردگارا، اینان کیان: گفتم. درخشید می
پاکیزگان از   و از تو اینان اماماِن پسای محمد، : کیست؟ فرمود
 او حجت الهی است که زمین را پر از عـدل  و صلب تو هستند

  .»بخشد سینۀ مؤمنان را شفا می  و کند داد می  و
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وضـوح اسـامِی دوازده امـام از حضـرت  در این روایت، به
آمـده اسـت؛ امـا در پایـان همـین  مهـدی  تا امام علی
فرمایــد کــه ایــن  می ت، خداونــد خطــاب بــه پیــامبرروایــ

 گانه که مشاهده نمودی اماماِن پاکیزۀ بعداز تـو نورهای دوازده
دهـد کـه ازبـاب  این روایـت نشـان می. از صلب تو هستند  و

نیز داخل امامـانی شـده اسـت کـه از  تغلیب، امیرمؤمنان
  .صلب پیامبرند

ُد ْبُن «) ب ِد ْبِن اْلُحَسـی، َعْن ُمَحمَّ یَ ْح یَ ُمَحمَّ ِن، یْ ِد ْبِن أحمد، َعْن ُمَحمَّ
بِ 
َ
بِ یِّ ٍد اْلُعْصُفورِ یَسعِ  یَعْن أ

َ
َسِمْعُت : َحْمَزَة َقاَل  ی، َعْن َعْمِرو ْبِن َثاِبٍت، َعْن أ

ًدا َوَعلِ   َخَلَق   ِإنَّ الله:  ُقولیَ  ِن یْ ْبَن اْلُحَس  یَّ َعلِ  َحَد َعَشـَر ِمْن ُوْلـِدِه یًّ ُمَحمَّ
َ
ا َوأ

ْشَباًحا فِ مِ 
َ
َقاَمُهْم أ

َ
ْعُبُدوَنُه َقْبَل َخْلِق اْلَخْلـِق، یَ اِء ُنوِرِه یَ ِض  یْن ُنوِر َعَظَمِتِه، َفأ

ُحوَن اللَه َو یُ  ُسوَنُه، یُ َسبِّ ُة ِمْن ُوْلِد َرُسوِل اللهَقدِّ ِئمَّ
َ
 .١»َوُهُم اْأل

فرمود کـه  می العابدین زین شنیدم امام: حمزه گوید ابی«
یازده نفر از اوالد او را از نـور عظمـتش  و علی و خداوند محمد

. پا داشـت صورت اشباح در روشنایِی نورش به آنان را به و آفرید
 خـدای را تسـبیح و از خلقـِت َخلـق کردند قبل او را عبادت می

  .»آنان اماماِن از اوالد رسول خدایند و کردند تقدیس می و
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یازده   و علی نام حضرت  از تصریح به در این روایت نیز، پس
  .امامان از اوالد رسول خدایند آنانفرزند ایشان، آمده است که 

  :ندفرمود پیامبر خدا) ج
ْهِل بَ «

َ
ُهـْم  یتِ یْ َوِمْن أ ـةِ َیـاْثَنا َعَشَر ِإَماَم ُهـًدی ُکلُّ  یٌّ َعِلـ: ْدُعوَن ِإَلـی اْلَجنَّ

ِإَمـاُمُهْم . اِحـًدا َبْعـَد َواِحـدٍ ِن َو یْ ُن َوِتْسَعٌة ِمْن ُوْلـِد اْلُحَسـیْ َواْلَحَسُن َواْلُحَس 
َنا ِإَماُم َعلِ  ٌی َعلِ   َوَواِلُدُهْم 

َ
ِإَماُمُهْم  یٍّ ، َوأ   .١»َو

سـوی  اند که همگِی آنان به بیتم دوازده امام هدایت و از اهل«
ُنه نفـر از اوالد  و حسین و حسن و علی: کنند بهشت دعوت می
 ن علـی اسـتوالـِد ایشـا و امـام و .از دیگری حسین، یکی پس

  .»ایشان هستم و پیشوای علی و من امام و
کـه در ابتـدای روایـت آمـده کـه  از ایـن در این روایت، پـس

پـدر  و فرماید که امام دوازده امام هستند، می بیت پیامبر اهل
نیـز جـزو  که خود امیرمؤمنان است؛ درحالی ایشان علی

 جهـت وضـوح، نیـازی بـه امامان است که ازبـاب تغلیـب، بـه
روایات یادشده نشان چنین  هم. استثنای خود آن حضرت نیست

تـر بـر  دادِن جانـِب بـیش دهد مانعی ندارد که ازبـاب غلبـه می
یـا از اوالد  تر، بگوییم ائمـه دوازده نفرنـد از اوالد پیـامبر کم
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  ١.یا حتی از اوالد امیرمؤمنان و حضرت زهرا

                                                 
ای در لغت عرب یـا حتـی در یگـر  گونه به» تغلیب«گفتن براساس  شیوۀ سخن .1

بینیم خود احمدالحسـن، کـه مـدعی اسـت امـام  ها متعارف است که می زبان
وی در بیانیـۀ برائـت . سیزدهم است، از همین شیوه در سخنانش استفاده کرده

بـی جـّدی رسـول اللـه وذکرنـی فـی وصـّیته باسـمی  لقد بشـّرکم«: گوید می
» .فلقد أوصاکم بآبائی األئّمة االثنی عشـر وبی وبأبنائی االثنی عشر... وصفتی

مرا در وصیتش ذکر نموده  و همانا بشارت داده است به من جّدم رسول خدا و(
گانـه  وصیت نموده است شما را به پدرانم امامـان دوازده و... صفتم به اسمم و

تـوانیم بـه  عنـوان پاسـخ نقضـی، می بـه). ام گانـه بـه فرزنـدان دوازده به من و و
شیوه  به طرفدارانش بگوییم که اگر بخواهیم تغلیب را نپذیریم و احمدالحسن و

شما از روایات امام سیزدهمی استفاده کنـیم، مفـاد جملـۀ احمدالحسـن ایـن 
یکـی خـود بـه سـیزده مهـدی وصـیت نمـوده کـه  خواهد بـود کـه پیـامبر
که آنان چنـین  دوازده نفر دیگر که از اوالد اویند؛ درحالی احمدالحسن است و

ْصَحاَب اْلَیِمیِن﴾ «: گوید می المتشابهاتدر کتاب . پذیرند  ای را نمی نتیجه
َ
﴿ِإالَّ أ

وٰهؤالء مستثنون من الحساب، وهم المقّربون، وهم أصحاب الیمانی الثالثمئة 
وی در توضیح آیۀ اال اصحاب الیمین (» .المهدی وثالثة عشر أصحاب اإلمام

ــد می ــتند و و: گوی ــاب هس ــتثنای از حس ــان مس ــان آن ــد و مقرب ــحاب  ان اص
ایـن درحـالی ). انـد مهـدی گانه یمانی هستند که اصحاب امام سیزده سیصدو

نفـر اصـحاب  ٣١٣یکـی از  داند و است که احمدالحسن خودش را یمانی می
گونه که آنـان در  پوشی کنیم، آن اعدۀ تغلیب چشمحال اگر از ق و. زمان امام

کردند، الزمۀ عبارت وی این است که اصـحاب   روایات ائمۀ اثناعشر قبول نمی
نفـر دیگـر کـه از  ٣١٣همـراه  نفر باشند، احمدالحسـن بـه ٣١۴ زمان امام

  .اند اماِم زمان و اصحاب یمانی
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 روایات ازبابکارفته در این  که جمالت به شاهد دیگر بر این
کدام از این روایـات نیامـده امامـان  که در هیچ تغلیب است این

دوازده نفر از آنان از اوالد پیامبرند؛ بلکه همۀ این  و سیزده نفرند
  .که امامان دوازده نفرند تأکید دارد روایات بر این

  نقل به معنا و احتماِل تصحیف: پاسخ چهارم

بـت، در بسـیاری از ایـن احتمال تصحیف، یعنی اشـتباه در کتا
روایــات مطــرح اســت؛ چــون نســخ قــدیمی بــا دســت نوشــته 

گونه اشتباهات هنگاِم نوشـتن یـا هنگـاِم نقـِل  این و اند شده می
مضمون  و که گاهی راوی نقل به معنا داده؛ چنان شفاهی رخ می

اش نبـوده،  او چون عیِن عبارِت اماِم معصوم در حافظه. کرده می
با الفـاظ دیگـری تبیـین  و را در قالب دیگرمضموِن سخِن امام 

مثًال عیِن سخِن امام این بوده اسـت کـه امامـان . کرده است می
راوی . هسـتند یازده نفـر آنـان از اوالد پیـامبر و دوازده نفرند

 بدون التفاِت دقیق به الفاظ، مفاد آن را در قالب دیگری ریختـه
جاکـه  ازآن. مبرگوید امامـان دوازده نفرنـد از اوالد پیـا می و

کردن عیِن الفاِظ حدیث برای همگان مشکل بوده، ائمه بـه  نقل
در روایات، بـه جـواز  و اند اصحابشان اجازۀ نقل به معنا را داده

مسـلم از  ازجمله در روایتـی، محمـدبن. آن تصریح شده است
  :گوید می و کند سؤال می باقر امام
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ْسَمُع «
َ
زِ   ِمْنَك   َث یاْلَحدِ   أ

َ
ْنُقُص  ُد یَفأ

َ
َس یَ ُد َمَعانِ یَقاَل ِإْن ُکْنَت ُترِ . َوأ

ْ
  .١»ُه َفَال َبأ

. کنم کم مـی و هنگام نقل زیاد و شنوم حدیثی را از شما می«
  .»بگویی اشکالی ندارد و اگر معنای آن را قصد کنی: فرمود

اختالف نسِخ موجود در روایات، شاهد بر این مدعاست که 
ازبـاب . نـا رخ داده اسـتنقـل بـه مع و در روایات، تصـحیف
  :آمده است نقل از پیامبر نمونه، در روایتی به

  .»...دوازده نفر از اوالدم  و من« ٢؛»...یَعَشَر ِمْن ُوْلدِ  ْی اْثنَ و یِإنِّ «
  :گونه نقل شده همین روایت در کتاب دیگری این

َحَد و یِإنِّ «
َ
  .»...یازده نفر از اوالدم و من« ٣؛»...یَعَشَر ِمْن ُوْلدِ  أ

اخـتالف  و ر ذیل هرکدام از روایات، به موارد تصـحیفدکه 
  .تفصیل خواهیم پرداخت ها به موجود در نسخ

گونه کـه در  آنـ ممکن است کسی بگوید تصحیف  :اشکال
در روایاتی که مثِبـت دوازده امـام  ـرود  این روایات احتمال می
رود؛ بنابراین اگر احتمـال تصـحیف در آن  است نیز احتمال می

  .روایات را بدهیم، تعارضی میان این دو دسته روایات نیست
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اوًال سخن از امکاِن عقلِی وقوِع تصحیف نیسـت : پاسخ اشکال
تا بگوییم این احتمال در روایـات مثِبـت دوازده امـام نیـز احتمـال 

شواهد متعـدد بـر آن   و رود؛ بلکه سخن از امکان وقوع آن است می
وایاتی کـه مثِبـت دوازده امـام موجود است که چنین شواهدی در ر

گانه، وقوع تصـحیف  ثانیًا در روایاِت ائمۀ دوازده. است وجود ندارد
  .وجود ضرورت شیعه عادتًا محال است  و جهت تواتر آن به

  از امام زمان رجعت ائمه پس: پاسخ پنجم
که در زمان ظهور، رجعـت اتفـاق  روایات فراوانی داللت دارد بر این

حکومـت ائمـه   و عصر رجعت رحلت امام زمان از پس  و افتد می
 کفن  و دهد را غسل می است که امام زمان حسین  امام  و است

  .کنیم کند، که ذیًال به بخشی از این روایات اشاره می دفن می  و
ا َرَواُه لِ « )الف ـعِ یِد اْلَجلِ یِّ ُتُه َعِن السَّ یْ َوَرَو  یَوِممَّ ِق السَّ ِد َبَهـاِء یِل اْلُمَوفَّ

ْمـَر ُدنْ  یِّ نِ یْ ِد اْلُحَس یْبِن َعْبِد اْلَحمِ  یِّ ِن َعلِ یالدِّ 
َ
ْصـَلَح أ

َ
ْسَعَدُه الله ِبَتْقـَواُه َوأ

َ
اُه َیـأ

ْخَراُه، َرَواُه ِبَطرِ 
ُ
ٍد اْإلِ یَوأ ْرَفُعـُه ِإَلـی أحمـد ْبـِن یَ ، یِّ ادِ َیـِقِه َعْن أحمد ْبِن ُمَحمَّ

بِ 
َ
بِ یُعْقَبَة، َعْن أ

َ
َحقٌّ هِ  َعْبِد الله یِه، َعْن أ

َ
ْجَعِة أ . َنَعـْم : ؟ َقاَل َی ُسِئَل َعِن الرَّ

ُل َمْن : َل َلهُ یَفقِ  وَّ
َ
َثِر اْلَقاِئِم یَ ُن یْ اْلُحَس : ْخُرُج؟ َقاَل یَ َمْن أ

َ
: ُقْلـُت . ْخُرُج َعَلی أ

ُهْم؟ َقاَل  اُس ُکلُّ ْوَم َیـ: ِکَتاِبـهِ  یِفـ - َتَعاَلی -َبْل َکَما َذَکَر الله َال، : َوَمَعُه النَّ
ْفواًجا یْنَفُخ فِ یُ 

َ
ُتوَن أ

ْ
وِر َفَتأ   .١»ا َبْعَد َقْوٍم َقْومً  الصُّ
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دربارۀ رجعـت سـؤال شـد کـه آیـا حـق  صادق از امام«
اولـین : گفتـه شـد بـه آن حضـرت. آری: است؟ امام فرمود

حسـین کـه : شود چه کسـی اسـت؟ فرمـود که خارج می کسی
همـۀ ] ینحس امام[با او  و :گفتم .کند از قائم خروج می پس

گونـه کـه  نه، بلکه آن :؟ فرمود]کنند رجعت می [=مردم هستند 
ْفواًجـا یْنَفُخ فِ یُ ْوَم یَ  :فرماید خداوند در کتابش می

َ
ُتوَن أ

ْ
وِر َفَتأ  الصُّ

، یعنـی )آییـد گروه می گروه و شود روزی که در صور دمیده می(
  .»از گروهی گروهی پس

ْص  یُن فِ یْ ْقِبُل اْلُحَس یُ َو «) ب
َ
ـن ُقِتُلوا َمَعُه، َوَمَعُه َسـْبُعوَن َنبِ یَحاِبِه اّلذأ ا یًّ

ُن یْ ُکـوُن اْلُحَسـیَ ِه اْلَقاِئُم اْلَخاَتَم، فَ یْ ْدَفُع ِإلَ یَ َکَما ُبِعُثوا َمَع ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن، فَ 
  .١»)ُحْفَرِتهِ  یِبِه فِ  یَوارِ یُ َو (ُغْسَلُه َوَکْفَنُه َوَحُنوَطُه  یلِ یَ  یُهَو اّلذ
 آیـد انـد، می همراه اصحابش، که با او کشته شـده ین بهحس«
عمـران  بـن گونه کـه بـا موسـی همراه او هفتاد پیامبر است؛ آن و

 سـپارد قـائم خـاتم را بـه او می و .هفتاد پیـامبر مبعـوث شـدند
او را  و تحنیط اوسـت و دار غسل تکفین حسین است که عهده و

  .»پوشاند در قبرش می
                                                 

ـــی، حسن. 1 ـــلیمان،  بن حّل ــــرالبصائرس ـــی، ١٦٦ و ١٦٥، ص مختص ؛ مجلس
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پاسخ به شبهاتی که دربارۀ آن وجـود   و تفصیِل روایاِت رجعت
  ١.خواهد آمد» گانه دوازده مهدّیین«دارد در پاسخ به شبهۀ 

  نیامدِن ناِم اماِم سیزدهم در روایات: پاسخ ششم

بسیاری از روایاتی که داللت بر دوازده نفر بودن ائمـه دارد مشـتمل 
ای کـه هـیچ  گونـه نسـِب ایشـان اسـت؛ بـه  و بر اسامِی دوازده امام
گـذارد؛   وعام در هویِت دوازده امام بـاقی نمی ابهامی را برای خاص

اما در روایاتی که بر اثباِت اماِم سیزدهم استناد شده اسـت، هویـِت 
ای بــه  گونــه اشــاره هــیچ  و امــاِم ســیزدهم مشــخص نشــده اســت

از نسـل  گانـه امامان دوازده«اگر مقصود از . مشخصات وی ندارند
که شخص سیزدهمی بوده، مناسب بـود این بود » هستند پیامبر

گونـه کـه  که در همین روایـات، هویـت او مشـخص شـود؛ نـه آن
سؤال اساسی این است . گویند هویتش در حدیِث دیگری بیاید می

خصوصـیات   و که چرا اوًال در ایـن روایـات هـیچ سـخنی از اسـم
نفـر آمـده  دوازدهخصوصـیات   و سیزدهمی نیست، بلکه تنهـا نـام

کـدام نیامـده کـه امامـان  چرا در این روایات، در هـیچ ثانیاً   و است
کجـا نیامـده تعـداد  تنها در این روایات بلکه در هیچ نه. سیزده نفرند

جـا سـخن  تر از آن است؛ بلکه در همه کم  و تر امامان سیزده یا بیش
                                                 

  .١۶٩ص . 1
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از دوازده نفــر بــودن ایشــان اســت؛ حتــی در همــین روایــاتی کــه 
  .د اثبات امام سیزدهمی هستندمورداستناد کسانی است که درصد

  دانند هشدار ائمه به آمدِن گروهی که امامان را سیزده نفر می: پاسخ هفتم

در برخی روایات، به این اشاره شده است که گروهـی در عصـر 
کـه  از ایمان خارج خواهند شد به این و غیبت پدید خواهند آمد

دهنـد؛  تر سـرایت مـی بیش و مهدویت را به سیزده و امر امامت
، کــه در مقدمــه اشــاره صــادق ازجملــه در روایتــی از امــام

  :کردیم، آمده است
ا َغ ... « مَّ

َ
َبُهُم یَ َسی، َفِإنَّ الْ یَبُة عِ یْ َوأ ُه ُقِتَل، َفَکذَّ نَّ

َ
َفَقْت َعَلی أ َصاَری اتَّ ُهوَد َوالنَّ

َه َلُهْم ِک َوما َقَتُلوُه َوما َصَلُبوُه َولٰ   :ِبَقْوِلهِ  ـَعزَّ َوَجلَّ  ـالله  َبـُة یْ َغ  َك ، َکـٰذلِ  ْن ُشبِّ
َة َسُتْنِکُرَها ِلُطوِلَها، َفِمْن َقاِئٍل  مَّ

ُ
ُه َلْم : ُقوُل یَ اْلَقاِئِم، َفِإنَّ اْأل  یْفَتـرِ یَ وَلْد، َوَقاِئٍل یُ ِإنَّ

ُه ُوِلَد َوَماَت، َوَقاِئٍل : ِبَقْوِلهِ  َوَقاِئـٍل ًمـا، یاَن َعقِ َعَشَرَنا کَ  َی ِإنَّ َحادِ : ْکُفُر ِبَقْوِلهِ یَ ِإنَّ
ُه   :ِبَقْوِلِه   ْمُرُق یَ  ی ِإَلی َثاِلَث َعَشَر َفَصاِعًدا،یَ ِإنَّ الله ِبَدْعَواُه  یْعصِـیَ َوَقاِئٍل  َتَعدَّ

نَّ ُروَح اْلَقاِئِم 
َ
  .١»... ِرهیْ َکِل َغ یْ هَ  یْنِطُق فِ یَ أ

 ایـن اما همانندِی غیبت آن حضـرت بـا غیبـت عیسـی  و ...«

شته شده است؛ که او ک ردند بر اینکنصاری اتفاق   و هودیکه است 
 ا َقَتُلـوهُ َمـَو ب فرمـود یذکن قوِل خود آنان را تیتعالی با ا اما خدای
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َه َلُهْم لٰ َو  ا َصَلُبوهُ مَ َو  به دار نیاویختند، لکن امر   و او را نکشتند(  ِکْن ُشبِّ
ت ن امـیـرا ایز. ن استیز چنیبت قائم نیغ  و )بر ایشان مشتبه شد

د او یـای گو ندهیپس گو. ندک ار میکواسطۀ طول مدتش آن را ان به
 دنیـا آمـده د او بـهیدروغ گو گر بهیای د ندهیگو  و متولد نشده است

ن یازدهمیدیگری با این سخنش کافر شود که گوید   و مرده است  و
ن یـالم از دکـن یـگـر بـا ایای د ندهیگو  و م بوده استیما ائمه عق

 ده اسـتیتـر رسـ شیا بیـزده یئمـه بـه سـه تعـداد اکخارج شود 
د روِح یـگو  و تعالی پرداختـه نافرمانِی خدای  گر بهیای د ندهیگو  و

  .»دیگو گری سخن مییقائم در جسِد د
سـخن از مشـکالِت عصـِر  صـادق در این روایت، امـام

هایی که در موضوع مهدویت بـه انحـراف کشـیده  گروه و غیبت
ملۀ منحرفان، که حضـرت آنـان ازج و اند میان آورده شوند به می
 گوینـد امامـت اند، کسـانی هسـتند کـه می نامیده» مارقین«را 
آیـا . کنـد تر نیز سـرایت می مهدویت به فرد سیزدهمی یا بیش و

  پیروانش مصداق این حدیث نیستند؟ و احمدالحسن

  نقد و بررسی روایات شبهه سیزده امام
یروانش در اثباِت پ و آوریم که احمدالحسن اکنون روایاتی را می

هـا  آن امـام سـیزدهم اسـت بـه و که او حجت این و امامِت وی
  .تفصیل دربارۀ هرکدام سخن خواهیم گفت به و اند استناد کرده
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  روایت اول

ُبو َعلِ «
َ
ْشَعرِ  یٍّ أ

َ
ِد اللـِه، َعـِن اْلَحَسـِن ْبـِن ُموَسـی ْیـ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعبَ یُّ اْأل

اِب، َعْن َعلِ  ْبِن اْلَحَسِن ْبـِن ِرَبـاٍط، َعـِن اْبـِن  یِّ ْبِن َسَماَعَة، َعْن َعلِ  یِّ اْلَخشَّ
ذَ 
ُ
َبا َجْعَفٍر : َنَة، َعْن ُزَراَرَة َقاَل یْ أ

َ
َمـاَم ِمـْن آِل :  ُقوُل یَ َسِمْعُت أ اِالْثَنـا َعَشــَر اْإلِ

ٌث ِمْن ُوْلِد َرُسوِل الله َوُوْلِد َعلِ  ُهْم ُمَحدَّ ٍد ُکلُّ ِبـ یِّ ُمَحمَّ
َ
َطاِلـٍب، َفَرُسـوُل  یْبِن أ

  .١»ُهَما اْلَواِلَداِن  یٌّ الله َوَعلِ 
دوازده امـام از : فرمـود مـی باقر  ُزراره گوید شنیدم که امام«
ث آل اند،  طالب ابی بن علی  و غمبریاز اوالد پ  و محمد همگی محدَّ

  .»علی دو پدرند  و غمبریپس پ
به ایـن روایـت اسـتناد  ٢المتشابهاتاحمدالحسن در کتاب 

نیز به  ٣از طرفدارانش ازجمله ضیاءالزیدی که برخی کرده؛ چنان
شکل استدالل آنان به روایت یادشده از ایـن . اند آن استناد کرده

انـد کـه  قرار است که در روایت، امامان دوازده نفر دانسته شـده
گوید یا بـه آنـان الهـام  اند، یعنی َمَلک با آنان سخن می محدث

هسـتند؛  امیرمؤمنـان و د پیامبرهمگی از اوال و شود، می
 حضــرت علــی و بنــابراین تعــداد امامــان از اوالد پیــامبر
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 فرزنــد پیــامبر چــون حضــرت علــی و دوازده نفـر اســت
شدِن آن حضرت به این عـدد،  خودشان نیستند، پس با اضافه و

 .شود تعداد ائمه سیزده نفر می

  پاسخ روایت اول

بـابی وارد شـده کـه عنـوانش  در کافیاین روایت در کتاب  اوالً 
باب ما جاء فی االئمة االثنی «اثبات دوازده امام است، با این عنوان 

بنـا بـر ایـن . »)گانه وارد شده چه در امامان دوازده باِب آن( عشر
معنا ندارد در این باب روایتی بیاید که مفاد آن اثبات سیزده امام 

روشـن  و ودهگونه نبـ این حداقل برداشت خود کلینی و باشد
دانند کـه  است که روایت ازباب تغلیب است؛ چون همگان می

روایات فقط در مقـام  و نیستند از اوالد پیامبر امیرمؤمنان
 که مسیر امامت در اوالد پیامبر این و اثبات دوازده امام است

  .نه در جای دیگر و است حضرت علی و
یًا احتمال سـهوثانیًا  ی در کتابـت خطـا و در این روایت، قو

ــی ــیخ حــدیث م ــت را ش ــین روای ــون هم ــد رود، چ از  مفی
اخبـار عیـون در  صـدوق  شیخ و ارشاددر کتاب  کلینی  شیخ
ای نقل کرده است که احتمال سیزده امام  گونه با همین سند به الرضا

 من ولد رسول الله«جای  به مفید  شیخ ارشاددر . در آن منتفی است
کـه » احـد عشـر مـن ولـده  و طالب ابی بن علی«گونه آمده  این» ولد علی  و
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شود کـه دوازده امـاْم حضـرت  صورت معنای روایت این می دراین
 رســول خــدا  و انــد یــازده نفــر از اوالد آن حضــرت  و علــی

مـتن روایـت، . ها هستند، یعنی والـد یـازده امـام والد آن علی  و
  :از این قرار است ارشاد، در مفید  مطابق نقل شیخ

ْخَبَرنِ : دیخ المفیقال الش«
َ
ِد ْبِن  یأ ُبو اْلَقاِسِم َعْن ُمَحمَّ

َ
بِ یَ أ

َ
 یْعُقوَب، َعْن أ

ْشَعرِ  یٍّ َعلِ 
َ
اِب، یْ ، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُعبَ یِّ اْأل ِد اللِه، َعِن اْلَحَسِن ْبِن ُموَسی اْلَخشَّ
ذَ  ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِرَباٍط، َعْن  یِّ ْبِن َسَماَعَة، َعْن َعلِ  یِّ َعْن َعلِ 

ُ
َنَة، َعْن یْ ُعَمَر ْبِن أ

َبا َجْعَفرٍ : ُزَراَرَة َقاَل 
َ
ـٍد :  ُقوُل یَ  َسِمْعُت أ اِالْثَنـا َعَشــَر األئّمـة ِمـْن آِل ُمَحمَّ

ُهْم  ٌث   ُکلُّ بِ  یُّ ، َعلِ  ُمَحدَّ
َ
َحَد َعَشَر ِمْن ُوْلِدِه، َوَرُسوُل الله َوَعِلـ یُبِن أ

َ
 یٌّ َطاِلٍب َوأ

  .١»ُهَما اْلَواِلَداِن 
دوازده امـام از : فرمود می باقر ُزراره گوید شنیدم که امام«
ثمحمد همگی  آل یـازده  و طالب ابی بن علی] و آنان. [اند محدِّ

  .»اند علی دو پدر ایشان و رسول خدا و نفر از اوالد اویند
حضـرت  و در این روایت، مقصود این اسـت کـه پیـامبر

. هسـتند ــ نـانغیـراز امیرمؤمـ دو پدر یـازده امـام  علی
نقل کرده  عیون اخبار الرضادر  صدوق همین روایت را شیخ

ِبـ یِّ ِمْن ُوْلِد َرُسوِل الله َوُوْلِد َعِلـ«جای  در آن به و است
َ
 »َطاِلـٍب  یْبـِن أ
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ِبـ یُّ َبْعَد َرُسوِل الله َوَعِلـ«آمده است که 
َ
؛ یعنـی »َطاِلـٍب ِمـْنُهْم  یْبـُن أ

ث امامان دوازده  هسـتند از پیـامبر انـد، پـس گانه، کـه محـدَّ
چنـین در نقـل  هـم. یکـی از آنـان اسـت ابوطالب بن علی و

نیامـده » ُهَمـا اْلَواِلـَداِن  یٌّ َوَرُسـوُل اللـه َوَعِلـ«جملۀ  صدوق شیخ
  :گونه است ، اینصدوق شیخروایت، مطابق نقل . است
ُد ْبُن َعلِ « َثَنا ُمَحمَّ ثَ : ِه َقاَل یْ َلَو یَماِج  یٍّ َحدَّ ُد ْبُن َحدَّ : َقاَل  یُّ نِ یْ ْعُقوَب اْلُکلَ یَ َنا ُمَحمَّ

ُبو َعلِ 
َ
َثَنا أ ْشَعرِ  یٍّ َحدَّ

َ
ِد اللـِه، َعـِن اْلَحَسـِن ْبـِن ُموَسـی یْ ِن ْبِن ُعبَ یْ ، َعِن اْلُحَس یُّ اْأل
اِب، َعْن َعلِ  بِ  یِّ ْبِن َسَماَعَة، َعْن َعلِ  یِّ اْلَخشَّ

َ
ِن اْبِن ِه، عَ یْبِن اْلَحَسِن ْبِن رَباٍط، َعْن أ

ذَ 
ُ
عْ یْ أ

َ
َبا َجْعَفٍر : َن َقاَل یَ َنَة، َعْن ُزَراَرَة ْبِن أ

َ
َنْحُن اْثَنا َعَشَر ِإَماًما ِمْن آِل :  ُقوُل یَ َسِمْعُت أ

ُثوَن َبْعَد َرُسوِل الله، َوَعلِ  ُهْم ُمَحدَّ ٍد، ُکلُّ بِ  یُّ ُمَحمَّ
َ
  .١»َطاِلٍب ِمْنُهْم  یْبُن أ

مـا دوازده : فرمـود می قربـا شنیدم که امـام: ُزراره گوید«
ث امام از آل از  انـد، پـس محمد هستیم که همگِی ایشـان محـدِّ
  .»طالب از ایشان است ابی بن علی و رسول خدا
گونه که معلوم است، این روایت با یک سلسلۀ سـند، بـه  همان

که ایشان نیـز از ـ  مفید  شیخسه شکل نقل شده که مطابق نقل 
، صـدوق  چنین مطابِق نقِل شیخ هم  وـ کند  نقل می کلینی  شیخ
عکس مثِبت دوازده  وجه داللتی بر سیزده امام ندارد؛ بلکه به هیچ به
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نیز، برفرض که تصحیف  کلینی  شیخبراساس نقل   و امام است
  .نشده باشد، روایت ازباب تغلیب است

ــاً  ــن ثالث ــِت احمدالحس ــابِق برداش ــت، مط ــن روای ــاد ای  مف
اسـت؛ چـون در ایـن  میرمؤمنـانطرفدارانش، نفـِی امامـت ا  و

 اند در دوازده نفر که از اوالد پیـامبر روایات، امامان منحصر شده
الزمۀ قول آنان این است که دوازده امام . هستند حضرت علی  و

 حضـرت علـی  و ، که اولـین فرزنـد پیـامبرحسن  از امام
اگـر ایـن ادعـا را . به احمدالحسن پایـان یابـد  و است، شروع شود

شـود کـه امامـِت اولـین امـاِم شـیعه  یریم، این سؤال مطرح میبپذ
کجای این روایت است؟ چون در روایت که ) حضرت علی  (=

ــامبر  و نیامــده امامــان ســیزده نفرنــد  دوازده نفرشــان از اوالد پی
  .هستند، بلکه تأکید شده که دوازده نفرند حضرت علی  و

  روایت دوم

ُد ْبُن « اِب، َعِن اْبِن َسَماَعَة، َعـْن ی، َعْن عَ یَ ْح یَ ُمَحمَّ ٍد اْلَخشَّ ْبِد الله ْبِن ُمَحمَّ
ذَ  یِّ َعلِ 

ُ
َبـا : َنـَة، َعـْن ُزَراَرَة َقـاَل یْ ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِرَبـاٍط، َعـِن اْبـِن أ

َ
َسـِمْعُت أ

ٌث ِمـْن :  ُقوُل یَ  َجْعَفرٍ  ُهـْم ُمَحـدَّ ـٍد ُکلُّ َماَم ِمـْن آِل ُمَحمَّ ْلـِد ُو   اِالْثَنا َعَشَر اْإلِ
  .1»َما اْلَواِلَداِن هُ  یٌّ ، َوَرُسوُل الله َوَعلِ یٍّ َوِمْن ُوْلِد َعلِ   الله  َرُسوِل 
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دوازده امـام از آل : مـي فرمـود امام باقر: راره گوید شنیدمُز «
ــدان رســول خــداهمگــی محدَّ  محمــد ــد و از فرزن و از  ثن

  .»دو پدرند باشند، و پیغمبر و علی فرزندان علی
  دوم پاسخ روایت

در همان بابی آورده که روایت قبـل را  کلینی  شیخاین روایت را نیز 
چـون  راوی حـدیث نیـز هـم  و متن حدیث همان متن اسـت. آورده

روایت قبل ُزراره است؛ بنابراین همان روایت اسـت بـا سلسـۀ سـند 
  .چه در روایت قبل گفتیم در این روایت نیز جاری است آن  و دیگر

  روایت سوم
» عشــر یاألئّمة االثن یما جاء ف«ایت، که روایت هشتم ازباب در این رو

سؤاالت مختلفـی  است، فردی یهودی از امیرمؤمنان کافیکتاب 
  :گوید می  و کند پرسد؛ ازجمله از تعداد امامان سؤال می می

ْخِبْرنِ ... «
َ
ِة َکْم َلَها ِمْن ِإَماٍم ُهًدیَعْن هٰ  یأ مَّ

ُ
ْخِبْرنِ و ؟ِذِه اْأل

َ
ـٍد یِّ َنبِ َعْن  یأ ُکْم ُمَحمَّ

 
َ
ةِ  یَن َمْنِزُلُه فِ یْ أ ْخِبْرنِ و ؟اْلَجنَّ

َ
ةِ  یَمْن َمَعُه فِ  یأ مِ  ؟اْلَجنَّ

َ
ِذِه ِإنَّ ِلٰه  :َن یُر اْلُمْؤِمنِ یَفَقاَل َلُه أ

ِة اثْنَ  مَّ
ُ
ا َمْنِزُل َنبِ و ،یُهْم ِمنِّ َو  ،َهایِّ ِة َنبِ یَّ ُهًدی ِمْن ُذرِّ  اَعَشَر ِإَمامً  ْی اْأل مَّ

َ
ِة َففِ  یَنا فِ یِّ أ  یاْلَجنَّ

ْفَضِلَها
َ
ِة َعْدٍن و أ ْشَرِفَها َجنَّ

َ
ا َمْن َو  ،أ مَّ

َ
ُؤَالِء اِالثَْنـا َعَشـَر ِمـْن َها َفهـیفِ   َمْنِزِلهِ   یفِ   َمَعهُ   أ

ُهْم َو  ،ِتهِ یَّ ُذرِّ  مُّ
ُ
ُتُهْم َو  أ ِهْم َو  َجدَّ مِّ

ُ
مُّ أ
ُ
َحٌد یْشَرُکُهْم فِ یَ َال  ،ُهْم یُّ َذَرارِ و أ

َ
  .١» َها أ
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ن امـت چنـد امـاِم یـبه من خبر بده که ا: هودی گفتیسپس «
جای بهشـت کغمبرتان به من بگو که منزلش در یاز پ  و هادی دارد

 رمؤمنـانیاند؟ ام انکیبه من بگو همراهان او در بهشت   و است
هـادی دارد، از نسـل  ن امـت دوازده امـاِم یـا: در پاسخ او فرمـود

 نیامبر مـا در بهتـریاما منزل پ  و .آنان از نژاد من هستند  و امبرشیپ
امـا   و .اسـت» جنـت عـدن«نـام  ن مقام بهشـت بـهیتر فیشر  و

ن دوازده تـن از نسـل او باشـند بـا یهمراهان او در آن منـزل، همـ
 ]جه یدخ  [=ها  مادِر مادر آن  و ]آمنه   [=ها  جدۀ آن  و مادرشان

  .»ت نداردکشان در آن منزل شریگر با ایسی دک. شانیاوالد ا  و
، به این روایت اسـتناد ١المتشابهاتاحمدالحسن، در کتاب 

چـون روایـات قبـل  کیفیت استدالل او به این روایت هم و کرده
جزو دوازده امـام از ذریـۀ  گوید امیرمؤمنان است که وی می

  .ین امام خودش استمنتیجتًا دوازده و نیست پیامبر

  پاسخ روایت سوم

از  دو روایـت قبـل، امامـاِن پـسچون  در این روایت نیز هم اوالً 
وقتی فـردی . نه سیزده نفر  و اند در دوازده نفر منحصر شده پیامبر

 از تعداد ائمـۀ بعـداز پیـامبر ــکه در دایرۀ اسالم نیست  ـیهودی 
                                                 

  .١٥٨، سؤال ٤، ج المتشابهاتاحمدالحسن، . 1



  59  امامان بودن زدهيس: اول ةشبه

کـه  ــبـه امامـت خودشـان  پرسد، معنا ندارد که امیرمؤمنان می
واقـع سـیزده نفـر تعداد امامان در   و اشاره نکنندـ اولین امام هستند 

ــد ــت  و باش ــر اس ــان دوازده نف ــدد امام ــد ع  آن حضــرت بفرماین
فرمایند دوازده  که حضرت می خودشان را استثنا کنند؛ بنابراین این  و

چـون دیگـر روایـات، ازبـاب تغلیـب  ، همنفرند از اوالد پیامبر
چون نزد همگان معلـوم بـوده کـه خـوِد حضـرت از اوالد   و است
کـه الزمـۀ  ضـمن ایـن. زی به استثنا نبوده استنیستند نیا پیامبر

  .است برداشت احمدالحسن نفِی امامت امیرمؤمنان
، روایت مربـوط بـه کافیدر روایت پنجِم همین باب از  ثانیاً 

به شکلی متفـاوت از روایـت  و سؤاالت یهودی به سندی دیگر
از اوالد امامــان کــه  ســخنی از ایــن و هشــتم نقــل شــده اســت

بـه روایت یاد شـده . میان نیامده است در آن به هستند پیامبر
  :گوید این شکل نقل شده که یهودی به آن حضرت می

ْخِبْرنِ ... «
َ
ٍد َکْم َلُه ِمْن ِإَماِم  یأ   یفِ و ؟َعْدٍل   َعْن ُمَحمَّ

َ
ٍة  یِّ أ َمْن و  ؟ُکوُن یَ َجنَّ

ِتهِ  یَمَعُه فِ   َساَکَنهُ  ٍد اْثنَ ِإنَّ ِلُم   ،ّی ا َهاُرونِ یَ  :َفَقاَل  ؟َجنَّ َعَشَر ِإَمـاَم َعـْدٍل َال  ْی َحمَّ
ُهْم ِخْذَالُن َمْن َخَذَلُهْم یَ  ُهـْم و ،ِبِخَالِف َمـْن َخـاَلَفُهْم   ْسَتْوِحُشوَن یَ َال و ،ُضرُّ ِإنَّ
ْرَسُب یالدِّ  یفِ 

َ
َواِس   ِمَن اْلِجَباِل   ِن أ ْرِض  یفِ  یالرَّ

َ
ٍد فِ و ،اْأل ِتهِ  یَمْسَکُن ُمَحمَّ   َجنَّ

ولٰ 
ُ
َماَم اْلَعْدَل  ْی ِئَك اِالْثنَ َمَعُه أ   .١»َعَشَر اْإلِ
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] نیجانشـ  و عنوان وصی به[محمد چند امام عادل : به من بگو«
چـه اشخاصـی همـراه او در آن   و دام بهشـت اسـتکاو در   و دارد

محمد دوازده امام ! ای هارونی: ونت دارند؟ علی فرمودکبهشت س
 انی نرسـدیها ز ند، به آنکرها   و شان را واگذاردیه اکه هرکعادل دارد 

های  وهکن از یدر امر د  و نندکها از مخالفِت مخالفان وحشت ن آن  و
ونت محمد در بهشِت خود کمحل س  و .ن استوارترندیپابرجا در زم

  .»ن دوازده امام عادل باشندیان او همیهمراه  و اوست
پدر   (= ١بابویه بن علی التبصرة  و االمامةکه همین روایت در  چنان

 ،٣صـدوق الـدین کمال، ٢مسعودیاثبات الوصیة ، )صدوق  خشی
ها این اسـت کـه  مضمون همۀ این نقل  و نقل شده ٤نعمانی الغیبة  و

دوازده امـام عـادل  از پیامبر فرمایند پس امام در پاسخ یهودی می
در  ن پیـامبرنانشـی گانـه هـم همـین امامـان دوازده  و خواهند بود

کـه ــ » هـایّ ة نبّیـمـن ذّر «جملـه  کـدام در هیچ  و بهشت عدن هستند
نیامـده؛   ــ  اسـت مفادش بـودِن دوازده امـام از فرزنـدان پیـامبر

  .رود می نقل به معنا در روایت  و بنابراین احتمال تصحیف
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ذیـل ایـن روایـت  کـافیدر شـرحش بـر  مجلسی عالمه
  :جز تغلیب مطرح کرده است؛ ازجمله احتماالت دیگری را به

دیگـر  و اهدۀ علـم امیرمؤمنـانفرد یهودی بـا مشـ) الف
آثاری که داللـت بـر امامـت آن حضـرت داشـت، امامـت آن 
حضرت برایش ثابت شده بود؛ بنابراین گویـا امامـت حضـرت 

امام بقیۀ ائمه  و از بقیۀ امامان پرسیده است و برایش معلوم بوده
در حقیقـت، مقصـود . هستند اند که از ذریۀ پیامبر را فرموده

گانـه از ذریـۀ  اسـت کـه تتمـۀ امامـاِن دوازده حضرت این بـوده
  .ذریۀ خود آن حضرت هستند و پیامبر
نحو استعمال مجازی، عترت باشـد یـا  مقصود از ذریه، به) ب

 مجازی باشد، چون پیـامبر  و مقصود از والدت اعم از حقیقی
 مربی که پیامبر به امیرمؤمنان ویژه نسبت پدر امت است؛ به

ــو  و ــامبر. انــد دهمعلــم آن حضــرت ب ــار پی ــه ایــن اعتب پــدر  ب
اسـد  بنت درمورد فاطمه که پیامبر هستند؛ چنان امیرمؤمنان

در دیگر روایـات نیـز آمـده اسـت   و .، یعنی مادرم»امی«فرمودند 
ــامبر  دو پــدر امــت هســتند، چــون علــم امیرمؤمنــان  و پی

بنابراین بـا . است ها رسیده حکمت ازطریق این دو بزرگوار به آن  و
  ١.باشند فرزند پیامبر شود امیرمؤمنان عالقۀ مجاز می
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  روایت چهارم
ُد ْبُن « ِد ْبِن اْلُحَسـیَ ْح یَ ُمَحمَّ ِبـیْ ی، َعْن ُمَحمَّ

َ
 یِن، َعـِن اْبـِن َمْحُبـوٍب، َعـْن أ

بِ 
َ
ْنَصارِ  یاْلَجاُروِد، َعْن أ

َ
 َدَخْلُت َعَلی: َقاَل  یِّ َجْعَفٍر، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الله اْأل

ْوِص یفِ   َها َلْوٌح یْ َد یَ َن یْ َفاِطَمَة َوبَ 
َ
ْسَماُء اْأل

َ
َعَشـَر  ْی اِء ِمْن ُوْلِدَها، َفَعَدْدُت اْثنَ یَ ِه أ

ٌد َوَثَالَثٌة ِمْنُهْم َعلِ    .١»یآِخُرُهُم اْلَقاِئُم، َثَالَثٌة ِمْنُهْم ُمَحمَّ
. دمیرسـ خدمت فاطمـه: دیعبدالّله انصاری گو جابربن«

. ا از فرزندان او در آن بودیهای اوص ه نامکبود در برابرش لوحی 
سـه محمـد . ها قائم بـود آخر آن. من شمردم، دوازده نفر بودند

  .»سه علی و ها بود ان آنیدرم
، احمدالحسن به این روایت اسـتدالل المتشابهاتدر کتاب 

. چون استدالل به روایات پیشین اسـت استدالل وی هم ٢.کرده
 روی حضرت زهـرا گوید روبه که میـ وی این سخن جابر را 

 لوحی بود که در آن اسامی اوصیای از فرزندان آن حضرت بـود
دلیل بر این گرفته که آنان ـ من آنان را شمردم دوازده نفر بودند  و

ــا ضــمیمۀ  دوازده نفــر از اوالد حضــرت زهــرا هســتند کــه ب
نیستند، سیزده نفر  که از اوالد حضرت زهرا حضرت علی

ویژه که در روایت آمده است سه نفـر از آنـان علـی  به. شوند می
 ــ هـادی امام و ،رضا ، امامسجاد یعنی امامـ  بودند

                                                 
  .۵٣٢، ص ١ ، ج کافییعقوب،  کلینی، محمدبن. 1
  .١٨٠، ١۵٨، ١۵۵، سؤال ۴، ج هاتالمتشاباحمدالحسن، . 2



  63  امامان بودن زدهيس: اول ةشبه

جزو این دوازده نفر نیسـتند  شود حضرت علی که معلوم می
  .ها علی بود شد چهار نفر آن وِاّال گفته می

  پاسخ روایت چهارم

عیون اخبـار   و نالدی کمالدر  روایت یادشده را شیخ صدوق اوالً 
تـوان از آن سـیزده   وجـه نمی هـیچ ای نقل کرده که به گونه ، بهالرضا

» مـن ولـدها«، عبارت صدوق  در نقل شیخ. امام برداشت نمود
» اربعـة مـنهم علـی«، »ثالثة منم علـی«جای  که به نیامده است؛ چنان

فقط آمده  آمده است، یعنی در روایِت مطابِق نقِل شیخ صدوق
کـه آنـان از اوالد  سـخنی از ایـن  و نان دوازده نفر بودنـداست که آ

ها علی  سه نفر آن«جای  به  و میان نیامده هستند به حضرت زهرا
روایت، طبـق . »چهار نفر آنان علی بودند«آمده است که » بودند

  :، از این قرار استنقل شیخ صدوق
َثَنا اْلُحَس « بِ : َس َقاَل یُن ْبُن أحمد ْبِن ِإْدرِ یْ َحدَّ

َ
َثَنا أ ِد  یَحدَّ َعْن أحمد ْبِن ُمَحمَّ

ِإْبَراهِ یْبِن عِ  ِبـیَم ْبِن َهاِشٍم، َجمِ یَسی َو
َ
 یًعـا َعـِن اْلَحَسـِن ْبـِن َمْحُبـوٍب، َعـْن أ

بِ 
َ
ْنَصـارِ  یاْلَجاُروِد، َعْن أ

َ
َدَخْلـُت َعَلـی : َقـاَل  یِّ َجْعَفٍر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الله اْأل

ْوِص یفِ   َها َلْوٌح یْ َد یَ َن یْ َفاِطَمَة َوبَ 
َ
ْسَماُء اْأل

َ
َعَشَر اْسـًما آِخـُرُهُم  ْی اِء، َفَعَدْدُت اْثنَ یَ ِه أ

ٌد  ْرَبَعٌة ِمْنُهْم َعلِ اْلَقاِئُم، َثَالَثٌة ِمْنُهْم ُمَحمَّ
َ
ْجَمعِ یْ َصَلَواُت الله َعلَ  یٌّ َوأ

َ
  .١»َن یِهْم أ

                                                 
، عیون أخبار الرضـا؛ همو، ٣١٣، ص ١ ، ج الدین کمال،  علی صدوق، محمدبن. 1

  .٤٧، ص ١ ج 
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. دمیرسـ خدمت فاطمـه: دیعبدالّله انصاری گو جابربن«
من شـمردم، . ا در آن بودیهای اوص ه نامکرابرش لوحی بود در ب

هـا  ان آنیـسه محمـد درم. ها قائم بود دوازده نفر بودند، آخر آن
  .»، صلوات الله علیهم اجمعینچهار علی و بود

نقل به معنا باشد یـا در آن  کافیبنابراین ممکن است روایت 
ــد ــیخ. تصــحیف رخ داده باش ــل ش ــاس نق ــدوق براس ، ص

مـن الیحضـر که در  ونه داللتی بر سیزده امام ندارد؛ چنانگ هیچ
نیـز  محـدث اربلـی ٣ الغمـة کشـف و ،٢مفیـد ارشـاد، ١صدوق

کـه از اوالد حضـرت  ایـن و آمده است» اربعـة«، »ثالثة«جای  به
  .هستند، ممکن است ازباب تغلیب باشد زهرا

ممکن است ازباب تغلیب باشد، چون مهم درنظـر جـابر  ثانیاً 
همگـان   و بـرای وی که امامـت حضـرت علـی به این وجهبات  ـ

کـه  ایـن  و دادن از امامت دیگر ائمه بـوده اسـت  خبر ـمعلوم بوده 
بـه . از نسل امیرمؤمنـان  و هستند آنان از اوالد حضرت زهرا

را از آنان استثنا نکـرده  همین جهت، ازباب تغلیب امیرمؤمنان
کـه سـه نفـر آنـان علـی آمده است  کافیکه در نقل  اما این. است

                                                 
  .١٨٠، ص ٤ ، ج من ال یحضره الفقیههمو، . 1
  .٣٤٦، ص ٢، ج ارشادمحمد،  مفید، محمدبن. 2
  .٤٤٨، ص ٢، ج الغّمة کشفعیسی،  بن اربلی، علی. 3
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بودند، ممکن است باز درنظِر جابر معرفِی امامان غیراز حضـرت 
بوده باشد، چون امامت آن حضرت برای همگان واضـح  علی
مهم معرفِی دیگر امامان بوده که با نام علـی در آن صـحیفه   و بوده

آن   و جـا مطـرح اسـت احتمال دیگری نیـز در ایـن. مذکور بودند
در سومین روایت  که مفاد لوح حضرت زهرا ه اینب که باتوجه این

 در آن نـام علـی  و از جـابر نقـل شـده اسـت کافیهمین باب 
هـا  آمـده اولـین آن پیـامبر جای آن خطـاب بـه بلکه به  ـنیامده 

بنابراین شاید مقصود جابر این بـوده ـ است » )وصیِّ تو(وصیک «
خـود   و انـد است که خصوص نام علی در آن لوح سـه نفـر بـوده

با عنوان وصـیِّ   و اند با نام علی در آن حدیث نبوده امیرمؤمنان
  .از آن حضرت یاد شده است پیامبر

  روایت پنجم

ُد ْبُن « ِد ْبـِن اْلُحَسـیَ ْح یَ ُمَحمَّ ِد ْبِن أحمد، َعْن ُمَحمَّ ِبـیْ ی، َعْن ُمَحمَّ
َ
 یِن، َعـْن أ

بِ َعْن َعْمِرو ْبِن َثاِبٍت،  ١یِّ د اْلُعْصُفورِ یَسعِ 
َ
بِ  یَعْن أ

َ
: َجْعَفٍر َقـاَل  یاْلَجاُروِد، َعْن أ

                                                 
آمده است » عصفری«در برخی دیگر  و» عصفوری« کافیهای  در برخی نسخه. 1

اصل عباد ابی سعید ظاهرًا صحیح است، چون همین روایت در » عصفری« و
با عین همین الفـاظ ـ چاپ شده است  اصول ستة عشرکه در ضمن ـ  عصفری

ثبت شده است » عصفری«که در کتب رجال نیز  ؛ چنان)١٤٠ص (آمده است 
ـــال: ک.ر( ـــ رج ـــم ٢٩٣، ص یالنجاش ـــت؛ ٧٩٣، رق ـــی، الفهرس ، طوس

  ).٥٤١، رقم ٣٤٣حسن، ص ال محمدبن
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ْنـَت یَعَشَر ِمْن ُوْلدِ  ْی َواْثنَ  یِإنِّ :  َقاَل َرُسوُل الله
َ
ْرِض  یُّ ا َعِلـَیـ، َوأ

َ
 یْعِنـیَ [ِزرُّ اْأل

ْوَتاَدَها َوِجَباَلَها
َ
ْن َتِس ] أ

َ
ْرَض أ

َ
ْوَتَد اللُه اْأل

َ
ْهِلَها، َفِإَذا َذَهَب ایِبَنا أ

َ
ِالْثَنا َعَشــَر َخ ِبأ

ْهِلَها َوَلْم  یِمْن ُوْلدِ 
َ
ْرُض ِبأ

َ
  .١»ْنَظُروایُ َساَخِت اْأل

تـو، ای   و دوازده تـن از فرزنـدانم  و مـن: فرمود رسول خدا«
ن را یسبب ما زم ن هستیم که خداوند بهیهای زم وهک  و ها خیعلی، م

ندانم از هرگاه دوازده نفر از فرز  و .کرده تا اهلش را فرونَبَرد وبک خیم
  .»مهلت داده نشوند  و ن اهلش را فروَبَردیا بروند، زمیدن

بـه ایـن روایـت اسـتناد  المتشابهاتاحمدالحسن در کتاب 
وی . چون استدالل به روایات قبـل اسـت استداللش هم ٢.نموده

دوازده نفر   و من: فرماید می که پیامبرـ این قسمت از حدیث را 
دلیل بـر آن دانسـته کـه ـ ن هستیم های زمی کوه  و ها از اوالدم میخ

 تعداد امامان سیزده نفر است، یعنی دوازده نفـر از اوالد پیـامبر
  .ضمیمۀ امیرمؤمنان هاست، به که خودش در ضمن آن

  پاسخ روایت پنجم

، ابوسـعید کـافیدر سلسلۀ سند این روایـت، مطـابق نقـل  اوالً 
 عصفری آمده است کـه روایـت یادشـده را بـا سـند خـودش از

                                                 
  .٥٣٤، ص ١، ج کافییعقوب،  کلینی، محمدبن. 1
  .١٨٠ ، و١٥٨، ١٥٥، سؤال ٤، ج المتشابهاتاحمدالحسن، . 2
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اصــل ابوســعید همــین حــدیث در . کنــد نقــل می بــاقر امــام
االصـول السـتة همراه پانزده اصِل دیگر با عنـوان  که بهـ  عصفری

این اصول از معـدود اصـولی اسـت از  و چاپ شده است عشر
جـای  بـه ـ ١اصول متعدد شیعه که تا این زمان باقی مانده اسـت

ـ«، »)دوازده نفـر از فرزنـدانم و من( یَعَشَر ِمْن ُوْلدِ  ْی َواْثنَ  یِإنِّ «  یِإنِّ
َحَد َعَشـَر ِمْن ُوْلدِ 

َ
آمـده اسـت؛ » )یـازده نفـر از اوالدم و من( یَوأ

ا یـهرگـاه دوازده نفـر از فرزنـدانم از دن«جای جملـۀ  که به چنان
آمده اسـت » هرگاه یازده نفر از فرزندانم از دنیا بروند«، »بروند

                                                 
معنـای هـر یـک از  در اصـطالح علـم حـدیث، بـه و» اصـل«جمـع » اصول«. 1

های نخسـتین مسـتقیمًا از  ان سـدههای آغازین احادیث است که راوی مجموعه
ایـن اصـول خـوْد منبـع . آوردنـد شنیدند پدیـد می هایی که می نگاشتن روایت

مـالک صـحِت حـدیث نـزد  گردیدنـد و های حدیثِی بعدی می مصدر کتاب و
از . وجـود آن حـدیث در یکـی از ایـن اصـول بـود های بعـد و محدثان نسـل

ــ  رانـی نیـز بـدان تصـریح کـردهآقابزرگ ته که شیخ های اصول ـ چنان ویژگی
تر اصـول  که گفته شد، بیش ها بوده است؛ زیرا چنان نداشتن احادیث آن ترتیب

ــان و ــاگوِن مطــرح در پاســخ پرســش در محضــر امام شــده نگاشــته  های گون
یافتِن کتِب حـدیثِی داراِی ترتیـب  این کاستی موجب شد تا با رواج. شدند می
ــا راه بیفتنــد و تــدریج از رونــق تبویــب، اصــول بــه و یــافتن احادیثشــان بــه  ب

، استبصـار تهـذیب و ، ومن ال یحضره الفقیـه، الکافیچون  هایی هم مجموعه
جمعی (گزین اصول اربعمائه شناخته شوند  عنوان جای ها به عمًال این مجموعه

  ).۵٣۴ ، ص١ ، جفرهنگ فقهاز محققان، 
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ــه کــه دراین ــر آنوجــه دال هــیچ صــورت، روایــت ب چــه  لتــی ب
اصـل ابوسـعید روایـت، مطـابق . گوید ندارد احمدالحسن می

  :، از این قرار استعصفری
بِ «

َ
اٌد، َعْن َعْمٍرو، َعْن أ ِبـ یَعبَّ

َ
َقـاَل : ، َقـاَل َجْعَفـرٍ  یاْلَجـاُروِد، َعـْن أ

َحَد َعَشــَر ِمـْن ُوْلـدِ  یِإنِّ : َرُسوُل الله
َ
ْنـَت  یَوأ

َ
ْر  یُّ ا َعِلـَیـَوأ

َ
ْعِنـ  ِض ِزرُّ اْأل

َ
  یأ

ْوَتاَدَها 
َ
ْن َتِسـ ]َو [أ

َ
ْرَض أ

َ
ـَد اللـه اْأل ْهِلَهـا، َفـِإَذا َذَهـَب یِجَباَلَها، َوَقْد َوتَّ

َ
َخ ِبأ

َحَد َعَشَر ِمْن ُوْلدِ 
َ
ْهِلَها َوَلْم  یاْأل

َ
ْرُض ِبأ

َ
  .١»ْنَظُروایُ َساَخِت اْأل

یازده نفر  و من: فرمود فرمود که رسول خدا باقر امام«
هـای زمـین هسـتیم کـه  کـوه و هـا تو، یا علی، مـیخ و دماز اوال

 .کرده تا اهلش را فرونَبـَرد وبک خین را میسبب ما زم خداوند به
ن اهلـش را یا برونـد، زمـیـهرگاه یازده نفـر از فرزنـدانم از دن و

  .»مهلت داده نشوند و فروَبَرد
ایـن روایـت را  الغیبـةدر کتـاب  طوسـی کـه شـیخ چنان

  :ده استگونه نقل کر این
بِ «

َ
ِد ْبِن َعْبِد الله ْبِن َجْعَفٍر، َعْن أ ْسَناِد َعْن ُمَحمَّ ـِد یَوِبٰهذا اْإلِ ِه، َعن ُمَحمَّ

ِد ْبِن اْلُحَس یَ ْح یَ ْبِن أحمد ْبِن  بِ یْ ی، َعْن ُمَحمَّ
َ
، َعـْن یِّ ٍد اْلُعْصُفرِ یَسعِ  یِن، َعْن أ

بِ  َعْمِرو ْبِن َثاِبٍت 
َ
  ی، َعْن أ

َ
ـ:  َقاَل َرُسوُل الله: َقاَل  َجْعَفرٍ  یبِ اْلَجاُروِد، َعْن أ  یِإنِّ
                                                 

 .١٤٠، ص األصول الستة عشرعصفری، ابوسعید، . 1
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َحَد َعَشـَر ِمْن ُوْلدِ 
َ
ْنَت  یَوأ

َ
ْرِض  یُّ ا َعلِ یَ َوأ

َ
ْعنِ  ـِزرُّ اْأل

َ
ْوَتاَدَها َوِجَباَلَهـا  یأ

َ
ِبَنـا  ــأ

ْوَتَد الله
َ
ْن َتِس   أ

َ
ْرَض أ

َ
ْهِلَها، َفِإَذا َذَهَب اِالْثَنا َعَشَر ِمْن ُوْلدِ یاْأل

َ
َسـاَخِت  یَخ ِبأ

ْهِلَها َوَلْم 
َ
ْرُض ِبأ

َ
  .١»ْنَظُروایُ اْأل

یازده نفر  و من: فرمود فرمود که رسول خدا باقر امام«
هـای زمـین هسـتیم کـه  کـوه و هـا تو، یا علی، مـیخ و از اوالدم
 .وب کرده تا اهلش را فرونَبـَردک خین را میسبب ما زم خداوند به

ن اهلـش را یا برونـد، زمـیـهرگاه دوازده نفر از فرزنـدانم از دن و
  .»مهلت داده نشوند و فروَبَرد
، »دوازده نفر از فرزنـدانم و من« در این جملۀ پیامبر ثانیاً 

ْنَت «جملۀ  و نیز ازباب تغلیب داخل است حضرت علی
َ
ا یَ َوأ

گونـه  ازباب ذکر خاص بعداز عام است؛ آن» )و تو یا علی( یُّ َعلِ 
یـل بـر مالئکـه عطـف گرفتـه میکائ و که در قرآن کریم جبرئیل

َمْن کاَن : که این دو فرشته نیز جزو مالئکه هستند شده، درحالی
هِ  ا ِللَّ ـَه َعـُدوٌّ ِلْلکـاِفریمو َل یـِجْبرو ُرُسِلهِ َو  َمالِئَکِتهِ َو  َعُدوًّ   نیکـاَل َفـِإنَّ اللَّ

 لیــجبرئ و رســوالن او و فرشــتگان و ه دشــمن خــداکــ ســیک(
در  .) افران اسـتکخداوند دشمن  و افر استکل باشد یائیکم و

میکائیل داخل در مالئکه هستند، امـا  و این آیه، هرچند جبرئیل
در روایـت فـوق نیـز . انـد صورت خاص بـر آن عطـف شـده به

                                                 
  .١٣٨، ص الغیبةحسن، ال سی، محمدبنطو. 1
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 اند ازباب تغلیب درضمن اوالد آن حضرت آمده امیرمؤمنان
صورت خاص نیز اسم ایشان آمده است، چون غالب ائمـه  به و

  .هستند دایاز اوالد رسول خ
هـا، ایـن حـدیث دربـارۀ  نظـر از اخـتالف نسـخه با صرف ثالثاً 
نـه   و های الهی بر خلق است که سـبب قـوام زمـین هسـتند حجت

ایــن عنــوان شــامل چهــارده معصــوم، کــه   و .درخصــوص امامــت
شود؛ بنابراین براساس  نیز درضمن ایشان است، می حضرت زهرا

 ـدوازده نفر از فرزنـدانم   و نم: فرماید می که پیامبرـ  کافینسخۀ 
. نیــز داخــل در ایــن دوازده نفــر باشــند شــود حضــرت زهــرا می

  :گوید ذیل این روایت می کافیدر شرحش بر  مجلسی  عالمه
مکن إجـراء یفاطمة وأحد عشـر من ولدها، و یأ" عشـر یواثن"قوله «

ل عطـف یـه مـن قبیکون عطف وأنت علیه بأن یالت السابقة فیبعض التأو
کتاب  یخ فیل علی المالئکة، وروی الشیخاّص علی العاّم، کعطف جبرئال
 یإّنـ: هیـالجـارود مثلـه، وف یبسنٍد آخر عن عمرو بن ثابٍت عن أب) بةیالغ(

  .١»وهو أظهر یوأحد عشـر من ولد
، یعنـی "دوازده نفـر  و من": فرماید که می این سخن پیامبر«
هـای  رخـی توجیـهممکن است بو یازده نفر از اوالدش،   و فاطمه

به این صـورت کـه بگـوییم . یمقبل را در این روایت نیز جاری کن
                                                 

  .٢٣٢، ص ۶  ، جمرآةالعقولمجلسی، محمدباقر، . 1
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ازقبیل عطف خـاص بـر  ")و تو یا علی(وانت یا علـی "عطف جملۀ 
در  طوسـی  شیخ. چون عطف جبرئیل بر مالئکه عام است، هم

ثابـت از  نیز این روایت را به سند دیگـری از عمـروبن الغیبةکتاب 
َحَد َعَشــَر ِمـْن  یِإنِّ "در آن آمده است   و است ابوالجارود نقل کرده

َ
َوأ

  .»این ظاهرتر است  و ")یازده نفر از فرزندانم  و من( یُوْلدِ 

  روایت ششم

بِ «
َ
ْسَناِد َعْن أ بِ یَسعِ  یَوِبٰهذا اْإلِ

َ
َقاَل َرُسوُل الله ِمْن : َجْعَفٍر َقاَل  یٍد، َرَفَعُه َعْن أ

، ًبا، یاْثَنا َعَشـَر َنقِ  َی ُوْلدِ  ُمـوَن، آِخـُرُهُم اْلَقـاِئُم ِبـاْلَحقِّ ُثوَن ُمَفهَّ ُنَجَباُء ُمَحـدَّ
َهایَ 

ُ
  .١»َعْدًال َکَما ُمِلَئْت َجْوًرا ْمَأل

از فرزنـدان : فرمـود فرمود که رسول خدا باقر  امام«
ب یـنج  و ]سرپرست  و شناسنده  [=ب یه نقکمن دوازده نفرند 

ث و ]گوهر خوش  و لیاص  [= ن یآخـر. سـتندهمَفهـم  و مَحـدِّ
ه ک ند، چنانکن را از عدالت ُپر یه زمکحق است   ها قائم به آن

  .»از ستم ُپر شده باشد
بـه ایـن روایـت اسـتناد  المتشابهاتاحمدالحسن در کتاب 

 ٢.چون روایات قبل است شکل استنادش به روایت هم و کرده

                                                 
  .٥٣٤، ص ١ ، ج کافییعقوب،  کلینی، محمدبن. 1
  .١٨٠ و ١٥٥، سؤال ٤ج  المتشابهات،احمدالحسن، . 2
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  پاسخ روایت ششم

ال تصـحیف چون روایات سابق، احتمـ در این روایت نیز هم اوالً 
که روایت یادشده نیز، همچون روایت قبل،  شاهدش این  و رود می

جای  به اصل ابوسعید عصفریدر   و از ابوسعید عصفری نقل شده
احـد َعَشــَر  َی ِمْن ُوْلدِ «، »)از فرندانم دوازده نفر(اْثَنا َعَشـَر  َی ِمْن ُوْلدِ «
نسخه، ایـن آمده است؛ بنابراین طبق این » )از فرزندانم یازده نفر(

  .گونه داللتی بر مدعای احمدالحسن ندارد روایت هیچ
احتمـال تغلیـب، کـه در روایـات قبـل گفتـیم، در ایـن  ثانیاً 

  .روایت نیز جاری است
در روایت، تصریح شده است که دوازدهمیِن نفـِر آنـان  ثالثاً 

کند؛ بنابراین مقصـوْد  داد می و قائم است که زمین را ُپر از عدل
نیز منصـرف بـه امـام » قائم«کلمۀ . فرد دیگری باشد تواند  نمی
بـدون قرینـه » قـائم«در روایات، هرجـا کلمـۀ  و است زمان

شـواهد فـراوان بـر آن وجـود  و آمده مقصوْد آن حضرت اسـت
قـائم «یـا عبـارت » قـائم«ای کلمۀ  ای که هر شیعه گونه دارد؛ به

. اسـتفهمد مقصوْد اماِم دوازدهـم  شنود، می را می» محمد آل
که در ادامۀ روایت، دربـارۀ قـائم آمـده اسـت کـه  مضافًا بر این

جـور  و گونه کـه ُپـر از ظلـم کند آن داد می و زمین را ُپر از عدل
این از خصوصیات آن حضرت است که عـدالت  و شده است،
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کند؛ بنابراین به فرد دوازدهم تصـریح  را بر روی زمین برقرار می
  .یگری از حدیث کردنمی توان برداشت د و شده است

 چون روایت قبـل، حضـرت زهـرا در این روایت، هم رابعاً 
ممکن است داخل باشند، چون اوصافی که در این روایت آمده 

ث«، »نجابت«، »نقابت«که  ـم« و ،»محدَّ تمامـًا اسـت، » مفهَّ
  ١.شود اطالق می بر حضرت زهرا

                                                 
بـه اولویـت  اطالق شده است و» نجیب« و» نقیب«بر شیعیان نیز در روایات، . 1

درمورد ظهور  صادق در روایتی امام. شود اطالق مینیز  بر حضرت زهرا
بینم قائم را بر منبر کوفه کـه اصـحاب  فرمایند که گویا من می می امام زمان

ای  که آن حضرت از قبایشان نامه تا این... اند گانۀ او نیز در اطراف آن حضرت سیزده
است که در  برسفارشی از پیام آن نامه عهد و آورند و مهرشده به مهر طال درمی

تنهـا وزیـر آن  شـوند و این هنگام، اصحاب آن حضرت از دوِر حضرت پراکنده می
تمام  کمال الدین و،  علی صدوق، محمدبن(... مانند یازده نقیب باقی می حضرت و
ـــة ـــان  و). ٦٧٣، ص ٢ ، ج النعم ـــر از اصحابش ـــار نف ـــارۀ چه ـــی درب در روایت

این چهار نفـر نجبـا : فرمایند می) زراره مسلم و معاویه، ابوبصیر، محمدبن بریدبن(
منـدرس  اگر اینان نبودند، آثـار نبـوت منقطـع و اند و حرام امینان خدا بر حالل و و

). ١٧٠، ص )اختیـار معرفـة الرجـال( الکّشی رجال، عمر کّشی، محمدبن(شد  می
ث  و بـر آن حضـرت ) گویـد که َمَلـک بـا او سـخن می کسی(شاهد بر صدق محدَّ

 ، حضرت زهرااز فوت پیامبر نقل شده است که پس کافیت که در روایتی اس
 حضرتش را در مصیبت پیـامبر آمد و محزون بودند، جبرئیل نزد آن حضرت می

داد  حوادث آینده را دربارۀ اوالد آن حضرت به آن حضرت خبـر مـی داد و تسلی می
  ).٢٤١، ص ١ ، ج کافی، یعقوب کلینی، محمدبن(
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  روایت هفتم

ٍد، َعْن َعْبِد اللهِ  یُّ َعلِ « ِد ْبِن َخاِلٍد َقاَل  ْبُن ُمَحمَّ َثنِ : ْبِن ُمَحمَّ ُمْنـِذُر ْبـُن  یَحـدَّ
ْندِ  ِد ْبِن َقاُبوَس، َعْن َمْنُصوِر ْبِن السِّ ِبـیِّ ُمَحمَّ

َ
، َعـْن  ی، َعْن أ َداُوَد اْلُمْسـَتِرقِّ

ْصـَبِغ َرِة، َعـِن ای، َعِن اْلَحاِرِث ْبِن اْلُمغِ یِّ ُموٍن، َعْن َماِلٍك اْلُجَهنِ یْ َثْعَلَبَة ْبِن مَ 
َ
ْأل

تَ : ْبِن ُنَباَتَة َقاَل 
َ
مِ یْ أ

َ
ـًرا یَر اْلُمـْؤِمنِ یـُت أ ْرِض،  یْنُکـُت ِفـیَ َن، َفَوَجْدُتـُه ُمَتَفکِّ

َ
اْأل

مِ یَ : َفُقْلُت 
َ
ًرا َتْنُکُت فِ  یَن، َما لِ یَر اْلُمْؤِمنِ یا أ َراَك ُمَتَفکِّ

َ
َرْغَبًة ِمْنـَك  یأ

َ
ْرِض؟ أ

َ
اْأل

نْ  یَها َوَال فِ یا َرِغْبُت فِ َال، َواللِه مَ : َها؟ َفَقاَل یفِ  ، َوٰلِکنِّ یَ ا یَ الدُّ ـْرُت  یْوًما َقطُّ   َفکَّ
 یُّ ، ُهـَو اْلَمْهـدِ یَعَشَر ِمْن ُوْلدِ  َی اْلَحادِ ] ظهر[، یُکوُن ِمْن َظْهرِ یَ َمْوُلوٍد  یفِ 

ذِ  ْرَض َعْدًال َوِقْسًطا َکَما ُمِلَئْت َجـْوًرا َوُظْلًمـا، َتُکـوُن یَ  یالَّ
َ
 اْأل
ُ
َبـٌة یْ َلـُه َغ ْمَأل

ْقَواٌم َو یِضلُّ فِ یَ َرٌة، یْ َوَح 
َ
مِ َیـ: َها آَخُروَن، َفُقْلـُت یفِ  یْهَتدِ یَ َها أ

َ
َن، یَر اْلُمـْؤِمنِ یـا أ

 : َبُة؟ َقاَل یْ َرُة َواْلغَ یْ َوَکْم َتُکوُن اْلَح 
َ
َة أ ْو ِسـتَّ ِسـنِ یَّ ِستَّ

َ
ْشـُهٍر، أ

َ
َة أ ْو ِسـتَّ

َ
. َن یاٍم، أ

ِإنَّ ٰهذا َلَکا: َفُقْلُت  ْمِر : ِئٌن؟ َفَقاَل َو
َ
نَّی َلَك ِبٰهذا اْأل

َ
ُه َمْخُلوٌق، َوأ نَّ

َ
ا َیـَنَعْم، َکَما أ

ْصَبُغ؟
َ
وٰلِئَك ِخ ! أ

ُ
ِة َمَع ِخ یَ أ مَّ

ُ
ْبَراِر ٰهِذِه اْلِعْتَرةِ یَ اُر ٰهذه اْأل

َ
ُکوُن یَ ُثمَّ َما : َفُقْلُت . اِر أ

ِإَراَداٍت َوَغاشاُء﴾ فَ یَ ْفَعُل الله ما یَ   ﴿ُثَم : َبْعَد ٰذِلَك؟ َفَقاَل    اٍت َیـِإنَّ َلـُه َبـَداَءاٍت َو
  .١»اٍت یَ َوِنَها

دم ید  و آمدم نیرالمؤمنیخدمت ام: دینباته گو بن اصبغ«
عـرض . شـدک ن خـط مـییبـر زمـ  و ر استکآن حضرت متف

                                                 
  .٣٣٨، ص ١ ، ج کافییعقوب،  کلینی، محمدبن. 1
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ن یبـر زمـ  و نمیـب ر میکچرا شما را متف! رمؤمنانیای ام: ردمک
رغبـت ] نیخالفت در روی زمـ  [=آن  شید؟ مگر بهک خط می

 بـه دنیـا رغبـت  و خـدا، هرگـز بـه آن نه، به: ای؟ فرمود ردهک
ه از کـردم دربـارۀ مولـودی کـ ر مـیکـلکن ف. ام میل نداشته  و

 یـا از پشـِت مـن اسـت  [=ازدهِم مـن اسـت یـپشِت فرزنـِد 
او همان )]. بنابه اختالف نسخه(یازدهمین فرزند من است   و

ه از کـ د، چنـاننـک ُپـرداد   و ن را از عـدلیه زمکمهدی است 
سـرگردانی اسـت   و بـتیبرای او غ. ستم ُپر شده باشد  و جور
. ت شـوندیگران هـداید  و ه مردمی در آن زمان گمراه گردندک

بـت تـا چـه یغ  و ن، آن سـرگردانییرالمؤمنیا امی: ردمکعرض 
. ا شـش سـالیـا شـش مـاه یـشش روز : اندازه است؟ فرمود

شـدنی اسـت؟ ] سـرگردانی  و بتیغ  [=ن امر یا: ردمکعرض 
 جـاکه مخلوق است، ولی ای اصبغ، تـو ک آری، چنان: فرمود

ن یـان ایکن] نندک بت را درک مییه زمان غک[ها  ن امر؟ آنیا  و
. هسـتند] غمبـریخانـدان پ  [=ن عتـرت یـان ایکـامت با ن

از آن هرچـه  پـس: شود؟ فرمود از آن چه می پس: ردمکعرض 
 اتیـغا  و هـا اراده  و همانا خدا را بـداها. شود خدا خواهد می

  .»هاست انیپا  و
 ، احمدالحسـنبیان الحـّق والسـداد مـن األعـداددر کتاب 

بـه ایـن روایـت ـ الزیـدی  چـون ضـیاء همـ برخی انصار وی  و
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استدالل آنان بر این پایه اسـتوار اسـت کـه در  ١.اند استناد کرده
ـ«در جملۀ » ظهری«، کلمۀ کافیهای  برخی نسخه ـْرُت  یَوٰلِکنِّ   َفکَّ

بـدون یـاء ضـبط » یَعَشَر ِمْن ُوْلدِ  َی ، اْلَحادِ یُکوُن ِمْن َظْهرِ یَ َمْوُلوٍد  یفِ 
گونـه  صورت، معنای روایت مطابِق نظِر آنان ایـن شده که دراین

فرمایند که من به مولودی فکر  می خواهد بود که امیرمؤمنان
معلـوم  و کردم که از پشت یازدهمین از فرزندان مـن اسـت، می

 اسـت ازدهمین فرزنـد آن حضـرت امـام زمـاناست کـه یـ
اسـت فـردی غیـراز  نتیجتًا مولودی که از پشت امام زمـان و

او کسی نیست جز احمدالحسـن کـه  و گانه است امامان دوازده
یا شش سال  و مدت شش روز یا شش ماه برای او غیبتی کوتاه به

  .خواهد بود

  پاسخ روایت هفتم

 با یاء: دو شکل ضبط شده استبه » ظهر«در روایت، کلمۀ  اوالً 
گونـه  که با یاء باشد، معنـای روایـت ایـن درصورتی. بدون یاء و

فرماینـد مـن دربـارۀ مولـودی  می خواهد بود که امیرمؤمنان
 یازدهمین فرزنِد من اسـت و کردم که از پشت من است فکر می

ــدل و ــر از ع ــین را ُپ ــه زم ــت ک ــدی اس ــد داد می و او مه  کن
                                                 

؛ االنصـاری ٧ و ٦، ص ١، ج بیان الحـّق والسـداد مـن األعـداداحمدالحسن، . 1
  .٥٢ ، صالمهدی والمهدیون فی الکتاب والسّنةالزیدی، ضیاء، 
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گونه داللتی بر مدعای احمدالحسن نـدارد؛  چصورت، هی دراین  و
ــی  ــد در برخ ــخ هرچن ــافینس ــب   و ک ــی کت ــمـ برخ ــون  ه چ

» ظهـری« ــ ٤الغیبـة  و ،٣االمامة دالئل ،٢اختصاص، ١الکبری هدایة
کـه  ایـنلکن قراینی وجـود دارد بـر . بدون یاء ضبط شده است

که خـودش از ـ که نعمانی  نسخۀ با یاء صحیح است؛ ازجمله این
آن را بـا یـاء ضـبط کـرده  الغیبةدر کتاب  ـاست  کافیدگان نویسن
بـه ایـن   و را نیز نقـل نکـرده» الحادی عشر من ولدی«جملۀ   و است

، ُهـَو  یُکـوُن ِمـْن َظْهـرِ یَ َمْوُلـوٍد  یِفـ یَوٰلِکنَّ ِفْکرِ «شکل نقل شده است 
ذِ  یُّ اْلَمْهدِ  َها ِقْسًطا َوَعْدًال َکَما ُمِلَئْت ُظ یَ  یالَّ

ُ
لکـن تفکـر مـن ( ٥»ْلًمـاْمَأل

او مهـدی اسـت کـه   و دربارۀ مولودی بود که از پشت مـن اسـت
جور شده   و گونه که ُپر از ظلم کند، آن داد می  و زمین را ُپر از عدل

، خّزاز قمی در ٦الدین کمالنیز در  صدوق  که شیخ چنان). است
، مسـعودی در ٨التبصـرة  و االمامـةبابویـه در  بـن ، علـی٧االثر کفایة

                                                 
  .٣۶٢، ص الکبری الهدایةخصیبی، . 1
  .٢٠٩، ص االختصاص، محمد مفید، محمدبن. 2
  .۵٣٠، ص مةاإلما دالئلجریر،  بن طبری، محمد .3
  .١۶۵، ص الغیبةحسن، ال طوسی، محمدبن .4
  .۶١، ص الغیبةابراهیم،  نعمانی، محمدبن. 5
 .٢٨٩، ص ١ ، ج الدین کمال،  علی صدوق، محمدبن .6
  .٢٢٠، ص کفایةاألثرمحمد،  بن خّزاز رازی، علی. 7
  .١٢٠، ص التبصرة اإلمامة و، حسین بن بابویه، علی ابن. 8
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نعمانی  الغیبةنیز همانند  ٢الوری اعالمطبرسی در   و ،١ الوصیة اثبات
  .اند روایت را بدون یاء ضبط کرده

است اوصافی » ظهری«قرینۀ دیگری که مثِبت صحت نسخۀ 
کننـد کـه او  بـرای ایـن مولـود ذکـر می است که امیرمؤمنان

از گونه که ُپر  کند، آن داد می و زمین را ُپر از عدل و مهدی است
در  و کـه او صـاحب غیبـت اسـت این و جور شده است و ظلم

تمامِی ایـن اوصـاف . شوند زمان غیبت، شیعیان دچار تحیر می
که ایـن  تر از قراین یادشده این مهم. است منطبق بر امام زمان

روایات متواتر است کـه همگـی  و معنا مطابق با ضرورت شیعه
  .کند دوازده امام را اثبات می

استناد احمدالحسن به این روایت صـحیح نیسـت، بنابراین 
 چــون حــداقلش ایــن اســت کــه اخــتالف نســخه وجــود دارد

چـون امامـت را  توان با اختالف نسخه، امـر مهمـی هـم  نمی و
کـه مطـابق ـ که حتی بنابر نسخۀ بـدون یـاء  حال آن. اثبات کرد

ای معنا  گونه توان به نیز روایت را میـ ادعای احمدالحسن است 
اثبـات امـام  و باشـد کـه مقصـود از مولـوْد امـام زمـان کرد

  .سیزدهمی هم نشود که به آن خواهیم پرداخت
                                                 

  .٢٧٠، ص الوصیة إثباتالحسین،  بن مسعودی، علی .1
  .٢٢٨، ص ٢ ، ج الوری إعالمحسن،  بن طبرسی، فضل. 2
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ــاً  پشــت (مــن ظهــر الحــادی عشــر «برفــرض کــه نســخۀ  ثانی
صحیح باشـد، مقصـود از یـازدهمین، » )یازدهمین از فرزندانم

مولـودی کـه  و است امام یازدهم است که حضرت عسکری
در حقیقـت، . اسـت م زمـاناز پشت آن حضرت اسـت امـا

مقصـود امـام  و در تقـدیر اسـت» امـام«، »حادی عشـر«از  قبل
 را در تقـدیر نگیـریم» امـام«اگـر کلمـۀ . اسـت» حادی عشـر«
را نسـل یـازدهم بـدانیم، روایـت » حـادی عشـر«مقصود از   و

حتـی بـر امـام   و ازجهت معنایی دچار مشـکل خواهـد شـد
 چـون امـاِم زمـان تطبیق نیسـت، سیزدهم ادعایی نیز قابل

ــان ــم امیرمؤمن ــد ده ــل   و اســت فرزن آن حضــرت از نس
داخـل در  حسـن مجتبـی  امـام  و هسـتند حسـین  امام

جـا  بـه تعبیـر دیگـر، اگـر در ایـن. نیستند زمان پدران امام
بگوییم مقصوْد امام یازدهم نیست، باید بگوییم نسل یازدهم 

ــت ــان  و مقصــود اس ــر از امیرمؤمن ــل حضــرت را  اگ نس
مولود از   و نسل دهم آن حضرت است شمریم، امام زمانب

 دو نســل بعــداز امــام زمــان نســِل یــازدهِم امیرمؤمنــان
اگر بگـوییم مقصـوْد   و فرزنِد فرزنِد آن حضرت خواهد بود  و

 حسـن مجتبـی  امام  و است اماماِن از ذریۀ امیرمؤمنان
امام یـازدهم خواهـد بـود کـه » حادی عشر«نیز داخل باشند، 

گونـه روایـاِت  البتـه کـه در ایـن. هستند رت عسکریحض
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شود، مقصوْد اماِم  گفته می» یازدهم«مربوط به امامت، وقتی 
  .است) حضرت عسکری  (=یازدهم 
براسـاس نسـخۀ  ـ مجلسی عالمهاحتمال دیگری را  ثالثاً 

را بــا تنــوین » ظهــر«کــه  آن ایــن و کنــد مطــرح می ـبـدون یــاء 
 ؛ یعنی این مولود در آینده خواهد آمـد»وراء«معنای  بخوانیم، به

ازنظر ادبی مبتـدا » حادی عشر« و از این متولد خواهد شد پس و
گونه خواهد  معنای جمله این و .خبرش» المهـدی« و خواهد بود

آیـد،  کـردم در مولـودی کـه در آینـده می بود که مـن تفکـر می
 عـدلکه زمین را ُپر از بود م مهدی خواهد انفرزنداز یازدهمین 

با  و نظر نگارنده، این احتمال قدری بعید است به. کند داد می و
  ١.ظاهر عبارت سازگار نیست

  نهم و روایت هشتم

ُد ْبُن َعْبِد اللِه َقاَل « ِل ُمَحمَّ ُبو اْلُمَفضَّ
َ
َثَنا أ َثَنا َرَجـاُء ْبـُن : َحدَّ ُبـو َیـْح یَ َحـدَّ

َ
ی أ

َثنِ : اِتـُب، َقـاَل اْلکَ ]  ُی اْلَعَبْرَتائِ [ یِن المعربانیْ اْلُحَس  ـُد ْبـُن جـالد  یَحـدَّ ُمَحمَّ
دٍ [ ُبو َبْکٍر اْلَباِهلِ ] َخالَّ

َ
ی، أ

َ
َثَنا ُمَعـاُذ ْبـُن ُمَعـاٍذ َقـاَل : َقـاَل  یُّ ِبُسرَّ َمْن َرأ : َحـدَّ

َثَنا اْبُن َعْوٍن، َعْن ِهَشاِم ْبِن َز  َنِس ْبِن َماِلٍك َقاَل یْ َحدَّ
َ
ْلُت َرُسـوَل : ٍد، َعْن أ

َ
َسـأ

َعَشَر  ْی َرِتِه، َوَکاُنوا اْثنَ یَ َکاُنوا ِمْن َصْفَوِتِه َوِخ : َسی َفَقاَل یعِ  یِّ َعْن َحَوارِ  الله

                                                 
  .۴٣، ص ۴ ، ج مرآةالعقول، مجلسی، محمدباقر .1
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دِ  ِش [ن یَن مکنسیُمَجرَّ ِهْم یِفـ] َزْهَو [ُنْصـَرِة الله َوَرُسوِلُه، َال رهو  یفِ ]  َن یُمَکمِّ
، َکاُنوا  : ُقْلـُت . َفاٍذ َوِجدٍّ َوَعَنـاٍء َرٍة َونَ یْنُصـُروَنُه َعَلی َبِص یَ َوَال َضْعَف َوَال َشكَّ

  یٍّ َعلِ   ُصْلِب   اْثَنا َعَشَر ِمْن  یاألئّمة َبْعِد : ا َرُسوَل اللِه؟ َفَقاَل یَ َك یُّ َفَمْن َحَوارِ 
ْنَصاُر دِ  ییِّ ، ُهْم َحَوارِ َوَفاِطَمةَ 

َ
ِح یْ ، َعلَ ینِ یَوأ َالُم یَّ ِهْم ِمَن الله التَّ   .١»ُة َوالسَّ

دربـارۀ حواریـاِن  پیـامبر خـدامالـک گویـد از  بـن انس«
 آنـان برگزیـدگان: فرمود پیامبر. عیسی پرسیدم] اصحاب [=
مـالزم   و نفـر مجـرد دوازده  و شدگاِن آن حضرت بودند انتخاب  و

بنابـه (یا شکمشان از زهد به پشت چسبیده بـود   [=کنیسه بودند 
گونـه  رسـولش هـیچ  و در مسـیِر یـارِی خـدا  و )]اختالف نسخه

 آن حضرت را بـا بصـیرت  و شک در آنان نبود  و سستی  و ضعف
ای : گفـتم. کردنـد یـاری می تعـب  و درحال جدیت  و دید نافذ  و

از مـن  امامـان پـس: انـد؟ فرمـود رسول خدا، حواریان شما کیان
انصـار   و اینان حواریـان مـن .فاطمـه  و دوازده نفرند از صلب علی

  .»ادسالم ب  و بر آنان ازسوی خداوند تحیت. دین من هستند
بِ «

َ
مَ [د یأم یَعْن ُجَناَدَة ْبِن أ

ُ
 یٍّ َدَخْلُت َعَلی اْلَحَسِن ْبـِن َعِلـ: َقاَل ] ةَ یَّ أ

ذِ  یفِ  ُم، َو یْقَذُف فِ یُ ِه َطْشٌت یْ َد یَ َن یْ ِه، َوبَ یفِ  َی ُتُوفِّ  یَمَرِضِه الَّ ْخـُرُج َکِبـُدُه یَ ِه الدَّ
ذِ  مِّ الَّ ْسَقاُه ُمعَ  یِقْطَعًة ِقْطَعًة ِمَن السَّ

َ
، َمـا َی ا َمْوَال یَ : ، َفُقْلُت )َلَعَنُه الله(ُة یَ اوِ أ

                                                 
  .۶٩، ص کفایةاألثرمحمد،  بن خّزاز رازی، علی. 1
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َعاِلُج اْلَمْوَت؟ ُقْلـُت یَ : َلَك َال ُتَعاِلُج َنْفَسَك؟ َفَقاَل 
ُ
ـا ِللـِه   :ا َعْبَد الله، ِبَماَذا أ ِإنَّ

ا ِإلَ  ِإنَّ ُه ِلَعْهٌد َعِهَدهُ : َوَقاَل  یَّ ، ُثمَّ اْلَتَفَت ِإلَ  ِه راِجُعوَن یْ َو َنا َرُسوُل اللـه یْ ِإلَ  َواللِه ِإنَّ
ْمَر 
َ
نَّ ٰهَذا اْأل

َ
  .١»َوَفاِطَمةَ  یٍّ اْثَنا َعَشـَر ِإَماًما ِمْن ُوْلِد َعلِ   ْمِلُکُه یَ أ

ــاده« امیــه گویــد در مریضــِی منجــر بــه وفــاِت  ابــی بــن ُجن
مقابــل آن . بـر آن حضـرت وارد شـدم حسـن مجتبـی امـام

براثر ـ  های جگر آن حضرت پاره و حضرت طشتی بود که خون
در آن  ــبه آن حضرت خورانیده بـود ) الله هلعن(سمی که معاویه 

ســرورم، چــرا خودتــان را : بــه آن حضــرت گفــتم. ریخــت می
ای بنده خـدا، بـه چـه چیـز مـرگ را : کنید؟ فرمود  معالجه نمی
سپس رو بـه مـن . انا الیه راجعون و انا لله: گفتم. معالجه نمایم

ن عهدی است که پیامبر به ما عهد به خدا قسم ای: فرمود و کرده
 دوازده نفـر امـام از اوالد علـی] امامـت [=نمود که این امـر را 

  .»عهده خواهند گرفت  فاطمه به و
 ٢.انـد از انصار احمدالحسن به این دو روایت استناد کـرده برخی

زعـم آنـان، دوازده امـام از اوالد  به. وجه استنادشان نیز روشن است
هستند  ــ جز امیرمؤمنان بهـ  زهرا حضرت  و حضرت علی

  .که احمدالحسن دوازدهمِی آنان است
                                                 

  .٢٢٧همان، ص . 1
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  نهم و مپاسخ روایت هشت

از اوالد آن دو  ــ جـز امیرمؤمنـان بـهـ چون اکثـر ائمـه  اوالً 
بزرگوارند، ازباب تغلیـب گفتـه شـده کـه دوازده نفرنـد از اوالد 

 نقل به معنا و که احتمال تصحیف ضمِن آن. فاطمه و علی
  .رود نیز در روایت می

منحصر شـده  از پیامبر در این دو روایت، امامِت بعد ثانیاً 
ــر ــت در دوازده نف ــامبر. اس ــت اول، پی ــد  می در روای فرمای

کنــد  راوی ســؤال می و دوازده نفــر بودنــد حواریــان عیســی
از مـن،  اماماِن بعد: فرماید می پیامبر و اند حواریان شما کیان

کـه در روایـت  چنان. فاطمه و صلب علیدوازده نفرند از 
به ما عهد نمـود کـه  پیامبر: فرماید می حسن بعد نیز امام

حال اگر مطـابق . دار خواهند شد امر امامت را دوازده امام عهده
نظر َاتباع احمدالحسـن بگـوییم مقصـود از ایـن دوازده امـام، 

اسـت تـا احمدالحسـن، َحَسـِب ظـاهِر  حسن مجتبی امام
 هسـتند فاطمـه و گویـد آنـان از اوالد علـی که می روایت

را داخـل در ایـن دوازده نفـر نـدانیم، بـا  خود امیرمؤمنـان و
چنین برداشتی جا دارد این سؤال مطرح شـود کـه چـرا در ایـن 

سخنی  ـکه در مقام حصر امامت در دوازده امام است ـ روایت 
چنــین  آیــا الزمــۀ و میــان نیامــده بــه از امامــت امیرمؤمنــان
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کـه  نیسـت؟ خصوصـًا ایـن برداشتی نفِی امامت امیرمؤمنان
 تعداد امامان را همانند حواریـان حضـرت عیسـی پیامبر

بـا چنـین . فرمایند آنان نیز دوازده نفـر بودنـد می و کنند ذکر می
را داخل در ایـن دوازده نفـر نـدانیم،  علی حصری، اگر امام
کـه  ضرت است در جـایینشدن به امامِت آن ح الزمۀ آْن اشاره

  .اند از خود بوده در مقاِم معرفِی اماماِن پس پیامبر
 از پیامبر حسن مجتبی مشابِه حدیِث نهم از امام ثالثاً 

 مـن اهـل بیتـه«، »فاطمه و من ولد علی«جای  نقل شده که در آن به
آمده است؛ بنابراین احتمال نقـل بـه معنـا در روایـت » صفوته و

  :دشده از این قرار استروایت یا. رود می
بِ «

َ
ٍد، َعْن أ مِ : ِه َقـاَل یـَعْن ِهَشاِم ْبِن ُمَحمَّ

َ
ـا ُقِتـَل أ  َی َن َرِقـیُر اْلُمـْؤِمنِ یـَلمَّ

َراَد اْلَکَالَم َفَخَنَقْتُه اْلَعْبَرُة فقـد یٍّ اْلَحَسُن ْبُن َعلِ 
َ
َسـاَعًة، ُثـمَّ َقـاَم ] َفَقَعـَد [، َفأ

لِ  یَن فِ َکا یاْلَحْمُد ِللِه اّلذ: َفَقاَل  وَّ
َ
َثنِ ... ایًّ ِتِه َوْحَدانِ یَّ أ َرُسوُل  یَجدِّ  یَوَلَقْد َحدَّ

ْمَر اللِه 
َ
نَّ اْأل

َ
ْهِل بَ   ْمِلُکُه یَ أ

َ
ـاِتِه َوَصْفَوِتِه یْ اْثَنا َعَشَر ِإَماًما ِمْن أ ِإالَّ  ، َمـا ِمنَّ

و َمْسُموٌم 
َ
  .١»َمْقُتوٌل أ

 شهادتبه  که امیرمؤمنان هنگامی: محمد گوید بن هشام«
خواستند سخن بگوینـد  و بر منبر باال رفته حسن رسید، امام
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 سپس ایسـتادند. ساعتی نشستند. که گریه مانع آن حضرت شد
تحقیق حدیث کرد مـرا جـّدم   به: از ایراد سخنانی فرمودند پس و

 بیت دوازده نفر از اهل] امامت [=فرمود این امر را  و رسول خدا
از ما نیست کسی مگـر  و ند گرفتعهده خواه برگزیدگانش به و

  .»که کشته یا مسموم است این

  روایت دهم

َثنِ : َوَعْنُه َقاَل « اِهرِ  یَحدَّ ُد ْبُن ِسَناٍن الزَّ بِ  ، ّی ُمَحمَّ
َ
اِدِق، َعْن أ ِه، َعـْن یـَعِن الصَّ

ِه اْلُحَس  مِ یْ َجدِّ
َ
ِه اْلَحَسِن، َعْن أ : َقاَل  لهَن َعْن َرُسوِل الیِر اْلُمْؤِمنِ یِن، َعْن َعمِّ

ِة ِمْن ُوْلدِ ]  َتَواَلْت [  ِإَذا تواتت ِئمَّ
َ
ْسَماَء ِمَن اْأل

َ
ْرَبَعُة أ

َ
ـُل  یأ َفَراِبُعُهْم اْلَقاِئُم اْلُمَؤمَّ

  .١»اْلُمْنَتَظُر 
هـای امامـان از  هرگاه چهار نام از نام: فرمود اکرم پیامبر«

ر دیگـ سر یـک پشت و یا پیاپی [=دیگر بود  فرزندانم همانند یک
  .»چهارمِی آنان قائم منتَظر است)] بنابه اختالف نسخه(بود 

از انصار احمدالحسن، در کتابی که  ابومحمد انصاری، یکی
ــام  ــا ن ــامعب ــة ج ــت  االدل ــات امام ــرای اثب ــت ب ــن روای ــه ای ب
وی در استدالل بـه روایـت . الحسن استدالل کرده است احمد

در  یـامبرهر نامی را غیراز اسـم پ: گوید فوق بر مدعایش می
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از مقصـود روایـت  مهـدی این روایت درنظـر بگیـریم امـام
 اسـت نـام پیـامبر هـم مهـدی شود، چون امـام خارج می

، محمدباقر امام: اند داشته» محمد«دربین ائمه سه نفر نام  و
خـود  و .حسـن امـاِم زمـان محمدبن و ،محمدجواد امام
چـون َحَسـِب تواند در این روایت مقصود باشد،   نمی پیامبر

روایت باید این چهار نفر فرزندان آن حضرت باشـند؛ بنـابراین 
  ١.مقصود از چهارمی احمدالحسن است

  پاسخ روایت دهم

حمـدان  بن نوشتۀ حسین الکبری هدایهت یادشده در کتاب یروا اوالً 
َوثاَقت نویسندۀ این کتاب ثابت نیسـت،   و خصیبی نقل شده است

نظـر از ضـعف  صرف ٢.داند ب میبلکه نجاشی وی را فاسدالمذه
جـای  ها، بـه در برخی نسخه  و سند، روایت دارای نسخۀ بدل است

صورت، روایت دارای معنـای  آمده است که دراین» توالـت» «تواتت«
سـر  پشـت  و معنـای پیـاپی به» توالت«صحیحی نخواهد بود؛ چون 

درمیان ائمه، چهـار امـام نـداریم کـه پیـاپی   و دیگر بودن است یک
  .بین آنان نام دیگری فاصله نباشد  و نام باشند هم
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 .۶٧، ص النجاشی رجال ،علی نجاشی، احمدبن. 2



  87  امامان بودن زدهيس: اول ةشبه

مطابق با دیگر   و نسخۀ صحیح این روایت، که معنای آن شفاف
 ١مسـعودی،الوصـیة  اثباتچون  روایات است، در کتب معتبری هم

 ٤نعمـانی، الغیبـة ٣صـدوق، الـدین کمـال ٢خّزاز قمـی، االثر کفایة
های یادشده،  قلنقل شده است، که مطابق ن ٥طبری االمامه دالئل  و

خواهند بـه  چه َاتباع احمدالحسن می گونه داللتی بر آن روایت هیچ
مفاد روایت در کتـب یادشـده حـاکِی ایـن . آن استدالل کنند ندارد

حسن در فرزنـدانم   و مضمون است که هرگاه سه نام محمد، علی،
ایـن . ها قائم منتَظر خواهـد بـود دیگر بیاید، چهارمین آن پشت یک
ــی نقــل شــدهمضــمون د ــرات جزئ ــا تغیی در   و ر کتــب یادشــده ب

 بعد تا پیـامبر سنان به بن طبری سند آن نیز از محمد االمامه دالئل
مـتن . نقـل شـده اسـت الکبـری هدایةبه همان شکلی است که در 

  :، از این قرار استاالمامه دالئلروایت، مطابق نقل 
ِل، َقاَل « ُبو اْلُمَفضَّ

َ
َثَنا أ ثَ : َوَحدَّ ـُد ْبـُن اْلَحَسـِن اْلُکـوفِ َحدَّ ، َعـْن یُّ َنا ُمَحمَّ

ِه اْلَفاِرِس  ِد ْبِن َعْبِد اللَّ ِه یِّ ُموٍن اْلُخَراَسانِ یْ ی ْبِن مَ یَ ْح یَ ، َعْن یِّ ُمَحمَّ ، َعْن َعْبِد اللَّ
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ِخ 
َ
اِهرِ یْبِن ِسَناٍن، َعْن أ ِد ْبِن ِسَناٍن الزَّ اِدِق یِّ ، َعْن َس یِّ ِه ُمَحمَّ ِر ْبـِن َجْعَف   ِدَنا الصَّ

بِ 
َ
ٍد، َعْن أ ِه اْلُحَس یُمَحمَّ مِ و ِن،یْ ِه، َعْن َجدِّ

َ
ِه اْلَحَسِن، َعْن أ َن یِر اْلُمْؤِمنِ یَعْن َعمِّ

ُه َقاَل  َعْن َرُسوِل الله نَّ
َ
ـِة ِمـْن ُوْلـدِ : أ ِئمَّ

َ
ْسـَماٍء ِمـَن اْأل

َ
: یِإَذا َتَواَلْت َثَالَثُة أ

ُد َوَعلِ  ُموُل اْلُمْنَتَظُر َها ُهَو اْلَقاَواْلَحَسُن، َفَراِبعُ  یٌّ ُمَحمَّ
ْ
  .١»ِئُم اْلَمأ

ــامبر« ــود پی ــدانم : فرم ــان فرزن ــام از امام ــه ن ــاه س هرگ
ها قائمی  حسن باشد، چهارمین آن و سرهم محمد، علی، پشت

  .»انتظار است و خواهد بود که مورد آرزو
کـامًال منطبـق بـر  ـگونه که واضح اسـت  همانـ این روایت 
  .توجیه به فرد دیگری نیست قابل و تامام دوازدهم اس

را بپـذیریم و، مطـابق  الکبری هدایةحتی اگر نقل کتاب  ثانیاً 
را صحیح بدانیم، کلمـۀ » تواتت«نظر َاتباع احمدالحسن، نسخۀ 

در  و اسـت در روایات، لقب خاص برای اماِم زمان» القائم«
روایات فراوان این واژه بر آن حضرت اطالق شده که در بخـش 

بر قائم،  از سوی دیگر، عالوه. وم کتاب به آن خواهیم پرداختد
کـه شـیعیان در آرزوی  یعنی کسـی» منتَظر« و »مامول«وصف 

 کشند، منطبق بر امام زمـان انتظار او را می و دیدار او هستند
شـیعیان، کـه  چگونه این اوصاف بر غیـِر امـاِم زمـاِن . است
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اسـتقرار  و حضـرتآرزوی دیـدار آن  و هاست شیعه امیـد سال
اش را دارند، صادق است؟ آیا احمدالحسـن قـائم  دولت کریمه
انتظـار شـیعه اسـت؟ آیـا کسـی از شـیعه درطـول  و مورد آرزو

  شناخته تا انتظار وی را بکشد؟ غیبت، وی را می
هـا هـر چهـار  بودِن چهار نام این است که نام  ظاهر متوالی ثالثاً 

  .نامش محمد نیستکه احمدالحسن  باشد؛ درحالی» محمد«

  روایت یازدهم

ِد ْبِن عِ یْبُن ِإْبَراهِ  یُّ َعلِ «� ِد ْبِن اْلُفَض یْ سَـی ْبِن ُعبَ یَم، َعْن ُمَحمَّ   ِل،یْ ٍد، َعْن ُمَحمَّ
بِ 
َ
بِ  یَعْن أ

َ
ـًدا ِإَلـی اْلِجـنِّ : َقـاَل  َجْعَفرٍ  یَحْمَزَة، َعْن أ ْرَسـَل ُمَحمَّ

َ
ِإنَّ اللـَه أ

ْنِس، َوَجَعَل ِمْن  ، َی ا، ِمْنُهْم َمْن َسَبَق َوِمْنُهْم َمْن َبِقـیًّ َعَشَر َوِص  ْی َبْعِدِه اْثنَ  َواْإلِ
ْوِصـ  ٍی َوُکلُّ َوِص 

َ
ٌة، َواْأل ـذِ یَ َجَرْت ِبِه ُسنَّ ِة یاُء الَّ ـٍد َعَلـی ُسـنَّ َن ِمـْن َبْعـِد ُمَحمَّ

ْوِص 
َ
مِ  ْی َوَکاُنوا اْثنَ   سَـییاِء عِ یَ أ

َ
ِة اْلَمِس یُر اْلُمْؤِمنِ یَعَشـَر َوَکاَن أ   .»حیَن َعَلی ُسنَّ

انس  و سوی جن همانا خدا محمد را به: فرمود باقر امام«
شـان یاز ا ه برخـیکـاز او دوازده وصـی قـرار داد  پـس و فرستاد
 سـنت ای بـه هـر وصـی نسـبت و اند برخی باقی مانده و گذشته

. صلح نمود حسن که امام چنان[روش خاصی جاری شد  و
 ]نشـر علـم فرمـود صـادق امـام و دیـجنگ نیحسـ امام
 انـد سـییای عیروش اوصـ  ه بعداز محمد هستند بهکایی یاوص و
  .»ح را داردین روش مسیرالمؤمنیام و آنان دوازده نفر بودند و
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ــن در  ابومحمــد انصــاری در  و ١المتشــابهاتاحمدالحس
ابومحمـد انصـاری . انـد به این روایت استناد کـرده االدلة جامع

  :گوید ذیل این روایت می
إذن أوصیاء رسول الله علی سّنة أوصـیاء عیســی، وهـم اثنـا عشـر، «
 یعشر، فیکون الثـان یاالثن یعلی سّنة عیسی، إذن هو غیر داخٍل ف یوعل

  .٢»عشر هو أحمد
روش اوصـیای  و بـر سـنت بنابراین اوصیای رسول خدا«

روش  و بر سـنت علی و اند اند که دوازده نفر بوده عیسی بوده
 پـــس آن حضـــرت داخـــل در دوازده نفـــر نیســـت. عیســـی

  .»دوازدهمی احمدالحسن است و

  پاسخ روایت یازدهم

از  وضوح تعداد اوصـیای پـس به باقر در ابتدای روایت، امام
همانـا خـدا محمـد را : انـد فرموده و را مشخص کرده پیامبر

ه کـاز او دوازده وصی قـرار داد  پس و انس فرستاد و سوی جن به
بنـابراین عـدد . انـد برخی بـاقی مانـده و ان گذشتهشیاز ا برخی

ــامبر اوصــیای پــس الزمــۀ ســخن  و دوازده نفــر اســت از پی
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طرفداران وی، که او را داخل در اوصیای مذکور  و احمدالحسن
 دانند، این است که تعداد اوصـیای پیـامبر در این روایت می
الحسن نه دوازده نفر؛ بنابراین برداشت احمد و سیزده نفر باشند

با روایـاِت  و از ذیِل روایت، مخالفِت صریحی با ابتدای روایت
ضرورت شیعۀ اثناعشری دارد؛ وپر واضح اسـت  و متواتِر دیگر

ای فهمیـد کـه مخـالف بـا خـوِد  گونـه معنای روایت را نباید به
  .دیگر روایات متواتر باشد و روایت

گفتــه، در قســمت پایــانِی روایــت  بــه مطالــب پــیش باتوجــه
  :تماالت ذیل مطرح استاح

نیز جزو آنان  که حضرت علی ـگانه  امامان دوازده) الف
لکـن آن . انـد بوده بر روش اوصیای حضرت عیسی ـاست 

 که بر روش اوصیای حضرت عیسـی بر این حضرت، عالوه
نیـز  حضرت عیسی خودِ اند، ازجهت دیگری بر روش  بوده
  .اند بوده
بـر روش  ــ ت علـیجز حضر بهـ  اوصیای پیامبر) ب

اطـالق اوصـیا بـر ائمـه،  و اند بوده اوصیای حضرت عیسی
نیز جزو ایشان اسـت، ازبـاب  که حضرت علی به این باتوجه

شـبیه  و آن حضرت در شباهت، از آنـان خـارج و تغلیب است
  .هستند حضرت عیسی
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، در تعــداد کــه دوازده نفرنــد، مثــل اوصــیای پیــامبر) ج
 عشـر یوکـانوا اثنـ«جملـۀ  و ندهسـت اوصیای حضرت عیسی

تفسیرکنندۀ شباهت آنان به اوصـیای » )آنان دوازده نفر بودند و(
  .است حضرت عیسی

ذیـل ایـن روایـت  کـافیدر شـرحش بـر  مجلسی عالمه
  :گوید می

رهم یتجاوزها، واختالف سـیقٍة ال یرٍة وطریأمر بس یأ" جرت به سّنة"«
، وبعضهم بنشـر العلـوم، وبعضـهم ظاهٌر، فإّن بعضهم کان مشتغًال بالعبادة

ة وبعضهم بکثرتها، وبعضهم قاتٌل وبعضـهم صـالٌح، وقـد مـّرت یّ بقّلة التق
فعلـون إّال بعهـٍد مـن اللـه وأمـٍر منـه ال یًئا وال یفعلوا شیأّنهم لم  یأخباٌر ف

م بعـددهم، وأّن کـالًّ یتجاوزونه، وأّنه نزل من السماء کتاٌب مختـوٌم بخـواتی
العدد، فما  یف یأ" سییاء عیعلی سّنة أوص. "تحت خاتمهعمل بما یمنهم 

علـی سـّنة . "ةّیـة وارتکـاب التقیـالمظلوم یبعده مفّسـٌر ومـتّمٌم لـه، أو فـ
تـه، یّ ه ثالث فـرٍق، فمـنهم مـن قـال بألوهیافتراق الناس ف یف یأ" حیالمس

 یبإمامتـه، أو فـ  ومنهم من خطأه وأکفره، ومنهم من ثبت علی الحّق وقال
  .١»دته وخشونة الملبس وجشوبة المطعموعبازهده 
از اوصیای پیـامبر  ای هر وصی": فرماید می که امام این«

راهـی بودنـد کـه از آن   و یعنی مأمور به سـیره "به روشی بودند
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. روش آنان واضـح اسـت  و اختالف سیره  و کردند  تخطی نمی
از ایشان مشغول به عبادت بودند، برخی بـه نشـر علـوم  برخی
تر، برخی  برخی بیش  و کردند  تقیه تر کمل بودند، برخی مشغو

از این، روایتی گذشت کـه  پیش  و .برخی صلح  و جنگ کردند
کنند مگر به عهـدی از جانـب خـدای   نمی  و آنان کاری نکرده

نیـز قـبًال   و .کننـد  امـر او، کـه از آن سـرپیچی نمی  و عزوجل
 عدد ائمـه شده نازل شد به گذشت که از آسمان کتابی مهروموم

شدۀ خودش نـازل  چه در کتاب مهروموم هریک از آنان به آن  و
 بـر سـنت"کـه در روایـت آمـده  ایـن و .کنـد شده بود عمـل می

مابعـِد ایـن جملـه آن را  و یعنـی در عـدد "روش عیسی بودند و
یا مقصـود شـباهت در  و متمِم معنای آن است و کند تفسیر می
 علی بر سـنت" ایت آمدهکه در رو این و .تقیه است و مظلومیت

که مـردم دربـارۀ وی سـه گـروه  یعنی در این "روش مسیح بود و
 برخی به الوهیت وی معتقد شدند، برخـی او را تخطئـه: شدند

به امامتش قائـل  و برخی بر حق ثابت ماندند و تکفیر کردند، و
یا مقصود شباهت آن حضرت به حضـرت عیسـی در  و .شدند

  .»سختِی خوراک است و س،زهد، عبادت، خشن بودن لبا

 روایت دوازدهم

کنند کـه  نقل می روایتی را از پیامبر اکرم امیرمؤمنان علی
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اوصــیای آنــان اشــاره  و از انبیــای الهــی آن حضــرت بــه برخــی
  :فرمایند می در ادامه، خطاب به امیرمؤمنان و کنند می

ْدَفُعَها ِإلَ «
َ
َنا أ
َ
ْنَت َتْدَفعُ َو  ،یُّ ا َعلِ یَ َك یْ َوأ

َ
اْلَحَسـُن و ،َها ِإَلـی اْبِنـَك اْلَحَسـِن أ

ِخ یَ 
َ
ْدَفُعَها َیـ یٌّ َعِلـو ،یٍّ ْدَفُعَها ِإَلی اْبِنِه َعِلـیَ   ُن یْ اْلُحَس و ،ِن یْ ِه اْلُحَس یْدَفُعَها ِإَلی أ

دٍ  ٌد و ،ِإَلی اْبِنِه ُمَحمَّ  ْدَفُعَها ِإَلـی اْبِنـهِ َیـَجْعَفـٌر و ،ْدَفُعَها ِإَلی اْبِنِه َجْعَفـرٍ یَ ُمَحمَّ
ـدٍ َیـ یٌّ َعِلـو ،یٍّ ْدَفُعَها ِإَلی اْبِنـِه َعِلـیَ ُموَسی و ،ُموَسی  ،ْدَفُعَها ِإَلـی اْبِنـِه ُمَحمَّ

ٌد و اْلَحَسـُن و ،ْدَفُعَها ِإَلـی اْبِنـِه اْلَحَسـِن َیـ یٌّ َعلِ و ،یٍّ ْدَفُعَها ِإَلی اْبِنِه َعلِ یَ ُمَحمَّ
هُ ُب َعْنُه یغِ یَ ُثمَّ  ،ْدَفُع ِإَلی اْبِنِه اْلَقاِئِم یَ  َبَتـاِن یْ ُکوُن َلُه َغ یَ و ،ْم ِإَماُمُهْم َما َشاَء اللَّ

َحُدُهَما 
َ
ْخَری] ِإْحَداُهَما[أ

ُ
ْطَوُل ِمَن اْأل

َ
ِه َفَقالیْ ُثمَّ اْلَتَفَت ِإلَ  .أ ُثـمَّ  : َنا َرُسوُل اللَّ

ْطـَوُل ِمـَن  َبَتـاِن ِإْحـَداُهَمایْ ُکـوُن َلـُه َغ یَ ُب َعْنُهْم ِإَماُمُهْم َما َشاَء اللُه، َو یغِ یَ 
َ
أ

ْخَری
ُ
اْلَحـَذَر اْلَحـَذَر، ِإَذا : َفَقاَل َراِفًعا َصْوَتهُ  َنا َرُسوُل اللهِ یْ ُثمَّ اْلَتَفَت ِإلَ . اْأل

اِبِع   ِمْن   ُفِقَد اْلَخاِمُس    .١» ...یِمْن ُوْلدِ   ُوْلِد السَّ
 تو به فرزنـدت حسـن  و سپارم و من وصایت الهی را به تو می«
حســین آن را بــه   و ســپارد ردارش حســین میحســن آن را بــه بــ  و

 سـپارد علی آن را به فرزندش محمد مـی  و سپارد فرزندش علی می
فرزنـدش   و سـپارد فرزندش محمد آن را به فرزندش جعفـر می  و

علـی آن را بـه فرزنـدش   و سـپارد جعفر آن را به فرزندش علی می
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 علـی  و سپارد محمد آن را به فرزندش علی می  و سپارد محمد می
حسن آن را بـه فرزنـدش قـائم   و سپارد آن را به فرزندش حسن می

قدر که خدا  شود؛ آن سپس اماِم ایشان از آنان غایب می. سپارد می
تـر از دیگـری  برای او دو غیبت است که یکی طـوالنی  و .بخواهد
کـه صدایشـان را  درحـالی  و رو به ما کردند سپس پیامبر. است

کـه مفقـود شـود  حذر الحذر، هنگامیال: باال برده بودند فرمودند
  .»اوالد من پنجمین از فرزنداِن هفتمین از

 القرآن والسّنة یون فیوالمهد یالمهدضیاءالزیدی در کتاب 
  :گوید می و به این روایت استناد کرده است

 یهم أحـد عشـر أ فولد الرسول "من ولدی"انتبه لخاتمة الحدیث «
عشر کما هو واضـٌح، فیتحـّتم أن  یالثانعشر ال  یالحاد ّی أّن اإلمام المهد

وهنـاك . نییّ وأّول المهـد ّی اإلمـام المهـد یوص یتکون ٰهذه الشخصّیة ه
أّن الرسـول لّمـا ذکـر اإلمـام : یالحدیث الشریف، أال وه یقرینٌة أخری ف

: عشر مـن ولـده قـال یجعل له غیبتین، أّما حینما وصل إلی الثان ّی المهد
؛ ألّنـه غائـٌب ّی طبیق ٰهذه المفردة علی اإلمام المهدوال یمکن ت" فاذا ُفِقَد "

ة بعـد ومفقوٌد بالفعل، بل ولـه غیبتـان، بینمـا الفقـدان تسـتعمل للمفارقـ
  .١»الوجود، فانتبه لٰهذا
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 فرزندان پیامبر. در پایاِن روایت دقت کنید "من ولدی"به جملۀ «
هـم، نـه دوازد  و فرزند یازدهم است مهدی  یازده نفرند، یعنی امام

بنـابراین حتمـًا ایـن شخصـیْت وصـیِّ . گونه که واضح اسـت همان
جا قرینۀ دیگـری در  در این  و .است مهدّییناولین از   و مهدی  امام

وقتـی  آن ایـن اسـت کـه پیـامبر  و این حدیث شریف وجود دارد
کننـد، بـرای آن حضـرت دو غیبـت را ذکـر  را یـاد می مهدی  امام
کننـد  زدهمـین از فرزندانشـان را یـاد میکه دوا اما هنگامی  و کنند می
ایـن جملـه   و .کـه مفقـود شـود ، یعنـی زمـانی"فاذا فقـد"فرمایند  می
 نیست، چون آن حضرت بالفعل غایـب مهدی  تطبیق بر امام قابل
که فقدان بـرای  مفقود است، بلکه برای او دو غیبت است؛ درحالی  و

  .»ت کنیددر این نکته دق. جدایِی بعداز وجود است  و مفارقت
» مـن ولـدی«که استدالل وی تکیه دارد بر جملۀ  توضیحًا این

ــاِن روایــت ــه ایــن باتوجــه. در پای ــان ب از اوالد  کــه امیرمؤمن
 فرزند یازدهم آن حضرت اسـت نیستند، امام زمان پیامبر

 اســت رضــا امــام مقصــود از هفتمــین از اوالد پیــامبر و
 شـود الحسـن میپنجمین فرزنـد از اوالد آن حضـرت، احمد و
  .الحسن بن نه امام دوازدهم حجت و

  پاسخ روایت دوازدهم

در این روایت، مقصود از پنجمین از فرزنـِد هفـتم، فرزنـِد  اوالً 
در حقیقـت، . اسـت) جعفـر بن موسی (=پنجِم هفتمین امام 
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ُمقدر است، یعنـی هرگـاه مفقـود شـود » السابع«از  قبل» امام«کلمۀ 
مقصود   و مین امام، که از فرزندان من استپنجمین از فرزندان هفت
را در ایـن روایـت در تقـدیر » امام«اگر کلمۀ . هفتمین فرزند نیست

نگیریم، برداشت طرفداران احمدالحسن نیز صحیح نخواهد بـود، 
از ایـن  حسـن  امـام  و هستند حسین  چون ائمه از نسل امام

هـد خوا جـواد  امـام نسل هفتم پیـامبر  و شود ُدور خارج می
، کـه ایـن جواد  هفتمیِن آنان امام  و حسین  ابتدایش امام. بود

بنــابراین مقصــود از . کــس قبــول نخواهــد کــرد برداشــت را هــیچ
ضـمن . جعفـر بـن امام هفتمین است، یعنـی موسـی» هفتمین«

که احمدالحسن، بنابـه ادعـای خـودش، فرزنـِد مسـتقیِم امـاِم  این
رسـد؛ بنـابراین  ت میبا چهار واسطه به آن حضـر  و نیست زمان
البته احتمـاالت . است رضا  توان گفت وی فرزند پنجم اما  نمی

مـن «که  ازجمله این. دیگری نیز ممکن است در روایت مطرح باشد
» خـامس«لحاظ ادبی ممکن است حـال یـا صـفت بـرای  به» ولدی

هرگـاه «گونه خواهـد بـود  صورت معنِی روایت این باشد، که دراین
یعنـی   [=ین از فرزنـِد هفتمـین از امامـان، کـه او مفقود شود پنجم

وصـف » مـن ولـدی«ممکـن اسـت   و »از اوالد من است] پنجمین
هرگاه «شود  گونه می هردو باشد که معنا این» سابع«  و »خامس«برای 

  .»اند فرزند هفتمین، که این دو از اوالد من مفقود شود پنجمین از
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مین از اوالد هفتمین، عین همین تعبیر، یعنی فقدان پنج ثانیاً 
وضـوح  یت شده که بهادر دیگر روایات نیز از زبان دیگر ائمه رو

 جعفـر بن حضرت موسی» هفتمین«دهد مقصود از  نشان می
  :به روایات زیر دقت کنید. است

  : فرمود به امیرمؤمنان پیامبر اکرم) الف
اُء َص  یُکوُن َبْعدِ یَ َوَس ... « َجـٍة َوِبَطاَنـٍة، یَها ُکلُّ َولِ یُط فِ ْسُق یَ َلٌم یْ ِفْتَنٌة َصمَّ

اِبِع ِمْن ُوْلـِدَك َعِتَك یَوٰذلك ِعْنَد ِفْقَداِن ِش  ْحـَزُن ِلَفْقـِدِه یَ ، اْلَخاِمَس ِمَن السَّ
َماء ْرِض َوالسَّ

َ
ْهُل اْأل

َ
ِمـَن  یُکـوُن َبْعـدِ یَ ا َرُسـوَل اللـِه، َفَکـْم َیـ: ُقْلُت .... أ

 
َ
ِة؟ َقاَل اْأل اِسُع َقاِئُمُهْم ِن تِ یْ َس َبْعَد اْلُح : ِئمَّ   .١»ْسَعٌة َوالتَّ

شدید خواهـد بـود کـه  و ای سخت از من فتنه زودی پس به«
این فتنه هنگام فقـدان  و .زدیکان سقوط خواهند کردن و خواص

 ، که بر او اهل زمـینپنجمین از هفتمین فرزندان تو خواهد بود
مـن از  ای رسول خدا، پـس: گفتم... شوند آسمان محزون می و

نهمـی  و از حسین، ُنـه امـام پس: چند امام خواهند بود؟ فرمود
  .»قائم ایشان خواهد بود

اْلَخـاِمَس ِمـَن «تعبیر  در این روایت، خطاب به امیرمؤمنان
اِبِع ِمْن ُوْلـِدک  جعفـر بـن که حضرت موسی آمده؛ درحالی» السَّ
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یـان کـه در پا به این توجه با و ششمین از اوالد امیرمؤمنان هستند
معرفـی  حسـین محمد نهمین فرزنِد امـام روایت، قائم از آل

امـاِم هفتمـین » هفتمین«شود مقصود از  شده است، معلوم می
احتماالتی که در پاسخ اول داده شد در این روایـت نیـز  و است

جاری است؛ اما تفاوت این روایت با آن روایت ایـن اسـت کـه 
تصـریح شـده بـه  و در این روایت، تعداد امامان مشخص شده

بـاب  و اسـت حسـین که قائم نهمین فرزند از اوالِد امام این
  .توجیه در آن بسته است و تأویل
بِ «) ب

َ
ٍد اْلَحَسِن ْبِن عِ  یَرَوی َسْعُد ْبُن َعْبِد اللِه َعْن أ   یِّ َسی اْلَعَلِو یُمَحمَّ

َثنِ : َقاَل  بِ  یَحدَّ
َ
بِ یعِ  یأ

َ
ٍد، َعْن أ ْبِن َجْعَفٍر، َعـْن  یِّ ِد ْبِن َعلِ ِه ُمَحمَّ یَسی ْبُن ُمَحمَّ

بِ 
َ
ِخ  یِّ ِه َعلِ یأ

َ
، ِإَذا یَّ ا ُبَنـَیـ: یَقاَل لِ : َقاَل  ِه ُموَسی ْبِن َجْعَفرٍ یْبِن َجْعَفٍر، َعْن أ

اِبِع   ِمْن   ُفِقَد اْلَخاِمُس  ِة   ُوْلِد السَّ ِئمَّ
َ
دْ  یَفاللَه اللَه فِ  ِمَن اْأل

َ
ُه َال ُبدَّ یَ أ اِنُکْم، َفِإنَّ

ْمِر ِمْن َغ 
َ
ی یغِ یَ َبٍة یْ ِلَصاِحِب ٰهَذا اْأل ْمِر َمْن َکاَن یَ ُبَها َحتَّ

َ
ُقوُل یَ ْرِجَع َعْن ٰهذا اْأل

  .١»... ِبه
کنـد  ، نقل میجعفر بن جعفر از برادرشان، موسی بن علی«

هرگاه مفقود شـود پنجمـین  ٢فرزندم: که حضرتش به من فرمود
                                                 

  .١۶۶ص ، الغیبةحسن، ال طوسی، محمدبن. 1
برادرشان  به جعفر نسبت بن بودِن علی سن جهت کم بهفرزندم ممکن است تعبیر . 2
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هایتـان  را خـدا را در دیـن پس خدا از فرزنِد هفتمین از امامان،
، چون البد است برای صاحب این امر ]مراقب دینتان باشید [=

که حتی کسی کـه بـه او بـاور  شود، تا این از غیبتی که غایب می
  .»...گردد برمی] بیت والیت اهل [=داشت، از این امر 

کـه هرگـاه مفقـود  در این روایت، تصریح شده است به ایـن
» هفتمین فرزند پیامبر«گفته نشده  و »امامفرزند هفتمین «شود 

  .تأویل به معنای دیگری باشد و تا قابل توجیه
ُد ْبُن َعلِ یُخ اْلَفقِ یْ َقاَل الشَّ «) ج ُبو َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َ
ِن ْبِن ُموَسی یْ ْبِن اْلُحَس  یِّ ُه أ

ُف ٰهَذا اْلِکَتاِب َرِحَمهُ یاْلَفقِ  یُّ ِه اْلُقمِّ یْ ْبِن َباَبَو  َثَنا اْلُحَسـ: اللهُ  ُه ُمَصنِّ ُن ْبـُن یْ َحدَّ
ْح 
َ
بِ : َس َقاَل یَمَد ْبِن ِإْدرِ أ

َ
َثَنا أ  یَحدَّ

َ
ِد ْبِن ِسَناٍن، یُّ ، َعِن أ وَب ْبِن ُنوٍح، َعْن ُمَحمَّ

ُه َقاَل  نَّ
َ
ٍد أ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ َقرَّ ِبَجمِ : َعْن َصْفَواَن ْبِن ِمْهَراَن، َعِن الصَّ

َ
ِع یَمْن أ

ئِ 
َ
ِة َوَجَحَد اْلَمْهدِ اْأل َقرَّ ِبَجمِ یَّ مَّ

َ
ْنبِ ی، َکاَن َکَمْن أ

َ
َتهُ یَ ِع اْأل ًدا ُنُبوَّ . اِء َوَجَحَد ُمَحمَّ

  ِمـْن   اْلَخـاِمُس : ِمْن ُوْلِدَك؟ َقـاَل  یُّ ا اْبَن َرُسوِل اللِه، َفَمِن اْلَمْهدِ یَ : َل َلهُ یَفقِ 
اِبِع    .١»ُتهُ یَ ِحلُّ َلُکْم َتْسمِ یَ  ُب َعْنُکْم َشْخُصُه َوَال یغِ یَ   ،ُوْلِد السَّ

اعتـراف   و هرکس بـه همـۀ امامـان اقـرار: فرمود صادق  امام«
چون کسی است که بـه تمـامِی  مهدی را انکار کند، هم  و داشته باشد
. کنـد را انکار  اعتراف کند، اما نبوت پیامبر خدا محمد  و انبیا اقرار
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از فرزندان شـما ای پسر رسول خدا، مهدی : به آن حضرت گفته شد
، که شـخص او پنجمین از فرزنداِن هفتمین: چه کسی است؟ فرمود

  .»برای شما بردن نام او حالل نیست  و شود از میانتان غایب می
» هفتمین«که مقصود از  روایت فوق نیز صراحت دارد بر این

، چـون امـام زمـان» پنجمـین« و اسـت جعفـر بـن موسی
حرمـِت بـردِن «ازجملـه  اوصافی برای آن حضرت آمده است؛

در دیگر روایات نیز سخن  و که خاص به آن حضرت است» نام
  .میان آمده است از حرمت تسمیۀ آن حضرت به

نیـز نقـل  رضـا که عین همین مضمون از امام جالب این
اند که این مولـودی  در آن روایت، حضرت تصریح کرده و شده

فرزنـد مـن ای سـخت خواهـد بـود چهـارمین  که بعداز او فتنه
  :به این روایت دقت کنید. است
َضا«) د اَء َصـ: َقاَل الرِّ َهـا ُکـلُّ ِبَطاَنـٍة یْسـُقُط فِ یَ   َلٍم یْ َال ُبدَّ ِمْن ِفْتَنٍة َصـمَّ

اِبـَع ِمـْن ُوْلـِد یَوٰذِلَك ِعْنَد َفْقِد الشِّ َجٍة، یَوَولِ  ْهـُل ْیـَعلَ  ی، َتْبِکـیَعِة الرَّ
َ
ِه أ

ْرِض 
َ
ْهُل اْأل

َ
َماِء َوأ ـٍف السَّ سِّ

َ
ٍن ِعْنـَد ِفْقـَداِن یَراَن َحـزِ ْیـَح   ، َوَکْم ِمْن ُمْؤِمٍن ُمَتأ

نِّ یاْلَماِء اْلَمعِ 
َ
ْسَمُع ِمْن ُبْعٍد َکَمـا یُ ُکوُنوَن، َوَقْد ُنوُدوا ِنَداًء یَ ِبِهْم َشرُّ َما  یِن، َکأ

  .١»َن یَکاِفرِ َن َوَعَذاًبا َعَلی الْ یُکوُن َرْحَمًة ِلْلُمْؤِمنِ یَ ْسَمُع ِمْن ُقْرٍب، یُ 
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شـدید، کـه   و ای سخت البد است از فتنه: فرمود رضا  امام«
این فتنه هنگام فقدان   و نزدیکان سقوط خواهند کرد،  و در آن خواص

زمـین بـر او گریـه   و اهـل آسـمان. چهارمین فرزند من خواهـد بـود
محـزون   و حیـران  و چه بسـیار مـؤمنی کـه متأسـف  و خواهند کرد

آب "مقصـود از [ام فقدان آِب گورا خواهد بود این فتنه هنگ  و .است
ارایتم ان "این جمله اشاره دارد به آیۀ شریفۀ   و امام معصوم است "گورا

را ] شـیعیان  [=گویـا ایشـان ] "اصبح مائکم غورا فمن یاتیکم بمـاء معـین
ندا خواهند شد بـه نـدایی   و بینم که در بدترین وضعیت هستند می

شود، که این  که از نزدیک شنیده می نانشود، چ که از دور شنیده می
  .»عذاب بر کافران  و ندا رحمت برای مؤمنان خواهد بود

 ای آورده که ضیاءالزیدی برای ادعـای خـودش قرینـه این ثالثاً 
نیست، چون  تطبیق بر امام مهدی این جمله قابل  و :گوید می  و

مفقود است، بلکه بـرای او دو غیبـت   و آن حضرت بالفعل غائب
جـدایی بعـداز وجـود   و که فقدان بـرای مفارقـت ت؛ درحالیاس

گوید آن حضرت بالفعل  مقصوِد وی از این جمالت که می. است
 خواهـد بگویـد امـام زمـان اگر می. غایب است معلوم نیست

گوید هرگاه مفقود شود در آینـده،  روایت می  و بالفعل غایب است
ایـت از این ادعا خیلی عجیب است؛ چـون در زمـان صـدور رو

. این روایت خبـر از آینـده اسـت  و اند ، امام مفقود نبودهپیامبر
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فقدان برای مفارقت بعداز وجـود «گوید  که می مقصود وی از این
اگر مقصودش این است کـه فـرِد مـوردنظِر . روشن نیست» است
  مــورد ســپس مفقــود شــود، در  و وجــود بیایــد بایــد بــه پیــامبر

بعـد   و انـد نبوده زمان پیامبر در. گونه است همین امام زمان
وجـه  اند؛ بنابراین اشکال وی بـی سپس غایب شده  و وجود آمده به

گوید آن حضرت دو غیبت دارنـد، ایـن مطلـب  که می این  و است
هـردو غیبـت یـا  کـه در روایـت پیـامبر منافاتی نـدارد بـا ایـن

کـه در روایـت  ضـمن آن. خصوص غیبت کبرا فقدان نامیده شـود
اند وی فرزند چهـارم مـن  صراحت فرموده نیز، که به رضا  امام

دهـد  تعبیر فقدان آمده است که نشان می است، برای امام زمان
  .استفاده از این تعبیر برای آن حضرت صحیح است

جمالتـی  و ضیاءالزیدی این روایت را کامل نقل نکرده رابعاً 
ت، االمر از یمن نیاورده اسـ را که داللت دارد بر خروج صاحب

چون َاتباع احمدالحسن اعتقاد ندارنـد کـه وی از یمـن خـارج 
  :ادامۀ روایت از این قرار است. شود می

ْصـِبُر یَ َبِة َحاُلُه؟ َقاَل یٰهِذِه اْلغِ  یُکوُن فِ یَ ا َرُسوَل اللِه، َفَما یَ : َفُقْلُت  یٌّ َعلِ �َقاَل «
ی  َذَن اللُه َلُه ِباْلُخُروِج فَ یَ َحتَّ
ْ
  .١»َقاُل َلَها َکْرَعةیُ ٍة یَ َمِن ِمْن َقْر یَ ْخُرُج ِمَن الْ یَ أ

                                                 
ص  ةاألثربـه نقـل از کفایـ( ٣٣۵ص  ٣۶بحـاراالانور،ج مجلسی، محمدباقر، . 1

  ).، با کمی تفاوت١۵٨



  تحليلي بر روايات مهديين   104

ای رسـول خـدا، در ایـن : فرمود که عـرض کـردم علی«
کنـد تـا  صـبر می: غیبت حال وی چگونه خواهد بـود؟ فرمـود

شـود از  پـس خـارج می. خداوند برای خروج به وی اذن دهـد
  .»شود گفته می های که به آن َکْرَع  یمن از قریه

شــویم ابومحمــد انصــاری، از َاتبــاع  در پایــان، متــذکر مــی
احمدالحسن، روایتی نزدیک به مضـموِن روایـِت یادشـده را از 

. کند که تحریِف آشکاری در آن انجام داده اسـت نقل می بحار
  :روایت، مطابق نقل ابومحمد انصاری، از این قرار است

ت أّم یـب یفـ ّی کنت عند النبـ یٌّ لی، قال علیل یعن عبد الرحٰمن بن أب«
الحذر إذا : نا رسول الله فقال رافًعا صوتهیثّم التفت إل: إلی أن قال... لمةس

ا رسـول اللـه، یـ: فقلت: یٌّ قال عل. یفقد الخامس من ولد السابع من ولد
  .١»...أذن الله له بالخروجیالصمت حّتی : بة؟ قالیفما تکون ٰهذه الغ

 ...سـلمه ، نـزد پیـامبر بـودم من در خانۀ امّ : فرمود علی«
که صدایش را بلند کرده  درحالی و رو به ما نمود سپس پیامبر
الحذر هرگاه مفقود شود پنجمین از فرزنـد هفتمـین : بود فرمود
من گفتم که ای رسـول خـدا، ایـن : فرمود علی. از اوالد من

سکوت تـا خداونـد بـرای او : غیبت چگونه خواهد بود؟ فرمود
  .»...اذن خروج دهد

                                                 
 .١٨٠، ص األدّلة جامعاالنصاری، ابومحمد،. 1
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  :نویسد ایت میاز نقل این رو وی پس
ن، وهـو أحمـد یر المـؤمنیإذن هو الخامس من ولد السابع من ولد أم«

بتان کمـا حصـل لإلمـام یس هو الغیکما سلف القول، والفتنة أو االختبار ل
وأحمد هو صاحب . أذن الله له بالخروجی، وإّنما هو الصمت حّتی ّی المهد

  .١»ذکره اإلمام الکاظم یاألمر اّلذ
او  و اسـت مین از فرزند هفتم امیرمؤمنانبنابراین او پنج«

آزمـایش  و فتنه و باره گذشت که سخن دراین احمد است، چنان
این  و .واقع شد مهدی گونه که برای امام دو غیبت نیست، آن

احمـد  و فتنه سکوت است تا خداونـد بـه او اذن خـروج دهـد
  .»ذکر نموده است کاظم االمری که امام است صاحب
روایت، وی تحریـف آشـکاری را انجـام داده اسـت، در نقل این 

 .»الصـمت: بـة؟ قـالیفما تکون ٰهذه الغ«این قسمت نیست  بحارچون در 
َبـِة َحاُلـُه؟ یٰهِذِه اْلغِ  یُکوُن فِ یَ َفَما «موجود است این است  بحارچه در  آن  و

ی یَ : َقاَل  َذَن اللُه َلُه ِبـاْلُخُروِج، فَ یَ ْصِبُر َحتَّ
ْ
َقـاُل َلَهـا یُ ٍة َیـَمِن ِمـْن َقْر یَ اْلـ ْخـُرُج ِمـَن یَ أ

 وجهی نـدارد» الصمت«های وی از کلمۀ  گیری بنابراین نتیجه .٢»َکْرَعة
از  بحـارکه ـ  کفایةاالثرکه در  نیست؛ چنان بحاردر » صـمت«کلمه   و

شده از این کتاب، که  نسخۀ چاپ  و نیز وجود نداردـ کند  وی نقل می
  :وت است، به این شکل استمتفا مجلسی  عالمهکمی با نقل 
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ِه َفَما َتُکوُن هٰ ا یَ َفُقْلُت « ی یْ ِذِه اْلغَ َرُسوَل اللَّ ُه َلـُه یَ َبُة َقاَل أصبت َحتَّ َذَن اللَّ
ْ
أ

  .١»َقاُل َلَها أکرعةیُ ٍة یَ َمِن ِمْن َقْر یَ ْخُرُج ِمَن الْ یَ ِباْلُخُروِج فَ 
ای رسول خدا، این غیبت چگونه خواهد بـود؟ : عرض کردم«
 درستی سخن گفتی، تا خداوند بـه او اذن خـروج دهـد به: ودفرم
  .»شود ای که اکرعه نامیده می شود از یمن از قریه خارج می  و

را به این روایت اضـافه کـرده » صمت«حال وی از کجا کلمۀ 
را در روایـت نامناسـب » اصـبت«ممکن است جملۀ . دانیم  نمی

لکـن . بـوده» تالصـم«احتمال داده است که این کلمه  و دانسته
 قدری تشویش در عبارت دارد کفایةاالثررسد که نقل  نظر می به
  .از این کتاب صحیح است بحارنقل  و

  روایت سیزدهم

َباٌن َعْن ُسلَ «
َ
َمَجاِلِسـَها  یٌش ِإَذا َجَلَسْت فِ یْ َکاَنْت ُقَر   :َقاَل ]  َعْن َسْلَماَن [ٍم یْ أ

ْهِل اْلبَ 
َ
ْت َرُجًال ِمْن أ

َ
َجاِلَسٌة ِإْذ َقاَل َرُجـٌل  َی َنَما هِ یْ َثَها، َفبَ یَعْت َحدِ ِت َقَط یْ َفَرأ

ٍد فِ : ِمْنُهْم  ْهِل بَ  یَما َمَثُل ُمَحمَّ
َ
َفَبَلـَغ ! ُکَناَسـةٍ  یِتِه ِإالَّ َکَمَثِل َنْخَلٍة َنَبَتـْت ِفـیْ أ

َتی اْلِمْنَبَر، َفَجَلَس َعلَ 
َ
ـْیـٰذلك َرُسوَل الله َفَغِضَب، ُثمَّ َخَرَج َفأ ی اْجَتَمـَع ِه َحتَّ

ْثَنی َعلَ 
َ
اُس، ُثمَّ َقاَم َفَحِمَد الله َوأ  : ِه، ُثمَّ َقاَل یْ النَّ

َ
َنـا؟ َقـاُلوایُّ أ

َ
ـاُس َمـْن أ : َها النَّ

ْنَت َرُسوُل اللهِ 
َ
ِلِب : َقاَل . أ ُد ْبُن َعْبِد الله ْبِن َعْبِد اْلُمطَّ َنا ُمَحمَّ

َ
َنا َرُسوُل اللِه َوأ

َ
أ

ی اْنَتَهی ِإَلی ِنَزاٍر، ُثمَّ َقاَل  یفِ ْبِن َهاِشٍم، ُثمَّ َمَضی  ـ: َنَسِبِه َحتَّ ِإنِّ َال َو
َ
ْهـَل  یأ

َ
َوأ
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ا ُنوًرا َنْسَعی بَ  یتِ یْ بَ  ْن  ِی َد یَ َن یْ ُکنَّ
َ
ِه َقْبَل أ ْلَف یَ اللَّ

َ
ـُه آَدَم ِبـأ َال ... َعـام ْی ْخُلَق اللَّ

َ
أ

ْرِض َنْظَرًة َفاْخَتاَر 
َ
ْهِل اْأل

َ
ِإنَّ اللَه َنَظَر ِإَلی أ َنا، َفَبَعَثنِ   ِن یْ ِمْنُهْم َرُجلَ  َو

َ
َحُدُهَما أ

َ
 یأ

بِ  یُّ ا، َواآلَْخُر َعلِ یًّ َرُسوًال َوَنبِ 
َ
ْوَحی ِإلَ  یْبُن أ

َ
ًخا َوَخِلـ یَّ َطاِلٍب، َوأ

َ
ِخَذُه أ تَّ

َ
ْن أ
َ
ًال یأ

ُه َولِ یا َوَخلِ یًّ ًرا َوَوِص یَوَوزِ  ِإنَّ َال َو
َ
َال ... یُکلِّ ُمْؤِمٍن َبْعدِ  یُّ َفًة، أ

َ
ِإنَّ اللـَه َنَظـَر أ َو

ْهِل بَ یًّ َعَشَر َوِص  ْی ًة َفاْخَتاَر َبْعَدَنا اْثنَ یَ َنْظَرًة َثانِ 
َ
  .١»...ِتییْ ا ِمْن أ

ش یبرنامۀ قـر: ه گفتکند ک م از سلمان نقل مییَابان از سل«
مـردی از  و نشسـتند ه هرگـاه در مجالسشـان مـیکـن بـود یچن
ک بـار یـ. ردندک دند سخن خود را قطع میید را می تیب اهل
ان یـَمَثِل محمد درم": ی از آنان گفتیکنار هم نشسته بودند که ک

دانـی  ه در زبالـهکـی یست مگر َمَثِل درخـت خرمـایتش، نیب اهل
آن حضـرت غضـبناک . دیرس امبرین خبر به پیا !"ده باشدیروئ
. بر فـراز آن نشسـت تـا مـردم جمـع شـدند  و به منبر رفت  و شد

ای : فرمـود  و جـا آورد ای الهـی بـهثنـ  و حمـد  و سپس برخاست
امبِر یـمـن پ: فرمـود. ییامبر خـدایتو پ: ستم؟ گفتندکیمردم، من 

 .هاشـم هسـتم بن بن عبدالمطلب عبدالّله بن من محمد  و میخدا
 "نـزار"ردنـد تـا بـه کر کـچنـان نسـب خـود را ذ حضرت هـم و
ه کـم یتم نوری بودیب اهل و ه منکد یبدان: سپس فرمود. دندیرس
ه آدم خلـق شـود، کـ از آن گاه خداوند، دو هزار سال قبـلشیدر پ
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 ن نمـودیه خداوند نظری به اهـل زمـکد یبدان…  میحضور داشت
عنـوان  ه بـهکـی مـن، یکـ: ردکـن آنان دو نفر را انتخـاب یازب و

بـه  و .طالب ابی بن گری علیید و امبر مبعوثم نمود،یپ و فرستاده
ــرادرکــرد کــمــن وحــی  ــوز و دوســت و ه او را ب  ام وصــی و ری

اِر هـر مـؤمنی یـاخت ه او صـاحبکـد یبدان. ام قرار دهم فهیخل و
بعـداز  و ه خداوند نظر دومـی نمـودکد یبدان...  بعداز من است

  .»...تم انتخاب نمودیب ما، دوازده وصی از اهل
از طرفـداران احمدالحسـن اسـتناد  به این روایت نیـز برخـی

روایـت اسـت کـه  استدالل آنـان بـه بخشـی از ایـن ١.اند کرده
خداوند بعداز ما دوازده وصـی را برگزیـد، : فرماید می پیامبر

زیـد کـه ده نفر را برگدواز امیرمؤمنان و از پیامبر یعنی پس
  .صورت تعداد اوصیا سیزده نفر خواهد بود دراین

  پاسخ روایت سیزدهم

در این روایت، تصحیِف آشکاری رخ داده است، چـون همـین 
نقل  ـ  کتاب سلیمیعنی ـ تری در همین کتاب  یشروایت با تفصیل ب

جـای کلمـۀ  بـه  و شده است؛ لکن الفاظش قدری مختلـف اسـت
صـورت معنـای عبـارت  نقل شده است که درایـن» بعـدی» «بعدنا«
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از من، دوازده امـام  پس: فرماید می گونه خواهد بود که پیامبر این
 ااز مــا، تــا مقصــود از آن، رســول خــد نــه پــس  و خواهــد بــود

که در این نقل، به اسـامی اوصـیای آن  باشد؛ چنان امیرمؤمنان  و
 اسـت که اوِل آنـان حضـرت علـی این  و حضرت تصریح شده

  .حسین  ُنه نفر از اوالد امام  و حسین  و سپس امام حسن  و
. گونه اختالف در نقل، قطعًا ازسوی راوی حدیث اسـت این

 کنـد نقـل می روایت موردبحث را سلیم از سلمان از پیـامبر
روایت دوم، کـه . از پیامبر روایت دیگر را از امیرمؤمنان و

  :نقل شده، از این قرار است از امیرمؤمنان
َهاکِ : یٌّ َقاَل َعلِ « ٍد ِإالَّ َکَمَثِل : یْوًما َفَقاَل لِ یَ  یِّ ُثمَّ َمَرْرُت ِبالصُّ َما َمَثُل ُمَحمَّ

تَ ! ُکَناَسةٍ  یَنْخَلٍة َنَبَتْت فِ 
َ
ِبـیْ َفأ  یُّ ُت َرُسوَل الله َفـَذَکْرُت َلـه ٰذِلـَك، َفَغِضـَب النَّ

َتی اْلِمْنَبر
َ
ْرِض َنْظـَرًة َفاْخَتـاَرنِ ... َوَخَرَج َفأ

َ
ْهـِل اْأل

َ
ِإنَّ الله َنَظـَر ِإَلـی أ َال َو

َ
 یأ

ِخ 
َ
ِتـ یفِ  یَفتِ یَوَخلِ  ییِّ َوَوِص  یرِ یا َوَوزِ یًّ َعلِ  یِمْنُهْم، ُثمَّ َنَظَر َنْظَرًة َفاْخَتاَر أ مَّ

ُ
، یأ

 یَ ... ، یُکلِّ ُمْؤِمٍن َبْعدِ  یَّ َوَولِ 
َ
اُس ِإنَّ اللـه َنَظـَر َنْظـَرًة َثاِلَثـًة َفاْخَتـاَر یُّ ا أ َها النَّ

ْهِل بَ یًّ َعَشَر َوِص  ْی اْثنَ   یِمْنُهْم َبْعدِ 
َ
ِتـَیـِخ   ، َوُهـْم یتِ یْ ا ِمْن أ مَّ

ُ
َحـَد [ یاُر أ

َ
ِمـْنُهْم أ

ِخ 
َ
ُل األئّمة ]...  یَعَشـَر ِإَماًما َبْعَد أ وَّ

َ
ِخ [أ

َ
اْلَحَسُن،  َی ُرُهْم، ُثمَّ اْبنِ یْ َخ  یٌّ َعلِ ]  یأ

ُهُم اْبَنتِ یْ ُن، ُثمَّ ِتْسَعة ِمْن ُوْلِد اْلُحَس یْ اْلُحَس  َی ُثمَّ اْبنِ  مُّ
ُ
  .١»...َفاِطَمة یِن، َوأ

ه به من کگذشتم  می  یکنار ُصهاکروزی از : فرمود علی«
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ه در محـل کـی یرخـت خرمـاَمَثل محمـد جـز َمَثـل د": گفت
ن مطلـب یـا و امبر آمدمیمن نزد پ! "ستیده باشد نییای رو زباله

با همان حـال غضـب بـر منبـر  و ردکحضرت غضب . را گفتم
از  و ان نگـاهی انــداختیــنیه خداونـد بـه زمکــد یـبدان... آمـد
بـرادرم  و گر نگـاهی انـداختیسپس بار د. دیمرا برگز  انشانیم

سرپرسـت هـر  و ان امتمینم درمیجانش و ام وصی و رمیعلی، وز
ای مـردم، خداونـد نظـر سـومی ... دیاز من را برگز مؤمنی پس

تم یـب ن از اهـلیهـا دوازده جانشـ ان آنیـبعداز مـن، ازم و نمود
از ایشان یازده امام [ دگان امتم هستندیه آنان برگزکرد کانتخاب 

ن یهتـراوِل امامـان بـرادرم علـی ب]... خواهند بود بعداز بـرادرم
سـپس ُنـه  و نیسپس پسرم حس و هاست، سپس پسرم حسن آن

  .»ه مادرشان دخترم فاطمه استکن ینفر از فرزندان حس

  روایت چهاردهم

ْبَعـْث یَ ا َرُسوَل اللِه، ِإنَّ اللـَه َلـْم یَ : ُقْلُت   :ُقوُل یَ َسِمْعُت َسْلَماَن : ٌم، َقاَل یْ ُسلَ «
َتانِ یَ : اللِه َقاَل  یَّ ا َنبِ یَ َك یُّ ، َفَمْن َوِص یٌّ ا َقْبَلَك ِإالَّ َوَلُه َوِص یًّ َنبِ 

َ
ُه َما أ  یا َسْلَماُن، ِإنَّ

َتانِ یَ : یٍر، ُثمَّ َقاَل لِ یَر َکثِ یْ َفَمَکَث َغ . ٌء  ْی ِه َش یِمَن الله فِ 
َ
ُه َقْد أ ِمَن  یا َسْلَماُن، ِإنَّ

ْمِر اّلذ یالله فِ 
َ
ْلَتنِ  یاْأل

َ
ْشِهُدَك  یَعْنُه، ِإنِّ  یَسأ

ُ
نَّ َعِلـا َیـأ

َ
ِبـ یَّ َسـْلَماُن أ

َ
 یْبـَن أ

ِخ  ییِّ َطاِلٍب َوِص 
َ
ْهلِ  یفِ  یَفتِ یَوَخلِ  یرِ یَوَوزِ  یَوَواِرثِ  یَوأ

َ
ُکـلِّ ُمـْؤِمٍن  یُّ َوَوِلـ یأ

تِ یُ ، یِمْن َبْعدِ  تِ یُ َو  ینِ یْ دَ  یْقِض یَ َو  یْبِرُئ ِذمَّ ا َسْلَماُن، ِإنَّ اللـه یَ . یَقاِتُل َعَلی ُسنَّ
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َ
َلَع َعَلی اْأل َالَعًة َفاْخَتاَرنِ   ْرِض اطَّ َلَع َثانِ . ِمْنُهْم  یاطِّ ـًة َفاْخَتاَر ِمْنُهْم َعلِ یَ ُثمَّ اطَّ ا یًّ

ِخ 
َ
َمَرنِ یأ

َ
ْجُتُه َس  ی، َوأ ةِ یِّ َفَزوَّ ْهِل اْلَجنَّ

َ
َلَع َثاِلَثًة َفاْخَتـاَر َفاِطَمـَة . َدَة ِنَساِء أ ُثمَّ اطَّ

ْوِص 
َ
ِدِه یَ ُثمَّ َضَرَب بِ ...  نیْ َتُهْم ِمْن ُوْلِد اْلُحَس یَّ ا َوَبقِ نً یْ َحَسًنا َوُحَس  یَّ اْبنَ : اَء یَ َواْأل

ِتـ یُّ ا َسـْلَماُن، َمْهـدِ یَ : ِن َفَقاَل یْ َعَلی اْلُحَس  مَّ
ُ
ْرَض ِقْسـًطا یَ  یاّلـذ یأ

َ
 اْأل

ُ
ْمـَأل

َعـاِلٍم،  ِإَماُم ْبُن ِإَماٍم، َعـاِلُم ْبـُن . َوَعْدًال َکَما ُمِلَئْت َجْوًرا َوُظْلًما ِمْن ُوْلِد ٰهذا
ُبوُه اّلذیٍّ ْبُن َوِص  یُّ َوِص 

َ
اللـه،  یَّ ا َنِبـَیـ: ُقْلـُت : َقاَل . َعاِلٌم  یٌّ َوِص   ِإَماٌم   هِ یلِ یَ  ی، أ

ُبوُه َقاَل  ّی المهد
َ
ْم أ
َ
ْفَضُل أ

َ
ْفَضُل ِمْنهُ : أ

َ
ُبوُه أ

َ
ِهـْم . أ ُجوِرِهْم ُکلِّ

ُ
ِل ِمْثُل أ وَّ

َ
نَّ ِلْأل

َ
ِأل

  .١»... الله َهَداُهْم ِبه
بـه : گفـت ه مـیکـدم ید کـه از سـلمان شـنیـگو م مییسل«

از شـما  الّلـه، خداونـد قبـل ا رسـولیـردم که کعرض  امبریپ
امبر خـدا یـای دارد، ای پ ه وصیکرده مگر آنکامبری مبعوث نیپ

ن بـاره مطلبـی یـای سـلمان، در ا: سـت؟ فرمـودکیوصیِّ شما 
 ردکـث کـوتـاهی مکمدت . امده استیم نیازطرف خداوند برا

ردی کـه سـؤال کـای  ای سلمان، دربارۀ مسـئله: س فرمودسپ و
ای سلمان، مـن تـو را شـاهد . م وحی آمدیازجانب خداوند برا

 رمیـوز و بـرادرم و طالـب وصـیِّ مـن ابـی بـن ه علـیکرم یگ می
ار هر مـؤمنی بعـداز مـن یاخت صاحب و نم در خاندانمیجانش و

بـر سـر  و پـردازد قرض مرا می و ندک ء می او ذّمۀ مرا بری. است
                                                 

  .٩١٠همان، ص . 1
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 ردکـن یای سلمان، خداوند توجهی به زمـ. جنگد سّنت من می
 سـپس نظـر دومـی نمـود. ردکـن انتخاب یان اهل زمیمرا ازم و
مـن  و ردکبه من امر  و .ردکان آنان انتخاب یبرادرم علی را ازم و

سـپس نظـر . دۀ زنان اهل بهشت را به ازدواج او درآوردمیهم س
عنی دو پسرم یرد؛ کن را انتخاب نایجانش و فاطمه و سومی نمود

 امبریسپس پ... نیه آنان از فرزندان حسیبق و نیحس و حسن
ای سـلمان، : فرمـود و زد نیحسـ دست مبـارک را بـر امـام

ه از کطور ند همانک داد ُپر می و ن را از عدلیه زمکمهدِی امت، 
امام پسـر امـام، . ن استیجور پر شده باشد، از فرزندان ا و ظلم
از  ه قبـلکـپـدرش . پسر عاِلم، وصـی پسـر وصـی اسـت عاِلم

امبر خـدا، یای پ: ردمکعرض .  عاِلم است و وصی و اوست امام
. پدرش از او افضل است: ا پدرش؟ فرمودیمهدی افضل است 

لۀ او یوسـ ه خداوند بهکمثل اجر همۀ آنان را دارد، چرا  اولِی آنان
  . »رده استکت یآنان را هدا
حمدالحسن در چگونگِی استدالل به ایـن طرفداران ا از یکی

  :گوید روایت می
الحّجة  ّی ٰهذا الحدیث أیًضا ال ینطبق علی اإلمام المهد یف ّی والمهد«

 یٌّ یلیـه إمـاٌم وصـ یأبوه اّلـذ" ّی بن الحسن؛ بدلیل قول الرسول عن المهد
ه أبـوه یلیـ ّی ابنه بالوجود، فیبقی أّن المهـد ی، وطبًعا ال یوجد والٌد یل"عالٌم 
ووصّیه، أحمد فالروایات تشیر إلی  ّی الظهور کما هو حال اإلمام المهد یف
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الحّجة ابن الحسن،  ّی األّول یکون ظاهًرا قبل أبیه اإلمام المهد ّی أّن المهد
ّیة اإلمام المهـد ّی یلیه أبوه هو المهد یاّلذ ّی فیکون المهد ، ّی األّول من ذّر

 ی، فقـد تقـّدم فـ"ه أفضل منـهأبو"ویؤّکد ٰذلك قول الرسول بنفس الحدیث 
الحّجـة بـن الحسـن أفضـل مـن أبیـه،  ّی الحدیث السابق أّن اإلمام المهد

ّیة اإلمام  ّی الحدیث منطبًقا علی المهد یولیس العکس، فیبق األّول من ذّر
  .١»)أحمد(وصّیته بـ یسّماه الرسول ف ی، اّلذّی المهد
ـــر امـــام« ـــق ب ـــت، مهـــدی منطب ـــن روای مهـــدی،   در ای

دربارۀ ایـن  به این دلیل که پیامبر. ، نیستلحسنا بن حجت
پـدرش کـه وی (عـالٌم  یٌّ یلیه إمـاٌم وصـ یأبوه اّلذ": فرماید مهدی می

بـالطبع یافـت   و ")عـاِلم اسـت  و وصـی  و آید امـام از او می پس
تنهـا از فرزندش بیاید؛ بنـابراین  شود پدری که در وجود پس  نمی

از او  پـدرش در ظهـور پـس  ماند که مهـدی این احتمال باقی می
اش، احمـد،  وصـی  و مهـدی  گونـه کـه حـاِل امـام آید آن می
از  کـه مهـدِی اول قبـل روایات اشاره دارد بـه ایـن. گونه است این

پـس . شـود ، ظـاهر میالحسـن بن مهدی، حجت  پدرش امام
آید مهدِی اول است که از ذریـۀ  از او می ای که پدرش پس مهدی
در همــین حــدیث، کــه  پیــامبرســخن   و مهــدی اســت  امــام

                                                 
: ک.؛ ایضًا ر٨٠، ص ٣٧، روایت األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1

  .١٩٢ و ١٩١، ص األدّلة جامعاالنصاری، ابومحمد، 
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، تأکید بر همین مطلب است؛ چـون در "أبوه أفضل منه"فرماید  می
، الحسـن بن مهدی، حجت  از این، گذشت که امام حدیِث قبل

عکــس آن درســت نیســت؛ بنــابراین   و افضــل از پــدرش اســت
 مهـدی  حدیث منطبق بر مهدِی اول اسـت کـه از ذریـۀ امـام

  .»او را احمد نامیده استدر وصیتش  است، که پیامبر
در استدالل به حدیث، خالصۀ سخن وی این است که مقصود 

، در این حدیث، احمدالحسـن اسـت؛ چـون پـدرش »مهدی«از 
 که نسب وی براساس ادعـای آنـان بـه چهـار مهدی  یعنی امام(

آید، افضـل از وی  از وی می که پس) رسد واسطه به آن حضرت می
برخـی روایـات افضـل از براسـاس  حضرت عسـکری  و است
  .افضل از آن حضرت است مهدی  امام  و نیستند مهدی  امام

  پاسخ روایت چهاردهم

ُبوُه اّلذ«فرماید  جملۀ مورداستدالل در روایت، که می
َ
را   ،»هِ یلِ یَ  یأ

گونۀ اول ایـن اسـت کـه بگـوییم : توان به دو گونه معنی کرد می
آیـد  می یمهـد از امـام ، که آن پـدر پـسمهدی پدر امام

بعـداز آن حضـرت  و کنند که رجعت می حسین یعنی امام(
کـه  گونۀ دوم این. عاِلم است و وصی و ، امام)کنند حکومت می

 آیـد از وی می پس مهدی ، که اماممهدی بگوییم پدر امام
عـالم  و وصـی و ، امـام)یعنی پدر متصـل آن حضـرت اسـت(
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ست که بـه ایـن توجیه صحیح ا روایت به هردو گونۀ قابل. است
  .کنیم دو احتمال ذیًال اشاره می

ُبوُه اّلذ«بنابر این احتمال که معنای جملۀ : احتمال اول
َ
»  هِ یـلِ یَ  یأ

امام است، ) آید از وی می که پس( مهدی  این باشد که پدر امام
) آیـد از آن حضـرت می کـه پـس( مهـدی  مقصود از پدِر امام

بر، آن حضرت به دنیا است که َحَسِب روایات معت حسین  امام
خواهند  دفن امام زمان  و کفن  و متولِی غسل  و کنند رجعت می

  :کنیم اشاره می ها بود که در ادامه به یکی از آن
بِ «

َ
هِ  یَعْن أ ْصَحاِبِه اّلذ یُن فِ یْ ْقِبُل اْلُحَس یُ َو � َعْبِد اللَّ

َ
ن ُقِتُلوا َمَعـُه، َوَمَعـُه یأ

ُکوُن یَ ِه اْلَقاِئُم اْلَخاَتَم، فَ یْ ْدَفُع ِإلَ یَ َمَع ُموَسی ْبِن ِعْمَراَن، فَ  ا َکَما ُبِعُثوایًّ َسْبُعوَن َنبِ 
ذِ یْ اْلُحَس    .١ »)ُحْفَرِتهِ  یِبِه فِ  یَوارِ یُ َو (ُغْسَلُه َوَکْفَنُه َوَحُنوَطُه  یلِ یَ  یُن ُهَو الَّ
حسین درمیان اصـحابش کـه بـا او کشـته   و :صادق  امام«

هفتـاد [گونـه کـه  پیـامبر اسـت؛ همـانبا او هفتاد   و آید شدند می
خـاتِم  سـپس قـائم  و عمـران مبعـوث شـدند بـن با موسی] پیامبر

 دار غســل حســین اسـت کــه عهــده  و دهــد را بــه او می] امامـت[
  .»دهد می او را در قبرش جای  و حنوط وی خواهد شد  و تکفین  و

                                                 
؛ مجلسـی، محمـدباقر، ١٦٦ و ١٦٥، مختصـرالبصائریمان، سل بن حّلی، حسن. 1

  .١٠٣، ص ٥٣ ، ج بحاراألنوار
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که در ادامـۀ روایـت ـ براساس این احتمال، افضل بودن پدر 
مقامشـان  حسـین شکال خواهد بود، چـون امـامبالاـ آمده 

گانـۀ بعـداز خودشـان  باالتر از ائمۀ ُنه ـَحَسِب برخی روایات  ـ
روایات دیگری نیز بـر ایـن مطلـب داللـت دارد، کـه در . است

  .گانه خواهد آمد دوازده مهدّیینبخش شبهۀ 
ُبوُه اّلذ«اگر جملۀ : احتمال دوم

َ
یم گونه معنا کن را این»  هِ یلِ یَ  یأ

 امـام) از اوسـت پس مهدی  که امام( مهدی  که پدر امام
صـورت  است، یعنی پدر متصـل امـام، درایـن عاِلم  و وصی  و

خواهد بـود، چـون در روایـت آمـده  عسکری  مقصوْد امام
ــام از آن،  پــس  و اســت حســین  اســت مهــدی از اوالد ام

که پـدر آن حضـرت نیـز وصـی اسـت تـا  تصریح شده به این
 حسـین  کـه مهـدِی موعـود از اوالد امـام راوی فکر نکنـد

مطابق ایـن . است؛ لکن پدر آن حضرت غیِر امام خواهد بود
بـودِن پـدر بـر   که به افضـلـ برداشت، ادامۀ روایات یادشده 

با برخی روایات، که مفـاد آن برتـری امـام  ـ  پسر تصریح شده
اسـت، در تعـارض  حسـین  از امـام بر امامان پس زمان
ِع میاِن این دو گونه روایـات ممکـن اسـت بـه البته جم .است
ـــه افضـــلیت  آن ـــده، ک ـــت آم ـــین روای ـــتِن هم ـــه در م چ
 ، از یک جهِت خـاص باشـدبر امام زمان عسکری  امام
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آن جهت این است که امام بعدی را امام   و نه از همۀ جهات  و
سابق هدایت کـرده اسـت؛ بنـابراین از ایـن جهـت کـه امـام 

کسب فـیض از پدرشـان   و اند دهرا پدرشان هدایت کر زمان
ایـن . از آن حضـرت برتـر هسـتند اند، امام عسـکری کرده
شود که آن حضرت  می  و معنای برتری از همۀ جهات نیست به

بـودن بـرای برقـرای  چـون ذخیـرۀ الهـی از جهات دیگری هم
از  ــ  دانیم  که مـا نمـیـ از دیگر جهات   و عدالت در کل زمین

  .تر باشند، برپدرشان، حضرت عسکری
که در قسمت پایانِی  نکتۀ دیگری که توجه به آن الزم است این

این روایت، تعلیلی کلی درمورد برترِی هـر امـاِم سـابق بـر امـام 
نَّ «فرماید  جا که امام می الحق آمده؛ آن

َ
ِهـْم ِأل ُجـوِرِهْم ُکلِّ

ُ
ِل ِمْثُل أ وَّ

َ
ِلْأل

ه خداونـد کان را دارد، چرامثل اجر همۀ آن  اولِی آنان(الله َهَداُهْم ِبه 
تـوان  از ایـن جملـه می» .) رده اسـتکت یلۀ او آنان را هدایوس به

برداشت کرد که هر اماِم قبلی برتری بر اماِم بعـدی دارد، بـه ایـن 
جهت که امام بعدی به نـور وی هـدایت یافتـه؛ بنـابراین مـدلول 

  .صریح این روایت افضلیت پدر بر پسر است
انــد  ه طرفــداران احمدالحســن گفتــهای کــ امــا پاســخ شــبهه

از فرزنـدش  شود پـدری کـه در وجـود پـس  بالطبع یافت نمی  و«
ای که پدرش در  ماند که مهدی بیاید؛ بنابراین این احتمال باقی می
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وصـیش   و مهـدی  گونه که حال امـام آید آن از او می ظهور پس
چه گفتیم معلوم شـد کـه مقصـود از  از آن» .گونه است احمد این

بـودن پـدر   تصریح به متصل» پشت از سر آمدن فرزند«  و »یلیه«
 حسـین  جاکه در روایت آمده مهـدی از اوالد امـام ازآن. است
چنـد واسـطه  حضـرت مهـدی  و حسین  میان امام  و است

که پدِر متصِل آن حضرت نیز  است، در روایت تصریح شده به این
نسـل امام است تا کسی تصور نکنـد کـه آن حضـرت از   و وصی
  .است، اما پدرش امام نیست حسین  امام

  روایت پانزدهم

َرُسـوِل  ْی َد َیـَن یْ َبـ اُقوُل ُکْنُت َجاِلًس یَ  :یَّ َسِمْعُت َسْلَماَن اْلَفاِرِس  :ٌم یْ َقاَل ُسلَ  «
ِه فِ  ذِ  یاللَّ ـِه  ،َفَدَخَلْت َفاِطَمةُ  ،هِ یُقِبَض فِ  یَمَرِضِه الَّ ْت َمـا ِبَرُسـوِل اللَّ

َ
ا َرأ َفَلمَّ

ی َجَرْت ُدُموُعَها َعَلی َخدَّ مِ  ْعِف َخَنَقْتَها اْلَعْبَرُة َحتَّ َفَقاَل َلَها َرُسوُل  ،َهایْ َن الضَّ
هِ  ـهِ یَ  :َقاَلْت  ؟ِك یْبِک یُ ِة َما یَّ ا ُبنَ یَ  :اللَّ ْخَشـی َعَلـی َنْفِسـ ،ا َرُسوَل اللَّ

َ
 َی ُوْلـدِ و یأ

هِ  .َعَة ِمْن َبْعِدَك یْ الضَّ  ُموِع یْ ْغَرْوَرَقْت عَ او َفَقاَل َرُسوُل اللَّ ا َفاِطَمـُة َیـ :َنـاُه ِبالـدُّ
 
َ
ْهُل بَ َو أ

َ
ا أ نَّ
َ
نْ یْ َما َعِلْمَت أ ُه َلَنا اآلِْخَرَة َعَلی الدُّ ـُه َحـَتَم اْلَفَنـاَء و ایَ ٍت اْخَتاَر اللَّ نَّ

َ
أ

َه و ،ِع َخْلِقهِ یَعَلی َجمِ  ْرِض ا -َتَعـاَلی و َتَباَرَك  -ِإنَّ اللَّ
َ
َلـَع ِإَلـی اْأل َالَعـًة اطَّ طِّ

ْرِض َثانِ  ا،یًّ َنبِ  یِمْنُهْم َفَجَعَلنِ  یَفاْخَتاَرنِ 
َ
َلَع ِإَلی اْأل َمَرنِ و ًة َفاْخَتاَر َبْعَلِك یَ ُثمَّ اطَّ

َ
 یأ

َجِك إِ  َزوِّ
ُ
ْن أ
َ
ًخ و اهُ یَّ أ

َ
ِخَذُه أ تَّ

َ
ْن أ
َ
ْجَعَلـُه َخلِ و ا،یًّ َوِصـو اًر یَوزِ و اأ

َ
ْن أ
َ
ِتـ یِفـ یَفِتـیأ مَّ

ُ
 یأ

ُبوِك َخ 
َ
ْنبِ  ُر یْ َفأ

َ
هِ یَ أ ْوِص یْ َبْعُلِك َخ و ،ُرُسِلهِ و اِء اللَّ

َ
ُل َمـْن و ،اْلـُوَزَراِء و اِء یَ ُر اْأل وَّ

َ
ْنـِت أ

َ
أ
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ْهلِ  یْلَحُقنِ یَ 
َ
َالَعًة َثاِلَثًة َفاْخَتاَرِك  ،یِمْن أ ْرِض اطِّ

َ
َلَع ِإَلی اْأل َحَد َعَشَر َرُجًال و ُثمَّ اطَّ

َ
أ

ِخ و ِمْن ُوْلِدِك 
َ
ْنِت َس  ،ِك َبْعِلِك ِمنْ  یُوْلِد أ

َ
ةِ یِّ َفأ ْهِل اْلَجنَّ

َ
 اْلَحَسـُن [اْبَناِك و َدُة ِنَساِء أ

ةِ یِّ َس ] ُن یْ اْلُحَس و ْهِل اْلَجنَّ
َ
َناَو  َدا َشَباِب أ

َ
ِخ َو  أ

َ
َحَد َعَشَر ِإَمامً َو  یأ

َ
ْوِص  ااْأل

َ
ِإَلـی  یائِ یَ أ

ُهـْم َهـاُدون ،اَمةِ یَ ْوِم اْلقِ یَ  ْوِصـ .وَن یُّ َمْهـدِ   ُکلُّ
َ
ُل اْأل وَّ

َ
ِخـایَ أ

َ
ُثـمَّ  ،اْلَحَسـُن  یِء َبْعـَد أ

ة یَمْنِزٍل َواِحٍد فِ  یِن فِ یْ ُوْلِد اْلُحَس ]  ِتْسَعٌة ِمْن [ُثمَّ  ،ُن یْ اْلُحَس   :َفاِطَمةُ   َقاَلت .اْلَجنَّ
 یَ 

َ
ِه َفأ ذِ هٰ  یُّ ا َرُسوَل اللَّ ْفَضُل یْ َن َسمَّ یُؤَالِء الَّ

َ
ـهِ  ؟َت أ ِخـ :َفَقاَل َرُسـوُل اللَّ

َ
 یٌّ َعِلـ یأ

ْفَض 
َ
تِ أ مَّ

ُ
تِ َجْعَفٌر هٰ َو  َحْمَزةُ َو  ،یُل أ مَّ

ُ
ْفَضُل أ

َ
 یَّ َبْعـَد اْبَنـَو  َبْعـَدِك َو  ،یٍّ َبْعَد َعِلـ یَذاِن أ

ْوِص َو  ،ِن یْ اْلُحَس َو  اْلَحَسِن  یَّ ِسْبَط َو 
َ
َشـاَر َرُسـوُل و -  َذاهٰ  یاِء ِمْن ُوْلِد اْبنِ یَ َبْعَد اْأل

َ
أ

ِه  ذِ [ یُّ ُم اْلَمْهدِ ِمْنُه  - ِن یْ ِإَلی اْلُحَس ]  ِدهِ یَ بِ [اللَّ ْفَضُل ِمْنهُ  یَوالَّ
َ
ُل َخ  ،َقْبَلُه أ وَّ

َ
ٌر ْیـاْأل

ُه ِإَماُمهُ  ؛ِمَن اآلِْخرِ  نَّ
َ
ِل  یُّ اآلِْخُر َوِص و ،ِأل وَّ

َ
  .١»]... اْأل

 امبریه پکسلیم گوید از سلمان فارسی شنیدم در مرضی «
 حضرت زهرا وارد شد. ا رفت نزد آن حضرت نشسته بودمیاز دن
ش را گرفـت؛ ید، بغض گلـویرا د امبریحال ضعف پچون  و
: فرمـود امبریـپ. ش جاری شـدیها ه اشک بر گونهک طوری به

الّله، بعـداز تـو  ا رسولی: ردکنی؟ عرض ک ه مییدخترم، چرا گر
ع حّقمـان ییتضـ و اعتنـایی مـردم بر فرزندانم از بـی و بر خودم

ود آلـود شـده بـ ه چشمانش اشکک درحالی امبریپ. ترسم می
ه خداوند کم یتی هستیب دانی ما اهل ای فاطمه، مگر نمی: فرمود

                                                 
  .٥٦٩ - ٥٦٧، ص ٢ ، جقیس بن کتاب سلیمقیس،  بن هاللی، سلیم. 1
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فنا را بر همۀ خلقش حتم  و ح دادهیا ترجیبرای ما آخرت را بر دن
مـرا  و ن نمـودیتعالی توجهی به زم و خداوند تبارک. نموده است

سـپس بـرای بـار . دیـامبری برگزیبه پ و ردکان آنان انتخاب یازم
بـه مـن  و ردکـهمسر تو را انتخاب  و دن نمویدوم توجهی به زم

 ریـوز و او را بـرادر و دستور داد تـا تـو را بـه ازدواج وی درآورم
ن یپس پدر تـو بهتـر. ن خود در امتم قرار دهمیجانش و وصی و
ران یوز و این اوصیشوهر تو بهتر و رسوالن خداوند است و ایانب

ه بـه مـن ملحـق کـسی از خاندان مـن هسـتی کتو اول  و است
 تـو را و ردکـن یسپس خداونـد توجـِه سـومی بـه زمـ. شوی یم
ه از کـشـوهرت را  و فرزنـدان بـرادرم و ازده نفر از فرزندانتی و

دۀ زنـاِن اهـِل بهشـت یپس تو سـ. نسل تو هستند انتخاب نمود
دو آقای جوانان اهـل ] نیحس و حسن [=دو پسرت  و هستی
نان مـن تـا روز یه جانشک ـازده امام ی و برادرم و من و اند بهشت

ن یاولـ. میـا شـده تیهدا و نندهک تیهمگی هدا ـ امت هستندیق
 نیاز او حسـ بعـد و از برادرم، حسن اسـت نان پسینفر از جانش

منـزل  یکه در بهشت در کن، یاز فرزندان حس] ُنه نفر[سپس  و
ک از یـ دامکـالّلـه،  ا رسولی: حضرت زهرا فرمود ...خواهند بود

بـرادرم علـی : فرمـود امبریـانـد؟ پ له نام بردی افضـکنان یا
ن دو افضل امت من بعـداز یجعفر، ا و حمزه. افضل امتم است

نان از یجانشـ و نیحسـ و ام حسـن نـوه و دو پسـر و تـو و علی،
اشـاره بـه ] بـا دسـت[ امبریـپ و .ن پسـرم هسـتندیفرزندان ا
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ه کـ آن. [شان اسـتیگفتند مهدی از ا و فرمودند نیحس امام
ه مقدم اسـت افضـل از کاولی . از او افضل استقبل از اوست 
  ».] ن وصیِّ آن استیا و را اماِم اوستیمؤخر است، ز

از َاتباع احمدالحسـن قسـمت اول روایـت یادشـده را  برخی
به قسمت پایانِی آن بـر امامـت احمدالحسـن  و اند حذف کرده

علت حذف ابتدای روایت این است کـه در . اند استدالل نموده
آخرین  که امام زمان این و تعداد اوصیای حضرت روایت، به

نقـل ایـن  و وصیِّ حضرت است تا قیامت تصریح شـده اسـت
بـه هـر روی، وی . قسمت منافات با برداشت او از روایـت دارد

  :گوید در استدالل به این روایت می
من األوصـیاء مـن  ّی ٰهذا الحدیث ینّص الرسول محّمٌد علی أّن المهد یف«

ّیة الح ٰهذا الحدیث ال یمکن أن یکون الحّجة ابن الحسن  یف ّی سین، والمهدذّر
قبله أفضل منه، األول خیـر  یواّلذ: "عشـر؛ ألّن الرسول یقول عنه یاإلمام الثان

أفضـل  ّی أّن والد المهـد ی، وٰهذا یعن"األّول ّی من اآلخر، ألّنه إمامه واآلخر وص
أفضل  ّی م محّمد بن الحسن المهدمنه، بینما الروایات المستفیضة علی أّن األما

أبوه أفضـل منـه  یاّلذ ّی إذن ال بّد أن یکون المهد... ّی من أبیه الحسن العسکر
ّیة  ین األثنییّ یکون أحد المهد یالحّجة بن الحسن، أ ّی غیر المهد عشـر من ذّر

  .١»األّول أحمد ّی ، وهو منطبٌق علی المهدّی األمام المهد
                                                 

  .٨٠ و ٧٩، ص ٣٦، حدیث األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1
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کـه  ح نموده اسـت بـه ایـنتصری در این حدیث، پیامبر«
ایـن مهـدی  و اسـت حسین مهدی از اوصیای فرزندان امام

باشـد، چـون ) الحسـن بن حجت (=تواند امام دوازدهم   نمی
قبله أفضل منه، األول خیـر مـن  یواّلذ": گوید دربارۀ او می پیامبر

از اوست برتر از  که قبل و کسی(األّول  ّی اآلخر، ألّنه إمامه واآلخر وص
 اول بهتــر از آخــر اســت، چــون او امــام وی اســت. اســت وی
این معنـایش ایـن اسـت کـه پـدر  و ")آخری وصیِّ اول است و

یـات درحـدِّ اکـه رو حالی افضل از وی است؛ در مهدی امام
استفاضه موجود است که داللت دارد امـام دوازدهـم افضـل از 

ناچـار بایـد  هستند؛ بنابراین بـه پدرشان امام حسن عسکری
 الحسـن بن ای که پدرش افضل از اوست غیراز حجت هدیم

گانـــه از اوالد  دوازده مهـــدّیینباشـــد، یعنـــی بایـــد یکـــی از 
  .»باشد که با مهدِی اول، احمد، منطبق است مهدی امام

  پاسخ روایت پانزدهم

 تأویل، به تعـداد ائمـه قابل ای غیر گونه در ابتدای روایت، به اوالً 
یـازده تـن از  و د از حضـرت علـیانـ که آنـان عبـارت این و

کـه  این و .فرزندان آن حضرت تا روز قیامت تصریح شده است
ْوِص «یازده فرزند او  و فرماید برادرم علی می پیامبر

َ
ْوِم یَ ِإَلی  یائِ یَ أ

بـاب تأویـل را بـر هـر » )اند تا روز قیامـت اوصیای من(اَمِة یَ اْلقِ 
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د اثبـات دوازده امـام تواند بگوی  کسی نمی و بندد گری می تأویل
پـس َحَسـِب . نافِی این نیست که تا قیامت امامان دیگری بیایند

مفاد روایت تا قیامت تعداد امامان دوازده نفرند که بـا حضـرت 
  .شود ختم می به حضرت مهدی و آغاز علی

گونه داللتـی بـر وجـود امـام سـیزدهم  این روایت هیچ ثانیاً 
در  ه حضـرت عسـکریحداکثر مثِبت این اسـت کـ و ندارد

 انـد هستند، چون اماِم بر آن حضـرت رتبۀ باالتر از امام زمان
جهـت  البته در روایت، بـه. آن حضرت وصیِّ پدرشان هستند و

که اماِم قبلْی امام است بـر امـاِم  آن این و برتری نیز تصریح شده
توان  اماِم بعدی وصی است برای امام قبلی؛ بنابراین می و بعدی
بـر  روایاتی که داللت بر برتری امـام زمـان و روایت بین این

کـه افضـلیت  دارد جمع نمود به ایـن حسین ائمۀ بعداز امام
بـه ایـن  بودن حضـرت عسـکری افضل و امری است نسبی

 هسـتند جهت است کـه ایشـان امـام بـر فرزندشـان مهـدی
 بودن امام عصر  افضل  و اند وصیِّ آن حضرت مهدی  امام  و

چـون اسـتقرار حاکمیـت  ز دیگر جهات باشد، هـمممکن است ا
تواند موجب برترِی  دیگر جهات که می  و خداوند در سراسر گیتی

 در روایات فراوان اسـت ها  گونه تعارض از این  و آن حضرت باشد
با هیچ منطقی سازگار نیست که اگر در مفاد دو روایت تعـارض   و

کـه  حـالی دیدیم با ایجـاد امـامی جدیـد رفـع تعـارض کنـیم؛ در
حتی اگر نتوانیم رفع تعـارض   و ضرورت بر دوازده امام قائم است
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 میان این دو روایت کنیم روایتی را که مخـالف بـا ضـرورت دیـن
  .گذاریم دیگر روایات متواتر است کنار می  و

بخشـــی از روایـــت، کـــه مورداســـتدالل طرفـــداران  ثالثـــاً 
من اآلخر، ألّنـه  قبله أفضل منه، األول خیر یواّلذ«: احمدالحسن است

نقـل  سـلیمهای کتاب  از نسخه ، در برخی»األّول ّی إمامه واآلخر وص
 بحـاردر  مجلسـی  عالمهای که  نشده است؛ ازجمله در نسخه

  .این روایت را از آن نقل کرده است

  روایت شانزدهم

ِبـ«
َ
ٍد، َعْن أ ِر ْبِن َخالَّ نِّ : اَل َقـ اْلَحَسـِن  یاْلَفْضُل ْبُن َشاَذاَن، َعْن ُمَعمَّ

َ
 یَکـأ

تِ یَ ِبَرا
ْ
ی َتأ َغاٍت َحتَّ اَماِت، َفُتْهـَدی ِإَلـی  َی اٍت ِمْن ِمْصَر ُمْقِبَالٍت ُخْضٍر ُمَصبَّ الشَّ

  .١»اِت یَّ اْبِن َصاِحِب اْلَوِص 
هایی را کـه از سـمت  بینم پرچم گویا می: فرمود رضا  امام«

ده، آمیزی ش ها نیز رنگ رنگ سبز، که به دیگر رنگ آید به مصر می
  .»شود ها هدیه می به فرزند صاحب وصیت  و .آید تا به شامات می

 یکی از َاتباع احمدالحسـن بـه ایـن روایـت تمسـک نمـوده
  :گوید می و

ة الرسول محّمٍد ووصـایا یّ اء ووصیا األنبیوصا یوالمراد هنا بالوصّیات ه«
                                                 

  .٣٧٦، ص ٢، ج ارشادمحمد،  مفید، محمدبن. 1
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ووّرثهـا  األئّمة الطاهرین ومواریثهم، فإّن وصایا األنبیاء ورثها الرسول محّمـٌد 
  .١»ّی ، ویرثها إمام عن إماٍم إلی أن وصلت إلی اإلمام المهدیٍّ لعل

ــای الهــی مقصــود از صــاحب وصــیت« ــا، وصــیت انبی  ه
وصـایای ائمـۀ  و ،وصیت پیـامبر خـدا، حضـرت محمـد و

های آنان است؛ چون وصایای انبیا را پیامبر  میراث و طاهرین
 ث گذاشـتندبه ار برای حضرت علی و به ارث بردند خدا
  .»برسد مهدی برد تا به امام امامی از امام دیگر ارث می و

  .الحسن است بن احمد» ها فرزند صاحب وصیت«به گمان وی، 

  پاسخ روایت شانزدهم

. ها واضح نیست در این روایت، مقصود از صاحب وصیت اوالً 
ای در  گونـه قرینـه آیا امام معصوم اسـت یـا غیرمعصـوم؟ هـیچ

برفرض کـه  و ارد که مقصوْد اماِم معصوم استروایت وجود ند
ای به امامِت فرزنـد  مقصوْد اماِم معصوم باشد، در روایت اشاره

  .ها نشده است صاحب وصیت
تواند  اگر بپذیریم که مراْد اماِم معصوم باشد، هر امامی می ثانیاً 
شـود کـه مقصـود از آن، حضـرت  مـی  و الوصیات باشد صاحب
  .ها امام زمان احب وصیتفرزند ص  و باشد عسکری

                                                 
  .٧٣ و ٧٢، ص ٣٣، روایت األربعون حدیًثا فی المهدییناظم، العقیلی، ن. 1



  تحليلي بر روايات مهديين   126

  روایت هفدهم

بِ «
َ
اْلِمْقـَداِم، َعـْن  یاْلَفْضُل ْبُن َشاَذاَن، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب، َعْن َعْمِرو ْبِن أ

َبا َجْعَفٍر : َقاَل  یِّ َجاِبٍر اْلُجْعفِ 
َ
ْهَل اْلبَ یَ َواللِه لَ : ُقوُل یَ َسِمْعُت أ

َ
ا أ ِت َرُجـٌل یْ ْمِلَکنَّ ِمنَّ

ُقْلُت . َبْعَد اْلَقاِئِم : ُکوُن ٰذِلَك؟ َقاَل یَ َمَتی : ُقْلُت . ْزَداُد ِتْسًعایَ َمْوِتِه َثَالَثِمَئِة َسَنٍة  َبْعَد 
ْطُلـُب یَ ْخـُرُج اْلُمْنَتِصــُر فَ یَ َعاَلِمِه؟ َقاَل ِتْسَع َعْشَرَة َسَنًة، ُثمَّ  یُقوُم اْلَقاِئُم فِ یَ َوَکْم 

 یْ ِبَدِم اْلُحَس 
َ
ی  یْسبِ یَ ْقُتُل َو یَ ْصَحاِبِه، فَ ِن َوِدَماِء أ احْخُرَج یَ َحتَّ فَّ   .١»السَّ

بـه خـدا : فرمـود می باقر جابر ُجعفی گوید شنیدم امام«
اضافۀ نـه  از مرگش سیصد سال به بیت پس قسم مردی از ما اهل

گفتم ِکی خواهد بود چنین چیـزی؟ . سال حکومت خواهد کرد
خـودش چـه مقـدار گفـتم قـائم در زمـان . از قـائم پس: فرمود

 شـود نوزده سال، سپس منتِصـر خـارج می: خواهد بود؟ فرمود
 ُکشد پس می. کند خواهی می اصحابش را خون و خوِن حسین و
  .»که سفاح خارج شود کند تا زمانی اسیر می و

 یکی از َاتباع احمدالحسـن بـه ایـن حـدیث تمسـک کـرده
  :گوید می و

بعـد مـوت اإلمـام  ٢سـنة ٣٠٩ تیة تخبر عن ملك رجٍل من أهل البیالروا«
الحّجـة بـن  ّی ، وقد ثبت أن الملك والخالفة واإلمامة بعد اإلمام المهدّی المهد

                                                 
  .٤٧٩ و ٤٧٨، ص الغیبةحسن، ال طوسی، محمدبن. 1
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ّیته المهدّیین االثن یالحسن ستکون ف عشـر، إذن ال بّد أن یکون ٰهذا الرجل  یذّر
ّیة اإلمام المهد ٣٠٩یملك  یاّلذ   .١»ّی سنة هو أحد المهدّیین من ذّر

 ٣٠٩ بیت که مردی از اهل دهد از این یروایت به ما خبر م«
امامـت،   و کنـد حکومت می از مرِگ حضرِت مهدی سال پس

گانـه از  دوازده مهدّیین، در الحسن بن از امام مهدی، حجت پس
سال حکومت  ٣٠٩ذریۀ آن حضرت است؛ بنابراین این مردی که 

  .»باشد مهدی  از ذریۀ امام مهدّیینکند باید یکی از  می

  وایت هفدهمپاسخ ر 

 حسـین صراحت دربارۀ رجعت امام حدیث مورداستدالل به
 مهـدّیین و وجه داللت بر مهدی هیچ به و است امیرمؤمنان و
قراینـی بـر . الحسن است ندارد معنایی که مقصود َاتباع احمد به
  :ن ادعا وجود داردیا

بیـت  گوید که مردی از مـا اهـل صراحت می روایت به) الف
ایـن صـریح در  و کنـد صد سال حکومـت میاز مرگش سی پس

 از امـام زمـان کـه پـس صراحت دارد در ایـن و رجعت است
بیت  فرماید مردی از ما اهل افتد، چون امام می رجعت اتفاق می

کـه راوی  هنگـامی و کنـد سال حکومت می ٣٠٩از مرگش  پس
                                                 

 .٧١، ص ٢٢، حدیث األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1
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از  فرمایـد پـس کند این در چه زمانی اسـت، امـام می سؤال می
یب است که طرفداران احمدالحسـن ضـمیر در عج. قائم است

که در ابتـدای  گردانند؛ درحالی برمی مهدی را به امام» موته«
نیست تا ضمیر به آن حضرت  مهدی حدیث، سخنی از امام

از مـرگش  کـه فـردی پـس روایت صراحت دارد در این و برگردد
 مهــدی از مــرگ امــام کــه پــس نــه ایــن و کنــد حکومــت می
  .کند حکومت می

ــند در ) ب ــین س ــا هم ــده ب ــدیث یادش ــیح ــیر عیاش  تفس
در آخـر روایـت، امـام از  و نقل شده مفید شیخ اختصاص و

سـفاح چـه کسـانی  و دانـی منتِصـر کنند آیـا می جابر سؤال می
سـفاح  و علـی اسـت بـن منتِصـر حسـین: فرماینـد می و هستند
  :متن روایت از این قرار است. ابوطالب است بن علی
َبـا : َعْن َجاِبٍر َقاَل ] عمرو بن ابی المقدام [=َثاِبٍت،  َعْمُرو ْبُن «

َ
َسِمْعُت أ

ْهَل اْلبَ یَ َواللِه، لَ   :ُقوُل یَ  َجْعَفرٍ 
َ
ا أ ِت َبْعَد َمْوِتـِه َثَالَثِمَئـِة َسـَنٍة یْ ْمِلَکنَّ َرُجٌل ِمنَّ

. َبْعَد َمـْوِت اْلَقـاِئِم : َفَقاَل : ُکوُن ٰذِلَك؟ َقاَل یَ َفَمَتی : َفُقْلُت : ْزَداُد ِتْسًعا، َقاَل یَ َو 
ی  یُقوُم اْلَقاِئُم فِ یَ َوَکْم : ُقْلُت َلهُ  ِتْسـَع َعْشـَرَة : َفَقـاَل : ُموَت؟ َقـاَل یَ َعاَلِمِه َحتَّ

ُکـوُن َبْعـَد َمْوِتـِه اْلَهـْرُج؟ یَ فَ : ُقْلُت َلهُ : َقاَل . ْوِم َمْوِتهِ یَ اِمِه ِإَلی یَ ْوِم قِ یَ َسَنًة، ِمْن 
نْ   ْخُرُج یَ َن َسَنًة، ُثمَّ یْمِس َنَعْم، َخ : َقاَل  ْطُلُب ِبَدِمـِه َوِدَمـاِء یَ ا فَ یَ اْلُمْنَتِصُر ِإَلی الدُّ

ْصَحاِبِه، فَ 
َ
ی  یْسبِ یَ ْقُتُل َو یَ أ ـَلْو َکاَن ٰهَذا ِمْن ُذرِّ : َقاَل یُ َحتَّ ْنبِ یَّ

َ
اِء َمـا َقَتـَل َیـِة اْأل

اَس ُکلَّ ٰهَذا اْلَقْتِل، فَ  بْ ِه یْ ْجَتِمُع َعلَ یَ النَّ
َ
ـاُس أ ْسـَوُدُهْم، فَ یَ النَّ

َ
ْکُثـُروَن یَ ُضـُهْم َوأ
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ی یْ َعلَ  ِه َوُقِتَل اْلُمْنَتِصـُر َخَرَج یْ ْلِجُئوُه ِإَلی َحَرِم اللِه، َفِإَذا اْشَتدَّ اْلَبَالُء َعلَ یُ ِه َحتَّ
نْ  اُح ِإَلی الدُّ فَّ َمـِن  یْل َتـْدرِ ْقُتُل ُکلَّ َعـُدوٍّ َلَنـا، َوَهـیَ ا َغَضًبا ِلْلُمْنَتِصِر، فَ یَ السَّ

اُح  فَّ اُح یٍّ ُن ْبُن َعلِ یْ اْلُمْنَتِصـُر اْلُحَس ! ا َجاِبُر؟یَ اْلُمْنَتِصـُر َوَمِن السَّ ـفَّ ، َوالسَّ
بِ  یُّ َعلِ 

َ
  .١»َطاِلٍب  یْبُن أ

بـه خـدا قسـم : فرمـود می جابر گوید شنیدم امـام بـاقر«
اضافۀ نه سـال  از مرگش سیصد سال به بیت پس مردی از ما اهل

گفـتم ِکـی خواهـد بـود چنـین چیـزی؟ . ومت خواهد کردحک
قائم در زمان خودش چه مقـدار : گفتم. از مرگ قائم پس: فرمود

از روز قیامش تا وقتـی : رود؟ فرمود بعد از دنیا می و خواهد بود
آیـا بعـداز : گویـد گفـتم راوی می. رود نوزده سال که از دنیا می
، پنجـاه سـال، آری: ومرج خواهـد شـد؟ فرمـود مرِگ وی هرج

اصحابش به دنیـا  و خواهِی خود منتِصر برای خون] اماِم [سپس 
ای کـه گفتـه  گونـه کنـد بـه اسیر می و ُکشد پس می. گردد بازمی
. کشـت  شود اگر وی از دودمان انبیا بود این قدر مردم را نمی می

علیـه او  و کننـد سیاهشان علیه او اجتماع می و پس مردم سفید
بردن به حـرم خـدا  حدی که او را مجبور به پناه شوند تا زیاد می

. منتِصر کشته شـود و که بال بر او شدید شود هنگامی و کنند می
                                                 

مســعود،  نعیاشــی، محمدب ؛٢٥٧، ص االختصــاص، محمــد مفیــد، محمدبن. 1
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شـدن منتِصـر  کـه از کشـته گردد، درحـالی سفاح به دنیا بازمی
ای جـابر، آیـا . کشـد تمامِی دشمنان ما را می و غضبناک است

نتِصر مسفاح چه کسی است؟  و دانی منتِصر چه کسی است می
  .»ابوطالب است بن سفاح علی و علی است بن حسین

در  و نیز نقل شده مختصر بصائر الدرجاتهمین حدیث در 
سـفاح  و اسـت حسین آن تصریح شده است که منتِصر امام

  :امیرمؤمنان
َبا َجْعَفرٍ : َقاَل  یِّ َوَعْن َجاِبٍر اْلُجْعفِ «

َ
ـا ْمِلَکنَّ مِ یَ َواللِه لَ :  ُقوُل یَ  َسِمْعُت أ نَّ

ْهَل اْلبَ 
َ
ُکوُن ٰذِلَك؟ یَ َمَتی : ُقْلُت . ْزَداُد ِتْسًعایَ ِت َرُجٌل َبْعَد َمْوِتِه َثَالَثِمَئِة َسَنٍة ویْ أ

ُثـمَّ َعاَلِمِه؟ َقاَل ِتْسَع َعْشـَرَة َسَنًة،  یُقوُم اْلَقاِئُم فِ یَ وَکْم : َبْعَد اْلَقاِئِم ُقْلُت : َقاَل 
نْ  ْخُرُج اْلُمْنَتِصـُر ِإَلییَ  ْصـَحاِبِه، یَ ، فَ ُن یْ ا، وُهَو اْلُحَس یَ الدُّ

َ
ْطُلُب ِبَدِمـِه وَدِم أ

ی  یْسبِ یَ ْقُتُل ویَ فَ  مِ یَ َحتَّ
َ
اُح، وُهَو أ فَّ   .١»َن یُر اْلُمْؤِمنِ یْخُرَج السَّ

بـه : فرمـود می بـاقر  جابر ُجعفی گوید شنیدم که امـام«
از مـرگش سیصـد سـال  بیـت پـس خدا قسم مردی از ما اهـل

خواهـد بـود  ِکی: گفتم. ۀ نه سال حکومت خواهد کرداضاف به
قـائم در زمـان : گفـتم. از مرگ قائم پس: چنین چیزی؟ فرمود

 منتِصرسپس خودش چه مقدار خواهد بود؟ فرمود نوزده سال، 
                                                 

ــی، حسن. 1 ــدباقر، ١٦٦، ص مختصرالبصــائرســلیمان،  بن حّل ؛ مجلســی، محم
  .١٠٤ و ١٠٣، ص ٥٣ ، ج بحاراألنوار
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کند خون  خواهی می خون  و او حسین است  و گردد به دنیا بازمی
او   و ددگر که سفاح بـه دنیـا بـازمی تا ایناصحابش را   و خودش

  .»امیرمؤمنان است
ْخُرُج اْلُمْنَتِصـُر یَ ُثمَّ «: در روایت مورداستدالل آمده است: اشکال

ْصـَحاِبِه یْ ْطُلُب ِبَدِم اْلُحَس یَ فَ 
َ
 شـود منتِصـر سـپس خـارج می(ِن َوِدَمـاِء أ

» .)کنـد خـواهی می خـون اصـجاب او را خـون  و خون حسین  و
 حسـین  یـراز امـامظاهر عبارت یادشده این است که منتِصر غ

سـپس : شـد است، چون اگر مقصود آن حضـرت بـود گفـت می
خواهی  اصحابش را خون  و خون خودش  و شود منتِصر خارج می

 آمـد صورت ضمیر می شد، بلکه به  تصریح به اسم نمی  و کند، می
  .ظهور در مغایرت دارد» حسین«تصریح به اسم   و

تدالل اوًال ممکـن اسـت در روایـت مورداسـ :پاسخ اشکال
جهـت رعایـت تقیـه،  بـهـ  طوسی شیخ الغیبةیعنی روایت  ـ

کننـدۀ  نقـل (=تصریح به اسم منتِصر نشده، که امـام یـا جـابر 
به همـین . اند از روایت برداشت رجعت شود نخواسته) حدیث

ــد منتِصــر خــارج می جهــت فرمــوده  خــون حســین و شــود ان
تصـور کند تا شنوندگان روایـت  خواهی می اصحابش را خون و

 شـود است که خـارج می حسین کنند فردی غیراز خود امام
بـه ایـن شـکل، شـنوندگان برداشـت  و کنـد خواهی می خون و

اند تـا برایشـان ایجـاد سـؤال شـود؛  کرده  رجعت از روایت نمی
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نعمـانی نقـل  الغیبـةکه همین مضمون روایت از جابر در  چنان
خـواهی  ه خـونکـ این و گونه سخنی از منتِصر در آن هیچ و شده
تنها بـه  و میان نیامده کند به از مرگش حکومت می کند یا پس می

از  نه سـال پـس و بیت سیصد این بسنده شده که فردی از ما اهل
  :متن آن روایت از این قرار است. کند فوت قائم حکومت می

واللـه : قولی یٍّ سمعت أبا جعفٍر محّمد بن عل: قال ّی د الجعفیزیعن جابر بن «
: قـال. زداد تسـًعایـت ثالثمئة سنٍة وثالث عشرة سـنًة ویکّن رجٌل منا أهل البملیل

 یقـوم القـائم فـیوکـم : قلت له. بعد موت القائم: کون ٰذلك؟ قالیومتی : فقلت له
  .١»وم موتهیامه إلی یوم قیتسع عشرة سنًة من : موت؟ فقالیعالمه حتی 

بـه : ودفرم می باقر یزید ُجعفی گوید شنیدم امام جابربن«
اضافۀ نـه  سیزده سال به و بیت سیصد خدا قسم مردی از ما اهل

چـه : جابر گوید بـه آن حضـرت گفـتم. کند سال حکومت می
. از مـوت قـائم پـس: زمانی خواهد بود چنـین چیـزی؟ فرمـود

قائم چه مقدار در زمان خـودش خواهـد بـود تـا از دنیـا : گفتم
  .»زده سالاز روز قیامش تا زمان مرگش نو: برود؟ فرمود

چـون  ثانیًا همین روایت با همـین سـند در کتـب دیگـر هـم
با ضمیر راجع  مختصربصائر و مفید، اختصاص، تفسیر عیاشی
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در نقل دو . به منتصرآمده است که دیگر این اشکال وارد نیست
نْ   ْخُرُج یَ ُثمَّ «: کتاِب اول، آمده است ْطُلـُب ِبَدِمـِه یَ ا فَ یَ اْلُمْنَتِصـُر ِإَلـی الـدُّ

ْصـَحاِبهِ 
َ
خـون  و شـود منتِصـر بـه دنیـا سپس خـارج می( ١َوِدَماِء أ
در پایـاِن  و »)کنـد خواهی می خون اصحابش را خون و خودش

در نقـل  و است حسین روایت هم تصریح شده منتِصر امام
نْ یَ ُثـمَّ «: آمـده اسـت بصـائر مختصر ُهـَو و ایَ ْخـُرُج اْلُمْنَتِصـُر ِإَلـی الـدُّ

ْصَحاِبهِ ْط یَ ُن، فَ یْ اْلُحَس 
َ
سپس منتِصر که حسین اسـت ( ٢ُلُب ِبَدِمِه وَدِم أ

خـواهی  اصاحابش را خـون و خون خودش و گردد به دنیا بازمی
شـده ممکـن اسـت در نقـل  های یـاد به نقل باتوجه و »)کند می

 بـرداران صـورت گرفتـه نسخه و اشتباهی از روات الغیبةروایت 
  .ده استثبت ش» یطلب بدم الحسین» «یطلب بدمه« و

گانـه در همـین  دوازده مهـدّییندر بخش پاسـخ بـه شـبهۀ ) ج
کـه  کتاب، روایات فراوانی را خواهیم آورد که صراحت دارد در این

کـه بـه  اول کسی  و افتد رجعت اتفاق می زمان  از مرگ امام پس
ت یادشده نیز ابنابراین روای ٣است؛ حسین  گردد امام دنیا بازمی

از  پـس  و که آن فردی که منتِصر اسـت ینقرینۀ آشکاری است بر ا
                                                 

  .٢٥٧االختصاص، ص مفید، محمد بن محمد،  .1
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نه سال حکومـت   و سیصد بعداز حکومت امام زمان  و مرگش
  .حسین  کند کسی نیست جز امام می

  نکته

اخـتالف  در روایات مربوط به مـدت حکومـت امـام زمـان
در روایتی که در  و در روایات فوق، نوزده سال آمده است. ستا

 ٣٠٩نقل شده، مـدِت آن  باقر از امام طوسی شیخ الغیبة
بـود در روایـات  حسـین سال آمده که مدت حکومت امـام

  :این روایت از این قرار است. فوق
بِ «

َ
ُبو َجْعَف  :اْلَجاُروِد َقاَل  یَعْن أ

َ
ِتْسَع و ْمِلُك َثَالَثِمَئةٍ یَ ِإنَّ اْلَقاِئَم  :رٍ َقاَل أ

ْهُل اْلَکْهِف فِ  ،َن یِسنِ 
َ
ْرَض َعْدًال یَ  ،َکْهِفِهْم  یَکَما َلِبَث أ

َ
 اْأل
ُ
َکَمـا  اِقْسـًط  و ْمَأل

ْرِض یَ وا، َجْوًر و اُمِلَئْت ُظْلًم 
َ
ُه َلُه َشْرَق اْأل ی یَ و ،َغْرَبَهاو ْفَتُح اللَّ اَس َحتَّ ْقُتُل النَّ

ٍد یْبَقی ِإالَّ دِ یَ َال    .١»َن ْبِن َداُودَمایْ َرِة ُسلَ یُر ِبِس یِس یَ ُن ُمَحمَّ
کنـد؛  سـال حکومـت می ٣٠٩قـائم : فرمـود بـاقر امام«

زمـین را پـر از . که اصحاب کهف در غـار ماندنـد مدت زمانی
 جـور شـده اسـت و گونه که پـر از ظلـم کند، آن داد می و عدل
ــین و ــرق زم ــرای او مش ــد ب ــرب آن را می و خداون ــاید مغ  گش
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شـیوۀ  و جـز دیـن محمـد، ُکشد مردمان را تا باقی نماند به می و
  .»داوود است بن او شیوۀ سلیمان] حکومت[

  :که در روایتی هفت یا هفتاد سال آمده است چنان
بِ : َقاَل  یِّ ِم ْبِن َعْمٍرو اْلَخْثَعمِ یَعْبِد اْلَکرِ «

َ
ـهِ  یُقْلُت ِأل ْمِلـُك یَ َکـْم  :َعْبِد اللَّ

  .١»ِذهُکْم هٰ یَن َسَنًة ِمْن ِسنِ یُکوُن َسْبعِ یَ َن یَسْبَع ِسنِ  :َقاَل  ؟اْلَقاِئُم 
قائم چـه مقـدار : عرض کردم صادق امراوی گوید به ام«

های  هفت سال که هفتاد سال از سال: کند؟ فرمود حکومت می
  .»شود شما می
ها در روایات وجود دارد، بنابه عللی که سـهو  گونه تعارض این
در وجِه جمِع بیِن ایـن قبیـل از . تقیه از اهم این علل است  و راوی

بتوانیم روایات را با آن جمـع ای بیابیم که  قرینه  و روایات، اگر نکته
در غیـر ایـن صـورت درمـورد آن   و کنیم کنیم، روایات را اخذ می

کنیم؛ چون مسئله از مسائلی نیست کـه اعتقـاد بـه آن  سکوت می
سال آمـده بـود یـا سـهو از  ٣٠٩بنابراین روایتی که . واجب باشد
کــه در  حســین  کــه بــرای راوی، حکومــت امــام(راوی اســت 
که نوزده سال  سال بود با حکومت امام زمان ٣٠٩روایات قبل 

 حسـین  یا مقصود از قائم در این روایت، امام) بود مشتبه شده
به جهت رعایت . است که از آن حضرت با نام قائم یاد شده است

                                                 
 .همان. 1
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آن را   و بوده بیت تقیه درمورد اظهار امر رجعت که از اسرار اهل
و یـا مـی توانـد  اند ردهک  شیعیاِن ضعیف اظهار نمی  و نزد مخالفان

در رجعت باشد و دیگر روایات  سال حکومت امام زمان ٣٠٩
  .مدت حکومت آن حضرت در ظهور

   نتیجه

بدیهیات شـیعۀ  و که تعداد ائمه دوازده نفر است از مسلمات این
وجـود امامـانی «نظریـۀ . امامیه است که نیاز به استدالل ندارد

رورت شـیعیان اثناعشـری مخالف با ضـ» تر از دوازده امام بیش
 در کتـب شـیعه و روایات بسیاری که درحدِّ تواتر اسـت. است

که تعداد امامان دوازده  سنی نقل شده است داللت دارد بر این و
حتی یک روایت وجود ندارد کـه تعـداد ائمـه در آن  و نفر است

اگــر روایتــی باشــد کــه مــوِهم  و ســیزده نفــر ذکــر شــده باشــد
چـه  آن و است باید بـه ُمحکمـات روایـاتبودن امامان  تر بیش

  .بدیهِی میان شیعه است رد شود
تر از دوازده امام اسـت  روایاتی که موِهم وجود امامانی بیش

ای که با دوازده امام بودن آنـان منافـات  گونه توجیه است؛ به قابل
گونـه کـه گفتـیم اکثـر ایـن روایـات دچـار  همان. نداشته باشد

ای نقـل شـده کـه  گونـه ها بـه سخهدر برخی ن و تصحیف است
  .کند تر را نفی می احتمال وجود امامان بیش
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از روایاتی که درخصوِص اثباِت اماِم سیزدهم مورداسـتناد  برخی
اش نفـِی  َاتباع احمدالحسن است، براساس اسـتدالل آنـان، الزمـه

نهـم؛ چـون   و چون روایت هشتم است، هم امامت امیرمؤمنان
محصـور شـده اسـت در  ِت بعـداز پیـامبردر این روایات، امام

از اوالد   و از رســول خداینــد دوازده نفــر کــه ایــن دوازده نفــر پــس
اگـر نگـوییم ایـن . انـد دانسـته شـده فاطمـه  و حضرت علی

روایات ازباب تغلیب است یـا تصـحیف در آن رخ داده، الزمـۀ آن 
، کـه از اوالد حسـن مجتبـی  این است که دوازده امـام بـا امـام

ــه   و اســت، آغــاز شــود حضــرت زهــرا  و ت علــیحضــر ب
 امیرمؤمنان  و ـ پایان یابد  احمدالحسن ـ طبق گفتۀ طرفداران وی

چون در این روایات، تعداد ائمه سیزده نفر نیامده است ! امام نباشند
حضــرت   و تــا بگــوییم دوازده نفرشــان از اوالد حضــرت علــی

  .راند در دوازده نف هستند، بلکه حصر شده فاطمه
، ۶، ۵، ۴، ٣، ٢، ١ازمیان روایات استنادشده، روایـات شـمارۀ 

اگر براساس . اختالف نسخه بود  و دچار تصحیف ١٣  و ،١٠، ٩، ٧
ها، روایْت موِهم سیزده امام بود، براساس نسخۀ دیگـر  برخی نسخه

  .وجود امامان بیشتر ندارد که نافِی آن نیز هست تنها ایهامی به نه
ممکن است  ١٣ و ،٩، ٨، ۶، ۵، ۴، ٣ ،٢، ١روایات شمارۀ 
  .ازباب تغلیب باشند

تـر از  وجـه داللـت بـر بـیش هـیچ به ١٧ و ١۶روایت شمارۀ 
  .دوازده امام ندارد





  گانه دوازده مهدّیین: شبهۀ دوم
  

از امــام  در برخــی روایــات، ســخن از وجــود دوازده مهــدی پــس
از امـام  بـه ایـن مضـمون کـه پـس. میـان آمـده اسـت به عصر

مقصود از این . خواهند بود بیت ، دوازده مهدی از اهلمانز
مهـدی   روایات چیست؟ آیا مقصـود ایـن اسـت کـه دوازده امـام

از  پـس ــشود  ختم می گانه که به امام عصر جز ائمۀ دوازده به  ـ
شدِن این تعداد بـه امامـان،   خواهند آمد که با اضافه امام زمان

فر خواهد بود؟ یا مقصود همـان ن ٢۴ عدد اماماِن بعداز پیامبر
  یا معنای دیگری دارد؟  و است بیت رجعت اهل

  پیشینۀ شبهه
 حصر عدد امامان در دوازده نفر، از بدیهیات مکتب شیعه است

 ای کـه موافـق گونـه روایات فراوان نیز بـر آن داللـت دارد؛ بـه و
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را بـا عنـوان شـیعۀ  بیـت مخالف، طرفـداراِن مکتـِب اهـل و
بـه همـین جهـت، . شناسند امامی می شیعه دوازده اثناعشری یا

توان یافت که با تمسـک بـه   درطوِل تاریِخ تشیع، گروهی را نمی
گانـه  ، معتقـد بـه امامـانی غیـراز امامـان دوازدهمهدّیینروایات 
تـوان درمـورد پیشـینۀ ایـن شـبهه  به همـین جهـت، می. باشند
چـون  هـم ـمحدثان شـیعه  و از عالمان گونه گفت که برخی این

از ایـن روایـات بـا ــ  حّر عـاملی شیخ و مجلسی عالمه
ای توجیـه  گونـه روایات را به و اند عنوان روایات مشکل یاد کرده

لکـن ایـن شـبهه . اند که با اعتقادات شـیعه سـازگار باشـد کرده
ای مبنی بر عدِم انحصاِر امامت در ائمۀ  عنوان شبهه وقت به هیچ
تر از چهارده معصوم مطرح  انی بیشوجود معصوم و گانه دوازده

روایـات  و نبوده، چون این برداشت در تضاد با ضرورت شـیعه
بـا اسـتناد بـه ایـن  ١آری، در زمـان حاضـر فـردی. متواتر است

                                                 
در اطراف بصره،  ١٩٦٨متولد ) معروف به احمدالحسن(احمد اسماعیل گاطع . 1

قــدری  جنــوب عــراق، دارای مــدرک لیســانس معمــاری از دانشــگاه بصــره و
 مهـدی امام ١٩٩٧وی مدعی است در سال . تحصیالت حوزوی در نجف

حضـرت او را  ١٩٩٩در سـال . برده از علم آن حضرت بهره می را دیده است و
ادامـه  ٢٠٠٢ایـن اصـالحات تـا . اند مأمور به انجام اصالحاتی در حوزه کرده

، مردم را رسمًا ١٤٢٣االول  ، مطابق جمادی٢٠٠٢که در ماه هفتم  داشته تا این
دعـوت یمانِی موعود  و مهدی عنوان وصیِّ امام آوردن به خودش به به ایمان
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 خود را خلیفـه و امامت است و روایات مدعِی جایگاه عصمت
عنـوان  که خاندان او بـه درحالی داند می جانشین امام زمان و

به سیادت میان مردم معروف نیسـتند،  و شوند  ه نمیسید شناخت
واسـطه،  او به و است مدعی است که جدِّ پنجمش امام زمان

همان یمانِی موعـود اسـت کـه بـرای  و فرزند آن حضرت است
ــه ــرده زمین ــور ک ــرت ظه ــت آن حض ــِی حکوم ــس و چین از  پ
بردن دشمنان، زمینـه  با ازبین و زمانی خروج خواهد کرد مدت
از ظهور، بـا امـام بیعـت  پس و ظهور آن حضرت فراهم را برای
 ، وزیر آن حضرت استدر ایام حکومت امام زمان و کند می
گانه آغاز خواهد شد  دوازده مهدّییناز رحلت ایشان، ُدوِر  پس و

 اسـت جانشین امـام زمـان و وصی و هاست که وی اولین آن
  .واهند شداز او نیز یازده نفر از اوالدش جانشین وی خ بعد و

در فضــای   و انــد جاکــه برخــی فریفتــۀ ســخنان وی شــده ازآن
 اند، پاسخ به این شـبهه حقیقی ادعای وی را منتشر کرده  و مجازی

  .از اهمیت زیادی برخوردار است مهدّیینتحلیِل روایاِت   و
                                                   

از سقوط صـدام،  ، پس٢٠٠٣سال . شود برای مدتی کوتاه مخفی می کند و می
که از دید عموم پنهـان  ٢٠٠٦کند تا سال  صورت گسترده دعوتش را آغاز می به
ازطریق  ـ گویند چه طرفداران وی می بنابه آن ـتا کنون  ٢٠١٢از سال  شود و می
، المهـدیونوبگـاه . (اط اسـتطرفدارانش در ارتب پالتاک با مردم و بوک و فیس

 )وابسته به طرفداران احمدالحسن
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  شبهه اجمالی پاسخ

منحصـر در دوازده  اماماِن بعداز پیامبر و که تعداد اوصیا این
ــه یــک نفــر بــیش نفــر اســت، ــر ن ــدیهیات و ت ــر، از ب ــه کمت  ن

ضروریات مکتب شیعه است که پشتوانۀ آن روایـات فراوانـی  و
کنـد؛  قـاطع ایـن معنـا را افـاده می و شـکل واضـح است که به

موِهم معنایی دیگر، یـا بایـد  و بنابراین اگر روایتی متشابه است
 ای توجیـه نمـود کـه مخـالف بـا ضـرورت شـیعه گونـه آن را به

 بیـت علِم آن را به اهل و یا معناو  ،باشدنمحکمات روایات  و
  .دربارۀ آن سکوت اختیار کرد و واگذار نمود

َحَسـِب ظـاهر، متعـارض اسـت بـا  ازسویی این روایات، به
روایات فراوانی که مفاد آن  و بیت اعتقاد شیعه به رجعت اهل
ز ا پـس و به دنیا باز خواهند گشـت این است ائمۀ معصومین

به  بر زمین حکومت خواهند کرد؛ بنابراین باتوجه مهدی امام
 مخالفـِت آن بـا ضـرورت شـیعه و ضعِف سندِی ایـن روایـات

توان به آن برای اثبات امامانی غیراز ائمـۀ   مسئله رجعت، نمی و
توجیـه اسـت بـه رجعـت ائمـۀ  قابـل و گانه اسـتناد کـرد دوازده

 اسـت بیـت هـلجاکه رجعت از اسرار ا ازآن و معصومین
االیمـان ِابـا  افـراد ضـعیف و ائمه از اظهـار آن نـزد مخالفـان و

انـد، بـه همـین جهـت از بازگشتشـان در عصـر رجعـت  داشته



  143  گانه دوازده نييمهد: دوم ةشبه

، دوازده مهـدی از امـام زمـان اند که پـس گونه تعبیر کرده این
  .خواهند آمد

توان کرد این است کـه  توجیِه دیگری که برای این روایات می
انـد از اوالد  مهدی، دوازده نفر از بزرگان شیعه مقصود از دوازده

رجعـت ائمـه،  و کـه در زمـان ظهـور(یا غیر آنان  امام زمان
 مناصــب خاصــی را ازســوی امــام و ای دارنــد جایگــه ویــژه

ــه ــت ب ــد گرف ــده خواهن ــان) عه ــتند؛ چن ــی از  هس ــه روایت ک
نیز بـه ایـن موضـوع اشـاره دارد کـه ایـن دوازده  صادق امام

  .کنند اند که دعوت به ائمه می از شیعیان و نیستند» امام«مهدی 

  شبهه تفصیلی پاسخ

  امامحصر امامان در دوازده : پاسخ اول

 از پیـامبر جانشیناِن پس  و ها از بدیهیات شیعه است که اماماِن آن
آخرین آنـان   و است ها امیرمؤمنان علی دوازده نفرند که اولیِن آن

. است المهدی  الحسن بن حجتعصر، اماِم زمان،  حضرت ولیِّ 
کـه  کند بر این پشتوانۀ این اعتقاد روایات فراوانی است که تأکید می

تـر از ایـن بـود،  اگر تعداد امامان بـیش. تعداد ائمه دوازده نفر است
شد که تعداد اماماِن شیعه سیزده  حداقل در یک روایت باید ذکر می

شـود   یافت نمیوحتی یک روایت ضعیف هم . نفر ٢۴نفر است یا 
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اگر روایتی موِهم ایـن   و نفرند ٢۴که در آن آمده باشد ائمه سیزده یا 
ای توجیه شـود کـه  گونه است که تعداد آنان غیراز این است، باید به

  .سازگار با بداهت شیعۀ اثناعشری باشد
 بیـت کیفیت تعامل با روایات متعارض از زبان خوِد اهـل

آمـده  صـادق یتـی از امـامتبیین شده است؛ ازجملـه در روا
  :فرماید است که حضرتش می

ا فِ یَ ْنَظُر ِإَلی َما َکاَن ِمْن ِرَوایُ ... « ذِ  یِتِهْم َعنَّ َحَکَما ِبِه اْلُمْجَمـَع  یٰذِلَك الَّ
ْصَحاِبَك، فَ یْ َعلَ 

َ
اذُّ اّلذ  ْتَرُك یُ ْؤَخُذ ِبِه ِمْن ُحْکِمَنا، ویُ ِه ِمْن أ َس ِبَمْشُهوٍر یْ لَ  یالشَّ

ْصَحاِبَك، َفِإنَّ اْلُمْجَمَع َعلَ ِعنْ 
َ
  .١» هیَب فِ یْ ِه َال َر یْ َد أ
ه کـتوجـه شـود بـه آن ] در جمع میان دو روایت متعارض[«

ِث مورداتفـاق نـزِد اصـحاب یمش از روایات ما حدکَمدرک ح
ر یـغ و ه تنهـاکـگری یث دیحد و ث عمل شودیبه آن حد. باشد

مـورد اتفـاق  چـه را آنیـمشهور نزد اصحاب است رها شـود، ز
  .»دی در آن نیستیاست ترد

توانـد   مخالف مشهور است، نمی و بنابراین اگر حدیثی شاذ
حتی مبنای عمل در احکام فرعِی شرعی باشد تا چـه رسـد بـه 

چـون امامـت مـورد  ای هـم که بخواهد در مبـانِی اعتقـادی این
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گونه مسـائل، یعنـی مسـائِل اعتقـادِی  در این. استناد قرار بگیرد
مذهب است، نیاز بـه ادلـۀ  و االعتقاد که جزو اصول دین بواج

  .یقین است و محکِم منجر به اطمینان
کنیم که داللـت بـر حصـر  از روایات اشاره می ذیًال به برخی

ها مشـخص شـده اسـت کـه  در آن و امامان در دوازده امام دارد
آخریِن امامان چه کسی است، با تعـابیری از ایـن قبیـل  و اولین

، »هـا مهـدی اسـت آخـرین آن«، »هـا قـائم اسـت ن آنآخری«
کسـی «، »اسـت حسـین ها نهمین فرزنـد امـام آخرین آن«

کـه بـا  کند، مگر آن  غیراز این دوازده نفر ادعای مقام آنان را نمی
 پـذیرد وصـایت بـه او پایـان می«، »ابلیس محشور خواهد شد

آخـرین خلفـای  و او خـاتم حجـج الهـی«، »خالفت الهـی و
یـازده نفـر از اوالد او کـه اوصـیای  و علـی و مـن«، »خداست

دیگـر تعـابیر کـه همگـی حـاکی از  و ،»اند تـا روز قیامـت من
  .گانه است انحصار امامت در ائمۀ دوازده

ٍد، یِّ َل ْبِن اْلَفْضِل اْلَهاِشمِ یَعْن ِإْسَماعِ «. ١ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ، َعِن الصَّ
بِ 
َ
ِد ْبِن یَعْن أ بِ یٍّ َعلِ  ِه ُمَحمَّ

َ
بِ یْ ْبِن اْلُحَس  یِّ ِه َعلِ ی، َعْن أ

َ
ِن ْبـِن یْ ِه اْلُحَسـیـِن، َعْن أ

بِ یٍّ َعلِ 
َ
مِ ی، َعْن أ

َ
ِبـ یِّ َن َعِلـیِر اْلُمْؤِمنِ یِه أ

َ
ُقْلـُت ِلَرُسـوِل : َقـاَل  َطاِلـٍب  یْبـِن أ

ْخِبْرنِ : اللهِ 
َ
ِة َبْعَدَك  یأ ِئمَّ

َ
ُلُهـْم ُهـُم : یُّ ا َعلِ یَ َفَقاَل   .ِبَعَدِد اْأل وَّ

َ
اثنـا َعَشــَر أ

ْنَت وآِخُرُهُم اْلَقاِئُم 
َ
  .١»أ
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ــام« ــن از پدرشــان محمــد صــادق  ام ــی ب از پدرشــان  عل
از پدرشان امیرمؤمنـان  علی بن از پدرشان حسین حسین بن علی
به پیامبر عرضـه داشـتم مـرا خبـر : کنند که فرمود روایت می علی

یا علـی، آنـان دوازده : مودفر پیامبر. از خودتان دهید به امامان پس
  .»آخرین آنان قائم است  و اولین آنان تو هستی. نفرند
بِ یِّ َد اْلُجْعفِ یزِ یَ َعْن َجاِبِر ْبِن «. ٢

َ
ـِد ْبـِن َعِلـ ی، َعْن أ  اْلَبـاِقرِ  یٍّ َجْعَفٍر ُمَحمَّ

َجَعـَل  ــَتَباَرَك وَتَعـاَلی  ـُقوُلوَن ِإنَّ الله یَ ا اْبَن َرُسوِل الله، ِإنَّ َقْوًما یَ : ُقْلُت َلهُ : َقاَل 
َماَمَة فِ  َوَلْم ! َکَذُبوا والله: َقاَل . ِن یْ َعِقِب اْلَحَسِن واْلُحَس  یاْإلِ

َ
 ــْسَمُعوا اللـَه یَ أ

 ی، َفَهـْل َجَعَلَهـا ِإالَّ ِفـ"َعِقِبـهِ  یًة ِفـیَ وَجَعَلها َکِلَمًة باقِ : "ُقوُل یَ  ـَتَعاَلی ِذْکُرُه 
ـذِ یَ : َقاَل ُثمَّ ! ِن؟یْ َعِقِب اْلُحَس  ـَة ُهـُم الَّ ِئمَّ

َ
َن َنـصَّ َرُسـوُل اللـه یا َجاِبُر، ِإنَّ اْأل

ذِ  ُة الَّ ِئمَّ
َ
َماَمِة، وُهُم اْأل ْسـرِ یِباْإلِ

ُ
ـا أ ـَماِء  یِبـ َی َن َقاَل َرُسوُل اللـه َلمَّ : ِإَلـی السَّ

َسامِ 
َ
وِر اْثَنا َعَشَر یَ َوَجْدُت أ  یٌّ ، َعلِ  اْسًما ِمْنُهْم  ُهْم َمْکُتوَبًة َعَلی َساِق اْلَعْرِش ِبالنُّ

ٌد وَجْعَفـٌر وُموَسـی وَعِلـ یٌّ وِسْبَطاُه وَعلِ  ـٌد وَعِلـ یٌّ وُمَحمَّ واْلَحَسـُن  یٌّ وُمَحمَّ
ْهِل بَ والحّجة اْلَقاِئُم، 

َ
ُة ِمْن أ ِئمَّ

َ
َهـاَرِة، واللـه َمـا یْ َفٰهِذِه اْأل ْفَوِة والطَّ ِت الصَّ

ِع یَ  َحٌد َغ یدَّ
َ
  .١»َس وُجُنوِدهیَمَع ِإْبلِ  ـَتَعاَلی  ـ الله ُرَنا ِإالَّ َحَشَرهُ یْ ِه أ

ای : عـرض کـردم باقر یزید ُجعفی گوید به امام جابربن«
گوینـد خداونـد امامـت را در اوالد  پسر رسول خدا، برخـی می
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بــه خــدا قســم دورغ : امــام فرمــود. قــرار داد حســین  و حســن
] مدربـارۀ حضـرت ابـراهی[اند کـه خداونـد  آیا نشنیده. گویند می
ای جاویدان در  و آن را کلمه(َعِقِبِه  یًة فِ یَ وَجَعَلها َکِلَمًة باقِ «: فرماید می

؟ پس آیا قـرار داد آن را مگـر در نسـل حسـین؟ »)نسل او قرار داد
نصِّ به  اند که پیامبر ای جابر، امامان تنها کسانی: سپس فرمود

فرمـود  آنـان کسـانی هسـتند کـه پیـامبر  و امامت آنان نمـوده
سوی آسمان بردند، دیدم اسامی آنان با نور  که مرا شبانه به هنگامی

 دو فرزنـدش  و علـی. نام بودند دوازده. بر ساق عرش نوشته است
 حسـن  و علی  و محمد  و علی  و موسی  و جعفر  و محمد  و علی  و
بـه . پاک  و بیت برگزیده اند امامان از اهل پس اینان. حجت قائم  و

کند، مگر آنکه خداوند   ام را ادعا نمیخدا قسم کسی جز ما این مق
  .»گرداند او را با ابلیس مشهور می

بِ «. ٣
َ
بِ یَبِص  یَعْن أ

َ
ا اثنـا َعَشـَر :  ُقوُل یَ َسِمْعُتُه : َعْبِد الله َقاَل  یٍر، َعْن أ ِمنَّ

ٌة وَبقِ   ا، َمَضییًّ َمْهدِ  ٌة،  َی ِستَّ َحبَّ  ْصَنُع یَ ِستَّ
َ
اِدِس َما أ   .١»الله ِبالسَّ

از ما دوازده : فرمود می صادق یر گوید شنیدم امامابوبص«
شـش تـن بـاقی  و انـد مهدی خواهد بود که شـش تـن گذشـته

  .»دهد چه بخواهد انجام می خداوند با ششمین آن و اند مانده
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ْحٰمِن ْبِن َسلِ «. ٤ ِبـ یِّ ُن ْبـُن َعِلـیْ َقاَل اْلُحَس : ٍط َقاَل یَعْن َعْبِد الرَّ
َ
 یْبـِن أ

مِ یًّ ا اثنا َعَشـَر َمْهِد ِمنَّ : َطاِلٍب 
َ
ُلُهْم أ وَّ

َ
ِبـ یُّ َن َعِلـیُر اْلُمـْؤِمنِ یا، أ

َ
 یْبـُن أ

اِسُع ِمْن ُوْلِد  َتَعـاَلی  ـالله  ییِ ْح یُ ، وُهَو اْلَقاِئُم ِباْلَحقِّ  یَطاِلٍب، وآِخُرُهُم التَّ
ْرَض َبْعَد َمْوِتها، و  ِبهِ  ـ

َ
ـِه وَلـو َکـِرَه یَعَلـی الـدِّ   َن اْلَحـِق ْیـْظِهُر ِبـِه دِ یُ اْأل ِن ُکلِّ

ْؤَذْوَن ُیـَهـا آَخـُروَن، فَ یِن فِ یْثُبُت َعَلی الدِّ یَ َها َقْوٌم ویْرَتدُّ فِ یَ َبٌة یْ َلُه َغ   اْلُمْشِرُکوَن 
اِبَر فِ "َن یٰهَذا اْلَوْعُد ِإْن ُکْنُتْم َصاِدقِ   َمَتی"  :َقاُل َلُهْم یُ فَ  َما ِإنَّ الصَّ

َ
َبِتِه َعَلی یْ َغ  ی؟ أ

َذی و
َ
ْکذِ اْأل   .١»َرُسوِل الله ْی َد یَ َن یْ ِف بَ یْ ِب ِبَمْنِزَلِة اْلُمَجاِهِد ِبالسَّ یالتَّ

از مـا : فرمـود نیحسـ امام: دیط گویَسل بن عبدالرحمن«
ن یرالمـؤمنیهـا ام ِن آنیه اولکخاندان دوازده مهدی خواهد بود 

ن از فرزنـدان مـن یهـا نهمـ ن آنیآخر و طالب است أبی بن علی
واسـطۀ او  ن را بـهیخدای تعالی زم .به حق است او قائم و است
ره یان چیدست او بر همۀ اد ن حق را بهید و ندکاز موت زنده  پس
ه کـبتـی اسـت یاو را غ. دیـان را نـاخوش آکد، گرچـه مشـرینما

ت یـاذ و گرانی در آن پابرجا باشندید و اقوامی در آن مرتد شوند
ن وعـده چـه یـد ایـگوی اگر راست مـی: ندیها بگو به آن و شوند

 بـت او بـر آزاریه در دوران غکـ سـیکد یـوقت عملی شود؟ بدان
ر مقابل یه با شمشکب صابر باشد مانند مجاهدی است یذکت و

  .»رده استکرسول خدا مجاهده 
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بِ یَ ْح یَ َعْن « .٥
َ
بِ  یی ْبِن أ

َ
ٍد، َعْن أ اِدِق َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِه یـاْلَقاِسِم، َعِن الصَّ

هِ  ُة َبْعدِ : َقاَل َرُسوُل اللهِ : َل ، َقاَعْن َجدِّ ِئمَّ
َ
ُلُهْم َعلِ اْثَنا َعَشـَر،  یاْأل وَّ

َ
 یُّ أ

بِ 
َ
ْوِص  ی، ُهْم ُخَلَفائِ  اْلَقاِئُم   َطاِلٍب وآِخُرُهُم  یْبُن أ

َ
ْولِ  یائِ یَ وأ

َ
وُحَجُج الله  یائِ یَ وأ

تِ  مَّ
ُ
  .١»َکاِفٌر اْلُمِقرُّ ِبِهْم ُمْؤِمٌن، واْلُمْنِکُر َلُهْم  ی، َبْعدِ یَعَلی أ
ه کـند کت یروا از پدرانش از رسول خدا صادق امام«
 طالـب أبی بن ها علی اول آنه کاند  از من دوازده امام پس: فرمود

 ایاوصـ و نانیاز مـن، جانشـ آنـان پـس .شان قائم استیآخر ا و
اقرارکننـده بـه . های الهی بر امتم هسـتند حجت و ای منیاول و

  .»فر استاکشان یر اکمن و ایشان مؤمن
 : ٌم، ُثمَّ َقاَل یْ َفَقاَل ُسلَ «. ٦

َ
نَّ الله یُّ أ

َ
َتْعَلُموَن أ

َ
اُس أ ْنَزَل  ـ َعزَّ وَجلَّ  ـَها النَّ

َ
أ

ما :  ِکَتاِبهِ  یفِ  ْهـَل اْلبَ ُیـُد اللُه لِ یرِ یُ ِإنَّ
َ
ْجَس أ ـَرُکْم یُ ِت وْیـْذِهَب َعـْنُکُم الـرِّ َطهِّ

ْلَقـی َعلَ یْ َحَسًنا وُحَسـ یَّ وَفاِطَمَة واْبنَ  ی، َفَجَمَعنِ ًرایَتْطِه 
َ
َنـا ِکَسـاًء، یْ ًنا، ُثـمَّ أ

ْهُل بَ : وَقاَل 
َ
َما  یْجَرُحنِ یَ ْؤِلُمُهْم، ویُ َما  یْؤِلُمنِ یُ   ،یوُلْحَمتِ   یتِ یْ اللهّم ِإنَّ ٰهُؤَالِء أ

ْرُهْم َتْطِه یَ  ْجَس وَطهِّ ْذِهْب َعْنُهُم الرِّ
َ
مُّ َسَلَمةَ . ًرایْجَرُحُهْم، َفأ

ُ
َنـا : َفَقاَلْت أ

َ
ا َیـوأ

ْنَت َعَلی َخ : َرُسوَل الله؟ َفَقاَل 
َ
ْنِزَلْت فِ یْ أ

ُ
َما أ ِخ  یوفِ  یَّ ٍر، ِإنَّ

َ
 یاْبَنتِ  یَوفِ [ یٍّ َعلِ  یأ

ِن یْ اْلُحَسـ َی ِتْسـَعٍة ِمـْن ُوْلـِد اْبِنـ یِن وِفـیْ اْلَحَسِن واْلُحَسـ یَّ اْبنَ  یوفِ ] َفاِطَمةَ 
ًة،  َحـٌد َغ یَس َمَعَنا فِ یْ لَ َخاصَّ

َ
ُهـْم  .ُرَنـایْ َها أ مَّ َسـَلَمَة : َفَقـاُلوا ُکلُّ

ُ
نَّ أ
َ
َنْشـَهُد أ

َثَنا کَ  ْلَنا َرُسوَل الله َفَحدَّ
َ
َثْتَنا ِبٰذِلَك، َفَسأ مُّ َسَلَمةَ َحدَّ

ُ
َثْتَنا أ   .٢»َما َحدَّ
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د یـدان ا مـییـای مردم، آ: فرمود سپس علی: دیم گویسل«
مـا ": تابش نازل فرمـودهکه خدای تعالی در ک ـُه لِ یـرِ یُ ِإنَّ ْذِهَب ُیـُد اللَّ

ْهَل اْلبَ 
َ
ْجَس أ َرُکْم یُ  و ِت یْ َعْنُکُم الرِّ دو  و فاطمـه و امبر مرای؟ پ"راً یَتْطِه   َطهِّ
 نـدکی بـر روی مـا افیساک و ن را گرد آوردیحس و فرزندم حسن

چه  آن. گوشِت تن من هستند و تیب نان اهلیا! باراالها: فرمود و
شـان را یه اکچه  آن و آَوَرد به درد می شان را به درد آَوَرد، مرایه اک

شان یدی را از ایپس پل. مجروح سازد، مرا مجروح ساخته است
ا مـن یـالّلـه، آ ا رسولی: سلمه گفت امّ . زه سازکیآنان را پا و بردار

 ه در شأن منین آیری، اما ایتو بر خ: شان هستم؟ فرمودیز از این
ُنـه  و نیحسـ و سندو فرزندم ح و دخترم فاطمه و برادرم علی و

راز یـس غک چیه و ن نازل شده استیتن از فرزنداِن فرزندم حس
ه کـم یدهـ گـواهی مـی: همـه گفتنـد. ت نـداردکما در آن مشار

 میردکـاز رسول خدا هم پرسش  و ن گفتیز چنیسلمه به ما ن امّ 
  .»سلمه را برای ما بازگفت ث امّ یز حدیاو ن و

َالِم بْ «. ٧ َثَنا َعْبُد السَّ َضـا،  یِّ َعْن َعلِ  یُّ ُن َصاِلٍح اْلَهَروِ َحدَّ ْبِن ُموَسـی الرِّ
بِ 
َ
بِ یَعْن أ

َ
بِ یِه ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر، َعْن أ

َ
ـٍد، َعـْن أ ـِد ْبـِن یـِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ ِه ُمَحمَّ

بِ یٍّ َعلِ 
َ
بِ یْ ْبِن اْلُحَس  یِّ ِه َعلِ ی، َعْن أ

َ
بِ یٍّ ِن ْبِن َعلِ یْ ِه اْلُحَس یِن، َعْن أ

َ
 یِّ ِه َعِلـیـ، َعْن أ

بِ 
َ
ا َربِّ یَ َفُقْلُت :... لیث طویحد یف َقاَل َرُسوُل الله: َقاَل  َطاِلٍب  یْبِن أ

ْوِص 
َ
ْوِصـَیـ: ُت ی؟ َفُنودِ یائِ یَ وَمْن أ

َ
ـُد، ِإنَّ أ اَءَك اْلَمْکُتوُبـوَن َعَلـی َسـاِق یَ ا ُمَحمَّ

َنا بَ . اْلَعْرِش 
َ
بِّ  ْی َد یَ َن یْ َفَنَظْرُت وأ  ِإَلی َساِق اْلعَ  یَر

َ
َعَشَر ُنـوًرا  ْی ُت اْثنَ یْ ْرِش، َفَرأ
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ْخَضُر َمْکُتوٌب َعلَ  یفِ 
َ
ْوِصـ یٍّ ِه اْسُم ُکلِّ َوِص یْ ُکلِّ ُنوٍر َسْطٌر أ

َ
ُلُهـْم ، یائِ یَ ِمْن أ وَّ

َ
أ

بِ  یُّ َعلِ 
َ
ِتـ یُّ َطاِلـٍب، وآِخـُرُهْم َمْهـِد  یْبُن أ مَّ

ُ
ٰهـؤالء َیـ: ، َفُقْلـُت یأ

َ
، أ ا َربِّ

ْوِص 
َ
ْولِ یَ : ُت ی؟ َفُنودِ یِمْن َبْعدِ  یائِ یَ أ

َ
ُد، ٰهؤالء أ ائِ  یائِ یَ ا ُمَحمَّ ِحبَّ

َ
ْصفِ  یوأ

َ
، یائِ یَ وأ

ْوِص یتِ یَّ َبْعَدَك َعَلی َبرِ  یوُحَجِج 
َ
 .َبْعـَدك یُر َخْلِقـیْ اُؤَك وُخَلَفاُؤَك وَخ یَ ، وُهْم أ

تِ َو  ْظِهَرنَّ ِبِهْم دِ  یَجَاللِ َو  یِعزَّ
ُ
ْعلِ َو  ،ینِ یَأل

ُ
ْرَض َو  ،ینَّ ِبِهْم َکِلَمتِ یَ َأل

َ
َرنَّ اْأل َطهِّ

ُ
َأل

ْعَدائِ 
َ
ْرِض َو  ،یِبآِخِرِهْم ِمْن أ

َ
ُه َمَشاِرَق اْأل َکنَّ َملِّ

ُ
  .١»...َمَغاِرَبَهاَو  َأل

ــدران بزرگوارشــان از ام رضــا امــام« ــانؤرمیاز پ از  من
کننـد کـه حضـرتش در ضـمن حـدیثی  نقل می رمکرسول ا

انی سـکای مـن چـه یپروردگـارا، اوصـ: گفـتم: طوالنی فرمـود
ای تو بر ساق عرش نوشـته یای محمد، اوص: دیهستند؟ ندا رس

بـه  ـه در مقابـل پروردگـارم بـودم کـ درحالی ـمن  و شده است
در هـر نـوری سـطری  و دمیدوازده نور د و ستمیساق عرش نگر

اول . ای من بر آن نوشته شده بـودیک از اوصیه نام هرکسبز بود 
: گفـتم. هـدی امـتم بـودهـا م آخـر آن و طالـب أبـی بن شان علییا

ای : از مـن هسـتند؟ نـدا آمـد ای پـسیها اوص ا آنیپروردگارا، آ
هـای  حجـت و اند دگان منیبرگز و دوستان و ایها اول محمد، آن
 خلفـای تـو و ایهـا اوصـ آن و از تـو هسـتند ق پـسیـمن بر خال

جاللـم سـوگند  و به عـزت. از تو هستند ن خلق من پسیبهتر و
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 مینمـا ام را بلنـد مـی لمـهک و نم را آشـکاریشان دیواسطۀ ا ه بهک
 گـردانم ن را از دشـمنانم پـاک مـییهـا زمـ ن آنیتوسط آخـر و
  .»... آورم ک او درمیین را به تملیمغرب زم و مشرق و

وب، عن أبان بن عثمان، عن محّمد بـن مسـلٍم یّ حّدثنا فضالة بن أ«. ٨
، أنـا أولـی ّی ا علـی: طالٍب  یبن أب ّی قال رسول الله لعل: قال أبوجعفرٍ : قال

ن مـن أنفسـهم، ثـّم یأولـی بـالمؤمن ّی ا علین من أنفسهم، ثّم أنت یبالمؤمن
، ثّم جعفر بن یٍّ ن، ثّم محّمد بن علیبن الحس ّی ن، ثّم علیالحسن، ثّم الحس

 ّی ، ثّم علیٍّ بن موسی، ثّم محّمد بن عل ّی محّمٍد، ثّم موسی بن جعفٍر، ثّم عل
  هیـإل  یتنتهـ یثّم الحّجة بن الحسن اّلذ، یٍّ علبن محّمٍد، ثّم الحسن بن 

 مـأل األرض عـدًال یظهـر ویلـًة، ثـّم یب مـّدًة طویغیو ةیالخالفة والوصا
  .١»وقسًطا کما ملئت جوًرا وظلًما

یا علی، : فرمود به علی فرمود که رسول خدا باقر  امام«
سـپس ] بر آنان والیـت دارم[= من به مؤمنان از خودشان سزاوارترم 

سپس   و سپس حسن. تو، یا علی، به مؤمنان از خودشان سزاوارتری
علـی، سـپس  بـن حسـین، سـپس محمـد بـن حسین، سپس علـی

موسی، سپس  بن جعفر، سپس علی بن محمد، سپس موسی بن جعفر
سـپس علـی،  بـن محمد، سپس حسن بن علی، سپس علی بن محمد
مـدتی   و یابـد پایـان می وصایت به او  و الحسن که خالفت بن حجت
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 زمین را پر از عـدل  و شود شود سپس آشکار می طوالنی غایب می
  .»جور شده است  و گونه که پر از ظلم کند، آن داد می  و

ا ی: یٍّ الحسن بن عل یدیّ قلت لس: حّدثنا محّمد بن عبد الجّبار قال«.٩
أحّب أن أعلم من اإلمام وحّجة الله علی ! الله فداك یبن رسول الله، جعلن

رسـول  ّی ، سـمیابن یإّن اإلمام وحّجة الله من بعد: بعدك؟ فقالعباده من 
ا بـن یـمّمن هـو : قال. خاتم حجج الله وآخر خلفائههو  یه، اّلذیّ الله وکن

ب عـن یـغیولد ویأال إّنه س. صـر ملك الرومیمن ابنة ابن ق: رسول الله؟ قال
  .١»ظهریلًة، ثّم یبًة طویالناس غ

ــ« ــه آق ــد ب ــدالجبار گوی ــه عب ــد ب ــاممحم ــن  ایم، ام حس
ای پسر رسول خدا، خدا مرا فـدایت : ، عرض کردمعسکری

حجت خداست بـر  و گرداند، دوست دارم بدانم چه کسی امام
حجت خدا بعداز مـن  و امام: از شما؟ امام فرمود بندگانش پس
او خـاتم . کنیـۀ اوسـت هم و نام رسول خدا او هم. فرزندم است

ای پسر رسـول : گفتم. آخرین خلفای اوست و های خدا حجت
از دختِر پسِر قیصر، پادشـاه : خدا، او از چه کسی است؟ فرمود

گاه باش به. روم، است از مردم غایب  و شود زودی او متولد می آ
  .»شود سپس ظاهر می و شود، غیبتی طوالنی می
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اٍس َقاَل «. ١٠ ٍه، َرَفَعُه َعِن اْبِن َعبَّ : اللـه َقـاَل َرُسـوُل : َعْن َوْهِب ْبِن ُمَنبِّ
ا ُعِرَج بِ  بِّ  یَلمَّ َتانِ  یِإَلی َر

َ
َداءَّ  یَجلَّ َجَالُلُه، أ ُد اْخَتْرُتَك ِمـْن َخْلِقـیَ  النِّ  یا ُمَحمَّ

َساِجًدا ُشـْکًرا ِلَمـا  ـَعزَّ وَجلَّ  ـَفَخَرْرُت للِه . ًا ِمْن َبْعِدكیّ اْخَتْرُت َلَك َوِص  و
ْنَعَم َعلَ 

َ
َسَك، وَسْلنِ یَ اْرَفْع : یَنادِ یُ ا یً ، َفِإَذا ُمَنادِ یَّ أ

ْ
ُد َرأ ْعِطَك  یا ُمَحمَّ

ُ
: َفُقْلـُت . أ

تِ یِإٰلِه  مَّ
ُ
بِ  یِّ ِة َعلِ یَ َعَلی َوَال  یِمْن َبْعدِ  ی، اْجَمْع أ

َ
ًعـا یِرُدوا َجمِ َیـَطاِلٍب؛ لِ  یْبِن أ

ْوَحی الله . اَمةِ یَ ْوَم اْلقِ یَ  یَعَلی َحْوِض 
َ
ـَیـ: یَّ ِإَلـ ـَتَعاَلی  ـَفأ ـُد، ِإنِّ َقـْد  یا ُمَحمَّ

ْخُلَقُهْم، وَقَضائِ  یِعَبادِ  یُت فِ یْ َقَض 
َ
ْن أ
َ
ْهِلـُك ِبـِه َمـْن یَماٍض ِفـ یَقْبَل أ

ُ
ِهْم، َأل

ْهدِ 
َ
َشاُء وأ

َ
َشاُء، وَقـْد آتَ  یأ

َ
َرَك یـُتـُه ِعْلَمـَك ِمـْن َبْعـِدَك، وَجَعْلُتـُه َوزِ یْ ِبِه َمْن أ

ِتَك؛ عَ یوَخلِ  مَّ
ُ
ْهِلَك وأ

َ
ُه،  یَمًة ِمنِّ یزِ َفَتَك ِمْن َبْعِدَك َعَلی أ َحبَّ

َ
َة َمْن أ ْدِخَل اْلَجنَّ

ُ
ِأل

ْنَکَر َوَال 
َ
ْبَغَضُه وَعاَداُه وأ

َ
َة َمْن أ ْدِخَل اْلَجنَّ

ُ
ْبَغَضَك، یَ وَال أ

َ
ْبَغَضُه أ

َ
َتُه َبْعَدَك، َفَمْن أ

ْبَغَضنِ 
َ
ْبَغَضَك أ

َ
، یانِ ، وَمْن َعاَداُه َفَقْد َعاَداَك، وَمـْن َعـاَداَك َفَقـْد َعـادَ یوَمْن أ

نِ  َحبَّ
َ
َك َفَقْد أ َحبَّ

َ
َك، وَمْن أ َحبَّ

َ
ُه َفَقْد أ َحبَّ

َ
َلَة، ی، وَقْد َجَعْلُت َلُه ٰهذه اْلَفِض یوَمْن أ
ْعَط 

َ
َحَد َعَشـَر َمْهِد یْ وأ

َ
ْخِرَج ِمْن ُصْلِبِه أ

ُ
ْن أ
َ
ُهْم ِمْن ُذرِّ یًّ ُتَك أ ِتَك ِمَن یَّ ا، ُکلُّ

 یَ  َم یَ َسـی اْبـُن َمـْر یَخْلَفـُه ِع  یَصلِّ یُ ُهْم اْلِبْکِر اْلَبُتوِل، وآِخُر َرُجٍل ِمْن 
ُ
ْمـَأل

ْرَض َعْدًال َکَما ُمِلَئْت ِمْنُهْم ُظْلًما
َ
  .١»اْأل

چـون در : ه فرمودکند کت یروا عباس از رسول خدا ابن«
ای : جاللـه بردنـد نـدا آمـد معراج مرا بـه نـزد پروردگـارم جـل

ز تو را انتخـاب ا وصیِّ پس و دمیان خلقم برگزیمحّمد، تو را ازم
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ام فرمـوده بـود بـرای  ه ارزانـیکـرانۀ نعمتـی کمن به ش... ردمک
ه ای کـرد کـه ناگـاه منـادی نـدا کخدای تعالی به سجده افتادم 

: گفـتم. نمکـن تا بـه تـو عطـا کدرخواست  و محمد، َسر بردار
گـردآور تـا   طالـب ابی بن ت علییاز من بر وال خدایا امتم را پس
خـدای . وثر بر من وارد شوندکدر حوض امت یهمگی در روز ق

ه بنـدگانم را کـ از آن شیای محمـد، مـن پـ: تعالی وحی فرمـود
هــا در  مـم دربـارۀ آنکح و ردمکــم کـانشـان حینم، در میافریـب

ه را کـهر و نمکـه را بخـواهم بـه او هـالک کـگذشته است تا هر
 از تـو علمـت را بـدو دادم من پـس. میت نمایبخواهم به او هدا

حـتم . امتت قرار دادم و از تو بر اهل ن پسیجانش و ریوزاو را  و
 مـبغض و ه او را دوست بدارد به بهشت درآورمکاست بر من هر

از تــو، بــه بهشــت داخــل  ت او را پــسیــر والکــمن و دشــمن و
ه بغـض او را داشـته باشـد بغـض تـو را کـ سیکپس . سازم نمی

 ه بغـض تـو را داشـته باشـد بغـض مـرا داردکـ سیک و داراست
ه کـ سیک و ه او را دشمن بدارد تو را دشمن داشته استک سیک و

ه او را دوسـت کـ سـیک و ردهکـند با من دشمنی کبا تو دشمنی 
ه تـو را دوسـت داشـته کـ سیک و بدارد تو را دوست داشته است
 لت را برای او قـرار دادمین فضیا و باشد مرا دوست داشته است

ه کـده مهدی خارج سـازم ازیاز صلب او ه کردم کز عطا یبه تو ن و
ن یآخـر و ر بتـول خواهـد بـودکـۀ تو از فرزندان بیها از ذر همۀ آن
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 خوانـد سـر او نمـاز مـی م پشتیمر بن سییه عکسی است کشان یا
جـور پـر  و ه از ظلـمکنده سازد، همچنان کن را از عدل آیزم و

  .»شده باشد
ْصَبِغ ْبِن ُنَباَتَة َقاَل «. ١١

َ
مِ یْ َخَرَج َعلَ : َعِن اْأل

َ
ِبـ یُّ َن َعلِ یُر اْلُمْؤِمنِ یَنا أ

َ
 یْبُن أ

َنـا َرُسـوُل یْ َخَرَج َعلَ : ُقوُل یَ وُهَو  ِد اْبِنِه اْلَحَسِن یَ  یُدُه فِ یَ ْوٍم ویَ َطاِلٍب َذاَت 
ُدُهْم یِّ وَس  یُر اْلَخْلِق َبْعدِ یْ َخ : ُقوُل یَ ِدِه ٰهَکَذا وُهَو یَ  یفِ  یدِ یَ ْوٍم ویَ َذاَت  الله
ِخ 
َ
ِإنِّ یُهَو ِإَماُم ُکلِّ ُمْسِلٍم وَمْوَلی ُکلِّ ُمْؤِمٍن َبْعَد َوَفاتِ ٰهَذا، و یأ َال َو

َ
ُقـوُل  ی، أ

َ
أ

ٰهذا، وُهَو ِإَماُم ُکلِّ ُمْؤِمٍن وَمْوَلی ُکلِّ ُمـْؤِمٍن  یُدُهْم اْبنِ یِّ وَس  یُر اْلَخْلِق َبْعدِ یْ َخ 
ُه َس یَبْعَد َوَفاتِ  ِإنَّ َال َو

َ
ُر اْلَخْلـِق یْ ِلْمُت َبْعَد َرُسوِل الله، وَخ َکَما ُظ  یْظَلُم َبْعدِ یُ ، أ

ُخوُه اْلُحَس  یُدُهْم َبْعَد اْلَحَسِن اْبنِ یِّ وَس 
َ
ِخ یْ أ

َ
 یِه، اْلَمْقُتـوُل ِفـیـُن اْلَمْظُلوُم َبْعَد أ

َهَداِء  ْصَحاُبُه ِمْن َساَدِة الشُّ
َ
ُه وأ َما ِإنَّ

َ
ْرِض َکْرَبَالَء، أ

َ
اَمـِة، وِمـْن َبْعـِد یَ ْوَم اْلقِ َیـأ

ْرِضـِه، وُحَجُجـُه َعَلـی ِعَبـاِدِه،  یُصْلِبِه، ُخَلَفاُء اللـه ِفـ  ِن ِتْسَعٌة ِمْن یْ اْلُحَس 
َ
أ

َمَناُؤُه َعَلی َوْح 
ُ
ُة اْلُمْسِلمِ یِ وأ ِئمَّ

َ
ِقـیَن، وَقـاَدُة اْلُمـْؤِمنِ یِه، وأ َن، یَن، وَسـاَدُة اْلُمتَّ

ذِ   الله یَ  یَتاِسُعُهُم اْلَقاِئُم الَّ
ُ
ْرَض ُنـوًرا َبْعـَد ُظْلَمِتَهـا،  - َعزَّ وَجلَّ  -ْمَأل

َ
ِبِه اْأل

ذِ  ِخـ یوَعْدًال َبْعَد َجْوِرَها، وِعْلًما َبْعَد َجْهِلَها، والَّ
َ
ِة،  یَبَعَث أ ُبوَّ ـًدا ِبـالنُّ ُمَحمَّ

نِ  َماَمِة، َلَقْد َنَزَل ِبٰذلك اْلَوْح  یواْخَتصَّ وِح  ُی ِباْإلِ ـَماِء َعَلـی ِلَسـاِن الـرُّ ِمَن السَّ
مِ 
َ
ـِة َبْعـَدُه َفَقـاَل یِن َجْبَرئِ یاْأل ِئمَّ

َ
َنـا ِعْنـَدُه َعـِن اْأل

َ
َل، وَلَقْد ُسِئَل َرُسوُل الله وأ

اِئِل  ـماِء ذاِت اْلُبـُروِج، ِإنَّ َعـَدَدُهْم ِبَعـَدِد اْلُبـُروِج، وَربِّ اللَّ : ِللسَّ  یالِ َیـوالسَّ
 
َ
ُهورِ یَّ واْأل ُهوِر، ِإنَّ َعَدَدُهْم َکَعَدِد الشُّ اِئُل  .اِم والشُّ ا َرُسوَل یَ َفَمْن ُهْم : َفَقاَل السَّ

ِس یَ الله؟ َفَوَضَع َرُسوُل الله 
ْ
ُلُهْم ٰهذا وآِخُرُهُم اْلَمْهِد : ، َفَقاَل یَدُه َعَلی َرأ وَّ

َ
. یٌّ أ



  157  گانه دوازده نييمهد: دوم ةشبه

نِ ی، وَمْن َعاَداُهْم َفَقْد َعاَدانِ یَمْن َواالُهْم َفَقْد َواالنِ  َحبَّ
َ
ُهْم َفَقْد أ َحبَّ

َ
، ی، وَمْن أ

ْبَغَضنِ وَمْن 
َ
ْبَغَضُهْم َفَقْد أ

َ
ْنَکَرِنـیأ

َ
ْنَکَرُهْم َفَقـْد أ

َ
، وَمـْن َعـَرَفُهْم َفَقـْد ی، وَمْن أ

ْرُزُق َیـْعُمُر ِبـَالَدُه، وِبِهـْم یَ َنُه، وِبِهْم یدِ  -َعزَّ وَجلَّ  -ْحَفُظ الله یَ ، ِبِهْم یَعَرَفنِ 
َماِء، وِبِهـ ْرِض، ٰهـُؤَالِء یَ ْم ِعَباَدُه، وِبِهْم َنَزَل اْلَقْطُر ِمَن السَّ

َ
ْخـُرُج َبَرَکـاُت اْأل

ْصفِ 
َ
ُة اْلُمْسِلمِ  یوُخَلَفائِ  یائِ یَ أ ِئمَّ

َ
  .١»َن یاْلُمْؤِمنِ  یَن وَمَوالِ یوأ

 دسِت فرندش حسـن روزی علی: دیُنباته گو بن َاصَبغ«
 روزی رسـول خـدا: فرمود می و بر ما وارد شد و را گرفته بود

ت مــا درآمــد، یــبــر جمع و گونــه گرفتــه بــود نیدســت مــرا بــد
از مـن  شان پـسیسرور ا و قین خالیبهتر: فرمود که می حالی در
مـوالی هـر مـؤمن  و او امـام هـر مسـلمانی و ن برادرم استیا

سرور  و قین خالیبهتر: میگو نیز می  من. از وفات من است پس
موالی هـر مـؤمن  و او امام و ن فرزندم استیاز من ا شان پسیا

ه ک چنان شود، هم ه به او ستم میکد یبدان. استاز وفات من  پس
ن یاز فرزندم حسن، بهتر پس و از رسول خدا به من ستم شد پس
از بـردارش  ن است که پسیشان، برادرش حسیسرور ا و قیخال

 ه اوکد یبدان. شته خواهد شدکربال کن یدر سرزم و مظلوم است
ز ا پـس و امـت هسـتندیاصحابش از سـروران شـهدا در روز ق و

هـای او  حجت و نین ُنه تن از صلب او خلفای خدا در زمیحس
                                                 

 .٢٥٩همان، ص . 1
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 نیه امامـت مسـلمکاش هستند  امنای او بر وحی و بر بندگانش
ِن آنـان ینهمـ و شان اسـتین با ایسرورِی متق و نیرهبرِی مؤمن و

نـد، ک ن را نورانی مـییواسطۀ او زم ه خدای تعالی بهک قائم است
ه بـرادرم کـی یقسم به خدا و .نده باشدکه از ظلمت آک از آن پس

ن یـمرا به امامت اختصاص داد ا و ختیمحمد را به نبوت برانگ
ن یاألمـ ِل روحیـه بـر زبـان جبرئکـمطلْب وحِی آسمانی اسـت 

ه از آن حضرت از کمن نزد رسول خدا بودم  و جاری شده است
سوگند بـه : ننده فرمودندک به سؤال و از او پرسش شد امامان پس

 تعداد بروج اسـت حب بروج است، عدد ائمۀ بهه صاکآسمانی 
تعداد  ه عدد ائمه بهکها  ماه و روزها و ها قسم به پروردگار شب و
ای رسـول خـدا، آنـان چـه : ای پرسـید ننـدهک سؤال. هاست ماه
: فرمودند  و سانی هستند؟ رسول خدا دستشان را بر سرم نهادندک
ه آنـان را کـهر است شان مهدیین ایآخر  و ن استیها ا ن آنیاول

ه آنـان را دشـمن کـهر و ند مرا ولی ساخته استیت برگزیبه وال
شان را دوست بـدارد مـرا یه اکهر و بدارد مرا دشمن داشته است

نۀ مرا بـه کیشان را داشته باشد ینۀ اکیه کهر و دوست داشته است
 رده اسـتکـار کـند مـرا انکار که آنان را انکهر و دل گرفته است

شـان اسـت یواسطۀ ا به. اسد مرا شناخته استه آنان را بشنکهر و
 بـالدش را آبـاد نمـوده و ردهکـنش را حفـظ یه خدای تعالی دک
ه بـاران از کـشان است یسبب ا به و دهد بندگانش را روزی می و
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آنــان . آورد رون مــییــن را بیات زمــکــبر و بــارد آســمان فرومــی
  .»دان موالِی مؤمنان و ائمۀ مسلمانان و خلفای من و دگانیبرگز

َرْدَت اْلِعْلَم  ،وُنُس یُ ا یَ : لیونس بن ضبیان اعن الصادق مخاطبً «. ١٢
َ
ِإَذا أ

ِح  ْهـَل اْلبَ یالصَّ
َ
ـا َوِرْثَنـا ،ِت ْیـَح َفِعْنَدَنا أ وتِ َو  َفِإنَّ

ُ
َفْصـَل َو  ١َنـا َشـْرَع اْلِحْکَمـةِ یأ

هِ یَ  :َفُقْلُت  .اْلِخَطاِب   َو  ،ا ْبَن َرُسوِل اللَّ
َ
ِت َوِرَث َکَمـا ْیـْهِل اْلبَ ُکلُّ َمْن َکاَن ِمْن أ

ُة اِالْثَنا َعَشـَر  :َفَقاَل  ؟َفاِطَمةَ َو  یٍّ َوِرْثُتْم َمْن َکاَن ِمْن ُوْلِد َعلِ  ِئمَّ
َ
 .َما َوِرَثُه ِإالَّ اْأل

ِهْم لِ  :ُقْلُت  هِ یَ  یَسمِّ ُلُهْم َعلِ  :َفَقاَل  .ا ْبَن َرُسوِل اللَّ وَّ
َ
بِ  یُّ أ

َ
َبْعـَدُه َو  ،َطاِلـٍب  یْبُن أ

ـُد ْبـُن َعِلـَو  ِن یْ ْبـُن اْلُحَسـ یُّ َبْعَدُه َعلِ َو  ،ُن یْ اْلُحَس  و َسُن اْلَح  َنـا ،یٍّ ُمَحمَّ
َ
 ،ُثـمَّ أ

ـٌد  یِّ َبْعـَد َعِلـَو  ،اْبُنـهُ  یٌّ َبْعَد ُموَسی َعِلـَو  ،یُموَسی َوَلدِ  یَبْعدِ و َبْعـَد و ،ُمَحمَّ
ٍد َعلِ  ـةُ � َبْعـَد اْلَحَسـِن َو  ،اْلَحَسـُن  یٍّ َبْعَد َعِلـَو  ،یٌّ ُمَحمَّ ـهُ  ،اْلُحجَّ  اْصـَطَفاَنا اللَّ

َرَناَو  وتِ َو  ،َطهَّ
ُ
َحًد یُ ا َلْم َنا مَ یأ

َ
  .٢»َن یِمَن اْلعاَلمِ  اْؤِت أ

ای یـونس، : عبـدالرحمن فرمـود بـن به یونس صادق  امام«
بیت است، چون مـا بـه  هرگاه علم صحیح را خواستی، نزد ما اهل

کننـدۀ سـخن جدا  و ما داده شده شرح حکمـت به  و ایم ارث برده
ای پسـر : یونس گوید به آن حضـرت عـرض کـردم. حق از باطل

گونه که  بیت است به ارث برده است آن رسول خدا، هرکس از اهل
فاطمـه اسـت؟ امـام   و اید، هرکس که از اوالد علی شما ارث برده

                                                 
  .آمده است» شرح الحکمة« االثر کفایهنقل از  به بحاردر . 1
 .٢٥٨، ص کفایةاالثرمحمد،  بن خّزاز رازی، علی .2
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ای : گفـتم. گانه ارث نبرده است آن را مگر امامان دوازده: فرمود
اولـین آنـان : فرمـود. م نـام ببـرپسر رسـول خـدا، آنـان را بـرای

از او  پــس و حســین و از او حســن پــس و طالــب ابــی بــن علــی
از من، موسـی  بعد و سپس من و علی بن محمد و حسین بن علی

 بعـداز علـی، محمـد و از موسی، علـی فرزنـدش بعد و فرزندم
بعـداز حسـن،  و بعـداز علـی، حسـن و بعداز محمد، علـی و

  بـه مـا داده شـده و پاکیزه نموده و خداوند ما را برگزیده. حجت
  .»یک از عالیمان داده نشده چه به هیچ آن

 ْی َد َیـَن یْ ُکْنُت َجاِلًسا بَ : ُقوُل یَ  یَّ َسِمْعُت َسْلَماَن اْلَفاِرِس : ٌم یْ َقاَل ُسلَ «. ١٣
ذِ  یَرُسوِل الله فِ  ْت َما بِ یُقِبَض فِ  یَمَرِضِه الَّ

َ
ا َرأ َرُسـوِل ِه، َفَدَخَلْت َفاِطَمُة، َفَلمَّ

ی َجَرْت ُدُموُعَها َعَلی َخدَّ  ْعِف َخَنَقْتَها اْلَعْبَرُة َحتَّ َها، َفَقـاَل َلَهـا یْ الله ِمَن الضَّ
ْخشـَـی َعَلـی َنْفسـِـیَ : ِك؟ َقاَلْت یْبِک یُ ِة، َما یَّ ا ُبنَ یَ : َرُسوُل الله

َ
 یا َرُسوَل اللِه، أ

ُموِع یْ وُل الله َواْغَرْوَرَقْت عَ َفَقاَل َرُس . َعَة ِمْن َبْعِدَك یْ الضَّ  َی َوُوْلدِ  ا َیـ: َنـاُه ِبالـدُّ
ْهُل بَ 

َ
ا أ نَّ
َ
َوَما َعِلْمَت أ

َ
نْ یْ َفاِطَمُة أ ُه َحـَتَم یَ ٍت اْخَتاَر الله َلَنا اآلِْخَرَة َعَلی الدُّ نَّ

َ
ا، َوأ

ِإنَّ الله یاْلَفَناَء َعَلی َجمِ  َلـَع ِإَلـی ا ــ َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلی ــِع َخْلِقِه، َو ْرِض اطَّ
َ
ْأل

َالَعًة َفاْخَتاَرنِ  ْرِض َثانِ یًّ َنبِ  یِمْنُهْم َفَجَعَلنِ  یاطِّ
َ
َلـَع ِإَلـی اْأل ًة َفاْخَتـاَر َیـا، ُثـمَّ اطَّ

َمَرنِ 
َ
َجِك إِ  یَبْعَلِك، َوأ َزوِّ

ُ
ْن أ
َ
ًخا َوَوزِ یَّ أ

َ
ِخَذُه أ تَّ

َ
ْن أ
َ
ْجَعَلـُه یًّ ًرا َوَوِصـیـاُه، َوأ

َ
ْن أ
َ
ا، َوأ

تِ  یفِ  یَفتِ یَخلِ  مَّ
ُ
ُبوِك َخ یأ

َ
ْنبِ یْ ، َفأ

َ
ْوِصـْیـاِء اللـِه َوُرُسـِلِه، َوَبْعُلـِك َخ یَ ُر أ

َ
اِء یَ ُر اْأل

ُل َمْن  وَّ
َ
ْنِت أ

َ
ْهلِ  یْلَحُقنِ یَ َواْلُوَزَراِء، َوأ

َ
َالَعـًة یِمْن أ ْرِض اطِّ

َ
َلـَع ِإَلـی اْأل ، ُثـمَّ اطَّ

َحَد َعَشَر َرُجًال ِمْن ُوْلِدِك َوُوْلـ
َ
ِخـَثاِلَثًة َفاْخَتاَرِك َوأ

َ
ْنـِت  یِد أ

َ
َبْعِلـِك ِمْنـِك، َفأ
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ِة َواْبَناِك یِّ َس  ْهِل اْلَجنَّ
َ
ِة، یِّ َس ] ُن یْ اْلَحَسُن َواْلُحَس [َدُة ِنَساِء أ ْهِل اْلَجنَّ

َ
َدا َشَباِب أ

خِ 
َ
َنا َوأ

َ
ْوِصـ یَوأ

َ
َحَد َعَشــَر ِإَماًمـا أ

َ
ُهـْم یَ ْوِم اْلقِ َیـِإَلـی  یائِ یَ َواْأل اَمـِة، ُکلُّ

ْوِص وَن یُّ َمْهِد   َهاُدوَن 
َ
ُل اْأل وَّ

َ
ِخ یَ ، أ

َ
ِتْسـَعٌة [ُن، ُثـمَّ یْ اْلَحَسُن، ُثمَّ اْلُحَس  یاِء َبْعَد أ

ة یَمْنِزٍل َواِحٍد فِ  یِن فِ یْ ُوْلِد اْلُحَس ]  ِمْن   .١»...اْلَجنَّ

 امبریه پکسلیم گوید از سلمان فارسی شنیدم در مرضی «
 د شدحضرت زهرا وار. ا رفت نزد آن حضرت نشسته بودمیاز دن
ش را گرفـت، ید، بغض گلـویرا د امبریچون حال ضعف پ و
: فرمـود امبریـپ. ش جاری شـدیها ه اشک بر گونهک طوری به

الّله، بعداز تـو،  ا رسولی: ردکنی؟ عرض ک ه مییدخترم، چرا گر
ِع حّقمـان ییتضـ و اعتنـایِی مـردم بر فرزندانم از بـی و بر خودم

آلـود شـده بـود  اشکه چشمانش ک درحالی امبریپ. ترسم می
ه خداوند کم یتی هستیب دانی ما اهل ای فاطمه، مگر نمی: فرمود

فنـا را بـر همـۀ خلقـش  و ح دادهیا تـرجیبرای ما آخرت را بر دن
 ن نمودیوتعالی توجهی به زم خداوند تبارک. حتمی نموده است

سـپس بـرای . دیامبری برگزیبه پ و ردکان آنان انتخاب یمرا ازم و
به من  و ردکهمسر تو را انتخاب  و ن نمودیهی به زمبار دوم توج

                                                 
؛ ٥٦٦ و ٥٦٥، ص ٢، ج قیس بن کتــــاب ســــلیمقیس،  بن هاللــــی، ســــلیم. 1

، ص ١، ج الـدین کمـال(با کمی تفاوت نقل کرده است آن را نیز   صدوق شیخ
 ).٢٦٣ و ٢٦٢
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 ریـوز و او را بـرادر و دستور داد تـا تـو را بـه ازدواج وی درآورم
ِن یپس پدر تـو بهتـر. ن خود در امتم قرار دهمیجانش و وصی و
ران یـوز  و ایِن اوصـیشوهر تو بهتـر  و رسوالن خداوند است  و ایانب

ه بـه مـن ملحـق کـ سـی از خانـدان مـن هسـتیکتو اول   و است
ازده یـ  و تـو را  و ردکن یسپس خداوند توجِه سومی به زم. شوی می

ه از نسـل تـو کـشـوهرت را   و فرزنـدان بـرادرم  و نفر از فرزندانت
دو   و دۀ زناِن اهِل بهشـت هسـتییپس تو س. هستند انتخاب نمود

 انـد دو آقـای جوانـان اهـل بهشـت] نیحس  و حسن  [=پسرت 
امـت هسـتند، ینان من تـا روز قیه جانشکامام،  ازدهی  و برادرم  و من  و

از  نان پسین نفر از جانشیاول. میا شده تیهدا  و نندهک تیهمگی هدا
سپس ُنـه نفـر از فرزنـدان   و نیبعداز او حس  و برادرم، حسن است

  .»ک منزل خواهند بودیه در بهشت در کن، یحس
 تأمل این است که پیـامبر اکـرم در روایت فوق، نکتۀ قابل

یازده فرزند ایشـان  و که حضرت علی اند به این صریح کردهت
بـاب ایـن ادعـا را  و تا روز قیامت اوصیای آن حضرت هسـتند

دوازده امـام  و اند که کسـی بگویـد حصـر اضـافی اسـت بسته
 بعداز ظهور امـام زمـان و از ظهور است مربوط به مقطِع قبل

  .رحلت آن حضرت، امامان دیگری خواهند آمد و
ای بود از روایاتی که داللت بـر حصـر  ات یادشده نمونهروای

بـاره وجـود  روایات دیگری نیز دراین. امامان در دوازده نفر دارد
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دارد که مضامینشان مشابِه روایات یادشده است؛ بنابراین کسی 
تواند با استناد به چند روایت متشابه، امر اعتقـادی بـا ایـن   نمی

سنت نیز روایاتی وجود دارد  اهل در منابع. اهمیت را اثبات کند
این . کند را محصور در دوازده نفر می که امامان بعداز پیامبر

، »دوازده خلیفـه«چـون  روایات با تعابیر مختلفـی اسـت، هـم
که ذیًال بـه برخـی  ،مانند آن و ،»دوازده وصی« و »دوازده امیر«

  :کنیم اشاره می
سمعت رسـول : قولی سمعت جابر بن سمرة: سّماك بن حرٍب قال«. ١
ثـّم قـال کلمـًة لـم . فةً یًزا إلی اثنی عشـر خلیزال اإلسالم عزیال : قولیالله 

  .١»ٍش یفقال کّلهم من قر: ما قال یأفهمها، فقلت ألب
 گفت از پیامبر سمره شنیدم که می راوی گوید از جابربن«

. همواره اسالم عزیز است تا دوازده خلیفـه: فرمود شنیدم که می
چـه : از پـدرم پرسـیدم. ای فرمود که آن را نفهمیدم مهسپس کل

  .»اند  فرمود تمامِی آنان از قریش: فرمود؟ گفت
کـون اثنـا عشـر ی: قـولی ّی سمعت النبـ: سمعت جابر بن سمرة قال«. ٢

  .٢»ٍش یإّنه قال کّلهم من قر: یفقال کلمًة لم أسمعها، فقال أب. ًرایأم
 شنیدم پیـامبرسمره گفت که  راوی گوید شندیم جابربن«

                                                 
  .٣، ص ۶، ج صحیح مسلمحجاج،  بن نیشابوری، مسلم. 1
  .١٢٧، ص ٨، ج صحیح بخاریاسماعیل،  بن بخاری، محمد. 2
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ای فرمود که من  سپس کلمه. دوازده امیر خواهند بود: فرمود می
  .»اند تمامِی آنان از قریش: پدرم گفت که فرمود. آن را نشنیدم

زال أمـر النـاس یـال : قولی ّی سمعت النب: عن جابر بن سمرة قال«. ٣
، فسألت ّی ت علیبکلمٍة خف ّی ثّم تکّلم النب. هم اثنا عشـر رجًال یا ما ولیً ماض
  .١»ٍش یماذا قال رسول الله؟ فقال کّلهم من قر یأب

همواره امـر : فرمود می سمره گوید شنیدم پیامبر جابربن«
که دوازده مرد والیـت  خواهد گذشت تا زمانی] به خوبی[مردم 

سخنی فرمود کـه بـر  پس پیامبر. آنان را برعهده داشته باشند
: خدا چه فرمود؟ گفترسول : از پدرم پرسیدم. من مخفی ماند

  .»اند فرمود تمامِی آنان از قریش

  با رجعت مهدّیینتعارِض روایاِت : پاسخ دوم

طرفـدارانش،  و ، مطابق برداشت احمدالحسـنمهدّیینروایات 
کنـد در پایـاِن حکومـِت  مخالف است با روایاتی که ثابـت می

از رحلت آن حضرت،  پس و افتد رجعت اتفاق می اماِم زمان
خواهنــد بــود کــه بــه دنیــا  زمــین ائمــۀ معصــومین حاکمـان
شـود،  چه از برخی روایات برداشت می َحَسِب آن. گردند بازمی
ــام ــا  حســین ام ــه دنی ــه ب ــتند ک ــه هس ــین کســی از ائم اول
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 دفـن امـام زمـان و آن حضرت متکفل تجهیز و گردند بازمی
از  اولـــین حـــاکم در عصـــِر رجعـــِت پـــس و خواهنـــد بـــود

خواهند بـود؛ بنـابراین بـا وجـود  سینح امام مهدی امام
حاکمـان خـدا  و کننـد ، که به دنیا رجعت میائمۀ معصومین

عنـوان حجـت  بـه مهدّیینبر زمین خواهند بود، جایگاهی برای 
  .گوید نخواهد بود گونه که احمدالحسن می الهی آن

 واسـطۀ امـام زمـان احمدالحسن مدعی اسـت فرزنـد بـه
این ادعـا . آن حضرت خواهد بوداز ایشان جانشین  پس و است

بـه دنیـا  حسـین گوید امـام صراحت می با این روایات که به
بـر زمـین  و باشـند زمـان متکفل غسـل امـام و گردند بازمی

گونه بود، در  جمع است؟ اگر این کنند چگونه قابل حکومت می
کـه اوِل ـ یـا نـوۀ او  آمـد کـه فرزنـد امـام زمـان روایـات می

ذیًال بـه . متکفل غسل آن حضرت خواهد بود ـاست  مهدّیینال
در پایـان حکومـت  حسـین روایاتی که مفاد آن رجعت امام

  :کنیم است اشاره می حضرت مهدی
ا َرَواُه لِ «. ١ عِ یِد اْلَجلِ یِّ ُتُه َعِن السَّ یْ َوَرَو  یَوِممَّ ِق السَّ ِن یِد َبَهاِء الدِّ یِل اْلُمَوفَّ

ْمَر ُدنْ  - یِّ نِ یْ اْلُحَس ِد یْبِن َعْبِد اْلَحمِ  یِّ َعلِ 
َ
ْصَلَح أ

َ
ْسَعَدُه الله ِبَتْقَواُه، َوأ

َ
ْخَراُه یَ أ

ُ
اُه َوأ

ٍد اْإلِ یَرَواُه ِبَطرِ  - ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْحَمَد ْبِن ُعْقَبَة، َعْن یَ ، یِّ ادِ یَ ِقِه َعْن أ

َ
ْرَفُعُه ِإَلی أ

بِ 
َ
بِ یأ

َ
  یِه، َعْن أ

َ
ْجَعِة أ َمـْن : َل َلـهُ یَفقِ . َنَعْم : ؟ َقاَل َی َحقٌّ هِ َعْبِد الله ُسِئَل َعِن الرَّ
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ُل َمْن  وَّ
َ
َثِر اْلَقاِئِم، ُقْلـُت یَ ُن، یْ اْلُحَس : ْخُرُج؟ َقاَل یَ أ

َ
ـاُس : ْخُرُج َعَلی أ َوَمَعـُه النَّ

ُهْم؟ َقاَل  ـوِر  یْنَفُخ فِ یُ ْوَم یَ : ِکَتاِبهِ  یفِ  -َتَعاَلی  -َال، َبْل َکَما َذَکَر الله : ُکلُّ الصُّ
 َفتَ 

َ
ُتوَن أ

ْ
  .١»َقْوًما َبْعَد َقْوٍم  ْفواًجاأ

کـه آیـا حـق دربـارۀ رجعـت سـؤال شـد  صادق از امام«
اولــین : بــه آن حضــرت گفتــه شــد. آری: اســت؟ امــام فرمــود

حسـین کـه : شود چه کسـی اسـت؟ فرمـود که خارج می کسی
] حسـین امـام [=بـا او  و :گفـتم. کند از قائم خروج می پس

گونه  نه، بلکه آن: ؟ فرمود]کنند جعت میر [=همۀ مردم هستند 
روزی کـه در صـور دمیـده : فرمایـد که خداونـد در کتـابش می

  .»از گروهی آیید، یعنی گروهی پس گروه می گروه و شود می
ْصَحاِبِه الَّ  یُن فِ یْ ْقِبُل اْلُحَس یُ َعْنُه َو َو «. ٢

َ
ُقِتُلوا َمَعُه، َوَمَعـُه َسـْبُعوَن  َن یذأ

ُکـوُن یَ ِه اْلَقـاِئُم اْلَخـاَتَم، فَ ْیـْدَفُع ِإلَ َیـِعُثوا َمَع ُموَسـی ْبـِن ِعْمـَراَن، فَ ا َکَما بُ یًّ َنبِ 
ذِ یْ اْلُحَس   .٢»)ُحْفَرِتهِ  یِبِه فِ  یَوارِ یُ َو (ُغْسَلُه َوَکْفَنُه َوَحُنوَطُه  یلِ یَ  یُن ُهَو الَّ

همراه اصـحابش کـه بـا او کشـته  حسین به: صادق امام«
گونـه کـه بـا  ه او هفتـاد پیـامبر اسـت آنهمـرا و آید اند می شده

                                                 
سـلیمان،  بن حّلـی، حسن ؛١٠٣، ص ٥٣ ، ج بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر، . 1

  .١٦٥، ص مختصرالبصائر
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قائم خاتم را بـه او  و عمران هفتاد پیامبر مبعوث شدند بن موسی
تحنـیط  و دار غسـل تکفـین حسین است کـه عهـده و سپارد می

  .»پوشاند او را در قبرش می و اوست
َبا َجْعَفٍر  یِّ َوَعْن َجاِبٍر اْلُجْعفِ «. ٣

َ
ـا یَ لَ والله :  ُقوُل یَ َقاَل َسِمْعُت أ ْمِلَکنَّ ِمنَّ

ْهَل اْلبَ 
َ
ُکوُن ٰذِلَك؟ یَ َمَتی : ُقْلُت . ْزَداُد ِتْسًعایَ ِت َرُجٌل َبْعَد َمْوِتِه َثَالَثِمَئِة َسَنٍة ویْ أ

ِتْسَع َعْشـَرَة َسَنًة، ُثمَّ : َعاَلِمِه؟ َقاَل  یُقوُم اْلَقاِئُم فِ یَ وَکْم : َبْعَد اْلَقاِئِم ُقْلُت : َقاَل 
نْ ْخُرُج اْلُم یَ  ْصـَحاِبِه، یَ ُن، فَ یْ ا، وُهـَو اْلُحَسـیَ ْنَتِصـُر ِإَلی الـدُّ

َ
ْطُلـُب ِبَدِمـِه وَدِم أ

ی  یْسبِ یَ ْقُتُل ویَ فَ  مِ یَ َحتَّ
َ
اُح وُهَو أ فَّ  .١»َن یُر اْلُمْؤِمنِ یْخُرَج السَّ

به خدا : فرمود می باقر گوید که شنیدم امام جابر ُجعفی«
اضافۀ نـه  یصد سال بهاز مرگش س بیت پس قسم مردی از ما اهل

ِکی خواهد بود چنین چیزی؟ : گفتم. سال حکومت خواهد کرد
قـائم در زمـان خـودش چـه مقـدار : گفـتم. از قائم پس: فرمود

 شـود نوزده سال، سپس منتِصـر خـارج می: خواهد بود؟ فرمود
 کشد پس می. کند خواهی می اصحابش را خون و خون حسین و
  .»ح خارج شودکند تا زمانی که سفا اسیر می و

ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن زِ «. ۴
َ
ٌة ِمْن أ ِد ْبـِن اْلَحَسـِن ْبـِن یَ ِعدَّ اٍد، َعْن ُمَحمَّ

، َعـْن َعْبـِد اللـه ْبـِن اْلَقاِسـِم  َصـمِّ
َ
ْحٰمِن اْأل وٍن، َعْن َعْبِد الله ْبِن َعْبِد الرَّ َشمُّ

                                                 
؛ مجلســی، محمــدباقر، ١٦٦، ص مختصـــرالبصائرســلیمان،  بن حّلــی، حسن. 1
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بِ 
َ
 یَل ِفـیِإْسـرائِ  یَنا ِإَلـی َبِنـیْ وَقَضـ :َقْوِلِه َتَعاَلی یَعْبِد الله فِ  یاْلَبَطِل، َعْن أ

تَ  یاْلِکتاِب َلُتْفِسُدنَّ فِ  ْرِض َمرَّ
َ
بِ  یِّ َقْتُل َعلِ : ، َقاَل ِن یْ اْأل

َ
َطاِلـٍب وَطْعـُن  یْبِن أ

ا َکبِ اْلَحَسِن،  َفـِإَذا َجـاَء َوْعـُد ِن، یْ َقْتـُل اْلُحَسـ: َقـاَل  ًرایـَوَلـَتْعُلنَّ ُعُلـوًّ
وَالُهَما

ُ
وِلـیْ َبَعْثنا َعلَ ِن، یْ َجاَء َنْصـُر َدِم اْلُحَس  َفِإَذا أ

ُ
ٍس  یُکْم ِعباًدا َلنـا أ

ْ
َبـأ

َدُعوَن یَ ْبَعُثُهُم الله َقْبَل ُخُروِج اْلَقاِئِم، َفَال یَ َقْوٌم  ارِ یٍد َفجاُسوا ِخالَل الدِّ یَشدِ 
ٍد ِإالَّ َقَتُلوُه،  ِل ُمَحمَّ ُثـمَّ َرَدْدنـا وُج اْلَقـاِئِم ُخُر  وکاَن َوْعًدا َمْفُعوًال َوْتًرا آلِ

َة َعلَ  ْصَحاِبِه َعَلـیَسْبعِ  یِن فِ یْ ُخُروُج اْلُحَس   ِهْم یْ َلُکُم اْلَکرَّ
َ
ُض یْ ِهُم اْلَبـیْ َن ِمْن أ

ُب ِلُکلِّ بَ  نَّ ٰهَذا اْلُحَس یْ اْلُمَذهَّ
َ
اِس أ وَن ِإَلی النَّ َن َقْد َخـَرَج یْ َضٍة َوْجَهاِن، اْلُمَؤدُّ

ی َال  ُه لَ یكَّ اْلُمْؤِمُنوَن فِ ُش یَ َحتَّ نَّ
َ
اٍل وَال َش یْ ِه، وأ ُة اْلَقـاِئُم یْ َس ِبَدجَّ َطاٍن، َواْلُحجَّ

ْظُهِرِهْم یْ بَ 
َ
ِت اْلَمْعِرَفُة فِ . َن أ ـُه اْلُحَسـیُقُلوِب اْلُمْؤِمنِ  یَفِإَذا اْسَتَقرَّ نَّ

َ
ُن یْ َن أ

ِذ یَ َجاَء الحّجة اْلَمْوُت، فَ  ـُلُه ویُ  یُکوُن الَّ ُطـُه ویُ ُنـُه وَکفِّ یُ َغسِّ ْلَحـُدُه یَ َحنِّ
  .١»یُّ ِإالَّ اْلَوِص  یَّ اْلَوِص  یلِ یَ وَال  یٍّ َن ْبَن َعلِ یْ ُحْفَرِتِه اْلُحَس  یفِ 

: گفتار خـدای تعـالی) لیتأو  و تفسیر(در  صادق  امام«
 م قطعــیکــح] توراتشــان[تــاِب کل در یاســرائ و مــا بــه بنــی"
ن فسـاد یدر زمد دوباره یترد ه شما بیکم یردکاعالن حتمی   و

 طالـب اسـت ابـی بـن شـتن علـیکی یک: فرمود "ردکد یخواه
د یـنک شی مـیکو همانا سر". علی بن زدن به حسن  زهیگر نید  و

پـس چـون ". ن اسـتیشـتن حسـک: مقصود "شِی بزرگیکسر
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عنـی ی "ان فرارسـدیـن آن دو طغینخسـت] فرکی  [=زمان وعده 
خود را برخی از بندگان ". نیخواهان حس روزی خونیهنگام پ

بـرای [هـا  م پـس آنیزیـند بـر شـما برانگیه سخت جنگجوک
ه احـدی را کـ[ننـد کوجو  ها را جست درون خانه] شتن شماک

از  شیها را پـ ه خدا آنکمردمی هستند : فرمود "]زنده نگذارند
محمـد  از آل] و مسئول خونی[پس خونی . آمدن قائم بفرستد

ای اسـت  ن وعدهیو ا". شندکه او را بک جای نگذارند جز آن به
ها را  تسلط بر آن  و سپس غلبه". عنی خروج قائمی "انجام شده

ن بـا هفتـاد تـن از یعنـی آمـدن حسـی " میگردان به شما بازمی
شده  اریکخودهایی طال  الهکه ک] در زمان رجعت[اصحابش 

ن حسـین یـا: بـه مـردم برسـانند  و ه دو رو دارد بر سر دارندک
د در او یـترد  و چ شـکینان هـه مؤمکی یتا جا. ه آمدهکاست 

ایـن در زمـانی   و سـتیطان نیش  و ه او دجالکبدانند   و نندکن
  چـون  و هاست ان آنیاست که حضرت حجت قائم هنوز درم

ر شـد، یـگ ن در دل مـردم جـاییخوبی معرفت دربارۀ حس به
ه او را غسـل کـسی ک  و گاه حضرت حجت را مرگ فرارسد آن

ــد ــنک  و ده ــوط   و ف ــدکحن ــ  و ن ــاک س ــه خ ــان ب پارد هم
ار کـامـام، متصـدی   و سی جز وصیک  و علی است بن نیحس
  .»فن وصی نگرددک  و دفن

طرفــداران وی درصــددند روایــات   و احمدالحســن: اشــکال
ای توجیه کنند تا بـا ادعایشـان دربـارۀ جانشـینِی  گونه یادشده را به
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بـه همـین جهـت . سازگار باشـد احمدالحسن برای امام زمان
ــه ــن ر گفت ــد در ای ــنان ــه ای ــده اســت ب ــات تصــریح نش ــه  وای ک
ـــام ـــین  ام ـــل حس ـــل غس ـــان،   و متکف ـــام زم ـــز ام تجهی
مطرح » قائم«شوند، بلکه عنوان  می الحسن المهدی بن حجت

کنـد، بـر  صـدق می مهدی  که بر امام گونه قائم آن  و شده است
  ١.کند هریک از ذریۀ آن حضرت نیز صدق می

ایـن روایـات  ، هرچنـد در»قـائم«اوًال کلمـۀ : پاسخ اشکال
دارد؛ چـون قـائم  صورت مطلق آمده، ظهور در امام زمـان به

 در روایـات فـراوان و است در روایات، منصرف به امام زمان
ای کــه  گونــه متــواتر بــر آن حضــرت اطــالق شــده اســت؛ بــه و

اگـر مقصـود غیـر  و استعمال حقیقِی آن برای آن حضرت است
با قرینـۀ صـارف از  و آن حضرت باشد، باید به آن تصریح شود

. معنای حقیقی مشخص شود کـه فـرد دیگـری مقصـود اسـت
امـام » قائم«که مقصود از  برخی روایات نیز تصریح دارد به این

ـُة «با تعابیر مختلف آمده اسـت؛ ازجملـه  و است زمان ِئمَّ
َ
اْأل

ُلُهْم َعلِ  یَبْعدِ  وَّ
َ
ِبـ یُّ اثنا َعَشـَر أ

َ
امامـان ( ٢»اِئُم اْلَقـ  َطاِلـٍب وآِخـُرُهُم  یْبـُن أ

                                                 
ــن، . 1 ــابهاحمدالحس ــؤال اتالمتش ــان، ســؤال ١٠٩، ص ١٧٥، س ، ١٨٠؛ هم

  .٨٩ ، صالحسن بن الوصّیة أحمد الوصی والعقیلی، ناظم، ؛ ١٢٥ ص
  .٢٥٩، ص ١، ج الدین کمال،  علی صدوق، محمدبن. 2
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 طالـب اسـت ابـی بن ها علی بعداز من دوازده نفرند که اولین آن
ْهِل بَ «، )ها قائم است آخرین آن  و

َ
اِسُع ِمْنُهْم َقاِئُم أ تِ  یُّ َوَمْهدِ  یتِ یْ التَّ مَّ

ُ
 ١» یأ

مهدِی   و بیتم قائم اهل] حسین  فرزندان امام  [=ها  نهمین از آن(
ذِ َتاِسُعُهُم اْلَق «، )امتم است  الله یَ  یاِئُم الَّ

ُ
ْرَض ُنـوًرا ـَعزَّ َوَجلَّ  ـْمَأل

َ
 ٢»ِبِه اْأل

قائم است که خداوند ] حسین  فرزندان امام  [=ها  نهمین از آن(
کنده از نور می به  ٣»ُهْم یُّ َتاِسُعُهْم َقاِئُمُهْم َوَمْهـدِ «، )کند وسیلۀ او زمین را آ

ـام  [=ها  نهمین از آن( مهـدِی   و ایشـان قـائم] حسـین  فرزندان ام
ای است  گونه به در امام زمان» قائم«ظهوِر کلمۀ ). ایشان است

از آن  ای ایــن واژه را بشــنود، غیــراز امــام زمــان کــه هــر شــیعه
تـر از آن اسـت کـه نیـاز بـه بحـث  این مطلب واضح  و فهمد  نمی

  .داشته باشد
در تفسـیر آیـۀ سـورۀ  صـادق ثانیًا در روایت چهارم، امام

از خـروج قـائم  آوردند که قبل میان می ن از گروهی بهسخ اءاسر
سـپس ایـن  و محمـد خـواهی بـرای آل کنند به خـون قیام می

. کنند به خروج قائم تفسیر می» ا مفعوًال وکان وعًد «بخش از آیه را 
یـا خـروج بـر  و مقصود از خروج قائم یا خروج از غیبت است

                                                 
  .٢٥٧همان، ص . 1
  .٢٦٠همان، ص . 2
  .٢٦١همان، ص . 3
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اگـر  و کنـد تطبیـق مـی ظالمان که هردو صفت بر امام زمان
 از امـام زمـان مقصود از قائم آخـرین از دوازده مهـدی بعـد

گویند، مقصود  طرفدارانش می و الحسن گونه که احمد باشد، آن
از خروج مهـدِی دوازدهـم چیسـت؟ آیـا وی از غیبـت خـارج 

شـدن زمـین از  پاک و از ظهور امام زمان آیا پس و شود؟ می
کند؟ مگـر  قیام می بیت خواهی اهل لوث کافران، وی به خون
داد  و پـر از عـدل دسـت امـام زمـان نه این است که زمین به

َکَننـد؛  میطغیـان را   و کفـر  و ُبِن ظلم  و ایشان ریشه  و شود می
ای که هیچ زمینۀ جوالنی برای اهل باطـل بـا ظهـور آن  گونه به

َن ْیـأَ «خـوانیم   مگر در دعای ندبه نمی. ماند  حضرت باقی نمی
هْ یُمبِ 

َ
غْ  و اِن یَ اْلِعْص  و ِل اْلُفُسوِق ُد أ  ... اِن یَ الطُّ

َ
  و ُد اْلُعَتـاةِ یَن ُمبِ یْ أ

َ
  َن ْیـاْلَمـَرَدِة أ

ِصُل 
ْ
ْهِل اْلِعَنادِ   ُمْسَتأ

َ
ْضلِ  و أ ْلَحادِ  و ِل یالتَّ ننـدۀ ک رانیـجاسـت وک(» اْإلِ

 ننــدۀ اهــل فســقکجاســت نابودکی؟ یــدورو  و بناهــای شــرک
 شـــانکننـــدۀ سرکجاســـت نابودک؟ ...انیـــطغ  و انیعصـــ  و
 ننـدۀ اهـل لجاجـتک نک شهیجاست رکنندگان؟ ک چییسرپ  و
ْنبِ یْ أَ «) نی؟ید بی  و گمراهی  و

َ
اِلُب ِبُذُحوِل اْأل ْنبِ  و اِء یَ َن الطَّ

َ
ْبَنـاِء اْأل

َ
اِء َیـأ

 
َ
اِلُب ِبَدِم اْلَمْقُتوِل ِبَکْرَبَالءیْ أ  امبرانیـخـواه پ جاسـت خـونک(» َن الطَّ
مگر آن ) ربال؟کشتۀ در کخواه  ونجاست خکامبران؟ یفرزندان پ  و

هـــای  تمـــام خـــون  و خـــواه خـــون جـــّدش حضـــرت خـــون
شده نیست؟ پـس چگونـه ایـن موضـوع بـه تـأخیر  ریخته ناحق به
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حکومت یازده تن از اوالد آن   و افتد تا بعداز ظهور آن حضرت می
  کنند؟ طرفدارانش گمان می  و گونه که احمدالحسن حضرت آن

کـه رجعـت ائمـه  دارد در ایـن ثالثًا برخی روایات صـراحت
ایـن روایـات، کـه . افتد اتفاق می زمان با ظهور امام زمان هم

توجیـه  و تأویـل وجه قابـل هیچ ذیًال به آن اشاره خواهیم کرد، به
 .صراحت در مقصود دارد و نیست

ُد ْبُن َسْهٍل اْلَجُلودِ «. ١ ُبو َعْبِد الله ُمَحمَّ
َ
َثَنا : ، َقاَل یُّ َوَرَوی أ ُبـو اْلَخ َحدَّ

َ
ِر ْیـأ

ائِ  ِد ْبِن َجْعَفٍر الطَّ ِبـ یفِ  یُّ اْلُکوفِ  یُّ أحمد ْبُن ُمَحمَّ
َ
َم ُموَسـی ْبـِن یِإْبـَراهِ  یَمْسِجِد أ

ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن : َجْعَفٍر، َقاَل  َثَنا ُمَحمَّ َثَنا َعلِ : ، َقاَل یُّ ی اْلَحاِرثِ یَ ْح یَ َحدَّ ْبـُن  یُّ َحدَّ
ْهَوازِ یَ َم ْبِن َمْهزِ یِإْبَراهِ 

َ
ُئَك  ـَدُه یَ وَمدَّ   ـاِر یَ ا ْبَن اْلَمْهزِ یَ : ُثمَّ َقاَل ... ، یُّ اَر اْأل َنبِّ

ُ
َال أ
َ
أ

بِ  ُه ِإَذا َقَعَد الصَّ نَّ
َ
َك اْلَمْغِربِ یُّ اْلَخَبَر، أ ـانِ یُّ ، وَتَحرَّ ـْف ِیـ، وُبویُّ ، وَساَر اْلُعمَّ  یُّ انِ یَ َع السُّ

َذُن ِلَولِ یَ 
ْ
ْخُرُج بَ  یِّ أ

َ
َفا واْلَمْرَوِة فِ یْ اللِه، َفأ َثَالِثِمَئٍة وَثَالَثَة َعَشَر َرُجًال َسَواًء،  یَن الصَّ

ِج 
َ
ْبنِ  یَفأ

َ
ْهِدُم َمْسِجَدَها وأ

َ
ْهِدُم َما َحْوَلُه ِمْن یُء ِإَلی اْلُکوَفِة وأ

َ
ِل، وأ وَّ

َ
ِه َعَلی ِبَناِئِه اْأل

ُة، : َبْعَد ٰذلـك، َقـاَل  ُکوُن یَ ، َما یِد یِّ ا َس یَ : ُقْلُت ... ِبَناِء اْلَجَباِبَرةِ  ُة اْلَکـرَّ اْلَکـرَّ
ْجَعةُ  ْجَعُة الرَّ َة َعَلـ: ةَ یَ ُثمَّ َتَال ٰهذه اآلْ !الرَّ ْمَدْدناُکــْم یْ ُثمَّ َرَدْدَنا َلُکــُم اْلَکـرَّ

َ
ِهْم وأ

ْمواٍل وَبنِ 
َ
ْکَثَر َنفِ یِبأ

َ
  .١»ًرایَن وَجَعْلناُکـْم أ

                                                 
؛ خـــّزاز رازی، ٤٣٠ و ٤٢٩، ص مختصرالبصـــائرســـلیمان،  بن حّلـــی، حسن. 1

  .٥٤٢، ص اإلمامة دالئلمحمد،  بن علی
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مهزیار اهوازی  نب در این روایت، که مربوط به مالقات علی«
ای پسـر : فرماینـد است، امام خطاب به وی می با امام زمان

فرمودند آیا خبـر  و سپس دست مبارکشان را کشیدند و مهزیار،
احتمـاًال اشـاره دارد بـه [را به تو بگویم؟ هرگاه کـودک بنشـیند 

مغربـی  و ]وسال بر تخت حکومـت نشـیند سن که فردی کم این
با سفیانی بیعت شود، به  و رکت کندعمانی نیز ح و حرکت کند

شـوم  مروه خـارج می  و پس بین صفا. شود ولیِّ خدا اذن داده می
 کنم سـوی کوفـه آن را خـراب مـی آیم بـه مـی  و نفـر ٣١٣درمیان 

اطـراف آن را کـه سـاختۀ   و سـازم اش می چـون بنـای اولیـه هم  و
از دیگر  درادامه حضرت برخی... [کنم ستمگران است خراب می

فرماینـد تـا  دهنـد می ایی را کـه در عصـر ظهـور انجـام میکاره
از آن چـه  پـس: بـه آن حضـرت گفـتممهزیار گوید  بن علی] که این

 بازگشت، بازگشت، رجعت، رجعت: خواهد شد؟ حضرت فرمودند
 ]کننـد از دیگـری بـه دنیـا رجعـت می یعنی امامـان یکـی پـس[
َة َعَلـُثمَّ َرَدْدَنا َلُکــ: سپس این آیه را خواندند  و ْمَدْدناُکــْم یْ ُم اْلَکـرَّ

َ
ِهْم وأ

ْمواٍل وَبنِ 
َ
ْکَثَر َنفِ یِبأ

َ
ها را بـه  تسلط بر آن  و سپس غلبه( ًرایَن وَجَعْلناُکـْم أ

اری یـپسـرانی   و لۀ امـوالیوسـ شـما را بـه  و میگـردان شما بازمی
  »).میده قرار می] ها از آن[تر  شیث نفرات، بیازح  و مینک می

از حـوادثی کـه در  وضـوح امـام زمـان هدر روایت فوق، ب
 دهنـد مهزیـار خبـر می بن افتد به علی زمان ظهورشان اتفاق می
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. افتـد ها رجعت ائمه اتفـاق می از آن فرمایند که پس سپس می و
توجه در این روایت ایـن اسـت امـام دربـارۀ رجعـت  نکتۀ قابل

َة َعَلـامامان آیـۀ  ْمواٍل وَبِنـ ِهْم یْ ُثـمَّ َرَدْدَنـا َلُکــُم اْلَکـرَّ
َ
ْمَدْدناُکــْم ِبـأ

َ
َن یوأ

ْکَثَر َنفِ 
َ
ای اسـت  خوانند که این آیه همان آیـه را می ًرایوَجَعْلناُکـْم أ

تفسـیر شـده بـود؛  حسین که در روایت قبل، به رجعت امام
دهـد کـه  نشـان می و دیگرنـد بنابراین این دو روایت مؤید یـک

فرماینـد  مـی صـادق  ، در روایت قبل که امام»قائم«مقصود از 
ُة اْلَقاِئُم بَ «در زمانی است که  حسین  خروج امام ْظُهِرِهْم یْ َواْلُحجَّ

َ
َن أ

نـه قـائِم   و هسـتند ، امام زمـان»)حجت قائم میان آنان است(
مهزیار همـین آیـه بـرای رجعـت  بن دیگری؛ چون در روایِت علی

نِی که رجعت در برهۀ زمـا تصریح شده به این  و استناد شده است
 .افتد زماِن کوتاهی اتفاق می از مدت ظهوِر حضرت پس

ُل «. ٢ اُه یَ َتُثـوُر َسـَرا: ؟ َقـاَل یُّ ْعَمُل اْلَمْهـدِ یَ ، َماَذا یدِ یِّ ا َس یَ : َقاَل اْلُمَفضَّ
ْف  ُخُذوَنُه َو یَ ِإَلی ِدَمْشَق، فَ  یِّ انِ یَ َعَلی السُّ

ْ
ـْخَرِة، ُثـمَّ یَ أ ْظَهـُر یَ ْذَبُحوَنُه َعَلـی الصَّ

ْلـَف ِصـدِّ  ْی اْثَنـ یِفـ یٍّ ُن ْبـُن َعِلـیْ َس اْلُح 
َ
َن َرُجـًال یِن َوَسـْبعِ یْ ٍق، َواْثَنـیَعَشـَر أ

ذِ  ـ ْصَحاِبِه الَّ
َ
ٍة َزْهـَراَء یَ فَ  ـْوَم َعاُشوَراَء یَ َن ُقِتُلوْا َمَعُه یأ ا َلـَك ِعْنـَدَها ِمـْن َکـرَّ

ـدِّ یَ ُثمَّ ! َضاَء یْ َوَرْجَعٍة بَ   یْخـُرُج الصِّ
َ
ْکَبـُر أ

َ
ِبـ یُّ َن َعِلـیُر اْلُمـْؤِمنِ یـمِ ُق اْأل

َ
 یْبـُن أ

  .١»َطاِلٍب 
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َضل گوید بـه امـام« حضـرت : عـرض کـردم صـادق َمفَّ
کنــد؟ امــام در پاســخ  چــه می] در زمــان ظهــورش[ مهــدی
ــود ــه: فرم ــفیانی ب ــه س ــود را علی ــگریان خ ــق  لش ــوی دمش س
ای ســر  بــر صــخره و گیرنــد پــس ســفیانی را مــی. انگیــزد برمی
 هـزار صـدیق علـی درمیـان دوازده بـن سـپس حسـین. برند می
دو نفـر از اصـحابش، کـه همـراه او در روز عاشـورا  و هفتاد و

چه خوش است در آن زمـان کـه . شود ند، ظاهر میا کشته شده
. افتـد رجعتـی سـفید اتفـاق می و درخشـنده و بازگشتی نورانی

طالـب، خـارج  ابـی بـن سپس صـدیِق اکبـر، امیرمؤمنـان علـی
  .»]گردند لم بازمیو به عا[شوند  می

 حسـین صـراحت از رجعـت امـام در این روایت نیـز بـه
شـدن سـفیانی سـخن  کشـته و از ظهور حضرت مهدی پس
وضـوح  ، کـه بـهسپس از رجعـت امیرمؤمنـان و میان آمده به
 افتـد اتفـاق می توان فهمید که رجعت در زمان امام زمان می
  .ِی دوازدهماز مهد گوید پس چنان که احمدالحسن می نه آن و

  :روایت ذیل است پنجتر از روایات فوق  در این موضوع، صریح
قـال : جعفٍر، قال یناٍر، عن أبیة دیّ صف یحمزة ثابت بن أب یعن أب«. ١
إّن : لـٍة واحـدةٍ یقتـل بلیطالٍب ألصـحابه قبـل أن  یبن أب ّی ن بن علیالحس

: قـال لهـایٍض أر ی، إّنك ستساق إلی العراق، تنزل فّی ا بنی: رسول الله قال
عمورا وکربال، وإّنك تستشهد بها، وتستشهد معك جماعٌة، وقد قـرب مـا 
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ه غًدا، فمـن أحـّب مـنکم االنصــراف یراحٌل إل یرسول الله، وإنّ  ّی عهد إل
مـا یوأّکـد ف. حلٍّ  یف یقد أذنت له، وهو منّ  یلة؛ فإنّ یٰهذه الل ینصرف فیفل

. ه ما نفارقك أبًدا حّتـی نـرد مـوردكوالل: رضوا وقالوایًغا فلم یًدا بلیقاله تأک
تعـالی  ـفأبشروا بالجّنة، فوالله إّنما نمکث ما شاء الله : فلّما رأی ٰذلك قال

نـتقم یظهر قائمنـا فین یاکم حیّ خرجنا الله وإیثّم نا، یعل یجریبعد ما  ـ
السالسل واألغالل وأنـواع ) همیعل( و ، وأنا وأنتم نشاهدهمنیمن الظالم

السـابع : ا ابن رسول الله؟ قـالیمن قائمکم : ل لهیفق. لالعذاب والنکا
 ّی الباقر، وهو الحّجة بن الحسـن بـن علـ یٍّ محّمد بن عل یمن ولد ابن

، وهـو یابنـ یٍّ بن موسی بن جعفر بن محّمد ابن عل ّی بن محّمد بن عل
مأل األرض قسـًطا وعـدًال کمـا ملئـت یظهر ویلًة، ثّم یب مّدًة طویغی یاّلذ

  .١»اجوًرا وظلًم 
طالب یک شب  ابی بن  علی  بن فرمود که حسین باقر امام«
همانا رسول خـدا بـه مـن : از شهادتشان به اصحابش فرمود قبل

در سرزمینی  و سوی عراق رانده خواهی شد فرمود فرزندم، تو به
تـو در ایـن . کربال گوینـد فـرود خـواهی آمـد و که به آن عمورا

ا تـو در ایـن سـرزمین گروهی نیـز بـ و شوی سرزمین شهید می
چه رسول خدا به من فرموده بود  تحقیق، آن به و .شوند شهید می
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هـرکس . کنم سوی جّدم کوچ می من فردا به و نزدیک شده است
خواهد بازگردد در این شب بازگردد، که من بـه او  از شما که می
بـاره  آن حضـرت درایـن و .کنم او را حـالل مـی و رخصت دادم

 د، امـا اصـحاب آن حضـرت راضـی نشـدهتأکید بلیغی کردنـ
شـویم تـا بـه هـر   گفتند به خـدا قسـم مـا از شـما جـدا نمی و

وقتـی آن حضـرت . شوی ما نیز دچار شویم سرنوشتی دچار می
بشارت باد شما را : فرمود] که اصحاب وفا دارند[چنین دید  این

چـه بـر مـا خواهـد گذشـت  از آن به خدا قسـم پـس. به بهشت
سـپس خدا خواهـد درنـگ خـواهیم نمـود،  چه آن] شهادت [=

 آورد هنگامی که قائم ما آشکار شـود شما را بیرون می و خداوند ما
شـما آنـان را مشـاهده  و مـا و از ظالمان انتقام خواهـد گرفـت و

انـواع  و انـد زنجیر در بند کشیده شـده و خواهیم کرد که در غل
زنـد به آن حضرت گفته شـد ای فر. چشند خذالن را می و عذاب

هفتمـین از اوالد : قائم شما چه کسـی اسـت؟ فرمـود، رسول خدا
بـن  بـن علـی الحسـن بـن او حجـت و علـی بـاقر بن فرزندم محمد
 بن جعفربن محمدبن علی فرزند من است بن موسی محمدبن علی

 شـود شود سپس آشکار می اوست که مدتی طوالنی غایب می و
سـتم  و که پر از جورگونه  کند، آن داد می و زمین را پر از عدل و

  .»شده است
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نقـل  بـه حسین صراحت از زبان امام در این روایت نیز به
آمده اسـت کـه آن قـائمی کـه رجعـت در زمـانش  باقر امام

بـه اسـم آن  و اسـت باقر افتد هفتمین از اوالد امام اتفاق می
تصـریح  حسـین اسم پدران آن حضرت تـا امـام و حضرت

  .جیهی بسته شودشده است تا باب هرگونه تو
َتَبـاَرَك  ــِإنَّ اللـه : َرُسـوُل اللـهِ  یَقـاَل ِلـ: َعْن َزاَذاَن، َعْن َسْلَماَن َقاَل «. ٢

ا َیـ: َفُقْلـُت . ًبـایَعَشــَر َنقِ  ْی ا َوَال َرُسوًال ِإالَّ َجَعَل َلُه اْثَنـیًّ ْبَعْث َنبِ یَ َلْم  ـَوَتَعاَلی 
 
َ
ا َسـْلَماُن، َهـْل َعِلْمـَت یَ : َفَقاَل . ِن یْ ْهِل اْلِکَتابَ َرُسوَل الله، َلَقْد َعَرْفُت ٰهَذا ِمْن أ

ذِ  ْی َوَمِن اِالْثنَ  یَمْن ُنَقَبائِ  ِة ِمْن َبْعدِ یَعَشَر الَّ مَّ
ُ
اللـه : ؟ َفُقْلُت یَن اْخَتاَرُهْم الله ِلْأل

ْعَلُم 
َ
َطْعُتـُه،  یَدَعانِ الله ِمْن َصْفَوِة ُنوِرِه، َو  یا َسْلَماُن، َخَلَقنِ یَ : َفَقاَل . َوَرُسوُلُه أ

َ
َفأ

َطاَعُه، َوَخَلَق ِمْن ُنوِر َعِلـیًّ َعلِ  یَوَخَلَق ِمْن ُنورِ 
َ
َفاِطَمـَة، َوَدَعاَهـا  یٍّ ا، َوَدَعاُه َفأ

َطاَعْتُه، َوَخَلَق ِمنِّ 
َ
َطاَعُه، َوَخَلَق ِمنِّ : َوَفاِطَمةَ  یٍّ َوِمْن َعلِ  یَفأ

َ
 یاْلَحَسَن، َوَدَعاُه َفأ

َطاَعهُ یْ اْلُحَس : ِطَمةَ َوَفا یٍّ َوِمْن َعلِ 
َ
ْسـَماٍء ِمـْن . َن، َفَدَعاُه َفأ

َ
اَنا ِبَخْمَسـِة أ ُثمَّ َسـمَّ

ٌد، َواللُه اْلَعلِ  َنا ُمَحمَّ
َ
ْسَماِئِه، َفالله اْلَمْحُموُد َوأ

َ
، والله اْلَفاِطُر َوٰهِذِه یٌّ َوٰهَذا َعلِ  یُّ أ

ْحَساِن َوٰهَذا اْلَحَسُن، والل ُثـمَّ . ُن یْ ه اْلُمْحِسـُن َوٰهـَذا اْلُحَسـَفاِطَمُة، الله ُذو اْإلِ
ا َوِمْن ُنوِر اْلُحَس  ْن : ِن یْ َخَلَق ِمنَّ

َ
َطـاُعوُه، َقْبـَل أ

َ
ـٍة، َفـَدَعاُهْم َفأ ِئمَّ

َ
  ْخُلـَق یَ ِتْسَعَة أ

ْرًضا َمْدِح یَّ َسَماًء َمْبنِ 
َ
ُح الله، َو یَّ ًة، َوأ ا ُنوًرا ُنَسبِّ َنْسـَمُع ًة، َوَال َمَلًکا َوَال َبَشًرا، َوُکنَّ

بِ یَ َفُقْلُت : َقاَل َسْلَماُن . ُع یَلُه َوُنطِ 
َ
مِّ  یا َرُسوَل الله، ِبأ

ُ
ْنَت َوأ

َ
، َفَما ِلَمـْن َعـَرَف یأ

ا َسْلَماُن، َمْن َعـَرَفُهْم َحـقَّ َمْعـِرَفِتِهْم، َواْقَتـَدی ِبِهـْم، َوَواَلـی یَ : ٰهُؤَالِء؟ َفَقاَل 
ِهْم یَّ َولِ   ِمْن َعُدوِّ

َ
أ ـا، ُهْم، َوَتَبرَّ ُث ْیـْسـُکُن َح یَ ُث َنـِرُد، َو ْیـِرُد َح َیـ، َفُهـَو َواللـه ِمنَّ
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ْسـَماِئِهْم ْیـَمـاٌن ِبِهـْم ِبغَ یُکوُن إِ یَ ا َرُسوَل الله، َوَهْل یَ : َفُقْلُت . َنْسُکُن 
َ
ِر َمْعِرَفـِة ِبأ

ْنَساِبِهْم؟ َفَقاَل 
َ
نَّی لِ یَ : َفُقْلُت . ا َسْلَماُن یَ َال : َوأ

َ
ِهْم َوَقْد َعَرْفـُت بِ  یا َرُسوَل الله، َفأ

ُد ْبُن َعلِ یْ ْبُن اْلُحَس  یُّ َن َعلِ یُد اْلَعاِبدِ یِّ ُثمَّ َس : ِن؟ َقاَل یْ ِإَلی اْلُحَس   یٍّ ِن، ُثمَّ اْبُنُه ُمَحمَّ
لِ  وَّ
َ
بِ یَن َواآلِْخرِ یَباِقُر ِعْلِم اْأل ـدٍ   َن، ُثمَّ اْبُنهُ یَن َواْلُمْرَسلِ ییِّ َن ِمَن النَّ  َجْعَفُر ْبـُن ُمَحمَّ

اِدُق، ُثمَّ اْبُنُه ُموَسی ْبُن َجْعَفٍر اْلَکاِظُم َغ  َعـزَّ (اللـه  یَظُه َصْبًرا فِ یْ ِلَساُن الله الصَّ
ِض  یُّ ، ُثمَّ اْبُنُه َعلِ )َوَجلَّ  ـُد ْبـُن َعِلـ یُّ ْبُن ُموَسی الرَّ ْمـِر اللـه، ُثـمَّ اْبُنـُه ُمَحمَّ

َ
 یٍّ ِأل

ٍد اْلَهادِ  یُّ ُه َعلِ الله، ُثمَّ اْبنُ   اْلُمْخَتاُر ِمْن َخْلِق  ِإَلی الله، ُثمَّ اْبُنُه اْلَحَسُن  یْبُن ُمَحمَّ
مِ  یٍّ ْبُن َعلِ 

َ
اِمُت اْأل ُد ْبُن اْلَحَسِن اْلَهادِ یالصَّ  یُّ اْلَمْهـدِ  یُن ِلِسرِّ الله، ُثمَّ اْبُنُه ُمَحمَّ

اِطُق اْلَقاِئُم ِبَحِق  َك یَ : ُثمَّ َقاَل . الله  النَّ ، َوَمْن  ِمْثَلَك   َکاَن   ، َوَمْن  ُمْدِرُکهُ   ا َسْلَماُن، ِإنَّ
ُه ِبَحقِ  ا َرُسوَل الله، یَ : ًرا ُثمَّ ُقْلُت یَفَشَکْرُت الله َکثِ : َقاَل َسْلَماُن . َقِة اْلَمْعِرَفةِ یَتَوالَّ

ِإنِّ  ٌل ِإَلی َعْهِدِه؟ َقاَل  یَو  یَ : ُمَؤجَّ
ْ
والُهمـا بَ : ا َسْلَماُن، اْقَرأ

ُ
َعْثنـا َفِإذا جاَء َوْعُد أ

ولِ یْ َعلَ 
ُ
ٍس َشدِ  یُکْم ِعباًدا َلنا أ

ْ
اِر َوکاَن َوْعًدا َمْفُعوًال ُثـمَّ یٍد َفجاُسوا ِخالَل الدِّ یَبأ

َة َعلَ  ْمواٍل َوَبنِ یْ َرَدْدنا َلُکُم اْلَکرَّ
َ
ْمَدْدناُکْم ِبأ

َ
ْکَثَر َنفِ یِهْم َوأ

َ
َقـاَل . ًرایـَن َوَجَعْلناُکْم أ

ِبَعْهٍد ِمْنَك؟ َفَقاَل یَ : ، ُثمَّ ُقْلُت یَوَشْوقِ  یَفاْشَتدَّ ُبَکائِ : َسْلَماُن 
َ
 یإِ : ا َرُسوَل الله، أ

ذِ  ، ِمنِّ  یوالله، الَّ ًدا ِباْلَحقِّ ْرَسَل ُمَحمَّ
َ
ِن یْ َوَفاِطَمَة َواْلَحَسِن َواْلُحَس  یٍّ َوِمْن َعلِ  یأ

ا َوَمَعَنا، َوُمَضامٍّ فِ  ْسَعِة، َوُکلِّ َمْن ُهَو ِمنَّ   ْحُضـَرَن یُ ا َسْلَماُن، َولَ یَ والله  یَنا، إِ یَوالتِّ
ـی یُس َوُجُنوُدُه، َوُکلُّ َمْن َمَحَض اْإلِ یِإْبلِ  َماَن َمْحًضا َوَمَحَض اْلُکْفَر َمْحًضا، َحتَّ

ْوَتاِر، َوَال یُ 
َ
َحًدا، َو یَ ْؤَخَذ ِباْلِقَصاِص َواْأل

َ
َك أ ـُق یُ ْظِلُم َربُّ وِ   َحقِّ

ْ
: ةِ َیـَل ٰهـِذِه اآلْیـَتأ

 ِذِ یَوُنر ْن َنُمنَّ َعَلی الَّ
َ
ـًة َوَنْجَعَلُهـُم  یَن اْسُتْضِعُفوا ِفـیُد أ ِئمَّ

َ
ْرِض َوَنْجَعَلُهـْم أ

َ
اْأل

َن َلُهْم فِ  َن یاْلواِرثِ  ْرِض َوُنرِ  یَوُنَمکِّ
َ
ِفْرَعْوَن َوهاماَن َوُجُنوَدُهما ِمـْنُهْم مـا  َی اْأل
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 یَبـالِ یُ َرُسـوِل اللـه َوَمـا  ْی َد َیـِن یْ َفُقْمُت ِمـْن َبـ: َقاَل َسْلَماُن . ْحَذُروَن یَ کاُنوا 
ْو اْلَمْوُت َلقِ  َی َسْلَماُن َمَتی َلقِ 

َ
  .١» هیَ اْلَمْوَت، أ

ای سـلمان، : بـه مـن فرمـود سلمان گوید رسـول خـدا«
ه ک نیرسولی را مبعوث نفرموده جز ا و غمبریچ پیتعالی ه خدای

ای  :ردمکـعـرض . قـرار داده] زمامـدار [=ب یبرای او دوازده نق
ل یـانج و تـاب تـوراتکن مطلـب را از اهـل دو یـرسول خدا، ا

دانـی نقبـای مـن  ای سلمان، آیـا می: فرمود پیامبر. ام دانسته
از مـن  آن دوازده نفری کـه خداونـد بـرای امـتم بعـد و اند انکی

. رسـولش داناترنـد و خـدا: اند؟ گفتم برگزیده است چه کسانی
پـس . دیدۀ نور خود آفریزای سلمان، خداوند مرا از برگ: فرمود

پس او . دیعلی را از نور من آفر و ردمکمن اطاعتش  و مرا خواند
سپس . دیاز نور علی، فاطمه را آفر و ردکاو اطاعتش  و را خواند

فاطمـه، حسـن را  و علی و از من و ردکاو اطاعت  و او را خواند
فاطمـه،  و علـی و از مـن و ردکـاو اطاعت  و خواندش و دیآفر
ما را به پنج نـام  و ردکاو را خواند وی اطاعت  و دیرا آفرن یحس
. مـن محمـد و خدا محمـود اسـت. ش نام نهادیهای خو از نام

خـدا . ن فاطمهیا و خدا فاطر است. ن علییا و خدا علی است
ن یـا و خـدا محسـن اسـت. ن حسنیا و صاحب احسان است
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 دیـفرن ُنـه امـام آیاز نور حسـ و از آن خداوند از ما پس. نیحس
ه کـاز آن بـود  شین پـیـا و ردنـدکها اطاعت  آنان را خواند آن و

ا بشـری را یـا ملـک یـن پهنـاور یزمـ و خداوند آسمان افراشـته
ــدیافریب ــود و ن ــوری ب ــا ن ــم یم ــبک ــییه وی را تس ــود ح م  مینم
. میردکـ اطاعـت مـی و میدیشـن می] ن او رایفرام و دستورات[ و

ت، چـه یدرم به فداما و ای رسول خدا، پدر: ردکسلمان عرض 
شان را به حقیقت معرفت بشناسد؟ یه اکسی کخواهد بود برای 

 قـت معرفـت بشناسـدیشان را به حقیه اکای سلمان، هر: فرمود
دشمنان  و ها را دوست بدارد دوستان آن و ندکروی یشان پیاز ا و
وارد شود هـر . ها را دشمن بدارد، او به خدا سوگند از ماست آن
. مینـکه مـا منـزل کـنـد هرجـا کمنـزل  و میشوه ما وارد کجا ک

شـان یهـای ا ا بدون شناختن نـامیای رسول خدا، آ: ردمکعرض 
: ردمکـعرض . نه، ای سلمان: افی است؟ فرمودکها  مان به آنیا

ه را از چـه راهـی یـشناسم بق ن را مییای رسول خدا، من تا حس
ــود ــرت فرم ــم؟ حض ــس: بشناس ــ پ ــیدالعابدین یاز حس ن، س

] افندۀکشـ[علـی بـاقر  بن ن، سپس فرزندش محمدیحس بن علی
از او فرزنـدش  پس و ن،یمرسل و غمبرانین از پیآخر و نیعلم اول
جعفر  بن الله صادق، سپس فرزندش موسی محمد لسان بن جعفر

غضِب خود به بردباری در راه خدای  و ظیغ] فرونشانندۀ[اظم ک
مـر بـه ا] راضـِی [موسی الرضا  بن عزوجل، سپس فرزندش علی
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از  پـس و ده از خلق خـدا،یعلی برگز بن پروردگار، سپس محمد
ســوی خــدا، ســپس  محمــد راهنمــای بــه بــن او فرزنــدش علــی
ن بـر اسـرار یامـ و ]خـاموش [=علی صامت  بن فرزندش حسن

 ناطق و الحسن، هادِی مهدی بن از او فرزندش محمد خدا، پس
و را ای سلمان، تـو ا: سپس فرمود. قائم به حق خدای عزوجل و

والیت او را به حقیقت معرفت  و هرکس مثل تو باشد و بینی می
ردم، کـگزاری  ار سپاسیخدای را بس: دیسلمان گو. داشته باشد

رسـم؟  ا من به زمان او مییای رسول خدا، آ: ردمکسپس عرض 
والُهمـا ] ه راین آیا[ای سلمان، بخوان : فرمود

ُ
َفـِإذا جـاَء َوْعـُد أ

ولِ ُکْم عِ یْ َبَعْثنا َعلَ 
ُ
ٍس َشدِ  یباًدا َلنا أ

ْ
اِر َوکـاَن َوْعـًدا یٍد َفجاُسـوا ِخـالَل الـدِّ یَبأ

َة َعلَ  ْمواٍل َوَبنِ یْ َمْفُعوًال ُثمَّ َرَدْدنا َلُکُم اْلَکرَّ
َ
ْمَدْدناُکْم ِبأ

َ
ْکَثـَر یِهْم َوأ

َ
َن َوَجَعْلنـاُکْم أ

م بـر یزیـهـا، برانگ ن آنید وعدۀ نخسـتیه آکپس گاهی ( ًرایَنفِ 
ان یـی سخت، پس بگردند میرویدگانی از ما دارندگان نشما بن
تسلط بر ایشان را   و شدنی، پس غلبه بوده است وعده  و شهرها

اری یـپسـرانی   و لۀ اموالیوس شما را به  و میگردان به شما بازمی
). میدهـ قـرار مـی] ها از آن[تر  شیث نفرات، بیازح  و مینک می

ول خـدا، بـا ای رسـ: ردمکعرض   و د شدیۀ شوقم شدیپس گر
ه محمـد را کـی یآری، بـه خـدا: حضور شـما اسـت؟ فرمـود

 ُنـه و  نیحسـ  و حسـن  و فاطمه  و علی  و فرستاده با حضور من
در راه ما بـه او سـتم   و با ماست  و هرکسی که از ماست  و امام
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 طانیآری، به خدا سـوگند، ای سـلمان، سـپس شـ. شده است
ر خالصـی افکهر   و ن هر مؤمن خالصیچن هم  و انشیرکلش  و
 هــا گرفتــه شــود خــون  و هــا انتقــام ظلــم  و نــد تــا قصــاصیایب
ۀ یـن آیـا[ِل یـتحقـق یابـد تأو  و ندکخداوند احدی را ستم ن  و

ذِ یَوُنرِ ]: فهیشر ْن َنُمنَّ َعَلی الَّ
َ
ًة  یَن اْسُتْضِعُفوا فِ یُد أ ِئمَّ

َ
ْرِض َوَنْجَعَلُهْم أ

َ
اْأل

ــواِرثِ  ــُم اْل ــَن لَ  َن یَوَنْجَعَلُه ــَوُنَمکِّ ــْم ِف ــرِ  یُه ْرِض َوُن
َ
ــاَن  َی اْأل ــْوَن َوهام ِفْرَع

م بـر مستضـعفان یخـواه ما می( ْحَذُروَن یَ َوُجُنوَدُهما ِمْنُهْم ما کاُنوا 
ن قـرار یوارثـان روی زمـ  و انیشـوایآنان را پ  و مینه مّنتن یزم
 بـه فرعـون  و مین پابرجـا سـازیومتشـان را در زمـکح  و میده
م یبـ]  لیاسـرائ بنـی[هـا  را از آنانشان، آنچـه یرکلش  و هامان  و

 از نـزد رسـول خـدا: دیـسـلمان گو). میداشتند نشان دهـ
دیگر برایم مهم نبود که مرگ به سراغ من بیایـد یـا   و برخاستم

  .»من به سراغ مرگ بروم
امثـال  و که سـلمان در این روایت، تصریح شده است به این

وقتـی  و بیننـد امام دوازدهـم را میـ اند  که در ایمان خالصـ او 
ام،  پرسـد کـه آیـا مـن تـا آن زمـان زنـده سلمان با تعجـب مـی

سـلمان مجـدد  و کننـد بـه قضـیۀ رجعـت اشـاره می پیامبر
ِبَعْهٍد ِمْنَك «  پرسد می

َ
یعنی آیا این رجعـت مؤمنـان بـا حضـور » أ

 دیگـر امامـان و فرمایند من شماست؟ که حضرت در پاسخ می
  .ا هستند خواهند آمدشیعیانمان که خالص در والی م و
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ِل ْبِن ُعَمَر، َقاَل «. ٣ ُبو َعْبِد الله: َعِن اْلُمَفضَّ
َ
ِإَذا َظَهَر اْلَقـاِئُم ِمـْن : َقاَل أ

ْرَبَعـَة َعَشـَر   َن ی، َبَعَث الله َمَعُه َسْبَعًة َوِعْشـرِ  ِت یْ َظْهِر ٰهَذا اْلبَ 
َ
َرُجـًال، ِمـْنُهْم أ

ـٌة   َوِمْن َقـْوِم ُموسـی): َتَعاَلی(َن َقاَل الله یذِ َرُجًال ِمْن َقْوِم ُموَسی، َوُهُم الَّ  مَّ
ُ
أ

ْصـَحاُب اْلَکْهـِف َثَمانِ ْعِدُلوَن یَ ْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه یَ 
َ
ٌة، َواْلِمْقـَداُد َوَجـاِبٌر َیـ، َوأ

ْنَصارِ 
َ
  .١»ُموَسی یُّ وَشُع ْبُن ُنوٍن َوِص یُ ، َوُمْؤِمُن آِل ِفْرَعْوَن، َو یُّ اْأل

هرگـاه قـائم از پشـت ایـن خانـه : فرمـود صـادق  امام«
. نفـر را مبعـوث کنـد ٢٧ظاهر شود، خداوند بـا او ] کعبه  [=

اند که  اینان  و چهارده نفر از آنان از قوم حضرت موسی هستند
ٌة   َوِمْن َقْوِم ُموسیخداوند دربارۀ آنان فرموده  مَّ

ُ
ْهُدوَن ِبـاْلَحقِّ َوِبـِه یَ أ

سـوی حـق  ه بـهکـی گروهـی هسـتند و از قوم موسـ( ْعـِدُلوَن یَ 
 ).نــدینما م مــیکــعــدالت ح  و بــه حــق  و ننــدک ت مــییهــدا

 جـابر انصـاری  و مقـداد  و اصحاب کهف که هشـت نفرنـد  و
  .»موسی وصیِّ نون،  بن یوشع  و فرعون مؤمن آل  و

نفر دارد که برخـی از قـوم  ٢٧روایت فوق داللت بر رجعت 
حاب برخی از اص و کهف اصحاب و هستند حضرت موسی

این رجعت هنگامی است که قـائم از پشـت خانـۀ  و .پیامبر
نـزد  و معلوم است قائمی که ظهورش از مکـه و کعبه ظهور کند

                                                 
 .٤٦٣همان، ص . 1
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اسـت، کـه روایـاتی نیـز بـر آن  خانۀ کعبه است امـام زمـان
 روایت یادشـده را روایـت ذیـل از امیرمؤمنـان. داللت دارد
الئـم کند که آن حضرت ضـمن سـخن از سـخن از ع تأیید می
  :فرمایند ظهور می

اِس فِ یَ ٌع، َوَال یٌع، َوَطاُعوٌن َشنِ یٌع، َوَمْوٌت َسرِ یَقْتٌل َفِظ « ٰذِلَك ِإالَّ  یْبَقی ِمَن النَّ
َماِء ِباْسِم َرُجٍل ِمْن ُوْلدِ  یَنادِ یُ ُثُلُثُهْم َو  ـی  یُمَناٍد ِمَن السَّ ـی یَ َوَتْکُثُر اآلَْفاُت َحتَّ َتَمنَّ

ْح 
َ
ا اُء اْلَمْو یَ اْأل ْهَواِل، یَ َت ِممَّ

َ
 یَ َفـ یْظَهـُر َرُجـٌل ِمـْن ِعْتَرِتـیَ ُثـمَّ ... َرْوَن ِمَن اْأل

ُ
ْمَأل

ْرَض ِقْسًطا َوَعْدًال َکَما ُمِلَئْت َجْوًرا َوُظْلًما 
َ
تِ یَ اْأل

ْ
ی َیـْح یُ َو   ُموَسـی  ا َقْوِم یَ ِه الله ِبَبَقایأ

َماُء َقْطَر  ْصَحاُب اْلَکْهِف َوُتْنِزُل السَّ
َ
ْرُض َنَباَتَهاَها َلُه أ

َ
  .١»َوُتْخِرُج اْأل

 َوبای شـنیع در آن زمـان خواهـد بـود و عیسر و عیمرگ شن«
منـادی از  و ماننـد  جـز ثلـث مـردم بـاقی نمی در این وقت به و

های زیـاد  آفت و تلفات. آسمان ندا کند به نام مردی از نسل من
از ننـد ک ه زنـدگان آرزوی مـرگ مـیکای  گونه رخ خواهد داد؛ به

 ار گـرددکبعد مردی از نسـل مـن آشـ... بینند هایی که می ترس
سـتم  و ه پر از جورکگونه  ند، همانکداد  و ن را پر از عدلیزم و

ــگرد ــد باق. دهی ــرای او بیخداون ــوم موســی را ب ــدۀ ق ــمان . اوردی
 آسمان باران خود را فروبـارد. ندکهف را برای او زنده ک اصحاب

  .»اندیاهش را بروین گیزم و
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سـپس  و این روایت نیز سخن از عالیم ظهور شده اسـت در
کـه  شده کـه آن حضـرت در زمـانی اشاره به ظهور امام زمان

داد  و برد، زمین را پر از عدل جامعه از مشکالت فراوان رنج می
 اسـت چنین خصوصـیاتی بـرای امـام زمـان و .خواهد نمود

 در ادامۀ این روایات، به رجعت اصحاب حضرت موسـی و
  .کهف در همین زمان اشاره شده است اصحاب و

ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل «. ۴ ْصـَحاِبَنا : َعِن اْلُمَفضَّ
َ
َذَکْرَنا اْلَقاِئَم َوَمـْن َمـاَت ِمـْن أ

ُبو َعْبِد اللهیَ 
َ
تِ  :ْنَتِظُرُه َفَقاَل َلَنا أ

ُ
َذا ا ٰهـیَ  :َقاُل َلهُ یُ فَ  ،َقْبِرهِ  یاْلُمْؤِمُن فِ  َی ِإَذا َقاَم أ

ُه  ْن َتْلَحَق ِبِه َفـاْلَحْق  ، َقْد َظَهَر َصاِحُبَك ِإنَّ
َ
 أ
ْ
ْن ُتِقـ ،َفِإْن َتَشأ

َ
 أ
ْ
ِإْن َتَشـأ  یَم ِفـیَو

ِقْم 
َ
َك َفأ    .١»َکَراَمِة َربِّ

سـخن از قـائم ] صـادق  نـزد امـام[عمر گویـد  بن مفضل«
انتظـار   و از اصـحابمان از دنیـا رفتـه که برخی این  و میان آوردیم به

هرگـاه قـائم قیـام کنـد، : فرمـود امام صادق. ددیدن او را داشتن
شـود کـه همانـا  بـه او گفتـه می  و آینـد به قبر مـؤمن می] مالئکه[

خـواهی بـه او ملحـق شـوی  اگـر می. صاحبت ظهور کرده است
  .»خواهی در کرامت پروردگارت بمانی بمان اگر می  و ملحق شو

انتظـار  صـادق واضح است قائمی را کـه اصـحاب امـام
است که در روایات به آنـان خبـر  اند امام دوازدهم هکشید می

                                                 
 .٤٥٩، ص الغیبة، حسنال طوسی، محمدبن. 1
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 روایــت داللــت بــر رجعــت بزرگــان از شــیعه و داده شــده بــود
بعید اسـت  و محمد دارد اصحاب ائمه در زمان ظهور قائم آل و

ویـژه  از رجعت خود ائمه باشد؛ به که رجعت اصحاب ائمه قبل
ک سـر کـه از خـا که در برخی روایات آمده است اولین کسی آن

  ١.است حسین آورد امام بیرون می
 خواهیم سالم که از خداوند می از این در دعای عهد، پس. ۵

 برسـاند عصر درود ما را به امام هادِی مهدی، حضرت ولّی  و
  :گوییم یاوران آن حضرت قرار دهد می و ما را از اصحاب و

ـیْ بَ  و ینِ یْ بَ   َحاَل   ِإْن   ُهَم اللّٰ «  ا،َجَعْلَتـُه َعَلـی ِعَبـاِدَك َحْتًمـ یذِ َنُه اْلَمْوُت الَّ
ْخِرْجنِ 

َ
دً  ،یفِ یْ َس  اَشاِهًر  ،یَکَفنِ  اُمْؤَتِزًر  یِمْن َقْبرِ  یَفأ َدْعـَوَة  اًیـُمَلبِّ  ،یَقَناتِ  اُمَجرِّ

اعِ    .٢»... یاْلَبادِ َو  اْلَحاِضرِ  یفِ  یالدَّ
 ه آن را بر بنـدگانت حتمـیکاو مرگی  و ان منیا اگر میخدا«
فن به خود ک. رونم آر از گورمیای حائل شد، پس ب همقرر داشت و
ان بـه نـدای آن یگو  زه برهنه، پاسخین و شر کشیدهیده با شمیچیپ

  .»...هیباد و خوانندۀ بزرگوار در شهر
خواهـد در  در این دعا نیز واضح اسـت کـه داعـی از خـدا می

گـوِی دعـوت آن  لبیـک  و رجعـت کنـد زمان ظهور امام زمـان
                                                 

  . ١٢٠ و ١١٧، ص مختصرالبصائرسلیمان،  بن حّلی، حسن. 1
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همان استداللی که در روایت قبل گفته شد، این  با. حضرت باشد
  .دعا نیز بر رجعت ائمه در عصر ظهور آن حضرت داللت دارد

  گانه توجیه روایات مهدیین دوازده

  رجعت ائمه: توجیه اول

ازجملۀ اعتقادات، کـه امـروزه تقریبـا جـزو مسـلمات شـیعه 
بـه  بیـت اهـل  و بازگشت پیـامبر  و است، مسئلۀ رجعت

تر نیز به بخشی از این روایـات کـه مفـاد آن  ه پیشدنیاست، ک
از امـام  پـس حسـین  امـام دسـت گیری حکومت به دست به

جاکه موضوع رجعـت از اسـرار  ازآن. بود اشاره کردیم زمان
اند،  کرده  آن را نزد همگان آشکار نمی  و بوده است بیت اهل

ده مهدی رود که روایاِت مربوط به آمدن دواز قویًا این احتمال می
ــس ــان پ ــام زم ــامبر از ام ــت پی ــه رجع ــاره ب ــۀ   و اش ائم

یا رجعت ائمه حتـی بـا   و باشد جز امام زمان به معصومین
از رحلـت از دنیـا، دوبـاره  که آن حضرت نیـز پـس امام زمان

ــرد ــد ک ــت خواهن ــی . رجع ــال را برخ ــن احتم ــای ــه   ـ ازجمل
انـد  برگزیده ـ  مختصربصائر الدرجاتسلیمان حّلی در  بن حسن

  .که به آن اشاره خواهیم کرد
اسـت فـراوان  رجعت ائمۀ معصـومین مثِبتروایاتی که 

آورِی ایـن  ای کـه کتـب مسـتقلی نیـز بـه جمـع گونه است؛ به
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نزدیـک بـه  بحـاردر  مجلسـی  عالمه ١.اند روایات پرداخته
از طـرح  پس  و است  باره گردآوری نموده دویست روایت دراین

  :گوید روایات می
 یال أظّنك ترتاب بعد مـا مّهـدت وأوضـحت لـك فـ یأنّ  یا أخیاعلم «

ع األعصـار، واشـتهرت یجم یها فیعة علیأجمعت الش یالقول بالرجعة اّلت
أشعارهم، واحتّجوا بهـا  یرابعة النهار، حّتی نظموها ف ینهم کالشمس فیب

ٰذلـك  یهم فـیع أمصارهم، وشـّنع المخـالفون علـیجم ین فیعلی المخالف
  .٢»کتبهم وأسفارهم یوأثبتوه ف

توضـیحاتی کـه  و از روایـاتی کـه آوردیـم بدان برادرم، پس«
کنم کسـی دربـارۀ رجعتـی کـه شـیعه بـر آن   دادیم، گمان نمـی

چون خورشید در وسط روز برای آنان اشکار  هم و اجماع نموده
حدی است که شیعیان آن  وضوح این مسئله به. است تردید کند

ــر مخالفــان  و را در قالــب شــعر درآورده ــه آن در همــه جــا ب ب
مخالفـان نیـز شـیعه را بـه ایـن جهـت تشـنیع  و احتجاج کرده

  .»اند کتبشان نوشته و آن را در مؤلفات و اند کرده
  :کنیم ذیًال به چند مورد از این روایات اشاره می

                                                 
نوشـتۀ شـیخ  اإلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعةتوان به کتاب  ازجمله می. 1

 .اشاره کرد حّر عاملی
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َخعِ «. ١ بِ  یِّ َعْن ُموَسی ْبِن َعْبِد الله النَّ
َ
اِلِث فِ  یَعْن أ اَرِة َیـلزِّ ا یاْلَحَسِن الثَّ

ْن َقاَل یَ اْلَجاِمَعِة، َوَساَق الزِّ 
َ
ْن  یَوَجَعَلنِ : اَرَة ِإَلی أ ْسـُلُك یَ ْقَتصُّ آَثـاَرُکْم، َو یَ ِممَّ

ُك یُ َرْجَعِتُکْم، َو  یُکرُّ فِ یَ ُزْمَرِتُکْم، َو  یْحَشـُر فِ یُ ِبُهَداُکْم، َو  یْهَتدِ یَ ُسُبَلُکْم، َو  َملَّ
ُف فِ یُ َدْوَلِتُکْم، َو  یفِ  ـُن ِفـیُ ِتُکْم، َو یَ َعافِ  یَشرَّ   یَمکَّ

َ
ـأ ُنـُه َغـًدا یْ اِمُکْم، َوَتَقـرُّ عَ یَّ

  .١»ِتُکْم یَ ِبُرْؤ 
خداوند مـرا از : فرمایند در زیارت جامعه می هادی امام«

 روند به راه شما می و کسانی قرار دهد که درپِی آثار شما هستند
در زمـرۀ شـما محشـور  و شـوند به هدایت شما راهنمایی می و

در دولت شـما  و گردند در هنگام رجعت شما بازمی و شوند می
عافیت شما مورد احترام  و در دوران آسایش و شوند قدرتمند می

فـردا  و یابنـد منزلت می و در دوران شما قدرت و گیرند قرار می
  .»گردد چشمانشان به دیدار شما روشن می

ا َمْن َلْم یْ لَ «: قال الصادق. ٢ ِتَنا َوَلْم ْؤِمْن بِ یُ َس ِمنَّ   .٢»ْسَتِحلَّ ُمْتَعَتَنایَ َکرَّ
از ما نیست کسی که به رجعت مـا اعتقـاد : صادق امام«

  .»ما را حالل نشمرد] ازدواج موقِت  [=متعه  و نداشته باشد
                                                 

ــه،  علی صــدوق، محمــدبن. 1 ؛ مجلســی، ٦١٥، ص ٢ ، ج مــن ال یحضــره الفقی
  .٩٢، ص ٥٣، ج بحاراألنوارمحمدباقر، 

ــه،  علی صــدوق، محمــدبن. 2 ؛ مجلســی، ٤٥٨، ص ٣  ، جمــن ال یحضــره الفقی
  .٩٢، ص ٥٣، ج بحاراألنوارمحمدباقر، 
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نَّ  یَوَلَقْد َکَتْبنـا ِفـ: َقْوُلهُ «: ّی تفسیر القّم . ٣
َ
ْکِر أ ُبـوِر ِمـْن َبْعـِد الـذِّ الزَّ

ْرَض 
َ
اِلُحوَن  َی ها ِعبادِ ِرثُ یَ اْأل ـَر الله َنبِ الصَّ ـ، َفَبشَّ ْهـَل بَ یَّ

َ
نَّ أ
َ
  ْمِلُکـوَن یَ ِتـَك یْ ُه أ

ْرَض، َو 
َ
نْ یَ اْأل ْعَداَءُهْم یَ ا َو یَ ْرِجُعوَن ِإَلی الدُّ

َ
  .١»ْقُتُلوَن أ

َوَلَقْد َکَتْبنا : فرماید در تفسیر قمی، ذیل این آیه که خداوند می«
ُبوِر ِمْن َبْعدِ  یفِ  ْرَض  الزَّ

َ
نَّ اْأل

َ
ْکِر أ اِلُحوَن  َی ِرُثها ِعبادِ یَ الذِّ زبور بعـد  در( الصَّ

] ومـِت کح[ام وارث   سـتهیبنـدگان شا مینوشـت] تـورات  [=ر کاز ذ
خداونـد بشـارت داده اسـت : آمـده اسـت )ن خواهنـد شـدیزمـ

شـوند،  زمین می] حکومت[یتت مالک ب که اهل پیامبرش را به این
  .»برند دشمنانشان را ازبین می  و گردند به دنیا بازمی

اِح یفِ «. ۴ ٍد اْلِحْم یَ َما َخَرَج ِمَن النَّ تِ یَ َعَلی َما َس  یِّ رِ یَ ِة ِإَلی ُمَحمَّ
ْ
ْشـَهُد : یأ

َ
أ

نَّ َرْجَعَتُکْم َحقٌّ َال َر 
َ
ُل َواآلِْخُر، َوأ وَّ

َ
ْنُتُم اْأل

َ
ُة اللِه، أ َك ُحجَّ نَّ

َ
ال ْوَم یَ َها، یَب فِ یْ أ
 .٢»ًرایْ ماِنها َخ یإِ  یماُنها َلْم َتُکْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل أو َکَسَبْت فِ یْنَفُع َنْفًسا إِ یَ 

یاسین که از ناحیـۀ مقدسـه صـادر  در زیارت سالم علی آل«
دهم  شهادت مـی: گوییم می شده است، خطاب به امام زمان

کـه  ایـن و آخـر هسـتید و شـما اول و که شـما حجـِت خـدایی
                                                 

ــراهیم،  بن قّمــی، علی. 1 باقر، ؛ مجلســی، محمــد٢٩٧، ص ٢، ج تفســیرالقّمیاب
  .١٠٢، ص ٥٣ ، ج بحاراألنوار

ــدبن. 2 ــی، احم ــاجعلی،  طبرس ــدباقر، ٤٩٤، ص ٢، ج احتج ــی، محم ؛ مجلس
  .١١٧، ص ٥٣ ، ج بحاراألنوار
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ن نیست؛ روزگاری که نفـع شکی در آ و رجعت شما حق است
نرساند ایمان کسی که از قبل ایمان نیاورده یا در ایمانش خیری 

  .»کسب نکرده است

  بزرگانی از شیعه: توجیه دوم

 مهــدّیینســخنی از امامـت  مهـدّیینکـدام از روایــات  در هـیچ
ه در برخـی نفـی نیـز شـده اسـت؛ بنـابراین کمیان نیامده، بل به
 از امـام زمـان گانـۀ پـس دوازده نمهـدّییتواند مقصـود از  می

 انـد بزرگانی از شیعه باشند که به درجات باالیی از ایمان رسیده
زمان بـا ظهـور  منصب هستند، یعنی هم و صاحِب مسئولیت و

گروهی از ـ اند  که حاکم مطلق جز امام زمان بهـ آن حضرت 
هـای جزئـی  بزرگان شیعه نیز ازجانب آن حضرت دارای والیت

در بالد مختلف ازسوی آن حضـرت مأموریـت ویـژه  و هستند
  .اند نایب آن حضرت و دارند

این برداشـت در صـورتی اسـت کـه َبعـدّیت را در روایـات 
َبعـدّیت زمـانی » ابعد القائم اثنی عشر مهـدیًّ «گوید  که می مهدّیین

جـز خـود آن حضـرت، کـه صـاحب منصـب  ندانیم؛ یعنی بـه
 ه به عنوان نایـب از سـویامامت هستند، مهدیانی نیز هستند ک

اگر َبعدّیت را زمـانی  و .آن حضرت والیت جزئیه بر بالد دارند
در عصـر  اند بعد از امـام زمـان بدانیم مهدیانی که از شیعیان
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ــد  ــته ان ــا بازگش ــه دنی ــه ب ــان ک ــوی امام ــه، ازس ــت ائم رجع
مؤیــد ایــن . والیــت جزئیــه دارنــد و منصــب هســتند صــاحب

 صـادق صـراحت امـام هبرداشت روایـت ذیـل اسـت کـه بـ
از شیعیان هستند کـه مـردم را  و امام نیستند مهدّیینفرمایند  می

روایـت . کننـد می بیـت شناخت حق اهل و دعوت به والیت
  :یادشده از این قرار است

بِ «
َ
ـدٍ :  ٍر َقاَل یَبِص  یَعْن أ ـاِدِق َجْعَفـِر ْبـِن ُمَحمَّ ا ْبـَن َرُسـوِل َیـ: ُقْلُت ِللصَّ

بِ  ، َسِمْعُت الله
َ
ُه َقاَل یِمْن أ نَّ

َ
: َفَقـاَل . ایًّ ُکوُن َبْعَد اْلَقاِئِم اثنا َعَشَر َمْهدِ یَ : َك أ

َما َقاَل  ُهْم َقـْوٌم ِمـْن ! ُقْل اثنـا َعَشــَر ِإَماًمـایَ ، وَلْم "ایًّ اثنا َعَشَر َمْهدِ "ِإنَّ َوٰلِکـنَّ
اَس ِإَلی مُ یَ َعِتَنا یِش    .١»َناَواالِتَنا وَمْعِرَفِة َحقِّ ْدُعوَن النَّ

عـرض  محمد بن جعفر صادق  ابوبصیر گوید به امام«
فرمـود  ای پسر رسول خدا، من از پدرتان شنیدم کـه می: کردم
همانا پدرم : امام فرمود. از قائم، دوازده مهدی خواهند بود پس

اینـان گروهـی از   و .نفرمود دوازده امام  و فرمود دوازده مهدی
شناخت حـق   و ی والیت ماسو شیعیان ما هستند که مردم را به

  .»کنند ما دعوت می
مؤید این روایت، که ممکن اسـت مقصـود از مهـدی امـاِم 
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از دیگـر روایـات اسـت؛ ازجملـه در  غیرمعصوم باشد، برخـی
 کننـد حنفیه امامـت را نفـی می بن از محمد باقر روایتی امام

  :مهدی بود که متن روایت این است و فرمایند او امام نبود می و
َبا َجْعَفٍر َعِن اْبِن اْلَحَنفِ : ٍر، َقاَل یْن َحَناِن ْبِن َسدِ عَ «

َ
ْلُت أ

َ
َهـْل َکـاَن : ةِ یَّ َسأ

ُه َکاَن َمْهدِ : ِإَماًما؟ َقاَل    .١»ایًّ َال، وٰلِکنَّ
حنفیـه  بن دربارۀ محمد باقر از امام: سدیر گوید بن حنان«

  .»خیر، لکن او مهدی بود: پرسیدم که آیا امام بود؟ فرمود
ممکن  مهدّیینکند که  وضوح اثبات می دو روایت یادشده به

کنـد کـه  خصوصًا روایـت اول تبیـین می و است غیرامام باشند
شیعیان هستند کـه دارای  از امام زمان پس مهدّیینمقصود از 

  .مرتبۀ امامت نیستند
ممکن است گفته شود توجیـه دوم، کـه دقیقـًا مفـاد  :اشکال

بود، در تنـافی بـا توجیـه اول  ادقص روایت ابوبصیر از امام
امـام  مهـدّیینکه  است، چون در روایت تصریح شده بود به این

که در توجیه اول گفتیم مقصـود  اند؛ درحالی از شیعیان و نیستند
  .کنند ائمه هستند که به دنیا رجعت می مهدّییناز روایاِت 

ممکن است روایت ابوبصیر را تقیـه بـدانیم،  :پاسخ اشکال
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کند، احتمـاًال در  سؤال می مهدّیینوقتی ابوبصیر درمورد  یعنی
انـد یـا بـه هـر  اند که امام از آنان تقیه کـرده مجلْس کسانی بوده

انـد،  نکرده ـکه از اسرار بوده است ـ دلیل دیگر اشاره به رجعت 
انـد کـه  شـیعه و اند آنان امام نیستند فرموده و اند بلکه تقیه کرده

ــه ائ ــراد را دعــوت ب ــان مــه میاف ــد؛ چن کــه نظــِر صــاحِب  کنن
. دربارۀ روایت یادشده حمل آن بـر تقیـه اسـت مختصرالبصائر

ــی را می ــدا روایت ــان ابت ــت  ایش ــر رجع ــت ب ــه دالل ــد ک آورن
سـپس ایـن روایـت را  و دارد از امام زمان پس حسین امام
  :گوید در مقام رفع تعارض میان این دو روایت می و آورده
ه اخـتالٌف، بـل یـس فیأّن علم آل محّمـٍد لـ ـهداه هداك الله ب ـاعلم «

 یرجعة األئّمة االثنـ یث عنهم جّمًة فینا أحادیصّدق بعًضا، وقد رویبعضه 
 یعن احتمال ٰهذا العلم الخاّص اّلذ  الضعف  السائل  من  عشر، فکأّنه عرف

من شاء من خاّصته، وتکـّرم بـه علـی مـن أراد مـن  ـسبحانه  ـخّص الله 
شـاُء َواللـُه ُذو اْلَفْضـِل یَ ِه َمْن یْؤتِ یُ ٰذِلَك َفْضُل الله : ما قال سبحانهته، کیّ بر

  .١»کفرینکر قلبه فیه فیصعب علیث ال یٍل حسٍن بحیفأّوله بتأو. ِم یاْلَعِظ 
کـه در علـم ـ خداوند تو را به هدایتش هدایت کنـد  ـبدان «
ییـد از آن برخی دیگر را تأ محمد اختالفی نیست، بلکه برخی آل
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گانـه وارد  روایات فراوانی دربـارۀ رجعـت ائمـۀ دوازده و کند می
اند که تحمل  دانسته کننده را می گویا امام حالت سؤال  و شده است

این علم خاص را ندارد، همان علمی که خداوند به خواصـی کـه 
گرامی داشـته اسـت بـه آن   و مورد عنایتش هستند اختصاص داده

ٰذِلـَك گونه که فرموده است  از خلقش، آنعلم آن را که اراده نموده 
ایـن فضـل خداونـد ( ِم یشاُء َواللُه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظـیَ ِه َمْن یْؤتِ یُ َفْضُل الله 

خداونـد صـاحب فضـل   و بخشد است که به هرکس بخواهد می
اند  به همین جهت، آن را به توجیِه زیبایی توجیه کرده). بزرگ است

  .»کافر شود  و در قلبش انکار کند که بر راوی سخت نیاید تا

  دیدگاه عالمان

ای  جز آنان به درجه نفِی امامانی به  و گانه موضوع امامت ائمۀ دوازده
 مهـدّیینیک از علمـای شـیعه از روایـات  از بداهت است که هیچ

بـه . داریـم ــ  غیراز ائمهـ چنین برداشتی نکرده که دوازده امام دیگر 
. انـد ل این روایات نیـز نپرداختـهتحلی و همین جهت، به تجزیه

دربـارۀ آن اظهـار  و از آنان این روایات را مطرح کرده تنها برخی
  .آوریم اند که ذیًال نظر آنان را می نظر کرده

  نظر عالمه مجلسی

  :گوید می مهدّییناز نقل روایات  پس بحاردر  مجلسی  عالمه
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: نیأحـد وجهـ لیـق التأویـان ٰهذه األخبار مخالفٌة للمشهور، وطریب«
وسائر األئّمة سـوی القـائم  یا النبیًّ عشر مهد یکون المراد باالثنیاألّول أن 

ع یـمان أّولها بجمیکون ملکهم بعد القائم، وقد سبق أّن الحسن بن سلیبأن 
  ن بعـضیمکـن الجمـع بـیًضـا یاألئّمة، وقال برجعة القائم بعد موته، وبه أ

کـون ٰهـؤالء یأن  یوالثـان. ملکـهمـّدة  یوردت فـ یاألخبار المختلفة اّلتـ
ن یزمـن سـائر األئّمـة اّلـذ ین للخلـق فـیاء القائم هادیون من أوصیّ المهد

ًضـا یاء واألئّمة أیاء األنبیخلو الزمان من حّجٍة، وإن کان أوصیرجعوا؛ لئّال 
  .١»علمی ـتعالی  ـحجًجا، والله 

راه تأویل آن ممکن  و روایات یادشده مخالف مشهور است«
مـراد از دوازده مهـدی، : اول: کی از این دو توجیه باشـداست ی
؛ به ایـن گونـه جز امام زمان سایر ائمه هستند، به و پیامبر

قـبًال گفتـیم کـه  و باشـد از امـام زمـان که حکومت آنان پس
گوید  می و سلیمان حّلی آن را توجیه به همۀ ائمه نموده بن حسن

بـا ایـن نظریـه  و نـدک از مرگ بـه دنیـا رجعـت می قائم نیز پس
توان جمع کرد میان برخی ازاخبـار  می] رجعت امام زمان [=

. مختلــف کــه دربــارۀ مــدت حکومــت آن حضــرت وارد شــده
باشند که هادیـان  اوصیای امام زمان مهدّیینمقصود از  :دوم
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گردنـد، تـا زمـاْن  اند در زمان سایر ائمه که بـه دنیـا بازمی خلق
کـه [ائمـه نیـز  و اوصـیای انبیـاخالی از حجت نباشد؛ هرچند 

کـه [دانـد  خداوند مـی و حجج الهی هستند،] کنند رجعت می
  .»]مقصود از این روایات چیست

  نظر شیخ مفید

  :گوید می ارشاددر کتاب  شیخ مفید
َوا  َبْعَد َدْوَلِة اْلَقاِئِم   َس یْ َولَ « َحٍد َدْوَلٌة ِإالَّ َما َجاَءْت ِبِه الرِّ

َ
 اِم ُوْلِدهِ یَ ُة ِمْن قِ یَ ِأل

ُه ذٰ  َباِت و َلْم َتِرْد ِبِه َعَلی اْلَقْطِع و ،ِلَك ِإْن َشاَء اللَّ َوا� ،الثَّ ْکَثـُر الرِّ
َ
ـُه َلـْن   اِت َیـَوأ نَّ

َ
أ

ِة ِإالَّ َقْبَل اْلقِ هٰ  یُّ َمْهدِ  َی ْمِض یَ  مَّ
ُ
ْرَبعِ یَ ِذِه اْأل

َ
 َهـا اْلَهـْرُج یُکـوُن فِ یَ  اْوًمـیَ َن یاَمِة ِبـأ

ْمَواِت ُخُر   َعَالَماُت َو 
َ
اَعِة ِلْلِحَساِب یَ قِ َو  وِج اْأل   .١»اْلَجَزاِء و اُم السَّ

چه از قیام فرزنـدان آن  و بعداز دولت قائم دولتی نیست مگر آن«
ــد بخواهــد آن را ــر خداون ــده اســت؛ اگ  .حضــرت در روایــت آم

اکثـر روایـات   و یقینی این موضـوع وارد نشـده  و صورت قطعی به  و
رود مگر چهل روز   این امت از دنیا نمی داللت بر این دارد که مهدِی 

مـرج عالمـاتی ماننـد بیـرون   و از روز قیامت که در آن ایام، َهْرج قبل
  .»جزا خواهد بود  و برپایِی قیامت برای حساب  و آمدن مردگان
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از امـام  بودِن دولتـی پـس صورت احتمالی، به مفید شیخ
در  و ردهرا پذیرفته؛ اما بحث امامت آنان را مطـرح نکـ زمان

که بـا  پایان، با ذکر این جمله که اکثر روایات داللت دارد بر این
یابد، این نظریـه را تـرجیح  دنیا پایان می حکومت امام زمان

اند ظـاهرًا ایـن  که ایشان این نظریه را پذیرفته علت این. دهد می
انـد یـا اظهـار چنـین  است که ایشـان رجعـت را قبـول نداشـته

  .اند دانسته  نمیاعتقادی را مصلحت 

   نظر شیخ حّر عاملی

در یکی از فواید ایـن  فوایدالطوسیةدر کتاب  شیخ حّر عاملی
  :گوید می و پرداخته مهدّیینکتاب به روایات 

اعلـم أّنـه قـد ورد . عشــر یعشر بعد االثنـ یث االثنیحد: ٣٨الفائدة «
تعّرض یولم  خلو من غرابٍة وإشکاٍل،یبعض األخبار، وهو ال  یٰهذاالمضمون ف

مکـن اعتقـاده جزًمـا یاآلن، وال  یحضـرنیله أصحابنا إّال النادر منهم علی ما 
زه احتماًال علی وجه ین، بل تجویقیصل إلی حّد الیقطعًا؛ ألّن ما ورد بٰذلك لم 

من کثرة معارضـه، وبالجملـة  ـ  إن شاء الله تعالی ـ یأتیاإلمکان مشکٌل؛ لما 
  .»ّقق وتظهر قّوته علی معارضهتحیفهو محّل التوقف إلی أن 

  :قولیو مهدّیینتطّرق الشیخ الحّر إلی روایات الیثّم 

ن؛ لکثـرة معارضـاتها، فـإّن یقـیر موجبـٍة للعلـم والیـات غیٰهذه الروا«
حصـر األئّمة  یحٌة فیحة المتواترة صریات الصحیث المعتبرة والروایاألحاد
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اء واألئّمـة والخلفـاء، یصـعشـر منهم خاتم األو یعشر، وإّن الثان یاثن یف
ه یراد بعض ما أشرنا إلیإ یولو شرعنا ف... بقی بعده أحٌد من الخلقیوإّنه ال 

جـب یل یـلطال الکالم، وحصلت السآمة والملل، ومثل ٰهذا المطلب الجل
ف ورد مـن یـنا، فکیر وجوب اعتقاده علیتواتر األخبار به کأمثاله، علی تقد

دنا یّ وقـد نقـل عـن سـ! ها؟یالقّوة المشار إل ٍق شاذٍّ وورد معارضه بٰهذهیطر
المرتضـی أّنه جّوز ٰذلك علی وجه اإلمکان واالحتمال، وأّنه قـال ال نقطـع 

قومـون یبقـی بعـده أئّمـٌة یجـوز أن ی، بل ّی ف عند موت المهدیبزوال التکل
ة؛ یّ عشـر یة باالثنیخرجنا ٰهذا من التسمین ومصالح أهله، وال یبحفظ الد
هم فانفردنـا یا، ودللنا علیً اًنا شافینا ٰذلك بیّ أن نعلم إمامتهم، وقد بألّنا کّلفنا 
  .١»رنایبٰهذا عن غ

بدان که روایاتی . از اثناعشر حدیث اثناعشر پس: ٣٨فایدۀ «
از دوازده امـام، دوازده مهـدی  که پس[به این مضمون وارد شده 

 .اشـکال نیسـت و این روایات خـالی از غرابـت و ]خواهند بود
جـز انـدکی بـه آن  گونه که در خـاطر دارم، بـه حابمان، آناص و

قطعـی  و توان به این روایات اعتقـاد جزمـی  نمی و .اند نپرداخته
حـدی نیسـت کـه  باره وارد شـده بـه چه دراین پیدا کرد، چون آن

صـورت امکـان  دانستِن آن نیز بـه موجب یقین شود؛ بلکه جایز
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ثرت روایـاتی کـه چه خواهد آمد از ک جهت آن مشکل است؛ به
بنابراین این مسئله محل توقف است تـا . با آن در تعارض است

  .»قوت آن بر معارضش آشکار شود و که محقق شود زمانی
: گویـد می و را نقـل کـرده مهـدّیینسپس شیخ حّر روایـات 

جهـت کثـرت  یقـین نیسـت، بـه و این روایـات موجـب علـم«
روایـات  و تبرروایاتی که با آن معارض است، چون احادیث مع

که ائمه منحصـر در دوازده  متواتر صریح است در این و صحیح
 خـاتم امامـان و دوازدهمی از ایشـان خـاتم اوصـیا و نفر است

کـس از خلـق بـاقی  از او هـیچ که پـس این و .خاتم خلفاست و
چه اشاره کـردیم بپـردازیم،  از آن اگر به ذکر برخی و ...ماند  نمی

 .خستگی خواهد شد و موجب مالل و انجامد طول می سخن به
، بر فرض لزوم ]مهدّییناعتقاد به  [=مثِل چنین مطلب بزرگی  و

چـون مـوارد مشـابه آن،  اعتقاد ما بـه آن، واجـب بـود کـه، هـم
پس چگونه است که . روایات متواتری دربارۀ آن وارد شده باشد

که اشاره کردیم  گونه همانـ معارض آن  و ازطریق شاذ وارد شده
مرتضی نقل شده اسـت کـه وی   از سید  و قوت وارد شدهبا این ـ 

گفته است مـا بـه زوال   و احتمال  و صورت امکان تجویز نموده به
قطع نداریم، بلکه جایز است  مهدی  از موت امام تکلیف پس

مصـالح   و امامانی بعداز آن حضرت باقی بمانند که به حفظ دین
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گذاری به اثناعشری  از نام چنین چیزی ما را  و اهل دین قیام نمایند
ما آن را   و کند، چون ما موظفیم که امامت آنان را بدانیم  خارج نمی

هـا راهنمـایی  سـوی آن و دیگـران را بـه  و به بیان کافی تبیین کـرده
  .»ایم ایم، به همین جهت از دیگران ممتاز شده کرده

  محمد صدر نظر سید

هـا ی، وفّی ، بـل بعـد المهـدّی س اآلن کالمنا حول الخالفـة بعـد النبـیول«
ن یتـوّلی بعـده أوالده اّلـذیأّنـه : األطروحة األولـی: احتماالن أو أطروحتان

بنفسـه ونـّص علـی  ّی ن، قـد رّبـاهم المهـدیاء صالحیکونون بدورهم أولی
األطروحة . خ ما بعد الظهوریتار یخالفتهم أمام المجتمع، کما قّربنا ٰذلك ف

اة یآباؤه األئّمة المعصومون، ورجوعهم إلی الحتولی األمر بعده یأن : ةیالثان
عهم أو بعضـهم، وإّمـا یإّما جم ّی حکموا العالم بعد المهدیبعد الموت ل

ومئٍذ، وإّما یالحکمة  یبهم السابق، کما تقتضیث ترتیبشکٍل مشّوٍش من ح
، وبعـده ّی ر وهو اإلمام الحسن العسکریبدأ من األخی یعنی. بشکٍل مقلوٍب 

س لنا أن نجـزم بصـّحة األطروحـة األولـی یول. ، وٰهکذایالهادأبوه اإلمام 
اة بعد یعود اإلنسان للحیٍة الستبعاد أن یّ ٍة مادّ ینشأ ٰذلك من زاویا، وإّنما یًّ نید

هـو صـّحة  ــمذهبنا علـی األقـّل  یف ـواآلن فإّن مقتضـی القاعدة . موته
: الوجـه األّول: یلیة بالخصوص؛ لعدة وجوٍه نذکر منها ما یاألطروحة الثان

ر یبـأم األرض داّبـةر یمن تفسـ یأتیعلی ما سوف . میموافقتها للقرآن الکر
ر یـنـتج أّن عـودة األئّمـة ورجعـتهم ثابتـٌة إجمـاًال؛ ألّن أمین، إذن یالمؤمن
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الوجـه . رجعـون ولـو برجوعـهیإّنهـم : کون لنا أن نقولیف. ن منهمیالمؤمن
ات الرجعة تـدّل علـی یّن أغلب رواضٌة عندنا، فإیاٌت مستفیأّنها روا: یالثان

رهم فهو األقّل کمـا هـو یتعّرض لرجعة غی یوأّما ٰذلك القسم اّلذ. رجعتهم
أّن : الوجـه الثالـث. س باإلمکان اآلن استعراضـهایواضٌح لمن راجعها، ول

تأّکـد مـن یتعّمـق ویأّن المجتمـع  خ ما بعد الظهـوریتار یه فیالمستدّل عل
. بالتنازل یبدأ بعد وفاة اإلمام الهادیال أّنه . ًجایمان تدریة واإلیث الهدایح

القسـم  یًضا لما قلنـاه فـیوٰهذا موافٌق أ. ةیّ ستمّر بالتصاعد واألهّم یبل هو 
وإذا کان األمر کٰذلك . فّکریة، کما هو واضٌح لمن یّ األّول من الرجعة المعنو
دٍة متنازلٍة، بـل ایتها، ال إلی قیّ زداد عمقها وأهّم یادٍة یاحتاج المجتمع إلی ق

ومن الواضح أّننا لو قلنا باألطروحـة . ٍة کما هو واضٌح یادٍة متساویوال إلی ق
ٍر بـل یًة علـی أقـّل تقـدیادة متسـاویلکانت الق ّی األولی للحکم بعد المهد

تهم المعّمقـة بعـد یتـوّلی تـربی یمتنازلًة؛ ألّن ٰهؤالء الحّکـام مـن هـو اّلـذ
 یرّبـی ّی األمر أّن المهد یتعالی؟ فکّل ما فمن رجال الله سبحانه و ّی المهد
ة کّلمـا یـومـن الواضـح أّن الترب. بعده، وٰهکـذا یربّ یبعده ومن بعده  یاّلذ

مکن أن تقوی وتتأّکد یوال . ضعفت وأسفت ّی سـیتباعدت عن المصدر الرئ
هو أمـٌر . ٍر بل متنازلةً یًة علی أقّل تقدیادًة متساویکما قلنا من أّنها ستکون ق

ة بعد ما تّم البرهان علی تصاعد المجتمـع، یّ الحکمة اإلٰله یمحتمٍل فر یغ
 یومن الواضـح أّنـه مـع التسـاو. رٍ یا من قبل قائٍد جدیته العلیوضرورة ترب

ف وهـو یـکون ضرر الحـاکم أکثـر مـن نفعـه، کیس ـ فضًال عن التسافل ـ
ه، وقولـه یـف ّی سـیر الرئیرجع التدبیه یالعاّم للمجتمع، وإل ّی الشرع) ّی الول(
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دة ّیـادة المعصـومة المؤیإذن فال بّد أن نرجع إلی الق! ء؟یکّل ش یالفصل ف
ن یکـون إّال بالرجعـة؛ لعـدم تـوّفر معصـومیوٰذلـك ال . د الله المباشـرییبتأ

ومئـٍذ یرهم السـتالم الحکـم یـن بالـذات غیکما أّن وجود معصـوم. سواهم
المجتمع  ینتهی �ن یصومإذن بأئّمتنا المع. قل به أحٌد یخالف الضرورة، ولم 

فهـم . صـدر اإلسـالم یمانه، کما بـدأ بهـم فـیته وإیإلی أوج ترب ّی اإلسالم
ده الشعر المنسوب إلی أحـدهم سـالم یؤیة، ویاألّول واآلخر من ٰهذه الناح

  .١»آخر الدهر تظهر یودولتنا ف: هیقول فی یهم اّلذیالله عل
سـخن   و نیسـت از پیامبر اکنون سخن ما در خالفِت بعد«

بـاره دو  درایـن  و اسـت مهدی  از امام خالفِت بعد  و در امامت
  .نظریه مطرح است  و احتمال

کــه در   ـاز آن حضــرت، اوالد آن حضــرت  پــس: نظریــۀ اول
دار  عهدهـ اند  یافتۀ آن حضرت تربیت  و اند صالحان  و جایگاه اولیا

امام به خالفت آنـان در مألعـام تصـریح   و خالفت خواهند شد
 تـاریخ مـا بعـد الظهـورکه این نظریه را در کتـاب  ؛ چنانکند می

از آن  کــه متــولِی امــر خالفــت پــس ایــن: نظریــۀ دوم. برگزیــدیم
کـه بـه [هسـتند  حضرت، پدران آن حضرت، ائمۀ معصومین

از مـرگ بـه زنـدگانِی ایـن  رجوع آنان پس  و ]کنند دنیا رجعت می
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وند؛ حـاکم شـ مهـدی  از امـام دنیا به این جهت است که پس
بـه  صورت نامنظم نسبت از آنان خواه به خواه تمامِی آنان یا برخی

یـا   و گونه که در آن زماْن حکمت اقتضا کنـد ترتیب قبلِی آنان؛ آن
صورت وارونه، یعنی ابتدا از آخرین خواهـد بـود کـه حضـرت  به

 ،هادی  از آن حضرت، پدرشان، امام پس  و هستند عسکری
 ازنظر دینـی نظریـۀ اولـی را تأییـد کنـیم توانیم  ما نمی. چنین هم  و
تأیید است که بگوییم بازگشت انسان بـه  تنها از زوایۀ ماّدی قابل  و

چون رجعـت اسـتبعاد  بنابراین[از مرگ استبعاد دارد  زندگانِی پس
گوییم مقتضـای  اکنون می]. تواند مطرح باشد دارد، نظریۀ اول می

حِت خصـوِص صــ حداقل بر مبنـای مـذهب خودمـان  ـقاعده 
جهت وجوهی متعدد که ذیًال برخی را یـادآور  نظریۀ دوم است، به

چه بعـدًا  بودن آن با قرآن کریم بنابه آن  موافق: وجه اول. شویم می
. االرض بـه امیرمؤمنـان تفسـیر شـده اسـت خواهد آمد کـه دابـة
] بـه دنیـا[رجعت آنان   و گیریم که بازگشت ائمه بنابراین نتیجه می

توانیم  پس می. ت است، چون امیرمؤمنان از آنان استاجماًال ثاب
وجـه . کنند هرچند به رجعت آن حضرت بگوییم آنان رجعت می

اغلـب روایـات   و روایات رجعـت درحـدِّ استفاضـه اسـت: دوم
بخشی از روایـاتی کـه . دارد داللت بر رجعت ائمۀ معصومین

ایـن مـدعا بـرای   و غیرایشان دارد کمتـر اسـت داللت بر رجعت
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مجال طـرح آن اکنون   و کننده به این روایات واضح است مراجعه
بر ایـن مطلـب  الظهور  بعد  ما  تاریخ در کتاب: وجه سوم. نیست

صـورت  ایمـان بـه  و استدالل کردیم کـه جامعـه ازنظـر هـدایت
از  کـه پـس نـه ایـن  و تر خواهد شـد رفته پیش  و تر تدریجی عمیق

شـد، بلکـه مسـتمرًا رو آمدن با  پایین  و رو به تنازل مهدی  امام
این نیز موافق اسـت بـا   و یافتن خواهد بود  اهمیت  و به باال رفتن

که این مطلب  چه در بخش اول از رجعت معنوی گفتیم؛ چنان آن
گونـه  حـال کـه ایـن. که در آن تفکر کنـد واضح است برای کسی

نیـاز بـه ] ترقـی اسـت  و تدریج رو بـه تکامـل و جامعه به[است 
رهبرانـی کـه   و نه امامان  و تر دارد عمیق  و تر نی مهمرهبرا  و امامان
ایـن   و ]بـا رهبـران قبـل[نه رهبرانی که مساوی باشند   و ترند پایین

گونه که واضح است، اگـر نظریـۀ اول  همان. مطلب واضح است
از آن حضرت بپذیریم، رهبرِی جامعه حداقل  را در حکومِت پس

بـه ایـن دلیـل کـه چـه . تر بلکه پایین  و مساوی با قبل خواهد بود
از حضـرت  کسی از مـردان الهـی متـولِی تربیـِت حاکمـاِن پـس

 حـداکثر ایـن اسـت کـه امـام زمـان  و خواهد بود؟ مهدی
بـه همـین   و بعدی نفـر بعـد را  و از خود را تربیت کند مهدِی پس

معلوم اسـت کـه تربیـت هرچـه از مصـدر   و شکل تا آخرین نفر
 تـر خواهـد شـد سسـت  و رتـ اولیه خود فاصـله بگیـرد، ضـعیف
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گونـه کـه گفتـیم، حـداقل  همـان و ،تر باشد قویامکان ندارد که   و
که برهـان آوردیـم بـر  از آن پس. خواهد بود تر بلکه پایین  و مساوی

ازسـوی رهبـری الیـق   و که اجتماع باید رو به تصـاعد باشـد این
باالترین تربیت را نیاز دارد، چنین احتمـالی کـه رهبـرِی جامعـه 

معلوم   و .تر باشد منتفی خواهد بود یا حتی پایین  و ی با قبلمساو
ضـرر حـاکم  ــ  تر بـودن تا چه رسد به پایین  ـاست که با تساوی 

تر از نفعش خواهد بود؛ چراکه او ولیِّ شـرعِی مطلـق بـرای  بیش
 های راهبردی در امـور شـرعی بـا اوسـت تصمیم  و جامعه است

؛ بنـابراین بایـد همـۀ امـور اسـتالخطـاب در  سخن او فصل  و
صـورت مسـتقیم مؤیـد بـه  بازگردیم به رهبری معصـوم کـه بـه

چنین چیزی جز با رجعت محقـق نخواهـد   و تأییدات الهی باشد
وجود معصـومانی جـز   و شد، چون معصومانی غیرایشان نداریم

دست گیرند، خالف  آنان، که بخواهند در آن روزگار حکومت را به
بنـابراین امامـان . نشـده اسـتکسی به آن قایـل   و ضرورت است

رسانند،  ایمان می  و جامعۀ اسالمی را به اوج تربیت معصومین
از  پـس. که شروع آن در صدر اسالم توسط ایشان بوده است چنان

شعر منسوب به یکی از   و .هم آخر  و اند این جهت ایشان، هم اول
 و دولـت مـا در(آخر الدهر یظهـر  یودولتنا ف"گوید  معصومین که می

  .»همین مطلب است مؤید ")پایان روزگار ظاهر خواهد شد
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  مهدّیینروایات 
هرکـدام از  و خواهیم پرداخت مهدّیینذیًال به روایات مربوط به 

  .متن بررسی خواهیم کرد و ها را ازجهت سند آن

  روایت اول

بِ «
َ
ْخَبَرَنا َجَماَعٌة َعْن أ

َ
  ،یِّ اَن اْلَبَزْوَفـرِ یَ ْف ْبـِن ُسـ یِّ ِن ْبِن َعلِ یْ َعْبِد الله اْلُحَس  یأ

ْحَمـَد ْبـِن یْ ْبِن اْلُحَس  یِّ اْلَعْدِل، َعْن َعلِ  یِّ ْبِن ِسَناٍن اْلَمْوِصلِ  یِّ َعْن َعلِ 
َ
ِن، َعـْن أ

ِد ْبِن اْلَخلِ  ْحَمَد اْلِمْصـرِ یُمَحمَّ
َ
ـِه اْلَحَسـِن ْبـِن یِّ ِل، َعْن َجْعَفِر ْبِن أ ، َعـْن َعمِّ

بِ یٍّ َعلِ 
َ
 ی، َعْن أ

َ
بِ  یبِ ِه، َعْن أ

َ
ٍد، َعْن أ بِ یَعْبِد الله َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِه یـِه اْلَباِقِر، َعْن أ

ِفَناِت  یذِ  بِ یِد اْلَعاِبدِ یِّ َس   الثَّ
َ
کِ یْ ِه اْلُحَس یَن، َعْن أ ِه  یِّ ِن الزَّ بِ یالشَّ

َ
مِ یـِد، َعْن أ

َ
ِر یـِه أ

: یٍّ َها َوَفاُتُه ِلَعِلـیَکاَنْت فِ  یَلِة اّلتیْ اللَّ  یفِ  َقاَل َرُسوُل الله: َقاَل  َن یاْلُمْؤِمنِ 
ْحِضـْر َصِح یَ 

َ
َبا اْلَحَسِن، أ

َ
 َرُسوُل الله َوِص یا أ

َ
ْمَأل
َ
ـی اْنَتَهـی یَّ َفًة وَدَواًة َفأ َتُه، َحتَّ

ُه َس ، یُّ ا َعلِ یَ : ِإَلی ٰهذا اْلَمْوِضِع َفَقاَل  اْثَنا َعَشَر ِإَماًمـا، وِمـْن  یُکوُن َبْعِد یَ ِإنَّ
ْنَت  ا،یًّ ا َعَشـَر َمْهِد َبْعِدِهْم اْثَن 

َ
ُل اِالْثنَ  یُّ ا َعلِ یَ َفأ وَّ

َ
اَك اللـه  یأ  ــَعَشَر ِإَماًما، َسمَّ

مِ یًّ َسَماِئِه َعلِ  یفِ  ـَتَعاَلی 
َ
دِّ یَر اْلُمْؤِمنِ یا اْلُمْرَتضَـی وأ ْکَبَر واْلَفـاُروَق یَن والصِّ

َ
َق اْأل

ُموَن َواْلَمْهدِ 
ْ
ْعَظَم واْلَمأ

َ
َحـٍد َغ ، َفَال َتِص یَّ اْأل

َ
ْسَماُء ِأل

َ
 یُّ ا َعِلـَیـ  ِركْیـحُّ ٰهذه اْأل

ْنَت 
َ
ْهِل بَ  ییِّ َوِص أ

َ
َها َلقِ  یَعَلی ِنَسائِ  و ِتِهْم یِّ مَ  و ِهْم یِّ َح  یتِ یْ َعَلی أ تَّ  یْتِنـیَ َفَمْن َثبَّ

َنا َبرِ  و َغداً 
َ
ْقَتَها َفأ َرَهـا ِفـ و  یٌء ِمْنَها َلْم َتَرِنـ یَمْن َطلَّ

َ
 اَمـةیَ ْلقِ َعْرَصـِة ا یَلـْم أ

ْنَت َخلِ  و
َ
تِ  یَفتِ یأ مَّ

ُ
ْمَها ِإَلـی اْبِنـ� یِمْن َبْعدِ  یَعَلی أ  َی َفِإَذا َحَضَرْتَك اْلَوَفاُة َفَسلِّ
ْمَها ِإَلی اْبنِ یُ اْلَوَفاُة َفلْ   َفِإَذا َحَضَرْتهُ   اْلَحَسِن اْلَبرِّ اْلَوُصوِل  ِه یْ اْلُحَس  َی َسلِّ ِد یِن الشَّ

کِ  ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه َسـیُ اْلَوَفـاُة َفلْ   َفِإَذا َحَضَرْتهُ  اْلَمْقُتوِل  یِّ الزَّ  یَن ذِ یِد اْلَعاِبـدِ یِّ َسـلِّ
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ِفَناِت َعلِ  ـٍد اْلَبـاِقِر َفـِإَذا یُ اْلَوَفـاُة َفلْ   َفِإَذا َحَضـَرْتهُ  یٍّ الثَّ ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه ُمَحمَّ َسـلِّ
ْمَها ِإَلــی اْبِنــِه َج یُ اْلَوَفــاُة َفلْ   َحَضــَرْتهُ  ــاِدِق َفــِإَذا َحَضــَرْتهُ َســلِّ اْلَوَفــاُة   ْعَفــٍر الصَّ

ْمَها ِإَلی اْبِنِه ُموَسی اْلَکاِظِم َفِإَذا َحَضَرْتهُ یُ َفلْ  ْمَها ِإَلی اْبِنِه َعلِ یُ اْلَوَفاُة َفلْ   َسلِّ  یٍّ َسلِّ
َضا َفِإَذا َحَضَرْتهُ  َق یُ اْلَوَفاُة َفلْ   الرِّ ٍد الثِّ ْمَها ِإَلی اْبِنِه ُمَحمَّ قِ َسلِّ   َفِإَذا َحَضـَرْتهُ  یِّ ِة التَّ

ْمَها ِإَلی اْبِنِه َعلِ یُ اْلَوَفاُة َفلْ  اِصِح َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َفلْ  یٍّ َسلِّ ْمَها ِإَلی اْبِنـِه یُ النَّ َسلِّ
ـٍد اْلُمْسـیُ اْلَحَسِن اْلَفاِضِل، َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة َفلْ  ْمَها ِإَلی اْبِنِه ُمَحمَّ َتْحَفِظ َسلِّ

ٍد، َفٰذِلَك اْثَنا َعَشـَر ِإَماًمـا،  ُکـوُن ِمـْن َبْعـِدِه اْثَنـا َعَشـَر یَ ُثـمَّ ِمْن آِل ُمَحمَّ
بِ یُ َفلْ ) َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاةُ (ا، یًّ َمْهِد  ِل اْلُمَقرَّ وَّ

َ
ْمَها ِإَلی اْبِنِه أ َلُه َثَالَثُة   َن یَسلِّ

َسامِ 
َ
بِ  یاْسٌم َکاْسِم  َی أ

َ
اِلـُث یواْسِم أ ، وُهَو َعْبُد الله وأحمد، واِالْسـُم الثَّ

ُل اْلُمْؤِمنِ  یُّ اْلَمْهِد  وَّ
َ
  .١»َن یُهَو أ

روایـت کـرده کـه آن  از رسـول خـدا امیرمؤمنان علی«
: فرمـود حضرت در همان شبی که رحلتش واقع شد، به علـی

 حضـرت رسـول اکـرم  و .دواتـی بیـاور  و ای اباالحسن، کاغذ
جـا رسـید  نوشت تا بدین می علی  و ال فرمودوصیت خود را ام

ها دوازده مهدی  بعداز آن  و بعداز من دوازده امامیا علی، : که فرمود
خداوند تو را در   .پس تو، یا علی، اولین دوازده امام هستی. هستند

علـی مرتضـی، امیرالمـؤمنین، : هـا نامیـده اسـت نام  اینآسمان به 
کـس غیـراز تـو  هـیچ  و مهـدی  و صدیق اکبر، فاروق اعظم، مأمون،
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 ــای علی، تو وصیِّ من بر خانـدانم  .صالحیت این اسامی را ندارد
ها را کـه  هرکدام از آن .نیز وصیِّ بر زنانم هستی  و ـ  ها زندۀ آن  و مرده

هرکدام   و بیند تو به همسری من باقی گذاری، فردای قیامت مرا می
 بینـد ت مـرا نمیوقـ هـیچ  و را که طالق دادی من از او بیزار هستم

از مـن  تـو پـس  و .من نیز او را در صحرای قیامت نخـواهم دیـد  و
هرگاه زمان وفاتت رسـید، آن . جانشین من بر امتم هستی  و خلیفه

َوصـول ] نیکوکـار  [=کـه بـرِّ  ــرا به فرزندم حسن ] خالفت  [= را
هرگـاه او   و واگذار کـن ـاست ] کننده بین خویشان بسیار پیوند  (=

 واگذار کنـد  را به فرزندم حسین زکیِّ شهیِد مقتول د آنوفاتش رسی
حسین رسید، آن را به فرزندش سیدالعابدیِن   هرگاه هنگام وفات  و
هرگاه هنگام وفات   و علی واگذار کند] ها صاحب پینه[الّثفنات  ذو

چـون   و بـاقرالعلم واگـذار کنـد او رسد، آن را به فرزندش محمـِد 
چـون   و دش جعفِر صادق واگذار کندوفات او رسد، آن را به فرزن

جعفـِر کـاظم واگـذار  بن وفات او فرارسد، آن را به فرزندش موسی
الرضا واگـذار  چون وفات او فرارسد، آن را به فرزندش علی  و کند
چون وفات او فرارسد، آن را به فرزندش محمِد تقی واگـذار   و کند
ناصـح  چون هنگام وفات او رسد، آن را بـه فرزنـدش علـِی   و کند

چون وفات او رسد، آن را به فرزندش حسـِن فاضـل   و واگذار کند
کـه  ــچون وفات او برسد، آن را به فرزندش محمد   و واگذار کند

ها دوازده امـام  این  و کند تسلیم می ـمحمد است  شدۀ از آل ذخیره
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کـه  پـس وقتی. سپس بعداز ایشـان دوازده مهـدی اسـت. هستند
 سـپارد است می ندش که اولین مقربینوفات او رسید آن را به فرز
نـام دیگـرش   و یک نامش مانند نام من،: که برای او سه نام است

نـام سـومش   و احمد هسـتند،  و ها عبدالله آن  و نام پدر من است
  .»او اولین مؤمنین است  و مهدی است

  سند روایت اول

بـن  بن علی جز راوی اول که حسین تمامِی راویان این حدیث، به
َبَزْوَفری است، همگـی ضـعیف هسـتند کـه ذیـًال بـه آن سفیان 

  .پردازیم می
  سنان الموصلی العدل بن علی

شده مهمل است، یعنی در کتب رجال چنین فردی مطـرح  راوی یاد
میـان  بـه ــ  چه بـه بـدی  و چه به خوبیـ سخنی از او   و نشده است

عدل، که در  کلمۀ  و الحال است بنابراین وی مجهول ١نیامده است؛
آقای خـویی در . ادامۀ اسم وی آمده، داللت بر توثیق وی ندارد

  :گوید دربارۀ وی می معجم رجال الحدیث
ل، وروی یروی عن أحمد بن محّمٍد الخل: العدل ّی بن سناٍن الموصل ّی عل«

. الکـالم علـی الواقفـة یف بةیالغکتاب  یخ فی، ذکره الشیٍّ عل  ن بنیعنه الحس
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ثـّم إّن کلمـة . ٩۶ص  ی، کما صّرح به فّی البزوفر، هو یٍّ ن بن علیالحس: أقول
وصـف بهـا بعـض یخ الصدوق کان یمشا یظهر من ذکرها فیعلی ما " العدل"

  .١»کون الرجل من العاّمةیبعد أن یعلماء العاّمة، فال 
بـن  بـن محمـد وی از احمـد: بن سنان موصـلی عـدل علی«

 کنـد، علـی از او روایـت می بـن حسـین و کند خلیل روایت می
در بخش سخنی با واقفیان نامی از  الغیبةطوسی در کتاب  شیخ

علی همان بزوفری اسـت،  بن گوید حسین می و وی برده است،
به آن تصـریح کـرده ] الغیبةکتاب [ ٩٦که شیخ در صفحه  چنان
چه از ذکـر آن در مشـایخ صـدوق  بنابه آن "عدل"کلمۀ  و .است

صـف نامیـده از علمـای عامـه بـه ایـن و شود، برخـی ظاهر می
  .»شوند، بنابراین بعید نیست که وی از عامه باشد می

  الحسین بن علی

الحسین در این سند چه کسی است، چون  بن معلوم نیست علی
انـد، کـه تنهـا برخـی  افراد زیادی با این نام در کتب رجال آمده

از راه کسـانی کـه از او  تشخیص ایـن افـراد فقـط. موثق هستند
کند میسر اسـت، کـه از  ها روایت می از آن کنند یا او روایت می

  .این راه نیز شناسایی وی در کتب رجال ممکن نیست
                                                 

  .۵٠ و ۴٩، ص ١٣ ، ج معجم رجال الحدیثخوئی، ابوالقاسم، . 1
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  بن الخلیل بن محمد احمد

کــدام از کتــب  نــامی از وی در هــیچ و وی نیــز مجهــول اســت
 بـودن وی ثابـت نیسـت موثـق و تشـیع و میان نیامده رجالی به

  ١.تنها نام وی در سند سه حدیث آمده است و

  احمد مصری جعفربن

 نـامی از وی در کتـب رجـال و راوِی یادشده نیز مهمـل اسـت
گویـد نـامی از او در کتـب  در تنقیح المقـال مـی. نیامده است
 ٣لکـن ذهبـی ٢مـن در بـاره او متوقـف هسـتم، و رجال نیست

سنت هستند، وی را مـتهم بـه  که از اهل٤حجر عسقالنی، ابن و
ثِبت تشیع وی باشد، چون تواند م  این نمی و اند شیعه بودن کرده

جوزی نیز که معـروف  ابن چون سبط ذهبی تشیع را به افرادی هم
گویـد گمـان نمـی کـنم او در  مـی و به تسنن است نسـبت داده

  ٥کتـابی در ایـن بـاره دارد، و نقلش ثقه باشـد، او رافضـی شـد
                                                 

  .۴٣۴، ص ١، ج مستدرکات علم رجال الحدیثنمازِی شاهرودی، علی، . 1
 .٣٣،ص ١۵ج  ،تنقیح المقال، مامقانی، عبدالله. 2

 .۴٠٠، ص ١، ج میزان االعتدال، ذهبی، محمد بن احمد. 3

 .١٠٨ص  ٢، ج لسان المیزان، حجر عسقالنی، ابن. 4

 .۴٧١، ص ۴، ج میزان االعتدال، ذهبی، محمد بن احمد. 5
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ــل  ــیع وی را نق ــز از برخــی تش ــابوری نی ــاکم نیش ــاره ح درب
  ١.کند می

  بیان بن رش علیپد و علی بن حسن

احمـد مصـری راوِی  بن که عموی جعفر ـبن بیان  بن علی حسن
  .اند بیان نیز هر دو مجهول بن پدرش علی و ـسابق است 

انـد؛  مهمل  و شش نفر از هفت نفِر راویاِن این روایت، مجهول
تـوان   نمی  و َحَسِب مبانِی رجالی، ضعیف است بنابراین روایت، به

از مسائل فقهی استدالل کرد تـا چـه رسـد به آن حتی در یک فرع 
  .به امامت که اصلی از اصول مذهب است

  داللت روایت اول

روایـات  و روایت در تعـارض اسـت بـا ضـرورت شـیعه )الف
 تعداد امامان دوازده نفـر اسـت که  فراوانی که داللت دارد بر این

از این روایات، که قبًال  در برخی و به اسامی آنان تصریح شده و
آخـرین امـام  و وردیم، آمده بود اولیِن ائمـه حضـرت علـیآ

در برخــی دیگــر آمــده بــود آنــان  و اســت حضــرت مهــدی
  .اوصیای پیامبرند تا روز قیامت

                                                 
 .١٧٤ص  ،١٧ ، جسیر اعالم النبالء، ذهبی، محمد بن احمد. 1
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 ١روایت یادشده بـا روایـات رجعـت، کـه قـبًال آوردیـم) ب
در  حسـین کـه رجعـت امـام داللت صریح داشت بر ایـن و

بــا  مــام زمــاندفــن ا و تجهیــز و اســت زمــان امــام زمــان
  .است، در تعارض است حسین امام
بِ یُ َفلْ «در جملـۀ » اْبِنـه«کلمۀ ) ج ِل اْلُمَقـرَّ وَّ

َ
ْمَها ِإَلـی اْبِنـِه أ »  َن یَسـلِّ

» ابیـه«صـحیح آن  و ممکن است دچار تصـحیف شـده باشـد
 ٢حـّر عـاملی داده اسـت که ایـن احتمـال را شـیخ باشد؛ چنان

. فراوان اسـت و خطی شایعهای  گونه اشتباهات در نسخه این و
ْمَها ِإَلی اْبِنهِ یُ َفلْ «بنابراین اگر  باشد، مقصود این است که امـام » َسلِّ

واگـذار  حسـین عهـد امامـت را بـه پدرشـان امـام زمان
ــد می ــامِ «ضــمیر  و کن َس

َ
ــُة أ ــُه َثَالَث ــان» َی َل ــام زم ــه خــود ام  ب

مؤیـد . سـه اسـم اسـت گردد، یعنی برای امـام زمـان بازمی
است که در روایتی   گردد این بازمی که ضمیر به امام زمان این

سه اسم اسـت کـه  آمده است که برای امام زمان از پیامبر
روایـت یادشـده از ایـن . مهدی و اند از احمد، عبدالله، عبارت

  :قرار است
                                                 

 .١۶٩ص . 1

، اإلیقــاظ مــن الهجعــة بالبرهــان علــی الرجعــة، حســن حــّر عــاملی، محمدبن. 2
 .۴٠۴ ص
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ـ: َفَقاَل  یَّ وَذَکَر اْلَمْهدِ  َسِمْعُت َرُسوَل الله: َفَة َقاَل یْ َعْن ُحَذ « ُع یَ َبـایُ ُه ِإنَّ
ْحَمـُد َوَعْبـُد اللـِه َواْلَمْهـدِ یْ بَ 

َ
ْکِن واْلَمَقـاِم، اْسـُمُه أ ْسـَماُؤُه یُّ َن الـرُّ

َ
، َفٰهـذه أ

  .١»َثَالَثُتَها
که از مهدی یاد  درحالی ُحَذیَفه گوید شنیدم رسول خدا«

اسم او . شود مقام بیعت می و با او میان رکن: فرمود کرده بود می
  .»های اوست این سه همه نام. مهدی است و احمد، عبدالله،

آوریم نیز تصـریح شـده اسـت  در روایت دیگری که ذیًال می
» محمـد« و اسـت اسم مخفِی امام زمـان» احمد«که  به این

  :اسم آشکار آن حضرت
بِ «

َ
بِ یَ اْلَجاُروِد زِ  یَعْن أ

َ
ِد ْبِن َعلِ  یاِد ْبِن اْلُمْنِذِر، َعْن أ اِقِر، اْلبَ  یٍّ َجْعَفٍر ُمَحمَّ

بِ 
َ
هِ یَعْن أ مِ : َقاَل  ِه، َعْن َجدِّ

َ
ْخـُرُج یَ : َن وُهـَو َعَلـی اْلِمْنَبـرِ یُر اْلُمـْؤِمنِ یَقاَل أ

بْ  یفِ  یَرُجٌل ِمْن ُوْلدِ 
َ
َماِن، أ ْوِن ُمْشـَرٌب ِباْلُحْمَرةِ یَ آِخِر الزَّ :  اْسـَماِن   َلـهُ . ُض اللَّ

ـا اّلـذیَ ْخَفی، واْسـٌم یَ اْسٌم  مَّ
َ
ـذِ یَ  یْعُلـُن، َفأ ـا الَّ مَّ

َ
ْحَمـُد، وأ

َ
ْعُلـُن یَ  یْخَفـی َفأ

ٌد    .٢»َفُمَحمَّ
مـردی از : که بر منبر بودند فرمودند درحالی امیرمؤمنان«

کند که رنـگ پوسـتش سـفیِد  اوالد من در آخرالزمان خروج می
                                                 

  .۴۵۴، ص الغیبةحسن، ال طوسی، محمدبن. 1
  .٦٥٣، ص ٢  ، جالدین کمال،  علی صدوق، محمدبن. 2
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برای او دو اسم اسـت، اسـمی کـه مخفـی . مایل به سرخ است
ی است احمد آن اسمی که مخف. اسمی که آشکار است و است
  .»آن اسمی که آشکار است محمد است و است

توانیم  روایات رجعت می و بنابراین در جمع میان این روایت
مقصـود  و اسـت» ابیه«شده وتغییریافتۀ  تصحیف» ابنه«بگوییم 
  .واسطه پدر آن حضرت هستند است که به حسین از آن امام
پـدِر  معنای پدر اسـت، ظهـور در ، که به»اب«لفظ : اشکال

باشـد  حسـین که مقصود از آن امـام این و بدوِن واسطه دارد
  .خالف ظاهر است
» جــد«بــر » اب«اوًال در روایــات، اطــالق  :پاســخ اشــکال

د که اصحاب ائمه آنان را بـه خور چشم می زیاد به و فراوان است
 کـه در دعاهـا انـد؛ چنـان داده ه مخاطب قـرار مـیاللّ  رسول یابن
 ن را بـه ایـن جمـالت مخاطـب قـرار دادههـا نیـز آنـا زیارت و
یا بن رسول الله، والسالم علیک یـا  كالسالم علی«گوییم  می و

، »بن أمیر المومنین، والسـالم علیـک یـا بـن خدیجـة وفاطمـة
حضـرت  و که آنان فرزند مسـتقیم پیـامبر، امیرمؤمنـان حالی در

قرینـۀ  و نیسـتند) اللـه علـیهم اجمعـین سـالم(فاطمه  و خدیجه
ت رجعـت ای نیز بر این اطالق وجود دارد که همان روایخارج

ــام ــت ام ــر حکوم ــت ب ــه دالل ــت ک ــین اس ــس حس از  پ
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که در روایتی کـه  قرینۀ دیگر این. در رجعت دارد مهدی امام
مهدی از اسـامِی امـام  و عبدالله و اشاره کردیم، سه اسم احمد

را صـحیح » ابنـه«ثانیـًا حتـی اگـر  .دانسته شده اسـت زمان
 گونـه کـه احمدالحسـن آن و تصحیفی در کـار نباشـد و نیمبدا
ــان می و ــدارانش گم ــْت  طرف ــود از روای ــوییم مقص ــد بگ کنن

احمدالحسن است، این نیـز خـالف ظـاهر اسـت؛ چـون ابـْن 
گونه که سیاق حـدیث نیـز  ظهور در فرزنِد بدوِن واسطه دارد، آن

بیـر که ایـن تعـ بر همین داللت دارد؛ چون در موارد ائمۀ قبلی 
هر امامی امامت را به امام بعـدی کـه فرزنـد ـ کار رفته است  به

ازباب مثال، درمورد حضـرت . مباشر است واگذار نموده است
گونه آمـده کـه امامـت را بـه فرزنـدش محمـد  این عسکری

فرزنـِد » ابـن«در تمامِی ایـن مـوارد مقصـود از . کند واگذار می
بـا واسـطه مقصـود  اگر قرار اسـت فرزنـِد  و بدوِن واسطه است

باشد، باید در کالم قرینۀ آشکاری باشد کـه مقصـود را روشـن 
 خالفت الهی است و جا سخن از امامت ویژه که در این کند؛ به

 شیوۀ حجج الهی این نبوده است که امـر امامـت را بـا ابهـام و
 از روایات، پیـامبر که در برخی اما این. پیچیدگی بیان کنند و

در دیگـر » رجـل مـن ولـدی«انـد بـه  بیر کـردهتع از امام زمان
صورت دقیق مشخص شده است که آن  به و صراحت روایات به
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بـه  و .دارنـد حضرت چه جایگاهی دربین ائمـۀ معصـومین
یا چهـارمین  حسین صراحت گفته شده نهمین از اوالد امام

 هسـتند دقیقًا فرزند حضرت عسـکری و رضا فرزند امام
شخصیِت ایشان، به اجمال گفته شده امـام  از تعییِن دقیِق  پس و

اسـت؛ امـا درمـورِد امامـِت ادعـایِی  فرزند پیـامبر زمان
جـّد پـنجم وی  که مدعِی اسـت امـام عصـرـ احمدالحسن 

گونه روایتی وجود ندارد کـه مشـخص کـرده باشـد  هیچ ـاست 
  .وی فرزند پنجم آن حضرت است

روایت آمده  در ابتدای. متن روایت دارای اضطراب است) د
 امیرالمومنین، صدیق اکبر، فاروق اعظم، مأمون،«است که القاِب 

بردن این اسما   کار به  و است خاص به حضرت علی» مهدی  و
که در پایـان روایـت  برای غیرآن حضرت صحیح نیست؛ درحالی

در روایـات فراوانـی مهـدی   و میان آمده سخن از دوازده مهدی به
گذاری به این نـام  که نام آمده است؛ چنان عنوان نام امام زمان به

ها نفـر نـام مهـدی را  میلیون  و شایع است  و میان شیعیان متعارف
انــد کــه اگــر ایــن نــام خــاص بــه  بــرای فرزنــدان خــود برگزیــده

بود بایـد در دیگـر  بود یا حتی خاص به معصومین امیرمؤمنان
نامیدن  علمای شیعه از  و شد روایات نام گذاری به این نام نهی می

چنین نام مـأمون نیـز اختصاصـی بـه آن  هم. کردند به آن نهی می
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یاسین خطـاب بـه امـام  در زیارت سالم علی آل  و حضرت ندارد
بنـابراین » مـام المـأمونهـا اإلیّ أ كالسـالم علیـ«: آمده اسـت عصر

  .محتمل است خطای روای در نقل این حدیث
یـق چگونه احمدالحسـن ایـن روایـت را بـر خـودش تطب) ه
که وی از قبیلـۀ همبـوش اسـت کـه فرعـی از  دهد، درحالی می

کــدام از ایــن عشــیره  هــیچ و عشــیرۀ بوســلیم در بصــره اســت؟
گونـه کـه  ، آناگـر امـام زمـان و معروف بـه سـیادت نیسـت

صـورت مخفیانـه بـا ایـن قبیلـه  احمدالحسن مدعی است، بـه
ان ازدواج نموده، حداقْل امام سیادت خود را از اوالدشـان کتمـ

ماننـد  و چون حرمِت گرفتِن زکات کردند تا در احکامی هم  نمی
عنـوان سـید  خـود را بـه که امـام این. آن دچار مشکل نشوند

صورت مخفیانه نـدارد؛  زندگی به و معرفی کنند، منافاتی با تقیه
  .بنابراین وجهی برای کتمان سیادت نیست

آن  گونـه در این  و روایْت مربوط به بعداز ظهور است )و
فرارسد، آن را تسلیم  آمده که هرگاه زمان مرگ امام زمان

حال سؤال این است مگـر . کند به فرزندش اوِل مقربان می
انــد تــا احمدالحســن مــدعِی  وفــات نمــوده امــام زمــان

از ظهور امـام  وصایت آن حضرت شود؟ چنین ادعایی قبل
  .گونه توجیهی ندارد هیچ زمان
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گـری دربـارۀ چگـونگِی وصـیت این روایت با روایات دی) ز
  :روایات از این قرار است. در تعارض است پیامبر
َلْسَت َقْد َشِهْدَت َرُسوَل الله ِح یَ «. ١

َ
ْکُتـَب یَ َن َدَعـا ِبـاْلَکِتِف لِ یا َطْلَحُة، أ

ُة وَال َتْخَتِلُف، َفَقاَل َصاِحُبَك َما َقاَل ِإنَّ َنبِ یفِ  مَّ
ُ
ْهُجُر، یَ  الله یَّ َها َما َال َتِضلُّ اْأل

ـا . َبَلی َقْد َشِهْدُت َذاَك : َقاَل ! َفَغِضَب َرُسوُل الله، ُثمَّ َتَرَکَها؟ ُکْم َلمَّ َقـاَل َفـِإنَّ
ْخَبَرنِ 

َ
ذِ و ِبٰذلك َرُسوُل الله[ یَخَرْجُتْم أ ْن  یِبالَّ

َ
َراَد أ

َ
ْن یْکُتـَب فِ یَ أ

َ
ْشـَهَد یَ َهـا، وأ

ْخَبَرُه َجْبَرائِ یْ َعلَ 
َ
ُة، َفأ نَّ الله یَها اْلَعامَّ

َ
ـِة  -َعـزَّ وَجـلَّ  -ُل أ مَّ

ُ
َقـْد َعِلـَم ِمـَن اْأل

ْمَلی َعَلـیاِالْخِتَالَف واْلُفْرَقَة، ُثـمَّ َدَعـا ِبَصـِح 
َ
ْن  یَّ َفٍة َفـأ

َ
َراَد أ

َ
 یْکُتـَب ِفـیَ َمـا أ

ْشَهَد َعَلی ٰذلك َثَالَثَة َرْهٍط 
َ
ی : اْلَکِتِف، وأ َبا َذرٍّ واْلِمْقَداَد، وَسمَّ

َ
َمـْن َسْلَماَن وأ

ذِ یَ  ِة اْلُهَدی الَّ ِئمَّ
َ
َمَر الله ِبَطـاَعِتِهْم ِإَلـی یُکوُن ِمْن أ

َ
انِ یَ ْوِم اْلقِ َیـَن أ  یاَمـِة، َفَسـمَّ

َلُهْم، ُثمَّ اْبنِ  وَّ
َ
ْدَنی بِ [ یأ

َ
ِن، ُثمَّ ِتْسَعًة ِمْن ُوْلِد یْ اْلَحَسِن، ُثمَّ اْلُحَس ]  ِدِه ِإَلییَ ٰهذا وأ

ْنَت یَ َن، َکٰذلك َکاَن یْ اْلُحَس  یْعنِ یَ ٰهذا  یاْبنِ 
َ
َبا َذرٍّ وأ

َ
: َفَقاُموا وَقـاُلوا. ا ِمْقَدادُ یَ ا أ

  .١»َنْشَهُد ِبٰذلك َعَلی َرُسوِل الله
امبر یـا حاضـر نبـودی نـزد پیـای طلحـه، آ: امیرمؤمنان«

ه امـت کـسـد یزی بنویـخواست تـا در آن چ ٢تفکه ک هنگامی
گفـت ] عمر [=و ِق تیجا رف در آن. نندکاختالف ن و گمراه نشوند
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پیـامبر هـم ! »دیـگو ان مـییامبر خدا هذیپ«: هکچه را گفت  ن آ
ن یـآری، در ا: رد؟ طلحه گفـتکنوشتن آن را رها  و ردکغضب 

رون یـامبر بیـوقتی شما از حضور پ: فرمود. موضوع حاضر بودم
تـف چـه کخواسـت در  ه مـیکـحضرتش به من خبـر داد د، یرفت
ل به او خبـر داد یجبرئ  و ردیهد بگعموم مردم را بر آن شا  و سدیبنو
سـپس . دانـد ن امت را مییتفرقۀ ا  و ه خداوند عزوجل اختالفک

بـر مـن را سـد یتف بنوکخواست در  چه می آن  و ای خواست ورقه
 مقداد،  و ابوذر  و سلمان: سه نفر را بر آن شاهد گرفت  و امال نمود

نـان تـا ه خداوند امر به اطاعـت آکت را یدر آن ورقه امامان هدا  و
ن پسـرم یـسپس ا  و ها مرا نام برد اول آن. امت نموده نام بردیروز ق

سـپس ] ردکـک یـنزد حسـن  حضرت دست خود را به امام  و[
]. نیحسـ  امـام  [=ن پسـرم یسپس ُنه نفر از فرزندان ا  و نیحس

 مقـداد برخاسـتند  و ن نبـود؟ ابـوذریا چنـیای مقداد، آ  و ای ابوذر
  .»گونه فرمود امبر اینیپدهیم که  شهادت می: گفتند  و

که  ، تصریح شده است به ایندر این نقل از وصیت پیامبر
ای که تا روز قیامت اطاعـت از آنـان واجـب اسـت دوازده  ائمه
نـه تـا عصـر  و مخصوصًا قید شده است تا روز قیامـت  و نفرند

حجج دیگری بودنـد،  و ؛ بنابراین اگر امامانظهور امام زمان
واجب بود، بایـد در ایـن روایـت بـه آن  و زمکه شناخت آنان ال

گونه که معلوم است در این نقل از وصیت  همان و شد اشاره می
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میـان نیامـده، بلکـه بـالعکس  بـه مهـدّیینسـخنی از  پیامبر
  .گانه نخواهد بود تصریح شده تا قیامت امامی غیراز ائمۀ دوازده

ـَسـِمْعُت َعلِ   ُقوُل یَ ْلَماَن َسِمْعُت َس : ٍس، َقاَل یْ ِم ْبِن قَ یْ َعْن ُسلَ «. ٢   ایًّ
ُجُل َما َقاَل  ِه َو  ،َبْعَد َما َقاَل َذِلَك الرَّ َال : َدَفـَع اْلَکِتـَف َو  َغِضَب َرُسوُل اللَّ

َ
أ

ذِ  ِه َعِن الَّ ُل َرُسوَل اللَّ
َ
ْن  یَنْسأ

َ
َراَد أ

َ
ـا َلـْو َکَتَبـُه َلـْم   اْلَکِتِف   یفِ   ْکُتَب یَ َکاَن أ ِممَّ

َح یَ 
َ
ی ِإَذا َقاَم َمْن فِ  ؟ ْخَتِلْف اْثَناِن یَ َلْم و ٌد ِضلَّ أ  یٌّ َعِلـ َی َبقِ َو  ِت یْ اْلبَ  یَفَسَکتُّ َحتَّ

َناَو  ،ُن یْ اْلُحَس َو  اْلَحَسُن َو  َفاِطَمةُ َو 
َ
ُبو َذرٍّ  یَصاِحبِ و َذَهْبَنا َنُقوُم أ

َ
اْلِمْقـَداُد، َو  أ

ْن . اْجِلُسوا:  یٌّ َقاَل َلَنا َعلِ 
َ
َراَد أ

َ
 یَ َفأ

َ
ـِه ْسأ َنْحـُن َنْسـَمُع، َو  َل َرُسـوَل اللَّ

ِه  ُه َرُسوُل اللَّ
َ
ِخ یَ : َفَقاَل  َفاْبَتَدأ

َ
ـهِ یا أ َما َسِمْعَت َما َقاَل َعـُدوُّ اللَّ

َ
َتـانِ  ؟، أ

َ
 یأ

ْخَبَرنِ یَجْبَرئِ 
َ
ُه َساِمرِ  یُل َقْبُل َفأ نَّ

َ
ةِ هٰ  یُّ أ مَّ

ُ
نَّ َصاِحَبُه ِعْجُلَهـا،َو  ِذِه اْأل

َ
ـهَ َو  أ نَّ اللَّ

َ
 أ

تِ و َقْد َقَضی اْلُفْرَقةَ  مَّ
ُ
َمَرنِ یِمْن َبْعـدِ  یاِالْخِتَالَف َعَلی أ

َ
ْکُتـَب ذٰ  ی، َفـأ

َ
ْن أ
َ
ِلـَك أ

ذِ  ْکُتَبُه فِ  یاْلِکَتاَب الَّ
َ
ْن أ
َ
َرْدُت أ

َ
ْشِهَد ٰهـَو  اْلَکِتِف َلَك، یأ

ُ
َالَثـَة َعلَ أ ِه، ْیـُؤَالِء الثَّ

َتی ِبَها .َفةٍ یِبَصِح  یاْدُع لِ 
َ
ْملَ ، َفأ

َ
ِة اْلُهَداِة ِمْن َبْعِدِه َرُجًال یْ ی َعلَ َفأ ِئمَّ

َ
ْسَماَء اْأل

َ
ِه أ

ُه بِ یَ   یٌّ َعلِ َو  ،َرُجًال  ـ: َقاَل َو  .ِدهِ یَ ُخطُّ ِخـ یِإنِّ
َ
نَّ أ
َ
ْشـِهُدُکْم أ

ُ
 یرِ یـَوزِ َو  یأ

تِ  یفِ  یَفتِ یَخلِ َو  یَواِرثِ َو  مَّ
ُ
بِ  یُّ َعلِ  یأ

َ
ُثـمَّ  ،ُن یْ َطاِلٍب، ُثمَّ اْلَحَسُن ُثمَّ اْلُحَسـ یْبُن أ

ْحَفـْظ ِمـْنُهْم َغ . ِن یْ ِمْن َبْعِدِهْم ِتْسَعٌة ِمْن ُوْلِد اْلُحَس 
َ
 یٍّ ِن َعِلـیْ َر َرُجَلـْیـُثمَّ َلْم أ

ِة َو  ِئمَّ
َ
ْسَماِء اْأل

َ
ٍد، ُثمَّ اْشَتَبَه اآلَْخُروَن ِمْن أ ـیْ ، َغ ُمَحمَّ نِّ

َ
َسـِمْعُت ِصـَفَة  یَر أ

َه َو   ،َعَمَلهُ َو  َعْدَلهُ َو  یِّ اْلَمْهدِ  نَّ اللَّ
َ
ْرَض َعـْدًال َکَمـا ُمِلَئـْت ُظْلًمـیَ أ

َ
 ِبـِه اْأل

ُ
 اْمَأل

ِبـ. اَجْوًر َو  ـ:  یُّ ُثمَّ َقاَل النَّ ْکُتـَب ٰهـ یِإنِّ
َ
ْن أ
َ
َرْدُت أ

َ
ْخـُرَج ِبـِه ِإَلـی  ،َذاأ

َ
ُثـمَّ أ

ُه َعلَ  ،اْلَمْسِجدِ 
َ
ْقَرأ
َ
َة َفأ ْدُعَو اْلَعامَّ

َ
ْشِهَدُهْم َعلَ َو  ِهْم یْ ُثمَّ أ

ُ
هُ . هِ یْ أ َبی اللَّ

َ
َقَضی َما َو  َفأ
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َرادَ 
َ
َبا َذرٍّ یَفَلقِ : ٌم یْ ُثمَّ َقاَل ُسلَ . أ

َ
َثانِ  یاْلِمْقَداَد فِ َو  ُت أ ُثـمَّ . یِإَمـاَرِة ُعْثَمـاَن َفَحـدَّ

َثانِ   َن یْ اْلُحَس َو  اْلَحَسَن َو  ِباْلُکوَفةِ   ایًّ ُت َعلِ یَلقِ  َال و َما َزاُدوا اِبِه ِسرًّ  یَفَحدَّ
َما  َنَقُصوا نَّ

َ
  .١»ْنِطُقوَن ِبِلَساٍن َواِحدٍ یَ َکأ

: گفـت ه مـیکـدم ید از سـلمان شـنیگو س مییق بن میسل«
 امبریـپ  و  آن سـخن را گفـت] عمـر  [=ه آن مـرد ک بعداز آن

ه کـدم یشن نیرالمؤمنیرد، از امکتف را رها ک  و غضبناک شد
تـف کخواسـت در  م چه مطلبی مییامبر نپرسیا از پیآ": فرمود
دو نفـر   و شد نوشت احدی گمراه نمی ه اگر آن را میکسد یبنو

ه در کـ سانیکردم تا کوت کمن س "ردند؟ک با هم اختالف نمی
 فاطمــه  و نیرالمــؤمنیفقــط ام  و خانــه بودنــد برخاســتند

 قم، ابـوذریدو رفـ  و مـن. باقی ماندنـد نیحس  و حسن  و
: ه علــی بــه مــا فرمــودکــم یزیــم برخیمقــداد، نیــز خواســت  و
نـد تـا مـا کسؤال  امبریخواست از پ حضرت می ".دینیبنش"

: فرمود  و ابتدا کرده امبری، ولی خود پبشنویم] پاسخ را[هم 
از  مـی قبـلکل یدی دشمن خدا چه گفت؟ جبرئیبرادرم، نشن"
 ن امت اسـتیه او سامرِی اکبه من خبر داد   و ن نزد من آمدیا
 فرقــهخداونــد ت  و . گوســالۀ آن اســت] رکــابــو ب  [=قش یرفــ  و
ل به مـن یلذا جبرئ. اختالف را بعداز من بر امتم نوشته است  و
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 سـمیتف بنوکخواستم در  ه میکای را  سم آن نوشتهیدستور داد بنو
بـرای  ".دیـاوریای ب م ورقـهیبرا. رمین سه نفر را بر آن شاهد بگیا  و

نندۀ بعـداز ک تینام امامان هدا امبریپ. ای آوردند حضرت ورقه
ش یدســت خــو علــی بــه  و فرمــود امــال مــی ییکــ ییکــخــود را 

 ه بـرادرمکرم یگ می من شما را شاهد": ن فرمودیچن هم. نوشت می
سپس   و طالب است ابی بن ام در امتم علی فهیخل  و وارثم  و رمیوز  و

 ".انـد نیبعداز آنان ُنه نفـر از فرزنـدان حسـ  و نیبعد حس  و حسن
 "علـی"  و "محمـد"نـام  از نام امامان جز دو نفر بـه: دیگو راوی می

ف ی، ولـی توصـ اشـتباه افتـادم ۀ ائمـه بـهیـدر نـام بق  و ادم نماندیب
ه خداوند ک نیا  و دمیاش را شن برنامه  و عدالت او  و حضرت مهدی

ه از کـ گونـه نـد، همـانک وداد مـی ن را پـر از عـدلیدست او زمـ به
من خواسـتم تـا ": فرمود امبریسپس پ. جور پر شده باشد و ظلم

عموم مـردم را دعـوت   و سم، سپس آن را به مسجد ببرمین را بنویا
ولـی . رمیـآنـان را بـر آن شـاهد بگ  و شان بخـوانمیآن را برا  و نمک

م یسـل ".رده بـود مقـدر نمـودکـآنچـه اراده   و خداوند نخواسـت
 ردمکمقداد مالقات   و ومت عثمان، با ابوذرکدر زمان ح: دیگو می
 نیرالمـؤمنیپس امسـ. ردنـدکم نقـل ین مطلب را برایهم آنان  و
آنان هم . ردمکوفه مالقات کرا در  نیامام حس  و امام حسن  و
 ادییـوز مکـچ یهـ  و ردندکم نقل ین مطلب را برایطور سّری هم به
 .»گفتند ک زبان سخن مییی با یردند؛ گوکن
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نیز تصـریح شـده اسـت بـه  در این نقل از وصیت پیامبر
، حســن م، امــاامیرمؤمنــان کــه اوصــیای پیــامبر ایــن
  . هستند حسین ُنه نفر از اوالد امام و ،حسین امام
ْحَمَد ْبِن ُعبَ «. ٣

َ
ِد ْبِن أ بِ   ،یِّ ِد الله اْلُعَمرِ یْ َعْن ُمَحمَّ

َ
ِه، یـَعْن أ ِه، َعـْن َجـدِّ

بِ 
َ
ْنـَزَل َعَلـی َنبِ  ـَعزَّ وَجـلَّ  ـِإنَّ الله : َقاَل  َعْبِد الله یَعْن أ

َ
ـأ ِه ِکَتاًبـا َقْبـَل یِّ

ُد، ٰهذِ یَ : اِتِه، َفَقاَل َوفَ  ْهِلَك یَّ َوِص  هِ ا ُمَحمَّ
َ
َجَبِة ِمْن أ َجَبُة : َقاَل . ُتَك ِإَلی النُّ َوَما النُّ

بِ  یُّ َعلِ : ُل؟ َفَقاَل یا َجْبَرئِ یَ 
َ
ُم ِمْن یوَکاَن َعَلی اْلِکَتاِب َخَواتِ . َطاِلٍب وُوْلُدهُ  یْبُن أ

بِ  مِ  یُّ َذَهٍب َفَدَفَعُه النَّ
َ
ْن یاْلُمْؤِمنِ ِر یِإَلی أ

َ
َمَرُه أ

َ
ْعَمـَل ِبَمـا یَ ُفكَّ َخاَتًما ِمْنـُه ویَ َن وأ

مِ یفِ 
َ
ِه، ُثـمَّ َدَفَعـُه ِإَلـی اْبِنـِه اْلَحَسـِن یَن َخاَتًما وَعِمَل ِبَما فِ یُر اْلُمْؤِمنِ یِه، َفَفكَّ أ

ِن یـَخاَتًما، َفَوَجَد فِ ِن َفَفكَّ یْ ِه، ُثمَّ َدَفَعُه ِإَلی اْلُحَس یَفَفكَّ َخاَتًما وَعِمَل ِبَما فِ 
َ
ِه أ

َهاَدِة، َفَال َشَهاَدَة َلُهْم ِإالَّ َمَعَك، واْشِر َنْفَسـَك للـِه  َعـزَّ  ــاْخُرْج ِبَقْوٍم ِإَلی الشَّ
ْن یـِن، َفَفـكَّ َخاَتًمـا َفَوَجـَد فِ یْ ْبِن اْلُحَسـ یِّ ُثمَّ َدَفَعُه ِإَلی َعلِ   َفَفَعَل، ـوَجلَّ 

َ
ِه أ

ْطِرْق واْصُمْت 
َ
ی   واْلَزْم َمْنِزَلَك أ َك َحتَّ تِ یَ واْعُبْد َربَّ

ْ
َفَفَعَل، ُثمَّ َدَفَعـُه   ُن،یقِ یَ َك الْ یَ أ

ِد ْبِن َعلِ  ْفـِتِهْم وَال یـ، َفَفكَّ َخاَتًما َفَوَجَد فِ یٍّ ِإَلی اْبِنِه ُمَحمَّ
َ
ـاَس وأ ِث النَّ ِه َحـدِّ

ُه َال َسبِ  ؛ َفِإنَّ َحٍد َعلَ  َل یَتَخاَفنَّ ِإالَّ الله َعزَّ وَجلَّ
َ
َك، َفَفَعَل، ُثمَّ َدَفَعُه ِإَلی اْبِنِه یْ ِأل

ْهـِل بَ یَجْعَفٍر، َفَفكَّ َخاَتًما َفَوَجَد فِ 
َ
ْفِتِهْم واْنُشْر ُعُلوَم أ

َ
اَس وأ ِث النَّ ِتـَك، یْ ِه َحدِّ

اِلِح  ْق آَباَءَك الصَّ ْنَت فِ یوَصدِّ
َ
َماٍن، فَ  یَن، وَال َتَخاَفنَّ ِإالَّ الله، وأ

َ
َفَعَل، ِحْرٍز وأ

ذِ یَ  َك ُثمَّ َدَفَعُه ِإَلی اْبِنِه ُموَسی، وَکٰذلِ  َبْعَدُه، ُثمَّ َکٰذلك ِإَلی  یْدَفُعُه ُموَسی ِإَلی الَّ
ی الله َعلَ  یِّ اِم اْلَمْهدِ یَ قِ    .١»هِ یْ َصلَّ
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از وفـات  شیفرمـود کـه خـدای عزوجـل پـ صادق امام«
ت ین وصیاای محمد، : فرمود و ردکای بر او نازل  امبر، نوشتهیپ

: امبر گفتیپ. دگان از خاندان توستیبرگز و بانیسوی نج من به
 طالــب ابــی بــن علــی: انــد؟ فرمــود انکیــبــان یل، نجیــای جبرئ

امبر آن را بـه یـپ. بر آن نوشته چند مهر از طال بـود و .اوالدش و
بـه  و دیک مهِر آن را بگشایه کدستور فرمود  و ن دادیرالمؤمنیام
 ک مهـر را گشـودیـن یرالمـؤمنیام. ندک چه در آن است عمل آن
ک یـاو هم  و سپس آن را به پسرش حسن داد. ردکبه آن عمل  و

او  و ن دادیسپس او آن را به حسـ. ردکبه آن عمل  و مهر را گشود
سوی  با مردمی به: د که نوشته استیدر آن د و ک مهر را گشودی

بـه خـود را  و سـتیها شهادتی جز با تـو ن شهادت برو، برای آن
ــه . او هــم انجــام داد. خــدای عزوجــل بفــروش ســپس آن را ب

د در آن نوشـته یـد و ک مهـر گشـودیز یاو ن و ن دادیحس بن علی
 نیات بنشـ در خانـه و نیخاموشی گـز و ر اندازیسر به ز: است

. او هم انجـام داد. ن تا مرگت فرارسدکپروردگارت را عبادت  و
 ک مهـر را گشـودیاو  و علی داد بن سپس آن را به پسرش محمد

جـز از  و فتـوا ده و ث گـویمـردم را حـد: د که نوشته اسـتید و
او هـم . ابـدیه تو راهـی نیس علک چیخدای عزوجل مترس که ه

ک مهـر یـاو هـم  و سپس آن را به پسرش جعفـر داد. ردکعمل 
 فتـوا ده و ث گـویمردم را حد: د که در آن نوشته استید و گشود
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ق یارت را تصدکویکپدران ن و نکر ِت خود را منتشیب علوم اهل و
او هـم . امانی و ه تو در پناهکجز از خدای عزوجل مترس  و نما

ن موسـی بـه یچنـ هم  وسپس آن را به پسرش موسی داد . ردکعمل 
ام حضرت مهدی ـ درود خدا بر او ـ یتا ق  و دهد امام بعداز خود می

  .»ن استین چنیا
بِ ْعُقوَب، َعْن یَ وُنَس ْبِن یُ َعْن «. ٤

َ
َدَفَع َرُسوُل اللـه ِإَلـی : َقاَل  َعْبِد الله یأ

َل واْعَمْل ِبِه، واْدَفْعَها : َعَشَر َخاَتًما، وَقاَل  یَفًة َمْخُتوَمًة ِباثنیَصِح  یٍّ َعلِ  وَّ
َ
ُفضَّ اْأل

انِ یَ ِإَلی اْلَحَسِن  الِ یَ ِن یْ ْدَفُعَها ِإَلی اْلُحَس یَ ْعَمُل ِبِه، ویَ و َی ُفضُّ الثَّ ْعَمُل یَ َث وُفضُّ الثَّ
  .١»ِن یْ ِه، ُثمَّ ِإَلی َواِحٍد َواِحٍد ِمْن ُوْلِد اْلُحَس یِبَما فِ 

ای داد که  پیامبر خدا به علی صحیفه: فرمود صادق امام«
بـه  و اولین مهر را بگشـا: فرمود و به دوازده مهر ممهور شده بود

بـه آن  و آن را به حسن بده تا مهـر دوم را بگشـاید و آن عمل کن
بـه  و او به حسین بدهد تا او سومین مهر را بگشـاید و کندعمل 
سپس بـه یکایـک از اوالد حسـین . چه در آن است عمل کند آن

  .»]چه در آن است عمل کنند داده شود تا به آن[
بِ یَعْن ُمَعاِذ ْبِن َکثِ «. ۵

َ
دٍ  یٍر، َعْن أ ـُه َقـاَل  َعْبِد اللِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ نَّ

َ
: أ

َماِء َعَلی َرُسوِل اللـه ِکَتاًبـا َمْخُتوًمـا، وَلـْم  ةُ یَّ اْلَوِص  ْنـَزْل َعَلـی یُ َنَزَلْت ِمَن السَّ
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ـُد، ٰهـذه َوِصـیَ : ُل یُة، َفَقاَل َجْبَرئِ یَّ ِإالَّ اْلَوِص   َمْخُتوٌم   َرُسوِل الله ِکَتاٌب  ُتَك یَّ ا ُمَحمَّ
ْهِل بَ  یفِ 

َ
ِتَك ِإَلی أ مَّ

ُ
 : ، َفَقاَل َرُسوُل الله ِتَك یْ أ

َ
ْهِل بَ  یُّ أ

َ
: ُل؟ َفَقـاَل یـا َجْبَرئِ َیـ یِتـیْ أ

ِة َقْبَل ِإْبَراهِ یُ لِ   ُتهُ یَّ ُب الله ِمْنُهْم وُذرِّ یَنِج  ُبوَّ َثَك ِعْلَم النُّ ُم، یَها َخـَواتِ یْ وَکاَن َعلَ   .َم یَورِّ
ِمَر فِ  یٌّ َفَفَتَح َعلِ 

ُ
َل وَمَضی ِلَما أ وَّ

َ
ـانِ  ُثمَّ َفـَتَح اْلَحَسـُن   ِه،یاْلَخاَتَم اْأل  َی اْلَخـاَتَم الثَّ

ِمَر ِبِه، ُثمَّ َفَتَح اْلُحَس 
ُ
اِلَث َفَوَجَد فِ یْ وَمَضی ِلَما أ ْن َقاِتـْل واْقُتـْل یـُن اْلَخاَتَم الثَّ

َ
ِه أ

َهاَدِة، َال َشـَهاَدَة َلُهْم ِإالَّ َمَعَك، َفَفَعـَل، ُثمَّ َدَفَعـَها ِإَلی  وُتْقَتُل  ، واْخُرْج ِبَقْوٍم ِللشَّ
اِبَع، َفَوَجَد فِ یْ ْبُن اْلُحَس  یُّ ِن وَمَضی، َفَفَتَح َعلِ یْ ْبِن اْلُحَسـ یِّ َعلِ  ْن یِن اْلَخاَتَم الرَّ

َ
ِه أ

ْطِرْق واْصُمْت 
َ
ِد ْبِن َعلِ   أ ، َفَفـَتَح اْلَخـاَتَم یٍّ ِلَما ُحِجَب اْلِعْلُم، ُثمَّ َدَفَعَها ِإَلی ُمَحمَّ

ْر ِکتَ یاْلَخاِمَس َفَوَجَد فِ  ْن َفسِّ
َ
ِث اْبَنـَك  - َتَعاَلی  - اَب الله ِه أ َبـاَك، وَورِّ

َ
ْق أ وَصـدِّ

َة، وُقِل اْلَحقَّ فِ  مَّ
ُ
ْمـِن، وَال َتْخـَش ِإالَّ اللـه،  یاْلِعْلَم، واْصَطِنِع اْأل

َ
اْلَخـْوِف واْأل

ْنـَت : َفُقْلـُت َلـهُ : رٍ یـَفَقاَل ُمَعاُذ ْبُن َکثِ . هِ یلِ یَ  یَفَفَعَل، ُثمَّ َدَفَعَها ِإَلی اّلذ
َ
ُهـَو؟  وأ

ْن َتْذَهَب ٰهَذ  یَما ِبَك فِ : َفَقاَل 
َ
َنا ُهَو  یُه َعنِّ یَ ا ُمَعاُذ َفَتْروِ یَ ا ِإالَّ أ

َ
َد . ، َنَعْم أ ی َعدَّ َحتَّ

  .١»َحْسُبَك : ُثمَّ َمْن؟ َفَقاَل : َعَشـَر اْسًما، ُثمَّ َسَکَت َفُقْلُت  یاثن یَّ َعلَ 
ت بـه امامـت از آسـمان بـر یوصـ: فرمـود صـادق امام«
مهـری  بر پیامبر نوشتۀ سربه و .صورت نوشته بهمد نازل شد، مح

ای : ل به پیامبر عرضـه داشـتیجبرئ و .جز وصیت نازل نشد به
ه نزد خانـدان تـو کنامۀ توست برای امت تو  تین وصیمحمد، ا

 دهیـه برگزک آن: دام خاندانم؟ فرمودکل، یای جبرئ: گفت. باشد
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ه علـم نبـوت ک نیبرای ا ۀ اویذر و ان آنانیپروردۀ خداست ازم و
ارث آن  و ١م آن را بـه ارث دادهیکه ابـراه را از تو ارث َبَرد، چنان
: فرمود. ه از پشت او باشندکۀ تو یذر و مخصوص به علی است

 ردکـعلی همـان مهـر اول را بـاز  و نامه مهرها بود تیبر آن وص
بـدان  و حسـن مهـر دوم را گشـود و ردکچه در آن بود اجرا  آن و

ن مهر سـوم را بـر یسپس حس و ردکه در آن بود عمل کری دستو
 شـوی شـته میک و شکـب و بجنـگ: د در آن نوشـتهیـد و گشود

ه جـز بـا تـو بـه کـرون بـر یـمردمی را برای شهادت با خـود ب و
از  قبـل[آن را  و ردکـار را کـن یا: فرمود. سعادت شهادت نرسند

حسـین  نبـ علی و از دنیا رفت و ن دادیحس بن به علی] شهادتش
سـر بـه  و نید در آن نوشته خموشی گزیمهر چهارم را برگشود د

ــز ــداز چــون ی ــر ان ــدهک ــرده ش ــم در پ ــه  و ه عل ســپس آن را ب
: د در آن نوشـتهیـد و او مهر پنجم را گشـود و علی داد محمدبن

ارث  و نکـق یامامت پـدرت را تصـد و نکر یتاب خدا را تفسک
در  و سـازمان بـده و اامت را تربیت نم و امامت را به پسرت بده

ن یاو همـ و از جز خدا متـرس و آسودگی حق را بگو و میموقع ب
راوی حدیث، معاذ، . ن خود دادیسپس آن را به جانش و ردکار ک
ای معاذ، تو را به این چه : د؟ فرمودیشما او هست: د که گفتمیگو

                                                 
َثهُ «: آمده است کافیدر نقل . 1 ایـن قسـمت از روایـت براسـاس . » ِإْبَراِهیم  کَما َورَّ

  .ترجمه شده است کافینقل 
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بـا نقلـش  و [ن خبر را از من بـازگویییا و ه برویک نیکار، جز ا
کـه  تـا ایـن. آری، من همـانم]. لفان مشکل ایجاد کنینزد مخا

 :گفـتم. سـپس سـکوت کـرد و اماْم دوازده اسم را تعـداد نمـود
  .»تو را کافی است: سپس چه کسی؟ امام فرمود و

دو گونـه  شود که پیامبر اکـرم از روایات فوق برداشت می
دیگـری  و اند یکی وصیتی که خودشان نوشته: اند وصیت داشته

مربوط به و دوم روایت اول . ه از آسمان نازل شده بودهوصیتی ک
روایـات بعـدی  و انـد وصیتی است که خود آن حضرت نوشـته

در هردو گونه، تصـریح شـده . شده است مربوط به وصیت نازل
که عدد اوصیای آن حضرت دوازده نفرند که اولـین  است به این

. هد بودخوا آخرین از ایشان امام زمان و ها امیرمؤمنان آن
وارد شده است کـه در آن سـخن از  کافیروایات دیگری نیز در 

کـه ایـن وصـیت مهـر شـده  این و میان آمده به وصیت پیامبر
هــر امــامی مهــری از آن را کــه مخصــوص بــه اوســت  و اسـت
به دستوری که از طرف خدا در آن مشـخص شـده  و گشاید می

  ١.که آوردیمکند که این روایات نیز مؤید روایاتی است  عمل می
روایت وصـیت، کـه مورداسـتناد احمدالحسـن اسـت، ) ح

 معارض است با روایتی کـه مفـاد آن ایـن اسـت امـام زمـان
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آمـدِن  دنیـا از بـه از واقفیـان قبـل برخی. دنباله ندارند و »عقب«
کننـد کـه هـر امـامی  اعتراض می رضا به امام جواد امام
امـام کلیـت . نیسـتبرای شما فرزنـدی  و فرزندی دارد و دنباله

گونـه اسـت،  آری، ایـن فرمایند می و کنند این مطلب را نفی می
فرزنـد  و هـر امـامی دارای دنبالـه. اما تمام مطلب ایـن نیسـت

دنبـال او حسـین خـروج  امامی کـه بـه و جز قائم از ما است، به
کـه مقصـود از . دنباله نیسـت و کند، که آن امام دارای عقب می

مطلق فرزند است یا حداقل فرزنـدی کـه  نداشتن عقب، یا نفِی 
هرکدام از این دو احتمال مقصـود . از آن حضرت امام باشد پس

در تعـارض اسـت بـا  و باشد نافِی ادعای احمدالحسـن اسـت
به دو روایـت ذیـل . طرفدارانش ازروایت وصیت و برداشت وی

  :باره دقت کنید دراین
َثنِ «. ١ ُد ْبُن َمْسُعوٍد، َقا یَحدَّ ْحَمَد َعْن َحْمـَداَن ُمَحمَّ

َ
َثَنا َجْعَفُر ْبُن أ َل َحدَّ

اِس اْلَبْغَدادِ  َماَن یْ ْبِن ُسلَ  َثَنا ِإْسـَماعِ یِّ ، َعْن َمْنُصوِر ْبِن اْلَعبَّ ُل ْبـُن ی، َقـاَل َحـدَّ
َثنِ  ْصَحاِبَنا یَسْهٍل، َقاَل َحدَّ

َ
َلنِ َو  َبْعُض أ

َ
ْکُتَم اْسَمُه، َقاَل  یَسأ

َ
ْن أ
َ
ُکْنـُت ِعْنـَد : أ

َضا َفَدَخَل َعلَ  بِ  یُّ ِه َعلِ یْ الرِّ
َ
اِج َو  َحْمَزةَ  یْبُن أ رَّ ، َفَقاَل َلـُه یاْبُن اْلُمَکارِ َو  اْبُن السَّ

بِ 
َ
ُبوَك  :َحْمَزةَ  یاْبُن أ

َ
 :َقـاَل  .َقاَل َنَعـْم  ا؟َقاَل َمَضی َمْوتً  .َمَضی: َقاَل  ؟َما َفَعَل أ

ْنَت ِإَماٌم ُمْفَتَرٌض َطاَعُتهُ  :َل َقا .یَّ ِإلَ  :َقاَل  ؟ِإَلی َمْن َعْهُدهُ  :َفَقاَل 
َ
ـهِ   َفأ  ؟ِمـَن اللَّ

ا ُروِّ  :یٌّ َقاَل َلُه َعلِ ... َنَعْم،  :َقاَل  َماَم َال یِإنَّ  اْإلِ
نَّ
َ
ییَ َنا أ  . َعِقَبـهُ   َریَیـ  ْمِضی َحتَّ

ُبو اْلَحَسِن  :َقاَل 
َ
َما ُروِّ : َفَقاَل أ

َ
: َقـاَل  .َال  :َقاَل  ؟َذاَر هٰ یْ ِث َغ یَذا اْلَحدِ هٰ  یُتْم فِ یأ
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هِ و َبَلی ْنُتْم َال َتْدُروَن َما َمْعَناهُ َو  ،ِه ِإالَّ اْلَقاِئَم یُتْم فِ یَلَقْد ُروِّ  ،اللَّ
َ
َقـاَل ! َل یِلَم قِ و أ

هِ َو  َبَلی :یٌّ َلُه َعلِ  ُبو اْلَحَسِن  .ِث یاْلَحدِ  یَذا َلفِ ِإنَّ هٰ  ،اللَّ
َ
َف ْیـکَ  !َلـَك یْ َو : َقاَل َلُه أ

َت َعلَ 
ْ
ـهَ  ،ُخ یْ ا َشـیَ : ُثمَّ َقاَل  ؟ٍء َتَدُع َبْعَضهُ  ْی ِبَش  یَّ اْجَتَرأ ـِق اللَّ َال َتُکـْن ِمـَن َو  اتَّ
ادِّ  ِه َتَعاَلییَن َعْن دِ یالصَّ   .١»ِن اللَّ
 حمــزه ابــی بــن بــودم علــی راوی گویــد نــزد امــام رضــا«
افـراد [مکـاری بـر آن حضـرت داخـل شـدند  ابن و سّراج ابن و

] انــد از واقفیــان بــوده و یادشــده منکــر امامــت امــام رضــا
. از دنیـا رفـت: پدرت چه شد؟ فرمـود: حمزه گفت ابی بن علی
. آری: با مـرگ طبیعـی از دنیـا رفـت؟ حضـرت فرمـود: گفت
پـس : گفـت. به من: وصیتش به چه کسی است؟ فرمود: گفت

شما امامی هستید که اطاعتش از جانب خداوند واجب است؟ 
برای ما روایت شده که : گفتحمزه  ابی بن علی.  ...آری: فرمود

 رضـا امام. دنباله خود را ببیند و رود تا عقب امام از دنیا نمی
آیا در این حدیث، غیراز این چیز دیگری روایـت نشـده : فرمود

آری، به خـدا قسـم در : حضرت فرمودند. نه: برای شما؟ گفت
دانیـد  شـما نمـی و جز قائم این حدیث برای شما روایت شده به

حمـزه  ابـی بـن علـی. برای چه چیز گفته شده و چیستمعنایش 
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حضرت بـه . آری، به خدا قسم این در حدیث بوده است: گفت
از  ای به چیزی که بخشی چگونه بر من جرئت کرده: او فرمودند

از  و از خـدا بتـرس ای پیرمـرد: ای؟ سپس فرمود آن را رها کرده
  .»مانعان دین خدا نباش

ُد ْبُن َعْبدِ «. ٢ بِ یُّ رِ َیـالله ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْم  ُمَحمَّ
َ
ْبـِن  یِّ ِه، َعـْن َعِلـیـ، َعـْن أ

اِز َقاَل  یٍّ ٍد، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ یَماَن ْبِن َرِش یْ ُسلَ  بِ  یُّ َدَخَل َعلِ : اْلَخزَّ
َ
َحْمـَزَة  یْبُن أ

بِ 
َ
َضا َفَقاَل َلهُ  یَعَلی أ ْنَت ِإَماٌم؟ َقاَل : اْلَحَسِن الرِّ

َ
ـ: اَل َلـهُ َفَق . َنَعْم : أ َسـِمْعُت  یِإنِّ

ٍد  َك َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ َماُم ِإالَّ وَلُه َعِقٌب یَ َال : ُقوُل یَ َجدَّ َنِسـ: َفَقاَل . ُکوُن اْإلِ
َ
ا َیـَت یأ

ْو َتَناَس یْ َش 
َ
َما َقاَل َجْعَفٌر یْ لَ ! ؟ َت یْ ُخ أ َماُم ِإالَّ یَ َال : َس ٰهَکَذا َقاَل َجْعَفٌر، ِإنَّ ُکوُن اْإلِ
ذِ وَلُه َعقِ  َماُم الَّ  اْإلِ

ـُه َال َعِقـَب َلـهُ یٍّ ُن ْبُن َعلِ یْ ِه اْلُحَس یْ ْخُرُج َعلَ یَ  یٌب، ِإالَّ . ، َفِإنَّ
َك : َفَقاَل َلهُ    .١»ُقوُل یَ َصَدْقَت ُجِعْلُت ِفَداَك، ٰهَکَذا َسِمْعُت َجدَّ

به آن  و وارد شد رضا ابوحمزه بر امام بن راوی گوید علی«
ــا شــما امــام: حضــرت گفــت . آری: هســتید؟ امــام فرمــود آی

محمد، شنیدم که  بن من از جدت، جعفر: ابوحمزه گفت بن علی
آن جناب . ه دارای فرزند باشدک سیکامام نیست مگر فرمود  می

! رمـردیای، پ ا خود را بـه فراموشـی زدهیای  ردهکفراموش : فرمود
آن جناب فرمود امام نخواهد بود . ن نفرمودیحضرت صادق چن

علی  بن نیه حسک ه دارای فرزند باشد، مگر آن امامیک سیکمگر 
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ه او دارای کـ] دیـنما رجعـت مـی[ و شود در زمان او خارج می
ت شـوم، یگویی، فدا ردم راست میکعرض . فرزند نخواهد بود

  .»دمیطور از جدت شن نیهم
 که امـام زمـان در این دو روایت، تصریح شده است به این

هــا حــاکی از  اگــر برخــی نقــل  و فرزنــد نیســتند  و دارای دنبالــه
ایـن دو   و باشد، در مقام جمع میان آن داشتن امام زمان  فرزند

توان گفت مقصود از این دو روایت این است که امـام  روایت می
 از آن حضرت امـام باشـد نیسـتند دارای فرزندی که پس زمان

فرزنـد غیـر امـام داشـته  این منافاتی ندارد با اینکه آن حضـرت  و
د، نتیجه این که، این کلیـت، کـه هـر امـامی بایـد فرزنـدی باشن

در این مورد،   و از او باشد، پذیرفته نیست داشته باشد که امام پس
از آن حضـرت رجعـت  پـس حسـین   محمد کـه امـام قائم آل

کنند اسـتثنا هسـتند، کـه دیگـر امـامی از ذریـۀ آن حضـرت  می
از ادعیـه کـه  خـیشـده بـا بر دو روایِت یـاد بنابرایننخواهد بود؛ 

  .حاکی از فرزند داشتن آن حضرت است در تنافی نیست
دنبـال  بـه حسـین  در روایت دوم، مقصود از امامی که امام

هستند، که قبًال این مطلـب را  کنند امام زمان ایشان رجعت می
مقصود از قـائم نیـز در . همراه با نقل روایات رجعت ثابت کردیم

است، که در این بـاره نیـز قـبًال  مانتردید امام ز روایت اول، بی
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در روایـات   و داد ظهوِر مستقیم در امام زمـان» قائم«گفته شد 
  . فراوان از این عنوان برای آن حضرت استفاده شده است

  نکته

مقصـود . اسـت» وصیت«های شناخت امام  تردید یکی از راه بی
جانشین خود   و اماِم قبلی وصی  و از وصیت این است که حجت

به مردم معرفی کنـد، مـثًال   و معّین تعیین  و صورت مشخص ا بهر
 او وصــی  و بگویــد فرزنــدم، فــالن، امــام بــر شــما خواهــد بــود

های شـناخت امـام  در روایاتی که دربارۀ راه. جانشین من است  و
خصـوص بـر ایـن  به موضوع وصیت اشاره شـده، بـه  و وارد شده

ای  گونه است؛ بهموضوع تأکید شده که امام دارای وصیت آشکار 
از   و که اگر کسی وارد شـهری بشـود کـه امـام در آن بـوده اسـت

بپرسد که امام چـه کسـی را  ها ـ بچه  و عموم شیعیان ـ حتی زنان
جانشین خود قرار داد؟ همگان خواهند گفت فالن کـس   و وصی

 واضـح باشـد  و وصی اوست؛ بنابراین مسئلۀ امامت باید آشـکار
هـای شـناخت  عنوان یکـی از راه به» یتوص«اگر در روایات از   و

میان آمده، مقصوْد تعییِن امـام ازسـوی امـاِم قبلـی  امام سخن به
  .گونه ابهام آشکار، بدون هیچ  و ای واضح گونه است؛ به

هـای  عنوان یکـی از راه ، به»وصیت«تر مسئلۀ  جهت تبیین بیش
  :ریمآو باره وارد شده می شناخت امام، ذیًال روایاتی را که دراین
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ِد ْبِن عِ  ،َم یْبُن ِإْبَراهِ  یُّ َعلِ «) الف ْحَمـَد یُ َعْن  ،َسییَعْن ُمَحمَّ
َ
وُنَس َعـْن أ

بِ  ،ْبِن ُعَمَر 
َ
َضا یَعْن أ َالَلـِة َعَلـی َصـاِحِب : َقاَل  اْلَحَسِن الرِّ ْلُتُه َعِن الدَّ

َ
َسأ

ْمرِ هٰ 
َ
َالَلـُة َعلَ  :َفَقاَل  .َذا اْأل ْکـُب یَّ اْلَوِصـَو  اْلَفْضـُل َو  ِه اْلِکَبـُر ْیـالدَّ ُة ِإَذا َقـِدَم الرَّ

ْوَصی ُفَالٌن  :َفَقاُلوا .َنةَ یاْلَمدِ 
َ
ُدوُروا َمـَع و ،ِإَلی ُفَالِن ْبِن ُفـَالٍن  :َل یقِ  ؟ِإَلی َمْن أ

َالِح َح  ا اْلَمَساِئُل َفلَ  ،ُثَما َداَر یْ السِّ مَّ
َ
ةٌ یَس فِ یْ َفأ   .١»َها ُحجَّ

 عالمـت دربـارۀ از حضـرت رضـا: دیـعمـر گو بن احمد«
لش یدل: فرمود. دمیپرس ]امامت[=این امر   ل امامت صاحبیدل  و

اروان بـه شـهر کـه ک زمانی. ت استیوص  و لتیفض  و بزرگِی سن
رد؟ جواب دهند که به فـالْن کت یه وصکد فالنی به یبگو  و دیدرآ

جا  آن] افتن امامیبرای [د، شما هم یجا ِسالح گردکهر  و .پسر فالن
عنی بـرای عـوام ی[ست یل نیتن به مسائْل دلگف  د، اما جوابیبگرد

  .»]ل استیخواص دل  و ه فقط برای دانشمندانکدلیل نیست؛ بل
ُد ْبُن «) ب ِد ْبِن اْلُحَس  ،ییَ ْح یَ ُمَحمَّ َعـْن ، َد َشـِعرٍ یـزِ یَ َعْن  ،ِن یْ َعْن ُمَحمَّ

ْعَلی َقاَل  ،َهاُروَن ْبِن َحْمَزةَ 
َ
ِبـ: َعْن َعْبِد اْأل

َ
ـهِ َعْبـِد  یُقْلُت ِأل   اْلُمَتَوثِّـُب  :اللَّ

عِ َعَلی هٰ  ْمِر اْلُمـدَّ
َ
ـُة َعلَ  یَذا اْأل ُل َعـِن اْلَحـَالِل یُ  :َقـاَل  ؟هِ ْیـَلـُه َمـا اْلُحجَّ

َ
 ْسـأ

ْقَبَل َعلَ  :َقاَل   .اْلَحَراِم و
َ
ِة َلْم َتْجَتِمْع ِفـ :َفَقاَل  یَّ ُثمَّ أ َحـٍد ِإالَّ  یَثَالَثٌة ِمَن اْلُحجَّ

َ
أ

ْمرِ َذا اَصاِحَب هٰ َکاَن 
َ
ْن  :ْأل

َ
اِس یَ أ ْوَلی النَّ

َ
ُکوَن ِعْنـَدُه یَ و ،ِبَمْن َکاَن َقْبَلهُ   ُکوَن أ
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َالُح  ِتـیَّ ُکوَن َصاِحَب اْلَوِص یَ َو  ،السِّ اِهَرِة الَّ ْلَت یِإَذا َقـِدْمَت اْلَمدِ  یِة الظَّ
َ
َنـَة َسـأ

ةَ  بْ و َعْنَها اْلَعامَّ ْوَصی ُفَالٌن یَ الصِّ
َ
 .١»ِإَلی ُفَالِن ْبِن ُفَالٍن  :ُقوُلوَن یَ فَ  ؟اَن ِإَلی َمْن أ

ه ناحق بـر کآن را : عرض کردم صادق  راوی گوید به امام«
شـود بـا چـه سـندی  مدعِی امامـت مـی  و ندینش روی َمسند می

 مسـائل حـالل: فرمـود صـادق  رد؟ امـامکـوم کـتوان مح می
عالمت اسـت   و سه دلیل: فرمودسپس . پرسند حرام را از او می  و
اول، از : مع باشد صاحِب مقاِم امامـت اسـتسی جکه اگر در ک

دوم، ِسـالِح . تـر باشـد مقدم  و تر کین نزدیشیهمۀ مردم به اماِم پ
ه کـت باشـد یطور علنی صاحب وصـ به. رسول خدا نزد او باشد
ان بپرسـی کـودکا یـبازار   و وچهکاز مردم   و چون وارد شهر بشوی

  .»ند فرزندش فالنیست؟ بگوکیکه وصیِّ فالنی 
ُد ْبُن مُ «) ج دٍ  ،ییَ ْح یَ َحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِبـ ،َعْن أ

َ
: َنْصـٍر َقـاَل  یَعِن اْبـِن أ

بِ 
َ
َضا یُقْلُت ِأل َماُم ِبَم  :اْلَحَسِن الرِّ ـذِ یُ ِإَذا َماَت اْإلِ  :َفَقـاَل  ؟َبْعـَدهُ  یْعـَرُف الَّ

َماِم َعَالَماٌت ِمْنَها ْن  :ِلْإلِ
َ
بِ یَ أ

َ
ْکَبَر ُوْلِد أ

َ
 ،ةُ یَّ اْلَوِصـَو  ِه اْلَفْضُل یُکوَن فِ یَ َو   ،هِ یُکوَن أ

ْکُب فَ   ْقَدَم یَ َو  ْوَصی ُفَالٌن یَ الرَّ
َ
ـَالُح فِ َو  ِإَلی ُفـَالٍن  :َقاَل یُ فَ  ؟ُقوَل ِإَلی َمْن أ َنـا یالسِّ

اُبوِت فِ  َالِح َح  ،َل یِإْسَرائِ  یَبنِ  یِبَمْنِزَلِة التَّ َماَمُة َمَع السِّ   .٢»ُثَما َکاَن یْ َتُکوُن اْإلِ
چـون امـام : ردمکعرض  رضا د به امامینصر گو ابی ابن«

                                                 
 .٢٨۴همان، ص . 1
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شـود؟  از وی بـه چـه چیـز شـناخته مـی از دنیا برود، اماِم پـس
ه کـهـا ایـن اسـت  ازجملـۀ آن. امام را عالمـاتی اسـت: فرمود
ت است؛ یوص و لتیدارای فض و ْن فرزنِد پدرش استیتر بزرگ
امـام پرسند که فالن  می و ندیآ ه جماعت مسافران میک طوری به
ند بـه یگو رد؟ همه میکت یبه چه شخصی وص] ردکه وفات ک[

ــالن  ــف ــالح در م و .سک ــِس ــابوت اســت در ی ــد ت ــا، مانن ان م
  .»ه باشدکجا کامامت همراه ِسالح است، هر. لیاسرائ بنی

گونه که در روایات آمده است، امام باید صاحب وصیِت  همان
مقصود . آن نباشدای که هیچ ابهام در  گونه آشکار باشد؛ به  و ظاهر

که فردی بـا  نه این  و از وصیْت معرفِی دقیق ازسوی امام قبل است
خود را وصـیِّ امـام   و استناد به روایتی مدعِی جایگاه امامت شود

تنهـا  احمدالحسن، که مدعِی این جایگاه شده، نـه. بداند زمان
دارای وصیت آشکار نیست بلکـه شـواهد قطعـی نیـز بـر بطـالن 

تـریِن آن مخالفـِت ادعـاِی وی بـا  د دارد کـه مهـمادعای او وجـو
 هـا روایـات فراوانـی اسـت کـه در آن  و ضرورِت شیعۀ اثناعشری

تعداد امامان منحصر شده است در دوازده نفر همراه با ذکر اسامِی 
در برخی، خصوصًا تصـریح شـده اسـت   و خصوصیاتشان  و آنان

آخرین   و یامتحجت بر خلق هستند تا روز ق  و که آنان امام به این
دیگر   و است المهدی الحسن بن حجت الهی امام زمان، حجت

  .روایات در این باره که قبًال به آن اشاره شد
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  ادعای تواتر روایت وصیت

داننـد موضـوع امامـت امـری  که مـی ـطرفداران احمدالحسن 
قابل اثبات با یک روایت بلکـه  و از اصول دین است و اعتقادی

ســی ســخن آنــان را مبنــی بــر امامــت ک  و چنــد روایــت نیســت
اند  مدعی ـ  کند احمدالحسن با استناد به روایت وصیت قبول نمی

ای  از طرفداران وی در مقدمـه یکی. روایت یادشده متواتر است
 سة الکتاب العاصم من الضاللة المقّد الوصیّ که بر کتابی با نام 
  :گوید نوشته است می

لتـواتر  دٍ محّمـ الصـدور عـن النبـّی  ةة قطعّیـروایة الوصیّ  والنتیجة أّن «
ة السـنّ و هـا موافقتهـا للقـرآن الکـریمة قـرائن أهّم احتفاففها بعّد و ،معناها
عـن  فهی مستغنیةٌ  كلبٰذ و ،طهارهل بیته األأو دٍ محّم  ة للنبّی رة النبویّ المطّه 

  .١»طهارة األئّم األو رسولهو تزکیة علم الرجال بتزکیة الله
جهـِت  بـه. قطعی اسـت رصدور روایت وصیت از پیامب«

بودنش با قراینی چنـد، کـه موافقـت بـا  همراه و تواتِر معنای آن
هاسـت،  ازجملـۀ آن بیت اهل و سنت پیامبر و قرآن کریم

 توثیق علم رجال نـدارد؛ چـون از طـرف خـدا و نیازی به تزکیه
  . »توثیق شده است و ائمۀ اطهار تزکیه و رسول خدا و

                                                 
مقدمۀ العقیلی، «، تاب العاصم من الضاللالوصیة المقدسة الکاحمدالحسن، . 1

 .٧ناظم بر این کتاب، ص 
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. نــوِی روایــِت وصــیت اســتحاصــل ادعــای وی تــواتِر مع
ه کـعبـارت اسـت از اخبـار جمعـی » تـواتر«کـه  توضیحًا ایـن

موجـب  ـذب کـطور عـادت بـر  لحاظ امتناع توافق آنان بـه به ـ
 خبـر متـواتر بـه متـواتِر لفظـی. نان به صـحت خبـر شـودیاطم
شود  متواتر لفظی بر خبری اطالق می. شود معنوی تقسیم می و
به حدِّ تـواتر نقـل شـده باشـد، ماننـد  ن آنیمع ا الفاِظ یه لفظ ک

متواتر معنوی خبری اسـت کـه  و .ریث غدیحد و نیث ثقلیحد
هـا  معنای همـۀ آن و ن مضمونیکبا الفاظ مختلف نقل شده، ل

ه آن معنای واحد معنای مطابقِی الفـاظ ک ی است، اعم از آنیک
گانـه کـه بـا  ا معنای التزامی؛ مثل امامـت امامـان دوازدهیباشد 
  .اظ مختلف در روایات نقل شده استالف

  پاسخ ادعای تواتر

به روایـِت  دقیقًا باید مشخص شود که مقصود از ادعای تواتر نسبت
وصیت چیست؟ کدام بخش از مضمون این روایت، که طرفـداران 

  دانند، تواتر دارد؟ احمدالحسن آن را متواتر معنوی می
عـداز اگر مقصود این اسـت کـه وجـود دوازده امـام ب) الف
متـواتر اسـت، آری ایـن ـ که در ابتدای روایت آمده ـ  پیامبر

 روایات فراوان داللت بـر آن دارد و بخش از روایت متواتر است
تـا آورده طوسی نیـز ایـن روایـت را بـه همـین مقصـود  شیخ و

  .امامت آنان را ازطرق مختلف نقل کند
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اگر مقصود این باشد که وجود فردی با نـام احمـد از ) ب
عنـوان جانشـین آن حضـرت بـا تـواتر  بـه الد امام زمـاناو

در   و روایــات ثابــت اســت، ایــن ادعــا خــالف واقــع اســت
منحصر در همین   و کدام از روایات، چنین مفادی نیامده هیچ

  .روایت است
 مهـدّیینمدعی تواتر اگر مقصودش این باشد که وجـود ) ج

  :گوییم متواتر است، در پاسخ می بعداز امام زمان
ای به تواتِر این  محدثان شیعه اشاره و عالمانیک از  هیچ والً ا

اگر این روایـات متـواتر بـود، بایـد آنـان در  و اند روایات نکرده
تنهـا  نـه. آوردنـد میـان مـی کتبشان ذکری از تواتِر این روایات به

از ایشـان  انـد، بلکـه برخـی میـان نیـاورده سخنی از تواتِر آن بـه
انـد کـه ذیـًال  مخالفت آن با مشهور کرده و تصریح به عدِم تواتر

  :کنیم به آن اشاره می
  :گوید می مفید شیخ

َوا  َبْعَد َدْوَلِة اْلَقاِئِم   َس یْ َولَ « َحٍد َدْوَلٌة ِإالَّ َما َجاَءْت ِبِه الرِّ
َ
ُوْلِدِه  اِم یَ ُة ِمْن قِ یَ ِأل

ُه ذٰ  َباِت و َلْم َتِرْد ِبِه َعَلی اْلَقْطِع َو  ،ِلَك ِإْن َشاَء اللَّ   .١»الثَّ
چــه از قیــام  از دولــت قــائم دولتــی نیســت مگــر آن و بعــد«

                                                 
 .٣٨٧، ص ٢ ، جارشادمحمد،  مفید، محمدبن. 1
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فرزندان آن حضرت در روایت آمده است؛ اگر خداوند بخواهد 
  .»یقینی این موضوع وارد نشده و صورت قطعی به و .آن را

صورت قطعـی  که این روایات به به این مفید تصریح شیخ
  .نیست حاکی از عدم تواتر آن است

از نقل روایات مرتبط بـا  پس بحاردر  مجلسی  عالمه
ید می مهدّیین ل یـق التأویـطرو ،للمشـهور ذه األخبار مخالفةٌ هٰ «: گو

  .١»أحد وجهین

راه توجیـه آن یکـی از  و این روایات مخالف مشهور اسـت«
  .»دو توجیه است

مقصود  و اند که در ادامه ایشان به توجیه این روایات پرداخته
دانـد کـه بـه دنیـا رجعـت  مـی مۀ معصـومینرا ائ مهدّییناز 

یــا مقصــود از آن را اوصــیای از اوالِد آن حضــرت  و کننــد مــی
گـرِی خلـق را  زمان با رجعت سایر ائمه، هدایت داند که هم می
این روایات را مخـالف  مجلسی عالمهکه  این. عهده دارند به

  . بودن مفاد آن است داند حاکی از شاذ مشهور می
  : گوید می لیحّر عام شیخ

خلـو مـن یبعض األخبار، وهـو ال  یالمضمون ف اعلم أّنه قد ورد ٰهذا«
                                                 

  .١۴٨، ص ۵٣ ، ج بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر، . 1
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 یحضــرنیتعّرض له أصحابنا إّال النادر منهم علی مـا یغرابٍة وإشکاٍل، ولم 
صـل إلـی حـّد ی؛ ألّن ما ورد بٰذلك لـم امکن اعتقاده جزًما قطعً یاآلن، وال 

  .١»ن مشکٌل زه احتماًال علی وجه اإلمکاین، بل تجویقیال
از دوازده  که پس[بدان که روایاتی به این مضمون وارد شده «

 این روایات خالی از غرابـت و ]امام، دوازده مهدی خواهند بود
جـز  گونه که در خاطر دارم، به اصحابمان، آن و .اشکال نیست و

تـوان بـه ایـن روایـات اعتقـاد   نمی و .انـد اندکی به آن نپرداخته
بـاره وارد شـده  چـه درایـن کـرد، چـون آن قطعی پیـدا و جزمی

دانستِن آن نیـز  حدی نیست که موجب یقین شود؛ بلکه جایز به
  .»صورت امکان مشکل است به

، کـه از محـدثان بـزرگ شـیعه اسـت، عبارت شـیخ حـر
حتی  و بودن نیست آور صراحت دارد که این روایت درحدِّ یقین
در ادامـۀ ایـن  و نـددا پذیرفتن آن را درحدِّ امکان نیز مشکل می
 مهدّیینبودن روایات  عبارت نیز مطالبی دارد که صریح در شاذ

  . است
ــاً  ــداران  ثانی ــه طرف ــایی، ک ــات ادع ــه روای ــل مجموع تحلی

دارد، بــرای مــا  مهــدّیینانــد داللــت بــر  احمدالحســن مــدعی
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ادعای تواتر نوعی   و کند که این روایات متواتر نیست مشخص می
از این روایات همان روایاتی است که لطه است؛ چون بخشی امغ
، یا حضـرت زهـرا گوید ائمه دوازده نفرند از اوالد پیامبر می

که در بخش اول این کتاب ثابـت کـردیم ایـن روایـاِت اجنبـی از 
وجه مثِبت امام دیگری غیـراز دوازده  هیچ به  و است مهدّیینمقولۀ 

تنهـا  یـز نـهبخشی دیگر از روایاِت موردادعای آنـان ن. امام نیست
امامانی غیراز دوازده امام نیست، بلکه عکـس آن   و مهدّیینمثِبت 

گوید سـاعاِت روز دوازده  چون روایتی که می کند؛ هم را ثابت می
گویـد  ساعاِت شب دوازده ساعت یا روایتی که می  و ساعت است

از ایـن روایـات  کـه برخـی چنـان. ذریه نیست  و قائم دارای عقب
ن مغربی است که طرفداران احمدالحسـن توضیحات قاضی نعما

ــا . انــد آن را جــزو حــدیث دانســته درحقیقــت، قاضــی نعمــان ب
بـر  عـالوه  و ه اسـتیتوضیحاتش درصدد اثبات امامـان اسـماعیل

ضعف سندی، بخشی از روایت که مورداستناد آنـان اسـت جـزو 
بخشی دیگر . از توضیحات نویسنده کتاب است  و حدیث نیست

ذریـه بـرای آن حضـرت   و ا مثِبت وجود فرزنـداز این روایات تنه
  .میان نیامده است در آن سخنی از امامت به  و است

جـز روایـِت  روایاتی که در آن تعبیر دوازده مهـدی آمـده، بـه
اوْل روایت ابوبصیر است که در . وصیت، پنج روایت دیگر است
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 پرسـیده از امـام زمـان پس مهدّییندربارۀ  صادق  آن از امام
دعـوت   و بودن  جایگاه شیعه  و امامِت آنان را نفِی کرده حضرت  و

حمزه اسـت کـه  دوم روایت ابی. اند به ائمه را برای آنان ثابت کرده
میـان آمـده  بـه حسین  در آن سخن از یازده مهدی از اوالد امام

عقبه از پدرش است کـه در آن دوازده  بن ت احمداسوم روای. است
چهارم روایـت قاضـی . ه استآمد حسین  مهدی از اوالد امام

از قـائم، دوازده  نعمان مغربی است که در آن نیز آمـده اسـت بعـد
مثنای  بن محمد اصِل پنجم روایتی است که در . مهدی خواهد بود

از قـائم،  پس  و گوید هفتمین امام قائم است حضرمی آمده که می
نیز صـلوات بـر فاضـلیین  الرضا فقهدر . دوازده مهدی خواهد بود

جز این چنـد  به. است» مهذبین«، بحارآمده که در نسخۀ  ّیینمهد
مورد، در دوسه مورد از ادعیه، که دارای سلسۀ سـند هـم نیسـت، 

  .االمر آمده از صاحب سالم به امامان پس
یکی  و آیا با این چند روایت، که مضمون واحدی هم ندارند

را  آنـان و کنـد صراحت نفی امامت از آنان مـی از این روایات به
جـای دوازده  یکی مثِبت یازده مهـدی اسـت بـه و داند شیعه می
محمـد  را قـائم آل جعفـر بن دیگری حضرت موسی و مهدی
توان ادعـای تـواتر  می ،دنبال آن حضرت را به مهدّیین و داند می
چون امامت را بـا آن ثابـت کـرد؟ جالـب  امر مهمی هم و نمود
معتبرترین  و ترین نکه از که کافی،چون  که کتاب مهمی هم این
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روایـات  آن که در ـمنابع حدیثی شیعه است، در بخش االصول 
 معـروف اسـت» اصـول کـافی«بـه  و آوری شده اعتقادی جمع

خصوصًا به روایات مربوط به امامت در این کتاب به تفصـیل  و
نیامـده؟ چگونـه  مهـدّیینکـدام از روایـات  هیچ ـپرداخته شده 

مثِبـت  و متواترات روایات باشد از مهدّیینممکن است موضوع 
تـرین کتـاِب روایـِی  مهـم و از امام عصر امامت امامانی پس

  شیعه فاقد این روایات باشد که درحدِّ تواتر است؟ 
را متـواتر هـم بـدانیم، کـه  مهـدّیینبرفرض که روایات  ثالثاً 

سـخن از  مهـدّیینکـدام از روایـات  گونـه نیسـت، در هـیچ این
از  بودِن دوازده مهدی پس و میان نیامده ن بهوصایت آنا و امامت

حتی در روایت وصیت  و آن حضرت، مثِبت امامت آنان نیست
 دوازده امـام اسـت از پیـامبر  نیز ابتـدا آمـده اسـت کـه پـس

دهـد آنـان امـام  از آنان دوازده مهدی، که ایـن نشـان مـی پس و
  .تفصیل حاکی از مغایرت استو نیستند 
 از امـام زمـان ی پـسمهـدّیینت شـود برفرض که ثاب رابعاً 

نیامـده ـ جـز روایـت وصـیت  به ـخواهند آمد، در هیچ روایتی 
 است کـه مهـدِی اول یـا دوازده مهـدی از اوالد امـام زمـان

پیـرو آن ادعـای  و مهدّیینهستند؛ بنابراین ادعای تواتر روایات 
ای بـیش نیسـت کـه از  اثبات امامت احمدالحسن با آن مغالطه

  . تعدد دارای اشکال استجهات م
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توجیـه  بازهم برفرِض پذیرِش تواتر، این روایات قابـل خامساً 
به رجعت است؛ بنابراین بازهم ارتباطی با امامِت ادعـایِی فـرِد 

  . گانه نخواهد داشت دیگری غیراز ائمۀ دوازده

  روایت دوم

َثَنا َعلِ « ِد ْبِن ِعْمَراَن الدَّ  یُّ َحدَّ اُق َقاَل ْبُن أحمد ْبِن ُمَحمَّ ِبـ: قَّ
َ
ُد ْبُن أ َثَنا ُمَحمَّ  یَحدَّ

َخعِ : َقاَل  یُّ َعْبِد الله اْلُکوفِ  َثَنا ُموَسی ْبُن ِعْمَراَن النَّ ِه اْلُحَس یُّ َحدَّ ِن ْبـِن یْ ، َعْن َعمِّ
ْوَفلِ یزِ یَ  بِ  یِّ ، َعْن َعلِ یِّ َد النَّ

َ
بِ  یْبِن أ

َ
اِدِق : ٍر َقاَل یَبِص  یَحْمَزَة، َعْن أ َجْعَفـِر  ُقْلُت ِللصَّ

دٍ  بِ  یا ْبَن َرُسوِل الله، ِإنِّ یَ : ْبِن ُمَحمَّ
َ
ُه َقاَل یَسِمْعُت ِمْن أ نَّ

َ
ُکوُن َبْعَد اْلَقاِئِم اثنا یَ : َك أ

َما َقاَل : َفَقاَل . ایًّ َعَشَر َمْهدِ  ! اثنـا َعَشــَر ِإَماًمـا: ُقـْل یَ وَلـْم " ایًّ اثنا َعَشَر َمْهدِ : "ِإنَّ
ُهْم َقْوٌم ِمْن  َنایَ َعِتَنا یِش َوٰلِکنَّ اَس ِإَلی ُمَواالِتَنا وَمْعِرَفِة َحقِّ   .١»ْدُعوَن النَّ

ای پسر رسـول : عرض کردم صادق  ابوبصیر گوید به امام«
از قائم، دوازده مهـدی  فرمود پس خدا، من از پدرتان شنیدم که می

نفرمود   و همانا پدرم فرمود دوازده مهدی: امام فرمود. خواهند بود
ایشان گروهی از شیعیان ما هسـتند کـه مـردم را بـه   و .دوازده امام
  .»کنند شناختن حقِّ ما دعوت می  و مواالت ما
  طرفداران احمدالحسن به ایـن حـدیث اسـتناد کـرده از یکی

  :گوید می و
                                                 

  .٣۵٨، ص ٢ ج ، الدین کمال،  علی صدوق، محمدبن. 1
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رّبما یظّن من یجهل الحقیقة بأّن اإلمام الصـادق قـد نفـی اإلمامـة عـن «
عشــر  یاثنـ: "ی أّن أباه اإلمام الباقر قـالن، والحقیقة أّنه إّنما أّکد علییّ المهد
ا اثنا عشـر إماًمـا ال : أّن اإلمام الباقر قال یونف! اثنا عشر إماًما: ولم یقل" مهدیًّ
ولکالم األئّمة غایاٌت وحکٌم نجهلها نحن، ... نییّ اإلمامة عن المهد ییعنی نف

. منه المخـرج وهم القائلون بأّنهم یتکّلمون علی سبعین وجًها ولکّل وجٍه لهم
من إشاعته وعدم کتمانه؛  یفقد یکون اإلمام الصادق تکّلم تقّیٍة لحضور من یّتق

مناسـباٍت، ولمـن  ین قد تکّتم علیه األئمة ولم یبوحوا به إّال فییّ ألّن أمر المهد
ن إّنما هو بمعناهـا األکمـل ییّ اإلمامة عن المهد ییأمنون جانبه، وقد یکون نف

عشر أعظم من  یعشـر، حیث إّن مقام إمامة األئّمة االثن یاألئّمة االثن یکما ف
عشر، فأراد اإلمام الصادق التحّفظ علی ٰذلك؛ ألّنه  ین األثنییّ مقام إمامة المهد

  .١»لم یحن وقته، وربما العقول آنذاك غیر مؤّهلٍة لحمله واستیعابه
ــی« ــاید کس ــت را نمی ش ــه حقیق ــه   ک ــد ک ــان کن ــد گم دان
لکن حقیقت . نفی کرده است مهدّیینا از امامت ر صادق  امام

، بـاقر  که پدرشان، امـام اند بر این این است که امام تأکید کرده
نفِی دوازده امام   و اند دوازده امام نفرموده  و اند دوازده مهدی فرموده

 ...امـام نیسـتند مهدّیینبه این معنا نیست که  باقر  ازسوی امام
 دانیم  ایی است کـه مـا نمـیه حکمت  و برای سخن ائمه اهداف  و
 گـوییم مـا بـر هفتـاد وجـه سـخن می اند کـه خودشان فرموده  و

                                                 
  .٢٢، حدیث چهارم، ص األربعون حدیًثا فی المهدییناظم، العقیلی، ن. 1
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بـه همـین . برای هر وجهی از آن برای آنـان راه خـروج اسـت و
جهـت  اند بـه جهت، ممکن است امام ازجهت تقیه سخن گفته

آن را  و شده که سخن را نشر دهد حضور کسی که از او تقیه می
آن را  و انـد کرده را ائمه کتمان می مهدّیینکتمان نکند، چون امر 

انـد  که از او مطمئن بـوده برای کسی و از مناسبات جز در برخی
، نفِی مهدّیینممکن است نفِی امامت از  و .اند کرده  آشکار نمی
گانـه  گونه کـه در ائمـۀ دوازده معنای کامل آن باشد، آن امامت به

باالتر از مقـام امامـت گانه  است؛ چون مقام امامت ائمۀ دوازده
انـد بـر ایـن  خواسـته صادق امام و گانه است دوازده مهدّیین

ظ کنند؛ چون وقت آن نرسیده بوده بسـا عقـول  چه و مسئله َتَحفُّ
  .»فهم جوانب آن را نداشته و در آن زمان اهلیت درک

  :گوید وی در ادامه می
ُهْم : "وعوًدا علی روایة الباب، نقف علی قولـه« َقـْوٌم ِمـْن ِشـیَعِتَنا  َوٰلِکـنَّ

َنا اَس إَلی ُمَواَالِتَنا َوَمْعِرَفِة َحقِّ ن ییّ أّن ٰهؤالء المهـد یال تعن یفه" َیْدُعوَن النَّ
الله إبـراهیم وقـد  یوصٌف عظیٌم وصف به نب) الشیعة(لیسوا بأئّمٍة؛ فوصف 

نّص الله علی إمامته، وکٰذلك وصف الحسن والحسین، فکونهم من شـیعة 
ت ال یتناقض مع کونهم أئّمًة، فالحسن والحسین کانـا مـن شـیعة أهل البی

  .١»أمیر المومنین، وهم أیًضا أئّمٌة وحجٌج 
                                                 

  .همان. 1
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کـه کنیم بر سخن امـام  تمرکز می  و گردیم به روایت باب بازمی«
لکن ایشان گروهی از شیعیان ما هستند که مـردم را بـه «فرماید  می

مقصود از این جمله  .»کنند شناختن حقِّ ما دعوت می  و مواالت ما
این نیست که آنان امام نیستند، چون وصـف شـیعه وصـفی بـزرگ 

، حضـرت ابـراهیم، بـه آن موصـوف شـده است که پیامبر خدا
که خداونـد بـه امامـت ابـراهیم در قـرآن کـریم  این درحالی. است

نیز بـه  حسین  امام  و حسن  که امام تصریح کرده است؛ چنان
از شـیعیاِن  مهـدّییننـابراین بـودن ب. انـد این وصف موصوف شـده

 حسـن  امـام. کـه امـام باشـند نـدارد تناقضی با این بیت اهل
حجـت   و امـام  و بودنـد از شیعیان امیرمؤمنان حسین  امام  و

  .»الهی نیز بودند

  سند روایت دوم

 ٢.انـد عمران نخعی توثیق نشـده بن موسی  و ١عبدالله کوفی بن محمد
معروف عدم توثیـق   و مذهب است اقفیحمزه و ابی بن که علی چنان

  ٣.اند وی است، هرچند برخی او را ثقه دانسته

                                                 
  .٢٨٣، ص ١۵ ، ج معجم رجال الحدیثخوئی، ابوالقاسم، . 1
  .۶۶، ص ٢٠ ، ج همان. 2
  .٢٣۴، ص ١٢ ، ج همان. 3
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  داللت روایت دوم

از قـائم امـام  بعـد مهـدّیینکه  مفاد روایت داللت دارد بر این اوالً 
 شیعیانی هستند که دعوت به والیت ائمـۀ معصـومین  و نیستند
نیـز  سـوی خودشـان صـورت مسـتقل بـه اگر امام بودند به. دارند

منصـب امامـت  مهدّیینتوان گفت  کردند؛ بنابراین می دعوت می
گونه که در روایت آمده، از شیعیان بزرگ هستند که  همان ندارند و

نیـز » بعد القـائم«َبعدّیت در جملۀ . کنند می دعوت به امام زمان
اگر َبعدّیت را زمـانی نـدانیم مقصـود : توجیه است به دو گونه قابل
اصحاب آن حضـرت در زمـان   و رگانی از شیعیاناین است که بز

جز خود آن حضرت کـه مـردم را بـه امامـت خودشـان  ظهور ـ به
سـوی آن حضـرت  کنند ـ در اماکن مختلف مردم را بـه دعوت می
اگر َبعدّیت را زمانی بدانیم مقصود این خواهـد   و کنند، دعوت می
رای زمان با رجعت ائمـه، دا از رحلت آن حضرت، هم بود که پس
معرفـِت ائمـه   و مردم را به والیت  و های خاصی هستند مسئولیت
نقل کردیم که آن  باقر  قبًال نیز روایتی را از امام. کنند دعوت می

  .امام نبود  و حنفیه فرمودند او مهدی بود حضرت دربارۀ محمدبن
 مهـدّیینهرچند تصریِح روایِت یادشده در این است که  ثانیاً 

اند، اما این احتمال نیز ممکن اسـت در  یعیاناز ش و امام نیستند
خوِد ائمه هسـتند  مهدّییناین روایت مطرح باشد که مقصود از 
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ای کـه در اظهـار امـر  جهت تقیه به و کنند که به دنیا رجعت می
هرچنـد ـ رجعت بوده امام از حاضراِن در مجلس یا خوِد راوی 

مخالفـان فـاش اند تـا ایـن امـر نـزد  تقیه کردهـ از شیعیان بوده 
انـد سـخن  جاکه زراره سؤال کرده حضرت نخواسـته ازآن. نشود

اند قضیۀ رجعت  خواسته  ازسویی نیز نمی و پدرشان را نفی کنند
انـد کـه  ای پاسـخ داده گونـه را نفی کنند؛ به همـین جهـت، بـه

 شیعیان تصور نکنند اماماِن دیگـری غیـراز ائمـۀ معصـومین
 انــد یــه، نفــِی امامــت کــردهبــا رعایــِت مصــلحِت تق و هســتند

آینـد از  می ی که بعداز ظهـور امـام زمـانمهدّییناند  فرموده و
توجیـه یادشـده در ایـن روایـت، . امام نیستند و شیعیان هستند

ـــاحِب  ـــخنان ص ـــه، در س ـــلحت تقی ـــت مص ـــی رعای یعن
  :گوید نیز آمده است وی در ذیل این حدیث می مختصرالبصائر

ه اخـتالٌف، بـل یـس فیّن علم آل محّمـٍد لـأ ـهداك الله بهداه  ـاعلم «
 یرجعة األئّمة االثنـ یث عنهم جّمًة فینا أحادیصّدق بعًضا، وقد رویبعضه 

 یعن احتمال ٰهذا العلم الخاّص اّلذ  الضعف  السائل  من  عشر، فکأّنه عرف
من شاء من خاّصته، وتکـّرم بـه علـی مـن أراد مـن  ـسبحانه  ـخّص الله 

شـاُء َواللـُه ُذو اْلَفْضـِل یَ ِه َمْن یْؤتِ یُ ٰذِلَك َفْضُل الله : بحانهته، کما قال سیّ بر
  .١»کفرینکر قلبه فیه فیصعب علیث ال یٍل حسٍن بحیفأّوله بتأو ِم یاْلَعِظ 
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کـه در علـم ـ خداوند تو را به هدایتش هدایت کنـد  ـبدان «
از آن برخی دیگر را تأییـد  محمد اختالفی نیست، بلکه برخی آل
گانـه وارد  روایات فراوانی دربـارۀ رجعـت ائمـۀ دوازده و دکن می

انـد کـه  دانسـته کننـده را می گویا امام حالت سؤال و شده است
تحمل این علم خاص را ندارد، همـان علمـی کـه خداونـد بـه 

گرامی داشته  و خواصی که مورد عنایتش هستند اختصاص داده
گونـه کـه  آناست به آن علـم آن را کـه اراده نمـوده از خلقـش، 

 ِم یشاُء َواللُه ُذو اْلَفْضـِل اْلَعِظـیَ ِه َمْن یْؤتِ یُ ٰذِلَك َفْضُل الله فرموده است 
 بخشـد این فضل خداونـد اسـت کـه بـه هـرکس بخواهـد می(
بـه همـین جهـت، آن را » )خداوند صاحب فضل بزرگ است و

اند که بر روای سخت نیایـد، تـا در  به توجیه زیبایی توجیه کرده
  .»کافر شود و انکار کندقلبش 

گونه که در روایت پیشین گفتیم، ایـن روایـت نیـز  همان ثالثاً 
توانـد بـرای اثبـات   کسـی نمی و از ظهـور اسـت مربوط به بعد

  .از ظهور به آن استناد نماید ادعای خود قبل

  روایت سوم

ُد ْبُن َعْبِد الله ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْم « بِ یُّ رِ یَ ُمَحمَّ
َ
ـِد ْبـِن َعْبـِد ِه، یـ، َعـْن أ َعـْن ُمَحمَّ

ِد ْبِن عِ یاْلَحمِ  ِد ْبِن اْلُفَض یِد وُمَحمَّ بِ  ِل یْ َسی، َعْن ُمَحمَّ
َ
بِ  ی، َعْن أ

َ
 یَحْمَزَة، َعْن أ
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ُه َقاَل یٍث َطِو یَحدِ  یَعْبِد الله فِ  نَّ
َ
َبا َحْمَزةَ یَ : ٍل أ

َ
َحَد َعَشَر   ِإَن  ،ا أ

َ
ا َبْعَد اْلَقاِئِم أ ِمنَّ

  .١»ِن یْ ُوْلِد اْلُحَس ا ِمْن یًّ َمْهدِ 
: خطاب به راِوی حدیث، ابـوحمزه، فرمـود صادق امام«

از قائم یازده مهدی از اوالد حسین  ای ابوحمزه، همانا از ما پس
  .»خواهند بود

  سند روایت سوم
ـــون  ـــت، چ ـــعیف اس ـــندی ض ـــر س ـــده ازنظ ـــت یادش روای

شخصـیتش مجهـول   و عبدالحمیـد توثیـق نشـده اسـت محمدبن
ــن محمــد ٢.اســت ــین ثقــه ب  مجهــول مشــترک اســت  و عیســی ب

یک از آن دو نفر در این سـند مقصـود  که کدام کردِن این  مشخص  و
ابوحمزه مشترک است بین ابوحمزۀ ثمالی کـه  ٣.است مشکل است

مجهـول اسـت،   و ابوحمزه که همان سالم بطائنی است  و ثقه است
  ٤.مذهب بوده ابوحمزه بطائنی است که واقفی بن وی پدر علی

  ت روایت سومدالل

یـازده  از امـام عصـر مفاد روایت فوق این است که پـس اوالً 
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معـارض اسـت بـا  مهـدّییناین در تعـداد  و مهدی خواهد بود
  .از قائم دوازده مهدی خواهد بود گوید پس روایاتی که می

ــاً   حمــل بــر رجعــت ائمــۀ معصــومین روایــت قابــل ثانی
وایت آمده اسـت که در ر اما این و است استثنای امام عصر به

هسـتند ازبـاب تغلیـب اسـت،  حسین از اوالد امام مهدّیین
گونــه  ایــن و هســتند حســین چــون اکثــر ائمــه از اوالد امــام

در  و جایز اسـتـ دادن حکم اکثر بر اقل  یعنی غلبه ـاستعمال 
دیگر روایات نیز آمده است؛ ازجملـه در برخـی روایـات آمـده 

قـرار داد؛  حسـین ۀ امـاماست که خداوند امامـان را از ذریـ
در دعــای . انــد کــه ُنــه نفــر آنــان از اوالد آن حضــرت درحــالی

ــده اســت ــده در روز والدت آن حضــرت آم ــُدوِد «: واردش اْلَمْم
ْصـَرِة  َة ِمـْن َنْسـِلهِ یَ ِبالنُّ ِئمَّ

َ
نَّ اْأل

َ
ِض ِمْن َقْتِلِه أ ِة، اْلُمَعوَّ او کمـک ( ١»ْوَم اْلَکرَّ

در مقابل شـهادتش  و در روز بازگشتش] الهی[شود به یارِی  می
در ). به او عوض داده شده است کـه امامـان از نسـل او هسـتند
همـه  و این دعا آمده است امامان از ذریـه آن حضـرت هسـتند

از اوالد آن حضرت  امیرمؤمنان و حسن دانیم که امام می
گونه استعمال ازبـاب تغلیـب  دهد که این این نشان می و نیستند
هستند ممکـن اسـت  حسین که آنان از نسل امام ینا و است
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 مهـدّییْن که در روایت یادشده نیـز مقصـود از  قرینه باشد بر این
اطـالق . گردنـد هسـتند کـه بـه دنیـا بازمی ائمۀ معصـومین

از دیگر روایات آمـده  نیز در برخی بر ائمۀ معصومین مهدّیین
  :است؛ ازجمله در روایات ذیل

بِ «) الف
َ
بِ یِص بَ  یَعْن أ

َ
ـا اثنـا :  ُقـوُل یَ َسـِمْعُتُه : َعْبِد الله َقاَل  یٍر، َعْن أ ِمنَّ

ٌة وَبقِ   ا، َمَضییًّ َعَشَر َمْهدِ  ٌة،  َی ِستَّ َحبَّ یَ ِستَّ
َ
اِدِس َما أ   .١»ْصَنُع الله ِبالسَّ

از مـا دوازده : فرمـود می صادق  ابوبصیر گوید شنیدم امام«
نفر باقی مانده  شش  و مهدی خواهد بود که شش نفر گذشته است

  .»دهد چه بخواهد انجام می ها آن خدواند با ششمین از آن  و است
ْحٰم «) ب ِبـ یِّ ُن ْبُن َعِلـیْ َقاَل اْلُحَس : ٍط َقاَل یْبِن َسلِ  ِن َعْن َعْبِد الرَّ

َ
 یْبـِن أ

ا اثنا َعَشَر َمْهدِ : َطاِلٍب  مِ یًّ ِمنَّ
َ
ُلُهـْم أ وَّ

َ
ِبـ یُّ َن َعِلـیُر اْلُمـْؤِمنِ یـا، أ

َ
َطاِلـٍب،  یْبـُن أ

اِسُع ِمْن ُوْلدِ    .٢»وُهَو اْلَقاِئُم ِباْلَحقِّ  یوآِخُرُهُم التَّ
اول . از ما دوازده مهدی خواهد بـود: فرمود حسین امام«

آخرین ایشان نهمین  و طالب است ابی بن ایشان امیرمؤمنان علی
  .»او قائم به حق است و از اوالدم

نقـل شـد  ۀ معراج پیـامبرعباس دربار قبًال نیز روایتی از ابن) ج
  :فرماید می دربارۀ حضرت علی که خداوند خطاب به پیامبر
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ْعَط ... َفَتَك ِمْن َبْعـِدَك یَرَك وَخلِ یوَجَعْلُتُه َوزِ ... «
َ
ْخـِرَج ِمـْن یْ وأ

ُ
ْن أ
َ
ُتـَك أ

َحَد َعَشَر َمْهدِ 
َ
ُهْم ِمْن ُذرِّ یًّ ُصْلِبِه أ وآِخُر َرُجٍل ِمْنُهْم  ِتَك ِمَن اْلِبْکِر اْلَبُتوِل،یَّ ا، ُکلُّ

ْرَض َعْدًال َکَما ُمِلَئْت ِمْنُهْم ُظْلًمایَ َم، یَ َسی اْبُن َمْر یَخْلَفُه عِ  یَصلِّ یُ 
َ
 اْأل
ُ
  .١»ْمَأل

ز ین  و ...از تو قرار دادم ات پس خلیفه  و را وزیر] علی  [=و او «
ه همـۀ کـازده مهدی خـارج سـازم یه از صلب او کردم کبه تو عطا 

شـان ین ایآخـر  و ر بتـول خواهـد بـودکۀ تو از فرزندان بیها از ذر آن
ن را یزمـ  و خواند سر او نماز می م پشتیمر بن سییه عکسی است ک

  .»جور پر شده باشد  و ه از ظلمکچنان  نده سازد، همکاز عدل آ
بـود، بهتـر  فرزندان امام عصر مهدّییناگر مقصود از  ثالثاً 

د قــائم تــا موضــوع شــد یــازده مهــدی از اوال بــود کــه گفتــه می
  .شد تر می مشخص
اوالد آن حضـرت باشـند، روایـْت  مهـدّیینبرفرض که  رابعاً 

از ظهور است؛ بنـابراین هـیج وجهـی نـدارد کـه  مربوط به بعد
  .از ظهور مدعِی چنین جایگاهی شود فردی قبل

  روایت چهارم

ا َرَواُه لِ « ـیْ وَرَو  یَوِممَّ ـعِ ِل اْلُم یـِد اْلَجلِ یِّ ُتُه َعـِن السَّ ـِق السَّ   ِن یِد َبَهـاِء الـدِّ یَوفَّ
ْمَر ُدنْ  یِّ نِ یْ ِد اْلُحَس یْبِن َعْبِد اْلَحمِ  یِّ َعلِ 

َ
ْصَلَح أ

َ
ْسَعَدُه الله ِبَتْقَواُه وأ

َ
ْخَراُه یَ أ

ُ
 -اُه وأ
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ٍد اْإلِ یَرَواُه ِبَطرِ  ْرَفُعُه ِإَلی أحمد ْبِن ُعْقَبـَة، َعـْن یَ ، یِّ ادِ یَ ِقِه َعْن أحمد ْبِن ُمَحمَّ
بِ 
َ
بِ یأ

َ
ـا َبْعـَد اْلَقـاِئِم اْثَنـ  :َعْبِد الله یِه، َعْن أ ا ِمـْن ُوْلـِد یًّ َعَشـَر َمْهـدِ  ْی ِإنَّ ِمنَّ

  .١»ِن یْ اْلُحَس 
از قـائم  پـس] بیـت اهـل[از مـا : فرمـود صادق امام«

  .»حسین دوازده مهدی خواهد بود از اوالد امام

  سند روایت چهارم

از سـنِد آن افتـاده روایت یادشده مرفوعه اسـت، یعنـی بخشـی 
کـه  مضـافًا بـه ایـن. سلسۀ سند آن تا امام کامل نیسـت و است
  ٢.اند پدرش، که در سلسه سند هستند، مجهول و عقبه بن احمد

  داللت روایت چهارم

چـه در  مفاد این روایـت مفـاد روایـت قبـل اسـت؛ بنـابراین آن
توضیح داللت روایت سوم گفتـیم در ایـن روایـت نیـز جـاری 

  .است

  یت پنجمروا

بِ : ٍح َقاَل یَجْعَفٌر، َعْن َذرِ « ْلُتُه َعِن األئّمة َبْعَد النَّ
َ
ی الله َعلَ  یِّ َسأ ِهْم یْ َعلَ ِه َو یْ َصلَّ
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مِ : َقاَل 
َ
بِ  یُّ َن َعلِ یُر اْلُمْؤِمنِ یَنَعْم، َکاَن أ

َ
ی الله َعلَ  یْبُن أ َماَم َبْعـَد یْ َطاِلٍب َصلَّ ِه اْإلِ

بِ  ْهِل بَ یْ َصَلَواُت الله َعلَ  ـ یِّ النَّ
َ
، ] ُن یْ ُثمَّ َکاَن اْلَحَسُن، ُثمَّ َکـاَن اْلُحَسـ[ ـِتِه یْ ِه وأ

ُد ْبُن َعلِ یْ ْبُن اْلُحَس  یُّ ُثمَّ َکاَن َعلِ  ْنَکَر ٰذلك . ، ُثمَّ ِإَماُمُکْم یٍّ ِن، ُثمَّ َکاَن ُمَحمَّ
َ
َمْن أ

ْنَکَر َمْعِرَفَة الله وَرُسوِلِه، َقاَل 
َ
ْنـَت الْ : ُثمَّ ُقْلُت : َکاَن َکَمْن أ

َ
اللـه  َی ْوَم َجَعَلِنـَیـأ

َعْدُتَها َعلَ 
َ
اٍت یْ ِفَداَك؟ َفأ ْثُتَك ِبٰهـَذ  یِإنِّ : َقاَل . ِه َثَالَث َمرَّ َما َحـدَّ ا ِلَتُکـوَن ِمـْن ِإنَّ

ْرِض  یُشَهَداِء الله فِ 
َ
َمُه َنبِ یْ َدْع َش یَ َلْم  ـ  َتَباَرَك وَتَعاَلی ـِإنَّ الله . اْأل  هُ یَّ ًئا ِإالَّ َعلَّ

ُه َبَعَث ِإلَ یْ َصَلَواُت الله َعلَ  ْن یِه َجْبَرئِ یْ ِه، ُثمَّ ِإنَّ
َ
اِتِه یَ َح  یِة فِ یَ ِباْلَوَال  یٍّ ْشَهَد ِلَعلِ یَ َل أ

مِ یَ َسمِّ یُ 
َ
ْدُعـوُکْم : الله ِتْسَعَة َرْهـٍط، َفَقـاَل  یُّ ، َفَدَعا َنبِ َن یَر اْلُمْؤِمنِ یُه أ

َ
َمـا أ ِإنَّ

ْم َکَتْمُتْم ُشَهَداِء ال  ِلَتُکوُنوا ِمْن 
َ
َقْمُتْم أ

َ
َما َذَکْرُت ٰهَذ : یَفَقاَل لِ ... لِه أ ا ِلَتُکـوَن ِإنَّ

ْرِض  یِمْن ُشَهَداِء الله فِ 
َ
ْوِص . اْأل

َ
ُسوِل َسْبَعَة أ ا َبْعَد الرَّ ًة ُمْفَتَرَضـًة یَ ِإنَّ ِمنَّ ِئمَّ

َ
اَء أ

ُم َما یُ ٌم یٌز َحِک یاْلَقاِئُم ِإْن َشاَء؛ ِإنَّ اللَه َعزِ   َطاَعُتُهْم، َساِبُعُهُم  ُر ُیـَشاُء ویَ َقدِّ َؤخِّ
َحـَد َعَشــَر َمْهـدِ   ُثمَّ َبْعـَد اْلَقـاِئِم . ُم یُز اْلَحِک یَشاُء وُهَو اْلَعزِ یَ َما 

َ
ا ِمـْن ُوْلـِد یًّ أ

اِبُع َجَعَلنِ : ِن، َفُقْلُت یْ اْلُحَس  ِس واْلعَ  َی َمِن السَّ
ْ
أ ْمُرَك َعَلی الرَّ

َ
. ِن یْ نَ یْ الله ِفَداَك؟ أ

اٍت : "اَل قَ    .١»َقاِئُمُکْم ِإْن َشاَء اللهُ ِإَماُمُکْم َو  یُثمَّ َبْعدِ : َقاَل ". ُقْلُت َثَالَث َمرَّ
از امامـاِن ] صـادق امـام [=َذریح گوید از آن حضـرت «

آری، امیرمؤمنـــان : فرمـــود. پرســـیدم از پیـــامبر پـــس
صـلوات (از پیـامبر  پـس) درود خدا بر او باد(طالب  ابی بن علی

سـپس  و و سـپس حسـن[امـام بـود ) بیـتش بر اهل و او خدا بر
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علـی  بـن سپس محمد و حسین امام بود بن سپس علی و ]حسین
کسی کـه منکـر ]. خوِد آن حضرت [=سپس امامتان  و امام بود

رسولش  و امامت آنان شود، همانند کسی است که معرفت خدا
شـما امـروز امـام هسـتید : راوی گوید مـن گفـتم. را انکار کند

مـن : امام فرمود. سه باز این سؤال را تکرار کردم و دایت شوم؟ف
ه از گواهـان خداونـد کـن به تو گفـتم ین مطلب را تنها برای ایا

بـه  و عنـی تـا خـودت بـدانیی[نش باشـی یتعالی در زم و تبارک
همانــا خداونــد ]. ده دارییاز نــااهالن پوشــ و اهلــش برســانی

کـه بـه پیـامبرش  نوتعالی چیـزی را فرونگذاشـت مگـر آ تبارک
سوی او فرستاد  سپس جبرئیل را به و تعلیم داد) درود خدا بر او(

او را  و که برای علی در زمان حیاتش بـه والیـت شـهادت دهـد
فرمود مـن  و پیامبر نیز شش گروه را خواست. امیرمؤمنان بنامد

چه این شـهادت را بـه . شما را فراخواندم تا شاهدان خدا باشید
سپس امام فرمود من این سخنان ... ه کتمان کنیدچ و پای دارید

را برایت گفتم تا از شاهدان خـدا در زمـین باشـی همانـا از مـا 
آنـان امامـانی هسـتند کـه . از رسول خدا هفت وصی است پس

 للهاشـاء هفتمین ایشان قـائم اسـت ان. اطاعتشان واجب است
م می آن. حکیم است و خداوند عزیز و  نـدک چه را بخواهد ُمقـدَّ
. او عزیـز حکـیم اسـت و انـدازد چه را خواهد به تأخیر می آن و

 .سپس بعداز قـائم دوازده مهـدی خواهـد بـود از اوالد حسـین
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 فدایت شوم، هفتمین چه کسی است؟ امر شـما بـر سـر: گفتم
: فرمـود] و این را سه بـار تکـرار کـردم کـه حضـرت[چشمم  و

  .»شاءالله انقائم شما خواهد بود  و سپس بعداز من، امام شما
در توضیح داللت این روایت یکی از پیـروان احمدالحسـن 

  :گوید می
جملة اإلمام الصـادق أحمـد الحسـن؛  یف" سابعهم القائم"قصد من ی«

  .١»ن بعد إمام العصرییّ باعتباره أول المهد
هفتمین آنان ( سابعهم القائم"فرماید  که می مقصود امام از این«

بـه ایـن اعتبـار کـه اولـین از  احمدالحسن اسـت، ")قائم است
  .»است از امام عصر پس مهدّیین

  سند روایت پنجم

، که در ضـمن مثنای حضرمی بن اصل محمدروایت یادشده در 
برفـرض صـحت  و چـاپ شـده، آمـده اسـت اصول ستة عشر

یک از  انتساب این اصل به صاحبش، که محل تأمل است، هیچ
خودشـان نقـل محدثان شیعه ایـن حـدیث را در کتـب  و علما
شـده توسـط  نوشـته و هـای معـروف که اصل اند؛ درحالی نکرده

از آن نقـل  و اصحاب ائمـه نـزد نویسـندگان کتـب اربعـه بـوده
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 مجلسـی عالمـهازسویی، برخـی مثـل . اند کرده حدیث می
، نیز خصوص اصـول مستدرکنوری، صاحب  حاجی مرحوم و

ب صـاح و مجلسـی عالمـه و گانـه نـزد ایشـان بـوده شانزده
کـدام از  کننـد، امـا هـیچ از این اصول نقل روایت می مستدرک

همین موجب  و ها روایت فوق را در کتاب خودش نقل نکرده آن
در  کلینـی شـیخکـه  مضافًا به این. تضعیف این روایت است

لکـن . همین روایت را از ذریح محاربی نقل کـرده اسـت کافی
 نیامـده کـافیفقرۀ اخیـِر روایـت، کـه محـل بحـث اسـت، در 

  :به این شکل است کافیشده در  روایت نقل و
َبا َعْبِد الله َعـِن األئّمـة َبْعـَد : ٍح َقاَل یَة ْبِن َوْهٍب َعْن َذرِ یَ َعْن ُمَعاوِ «

َ
ْلُت أ

َ
َسأ

بِ  مِ : ، َفَقاَل یِّ النَّ
َ
ِإَماًمـا، ُثـمَّ َکـاَن  َن ِإَماًمـا، ُثـمَّ َکـاَن اْلَحَسـُن یُر اْلُمْؤِمنِ یَکاَن أ

ُد ْبـُن َعِلـیْ ْبُن اْلُحَس  یُّ ُن ِإَماًما، ُثمَّ َکاَن َعلِ یْ اْلُحَس  ِإَماًمـا،  یٍّ ِن ِإَماًما، ُثمَّ َکاَن ُمَحمَّ
ْنَکَر َمْعِرَفَة الله 

َ
ْنَکَر ٰذلك َکاَن َکَمْن أ

َ
ُثـمَّ . وَمْعِرَفـَة َرُسـوِلهِ  ـَتَباَرَك وَتَعـاَلی  ـَمْن أ
ْنَت ُجِعْلُت فِ : ُقْلُت : َقاَل 

َ
َعْدُتَها َعلَ ُثمَّ أ

َ
اٍت، َفَقاَل لِ یْ َداَك؟ َفأ َما  یِإنِّ : یِه َثَالَث َمرَّ ِإنَّ

ْثُتَك ِلَتُکوَن ِمْن ُشَهَداِء اللِه  ْرِضهِ  یفِ  ـَتَباَرَك وَتَعاَلی  ـَحدَّ
َ
  .١»أ

غمبـر یدربارۀ امامـاِن بعـداز پ صادق د از امامیح گویَذر«
 سـن امـام بـودسـپس ح  و امیرمؤمنان امـام بـود: فرمود. دمیپرس
سـپس   و ن امـام بـودیحس بن سپس علی  و ن امام بودیسپس حس  و
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سـی اسـت کنان شود، مانند یر اکه منکهر. علی امام بود محمدبن
ر شـده کـمعرفت رسـولش را من  و وتعالی ه معرفت خدای تبارکک

ن سخن ید؟ ایسپس شما امام  و قربانت گردم: ردمکعرض . است
ن بـه ین مطلب را تنها برای ایمن ا: فرمود. ردمکرار کرا سه مرتبه ت

  . »نش باشییوتعالی در زم ه از گواهان خدای تبارککتو گفتم 
متن روایت نیـز دارای اشـکال اسـت کـه در بخـش داللـت 

  .روایت به آن خواهیم پرداخت

  داللت روایت پنجم

بحـث در   و چهـارم اسـت  و مفاد این روایت همانند روایـت سـوم
لکــن در ایــن روایــت . م گذشــتداللــت آن در ذیــل حــدیث ســو

کــه مفــاد روایــت ایــن اســت کــه بعــداز  آن این  و مشــکلی هســت
از او  پـس  و هفتمِی آنـان قـائم اسـت  و هفت وصی است پیامبر

قائم در این روایـت منطبـق بـر حضـرت . یازده مهدی خواهند بود
که آن حضرت اماِم قـائِم موعـود  است؛ درحالی جعفر بن موسی
اش  جود یازده مهدی بعـداز آن حضـرت الزمـهازسویی و  و نیستند

جعفرنـد از  بـن این است که پنج امامی که بعـداز حضـرت موسـی
بیاینـد؛  شش مهـدِی دیگـر بعـداز امـام زمـان  و باشند مهدّیین
کـه طرفـداران  عجیب این  و کس به آن ملتزم نیست که هیچ درحالی

ن احمدالحسن مقصود از قائم، که در این روایـت هفتمـین جانشـی
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که مقصود  دانند؛ درحالی دانسته شده، را احمدالحسن می پیامبر
در پایان همین روایت، راوی از   و است جعفر بن حضرت موسی
 چـه کسـی اسـت کند که هفتمین جانشین پیامبر امام سؤال می

ایـن   و .قائم شماست  و فرمایند اماِم بعداز من امام بر شما امام می  و
  .نان مخالف نصِّ صریح روایت استدهد که برداشت آ نشان می
بـودِن حضـرت   که در این حدیث سخن از قـائم به این باتوجه
تواند مطرح باشد  میان آمده، این احتمال می به جعفر بن موسی

از  ـنیسـت  کـافیکـه در ـ که این حـدیث یـا بخـش پایـانِی آن 
مجعـــوالت واقفیـــان باشـــد کـــه بـــه امامـــِت ائمـــه بعـــداز 

در کتـاب  طوسـی  شـیخ. انـد ل نبـودهقائـ جعفـر بن موسی
سـخنی ( کالم علی الواقفة«، در بخشی از این کتاب با عنوان الغیبة

، روایـات دیگـری را بـه مضـمون روایـت فـوق کـه »)با واقفیان
به این روایات   و بودن امام هفتم دارد آورده  همگی داللت بر قائم

  :کنیم یاز این روایات اشاره م ذیًال به برخی ١.پاسخ داده است
ُبو َعْبِد الله: اْلَحَسِن ْبِن َهاُروَن َقاَل «) الف

َ
َبـا  یْعِنـیَ [ٰهـَذا  یاْبنِ : َقاَل أ

َ
أ

ذِ  ]اْلَحَسِن  َها ِقْسًطا وَعْدًال َکَمـا یَ  یُهَو اْلَقاِئُم، وُهَو ِمَن اْلَمْحُتوِم، وُهَو الَّ
ُ
ْمَأل

  .٢»ُمِلَئْت ُظْلًما وَجْوًرا
                                                 

  .٥٣ و ٥٢؛ همان، ص٤٨ - ٤٤، ص الغیبةحسن، ال طوسی، محمدبن: ک.ر. 1
  .٤٨همان، ص . 2



  267  گانه دوازده نييمهد: دوم ةشبه

کنیۀ  (=یعنی اباالحسن [دم این فرزن: فرمود صادق امام«
ــن موســی ــر ب ــائم)] جعف ــات اســت  و اوســت ق او از حتمی

داد  و اوست که زمین را پـر از عـدل و ]قیامش حتمی است [=
  .»جور شده است و کند، آن گونه که پر از ظلم می

َبا َعْبِد الله : َعْن َعْبِد الله ْبِن ِسَناٍن َقاَل «) ب
َ
نَّ ِمَن اْلَم : ُقوُل یَ َسِمْعُت أ

َ
ْحُتـوِم أ

ِة وَصاِحُب السَّ  یاْبنِ  مَّ
ُ
َشاَر بِ یْ ٰهذا َقاِئُم ٰهذه اْأل

َ
بِ یَ ِف وأ

َ
  .١»اْلَحَسِن  یِدِه ِإَلی أ

از : فرمـود می صـادق سنان گوید شنیدم امام بن عبدالله«
صاحِب شمشـیر  و حتمیات است که این فرزندم قائِم این امت

  .»الحسن اشاره فرمودند به ابی و .است
َبا َعْبِد الله َوَذَکَر اْلِبـَداَء للـِه : َعْن َعْبِد الله ْبِن ِسَناٍن َقاَل «) ج

َ
َسِمْعُت أ

ْخَرَجـُه : َفَقاَل 
َ
ُسِل، َفأ ْخَرَجُه اْلَمَالِئَکُة ِإَلی الرُّ

َ
ْخَرَج الله ِإَلی اْلَمَالِئَکِة، وأ

َ
َفَما أ

ُسُل ِإَلی اآلَْدمِ  نَّ اْبِنـِه ِبَداٌء، وإِ یَس فِ یْ َن؛ َفلَ ییِّ الرُّ
َ
ٰهـَذا ُهـَو  ینَّ ِمـَن اْلَمْحُتـوِم أ

  .٢»اْلَقاِئم
کـه  درحـالی صـادق سنان گوید شنیدم امـام بن عبدالله«

چـه  در آن: فرمـود میـان آورده بـود می سخن از بـدای الهـی بـه
مالئکـه  و بیـرون آورده] علمـش را [=سوی مالئکـه  خداوند به
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از  و ان، بـدا نیسـتسـوی آدمیـ پیـامبران بـه و سوی پیامبران، به
  .»حتمیات است که این فرزندم همان قائم است

شویم این احتمال نیـز ممکـن اسـت در  در پایان، متذکر می
قـرار بـوده  جعفـر بـن حدیث مطرح باشد که حضرت موسی

در این مورد بدا شده است که در روایـت بـا  و است قائم باشند
ُم َما یُ «جملۀ  ُر ُیـَشـاُء ویَ َقدِّ امـا موضـوع  و آن اشـاره شـدهبـه » َؤخِّ
ست، که از قائم هرکس که باشد به ُقّوت خود باقی ا پس مهدّیین
  .روایت سوم است مانندصورت توجیه روایت ه دراین

  روایت ششم

  کـونی، ثّم ]ّی المهد یعنی[قوم القائم مّنا ی: ن أّنه قالیبن الحس ّی وعن عل«
  .١»]تهیّ ّر من األئّمة من ذ یعنی[ا یًّ اثنا عشـر مهد  بعده

قـائم : روایت شده است که فرمـود العابدین زین از امام«
سپس بعداز او دوازده مهـدی  و کند قیام می] یعنی مهدی[از ما 

  .»]یعنی از امامان از ذریۀ او[خواهد بود 
 انـد از طرفداران احمدالحسن به این روایت استناد کرده یکی

  :گویند می و
 معها فی النّص  كتشترو سةة المقّد ایة الوصیّ د روذه الروایة تؤیّ هٰ  ایًض أو«
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 اثبـت اثنـا عشـر إماًمـ یبالتالو ،بعد اإلمام المهدّی  اعشر مهدیًّ  یعلی اثن
  .١»ااثنا عشر مهدیًّ و

مشترک  و کند این روایت روایت وصیِت مقدس را تأیید می«
 مهـدی است بـا آن در نـصِّ بـر دوازده مهـدی بعـداز امـام

  .»دوازده مهدی و دوازده امام شود نتیجتًا ثابت می و

  سند روایت ششم

  :شویم دربارۀ سند این روایت چند نکته را متذکر می
شرح االخبار فی فضائل االئمه این روایت در کتاب ) الف
ــار ــی  االطه ــای(قاضــی نعمــان مغرب ــدون ) ق  ٣٦٣: متوف ب

ــابراین روایــت مســند نیســت  سلســلۀ ســند آمــده اســت؛ بن
  .ضعیف است  و

ن قالب آمـده از توضـیحات صـاحب کتـاب چه بی آن) ب
کـه نـام ایـن کتـاب کـه  است، نه از اصِل سخِن امـام؛ چنـان

ای  است حاکی از این اسـت کـه نویسـنده پـاره االخبار شرح
کـه  کسی  و توضیحات را از خودش به متن روایت اضافه کرده

  .یابد به این کتاب مراجعه کند به روشنی این نکته را درمی
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مغربـی، نویسـندۀ ایـن کتـاب، بـر مـذهب قاضی نعمـان ) ج
اسماعیلیه بوده یا حداقل در شرایطی بوده که این کتاب را بـر مـذاِق 

دلیـل روشـن . در تأیید داعیان مذهب اسماعیلیه نوشته است  و آنان
داعیـان   و به امامان صادق  از امام این مدعا این است که وی پس

 صـادق  از امام پس نامی از دیگر ائمۀ شیعه  و اسماعیلیه پرداخته
کند  نقل می روایاتی را که دربارۀ حضرت مهدی  و میان نیاورده به

خالفت وی   و سعی در اثبات امامت  و حمل بر مهدِی مغربی کرده
  :گوید وی در مقدمۀ این کتاب می. دارد

فضل األئّمة األبرار، حسب ما  یآثرت من األخبار، وجمعت من اآلثار، ف«
 یکتـاب یواستطعته، فصّححت من ٰذلك ما بسطته فـ یننة ما أمکیوجدته، وغا

  اإلمام  یاألمر وصاحب الزمان والعصر، موال ّی ٰهذا، وأّلفته بأن عرضته علی ول
ه وعلی سلفه وخلفه، وأثبّت منه ین صلوات الله علیر المؤمنیأم  ن اللهیالمعّز لد

سـماعه منـه،  ین، وأجاز لـیما أثبته وصّح عنده وعرفه، وآثره من آبائه الطاهر
ٰهذا الکتاب  یفبسطت ف. هیعنه صلوات الله عل ـ یأخذه عنّ یلمن  ـه یوبأن أرو

  .١»ما أثبته وأجازه وعرفه، وأسقطت ما دفعه من ٰذلك
جمع نمـودم از آثـار در  و برگزیدم در این کتاب از روایات«

توان  و قدری که قدرت به و چه یافتم فضایل ائمۀ ابرار َحَسِب آن
 چــه را در ایــن کتــاب بســط دادم تصــحیح کــردم آن و .داشــتم
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صـاحب  و که عرضه کردم آن را بر ولیِّ امر تألیف کردم به این و
الله امیرالمؤمنین، درود  الزمان موالیم، امام المعزلدین و العصر

چـه را کـه  ثبت کـردم در کتـابم آن و .فرزندانش و خدا بر پدران
برگزیـده  و را شـناخته آن و نزد وی صحیح بود و وی ثابت نمود

 اجــازه داد بــه مــن شــنیدنش را از او و بــود از آبــای طــاهرینش
درود خـدا بـر ـ که از وی  که روایت کنم آن را برای کسانی این و
پـس در ایـن کتـاب بسـط دادم . واسطۀ من کنند به اخذ می ـ او
حـذف  و آن را شـناخت و اجـازه داد و چه را وی ثابت نمـود آن

  .»انکار نمود و چه را که دفع اب آنکردم از این کت
 خـودش کـرده عصـرِ  و در جای دیگر از مقدمه اشاره به اماِم 

  :گوید می و
ات منهـا؛ یات منها واختالف الحکایدها وتکرار أکثر الروایوحذفت أسان... «

  .١»...إذ قد آثرتها وأثبّتها وصّححتها بأسنادها إلی إمام العصر وصاحب األمر
حکایـات دارای  و روایـات مکـرر و ابو سندهای این کتـ«

 اختالف را حذف کـردم، چـون آن را بـه اسـناد بـه امـام عصـر
  .»تصحیح نمودم و صاحب امر برگزیده، ثبت و

گفته، حتـی اگـر خـود قاضـی  به نکات پیش توجه بنابراین، با
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 نعمان را موثق بدانیم، روایـات ایـن کتـابش بـدون سـند اسـت
کش در صحت نیـز نظـِر شود، چون مال ضعیف محسوب می و

  .بوده استیلیه داعِی اسماع و امام

  داللت روایت ششم

مضاف به ضعف سندی که به آن اشاره شد، داللت این روایت بر 
ن احمدالحسن است مخدوش است، چون اچه مقصود طرفدار آن
چه در متن این روایت بدون توضیح قاضـی نعمـان آمـده ایـن  آن

ی خواهند بود کـه ایـن مضـمون است که بعداز قائم، دوازده مهد
 حمل بر رجعت ائمۀ معصومین قابلـ چون روایات سابق  هم  ـ

یعنـی االئمـة «: گوید آن قسمت که دربارۀ دوازده مهدی می  و است
 توضیح نویسندۀ کتاب است» )یعنی امامان از ذریۀ وی( من ذریته

گونه که در بحث سندی گفتـیم بـرای  همان. جزِء روایت نیست  و
گونـه توضـیحات ناآشـنا  ه به این کتاب مراجعه کنـد، ایـنک کسی

نخواهد بود، که غالب آن نیز متناسب با اهداف اسماعیلیان است 
کنیم، وی ابتـدا روایتـی را  ای از این موارد ذیًال اشاره مـی که به پاره
  :به این مضمون کند از پیامبر نقل می

خـرج نـاٌس مـن ی: قـالرفعه إلی رسول اللـه أّنـه یأبو وهاٍب، بإسناده «
  .١»دعونهی  سلطانه ّی عطون المهدیالمشرق، ف
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: کند که فرمود روایت می ابووهاب به اسنادش از پیامبر«
بـه مهـدی حکـومتش را  و کننـد گروهی از مشـرق خـروج می

  .»خوانند او را می و دهند می
  :گوید در توضیح آن می و ذیل این روایت

ع یـجم یقـد انتشــرت بحمـد اللـه فـواألئّمة مـن ولـده  ّی ودعوة المهد«
وشـك أن یر موضٍع مـن أقطارهـا بالمشـرق والمغـرب، فیغ یاألرض، وغّرت ف

تمـام أمـرهم،  یدعوهم فـیـقومـون مـن قبـل المشــرق یائهم یکون بعض أولی
ائه بفضله ینجز وعده ألولیقّرب ٰذلك ویالزمان هناك سلطانه، والله  ّی قومون لولیف

خرجون من المشرق مـن ین یکون المراد باّلذیوقد . هورحمته لعباده وحوله وقّوت
ه، کما کان أبو عبد الله صاحب دعوة المغرب ومـن کـان یخرج منه من الدعاة إل
  .١»الدولةکتاب  یمن، وقد ذکرت خبرهم فیال یمعه مّمن أرسله داع

امامــان از اوالد وی اکنــون بحمدللــه در  و دعــوت مهــدی«
در مواضـع متعـدد از  و تمامِی روی زمـین منتشـر شـده اسـت

نزدیـک  و مغـرب آن آشـکار شـده و جای زمین از مشرق جای
در  و از اولیای ایشان از جانب مشرق قیـام کننـد است که برخی

پایان امرشان امام آنان را فرابخواند تا برای ولیِّ زمـان حکومـت 
کنـد  خداوند این وعـده را نزدیـک می و جا پابرجا کنند را در آن

قـوۀ  و بـه حـول و رحمتش بـر بنـدگان و به فضل برای اولیایش
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کـه از مشـرق خـروج  ممکن است مقصـود از کسـانی و .الهی
سـوی ایشـان کـه از مشـرق  کنند، کسانی باشند از داعیان به می

 خروج کردند، همچـون ابوعبداللـه، صـاحب دعـوت مغـرب،
که داعی یمن آنان را فرسـتاده  که با وی بودند از کسانی کسانی و

  .»ام آورده الدولةمن اخبار آنان را در کتاب  و بود
  :کند نقل می چنین وی روایت دیگری از پیامبر هم

ن یقـوم مـن المغـرب بـیال بّد من قائٍم من ولد فاطمـة : وعنه أّنه قال«
  .١»نیقتل الضالّ ین، ویکسـر شوکة المبتدعیالخمسة إلی السبعة 

طمـه از البد اسـت کـه قـائمی از اوالد فا: فرمود پیامبر«
گـزاران را  شـوکت بـدعت و .مغرب قیام نماید، بین پنج تا هفت

  .»گمراهان را بُکشد و بشکند
  :گوید و در توضیح این روایت می

ه أمره بعد أن کـان مسـتتًرا یمن المغرب، وظهر ف ّی وکٰذلك قام المهد«
ن لدعوتـه یبیائه المستجیبوصول صاحب دعوته المغّرب بجموع عساکر أول

ن، وصـار إلـی دار مملکتـه بـالمغرب ین ومئتـیة سـتٍّ وتسـعسـن یه فـیإل
  .٢»ن تتلوهایسنة سبٍع تسع یف ـة یقیبإفر ـ
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که  از آن امرش، پس و چنین مهدی از مغرب قیام نمود و این«
دعـوتش بـه  جا آشکار شد؛ با رسیدن صاحب مخفی بود، در آن

ــال  ــرب در س ــداران٢٩۶مغ ــگریانی از طرف ــراه لش ــه هم  ، ب
اش در مغـرب  به دارالحکومهچنین  هم و گاِن دعوتشکنند قبول و

  .»٢٩٧در آفریقا، در سال 

  روایت هفتم

ه، یـدیرات والفتح علی یه الله من الخیجریوما  ّی أّنه ذکر المهد ّی عن النب«
کـن منـه یوما لم  ،نعم: جمعه الله له؟ قالیا رسول الله، کّل ٰهذا ی: ل لهیفق
  .١»تهیّ م األئّمة من بعده من ذّر ایّ أ یامه هو کائٌن فیاته وأیح یف

هـایی کـه  پیروزی و خیرات و سخن از مهدی نزد پیامبر«
به آن حضـرت . میان آمد سازد به خداوند بر دست او جاری می

هـا را  پیـروزی و ای پیامبر خدا، تمامِی این خیـرات: عرض شد
چـه در  آن و آری،: خداوند فقط برای او قرار داده است؟ فرمـود

از او از  روزگار او اتفاق نیفتد در زمان اماماِن پـس و تزمان حیا
  .»اش خواهد بود ذریه

  از َاتباع احمدالحسن متمسـک شـده به این روایت نیز برخی
  :گویند می و
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ة اإلمـام ّیـة مـن ذّر علـی األئّمـ الـنّص  یفـ الحدیث الشریف صریٌح «
هـا نّ ألروایـات بذکرتهـا ا یتـمن األمور الّ  اکثیًر  ّن أعلی  فیه نصٌّ و ،ّی المهد

ذا ٰهـو ،تـهیّ ین مـن ذّر یّ ستکون علی ید المهد ّی تکون علی ید اإلمام المهد
 یتـبـین الرویـات الّ  ّی ا مـن التعـارض الظـاهریحکم لنا کثیًر و رمر یفّس األ

  .١»ّی أفعال اإلمام المهدو حوالأم عن تتکلّ 
این حدیث شریف صریح است در نصِّ بر امامان از ذریـۀ «
کـه بسـیاری از  چنـین نـص اسـت بـر این هـم و مهدی امام

جاری  مهدی دست امام کند که به اموری که روایات ذکر می
ایـن  و از ذریۀ آن حضرت خواهد بود مهدّییندست  شود، به می

ــر تفســیر می ــد ام ــا بســیاری از  محکــم می و کن ــرای م ــد ب کن
 هـای ظـاهری را میـان روایـاتی کـه در آن از احـواالت تعارض

  .»میان آمده است سخن به مهدی کارهای امام و

  داللت روایت هفتم و سند

چون روایت ششـم اسـت؛  داللت هم و روایت فوق ازنظر سند
بنابراین اشکاالت سندی که در روایت قبل گفتیم در این روایت 

کـه نویسـندۀ  بـه این ازنظر داللت نیز، باتوجـه. نیز جاری است
این  و یه بوده استمعتقد به امامت داعیان اسماعیل االخبار شرح
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مقصـودش از  و کتاب را برای اثبات امامت آنـان نوشـته اسـت
مهدی امام دوازدهم نیست بلکه مقصودش خلیفـۀ فـاطمی در 

 فرزنـدان وی اسـت مهدّیینمقصودش از  و زمان خودش است
هایی که قاضی نعمان بـر روایـات زده  شرحبه  ازسویی باتوجه و

ایـت مخـتلط اسـت، ایـن ها با مـتن رو گاهی این شرح و است
کـه ــ » مـن ذریتـه«احتمال در روایت مطرح اسـت کـه جملـۀ 

از مؤلف کتاب باشد؛ ـ از ذریۀ مهدی هستند  مهدّیینگوید  می
ام ّیـأ یامه هو کائٌن فیّ اته وأیح یکن منه فیوما لم «که تمام جملۀ  چنان

  .ممکن است از قاضی نعمان باشد» تهیّ األئّمة من بعده من ذّر 
ین احتمال این است که خلیفۀ فاطمی در زمـان قاضـی مؤید ا

بالطبع با این سؤال مواجـه بـوده   و دانسته نعمان خود را مهدی می
کند،  داد می  و َحَسِب روایات زمین را پر از عدل مهدی  که امام
که در زمـان وی  جور؛ درحالی  و که پر شده است از ظلم از آن پس

دولـت   و انـد مامت وی بـودهتنها بخش کوچکی از زمین قائل به ا
ــوده ــر نب ــداران وی . وی فراگی ــن ســؤال، طرف ــه ای ــرای پاســخ ب ب

دست یک نفر که مهدی  اند ثابت کنند که عدالت فراگیر به خواسته
از وی  فرزندانش که پـس  و دست او باید، بلکه به  است تحقق نمی
به همین جهت قاضی نعمـان، توجیهـات . شود هستند محقق می

در . عنـوان شـرح وارد کـرده اسـت ضمن روایت بـه یادشده را در
گوید که مؤید مطالب  بخشی از این کتاب، نویسنده جمالتی می

  :گوید می وی. گفته است پیش
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ا کـان حّدث عّمـی ـعّز وجّل  ـن الله یسمعت اإلمام المعّز لد]  أقول[«
 ّی ا موالنـا، أأنـت المهـدیـ: اءیـوخ األولی، وقول بعض شّی من أمر المهد

ن یکـون لـك الـدیملـك األرض، ویجمع الله لـك العبـاد وی ینتظر اّلذالم
ٌر واسـٌع، ولنـا منـه قسـٌم یکث ـتعالی  ـفضل الله : ّی واحًدا؟ فقال له المهد

  من بعدنا فضـله، ولـو کـان الفضـل لواحـٍد لمـا وصـل یأتیٌل، ولمن یجز
ــّم قــال المعــّز . ٌء  ینــا منــه شــیإل   مفتــاح قفــل الفضــل ّی کــان المهــد: ث

ّتصل یٰذلك للعباد، وٰذلك  ـتعالی  ـه فتح الله یحمة والبرکات والنعمة، فوالر
اه بفضـله وقّوتـه ّیـوعـدهم إ یتّم لهم وعـد اللـه اّلـذیته حّتی یّ عنه من ذّر 

  .١»وحوله
 گفـت الله از امر مهـدی سـخن می المعزلدین شنیدم امام«
، آیا ای موالیمان: اند از شیوخ اولیا به ایشان گفته که برخی این و

شما مهدِی منتَظر هستید که خـدا بـرای شـما بنـدگان را جمـع 
دین تنهـا بـرای شـما خواهـد  و شوید مالک زمین می و کند می
 فضـل خداونـد زیـاد: مهـدی در پاسـخ بـه وی فرمـود و بود؟
بـرای  و بـرای مـا بخـش زیـادی از آن اسـت و گسترده است و

اگـر فضـیلت  و ماندۀ آن است آید نیز باقی که بعداز ما می کسی
ســپس . رســید  بــرای یکــی از مــا بــود بــه مــا چیــزی از آن نمی

 مهـدی کلیـد قفـل فضـل، رحمـت، برکـت،: معزالدین گفـت
                                                 

 .٣٩٠، ص ٣ ، ج األخبار شرح، محمد بن حیون، نعمان ابن. 1
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 وسیلۀ او خداونـد قفـل را بـرای بنـدگان گشـود به. نعمت بود و
 چـه را خداونـد بـه فضـل این در ذریۀ وی استمرار دارد تـا آن و
  .»ام کندقوتش به آنان وعده داده برای آنان تم و

  روایت هشتم

! أبشـروا: رفعه إلی عبد الله بن عمر أّنه قالیی بن السالم، یحیة یومن روا«
جبر اللـه بـه ی یکون بعدهم الجابر اّلذین أن تنقطع، ثّم یارام الجبّ یّ وشك أیف

  .١»مهدّیین، ثّم المنصور، ثّم عّدد أئّمًة ّی أّمة محّمٍد، المهد
شما را که نزدیک است رشـتۀ  بشارت باد: عمر گفت بن عبدالله«

ای باشد  کننده سپس بعداز ایشان جبران. دوراِن ستمگران بریده شود
 او مهدی است  و را جبران کند وسیلۀ او امت پیامبر که خداوند به

  .»مهدّیینسپس تعدادی از امامان   و سپس منصور  و
  یت یادشده استناد کردهااز طرفداران احمدالحسن به رو یکی

  :یدگو می و
 اه أیًضـکّنـلٰ و ،رسول الله یلإالله بن عمر  لم یسنده عبد اذا الخبر أیًض وهٰ «
ه مـن اإلخبـار ألّنـو ،هـل بیتـهأعن  یما روو ،عن رسول الله یلما رو موافٌق 
 عـن طریـق ال یعرف إّال  یذخر الزمان الّ آ یلیه الخالفة فإما ستؤول و بالغیب

                                                 
  .٤٠٠همان، ص . 1
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 الخبر کما ال یخفی ینّص و الرأیو دا لالجتهاه لیس موضوعً ألنّ  ؛المعصوم عادةً 
  .١»ینمهدیّ  ةٍ ئّم أة عّد  ّی بعد اإلمام المهد علی أّن 

نسـبت  عمـر آن را بـه پیـامبر بن این روایت، هرچند عبدالله«
بیـِت آن حضـرت  اهـل و چـه از پیـامبر نداده، موافق است بـا آن

گـویی از آینـدۀ  پـیش  و ازسویی اخبار از غیـب اسـت  و روایت شده
شـود مگـر ازطریـق   طـور معمـول دانسـته نمی است که بـهخالفت 

روایـت   و رأی نـدارد  و معصوم، چون چنین موضوعی جای اجتهـاد
  .»دارد مهدّیینگونه که مخفی نیست داللت بر تعدادی از ائمۀ  همان

  سند روایت هشتم

قاضی نعمان مغربـی نقـل شـده  االخبار شرحاین روایت نیز در 
نویسـندۀ آن  و ه درمورد ایـن کتـاباست؛ بنابراین اشکاالتی ک

کـه  مضـافًا بـه ایـن. قبًال گفتیم در این روایت نیز جـاری اسـت
در آن تصـریح نشـده کـه دقیقـًا  و اسـت عمـر روایت از عبدالله

  .شنیده است همین جمالت را از پیامبر
  داللت روایت هشتم

شنیده  چه عبدالله عمر گفته همه را از پیامبر برفرض که آن
                                                 

  .٤٧، ص ١٨، روایت األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1
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حمل بـر  ین قابلچون روایات سابِق مهدیّ  این روایات همباشد، 
کـه در ایـن روایـت  ویـژه آن است؛ به رجعت ائمۀ معصومین

 خواهـد بـود] شده یاری [=، منصور از مهدی آمده است پس
قبًال، در پاسخ به شبهۀ اول، روایاتی آوردیم که در آن تصـریح  و

ــن ــه ای ــود ب ــده ب ــر  ش ــود از منتِص ــه مقص ــاری [=ک ــ ی ] دهش
اصـحابش  و خـواهِی خـود است که برای خـون حسین امام

کـه جانشـین  بر این چنانکه روایاتی ذکر شد مبنی ١.کند قیام می
ـــان ـــام زم ـــز و ام ـــل تجهی ـــین آن حضـــرت  و متکف تکف

تمامِی این روایات  ٢.گردد است که به دنیا بازمی حسین امام
اسـت کـه  حسـین امـام» منصور«دهد مقصود از  نشان می

کـه  ضـمن ایـن. خواهی به دنیا رجعت خواهنـد کـرد ای خونبر
آوردیم که ممکـن اسـت  مهدّییناحتمال دیگری که در روایات 

مقصود از آنان بزرگـانی از شـیعیان باشـند کـه دارای موقعیـت 
  .ممتاز هستند در این روایت نیز جاری است

  روایت نهم

بِ  ،َعْنهُ «
َ
ِد ْبِن َجعْ یْ اْلُحَس  یَعْن أ َسدِ ِن ُمَحمَّ

َ
َثنِ  :َقاَل  یِّ َفٍر اْأل   ُن ْبُن یْ اْلُحَس  یَحدَّ

                                                 
  . همین کتاب ١٣١صفحۀ : نگاه کنید به. 1
  .همین کتاب ١۶٨صفحۀ : نگاه کنید به. 2
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ْشَعرِ 
َ
ِد ْبِن َعاِمٍر اْأل َثنِ  :َقاَل  یُّ اْلُقمِّ  یُّ ُمَحمَّ اُب یُ ْعُقوُب ْبـُن یَ  یَحدَّ ـرَّ وُسـَف الضَّ

انِ  ْصَفَهاَن َقاَل  یفِ  یُّ اْلَغسَّ
َ
  َن یَثَمـانِ َو  َسـَنِة ِإْحـَدی یَحَجْجُت فِ : ُمْنَصَرِفِه ِمْن أ

ْهِل َبَلِدَنایُکْنُت َمَع َقْوٍم ُمَخاِلفِ و ِن یْ َئتَ مِ و
َ
َم َبْعُضُهْم  ،َن ِمْن أ َة َتَقدَّ ا َقِدْمَنا َمکَّ َفَلمَّ

ی َداَر یَداُر َخدِ  َی ِهـو ،ِل ْیـَن ُسـوِق اللَّ یْ ُزَقاٍق َبـ یفِ  اَفاْکَتَری َلَنا َداًر  َجـَة ُتَسـمَّ
َضا لْ  ،َها َعُجوٌز َسْمَراُء یفِ و ،الرِّ

َ
َضـا َمـا َفَسأ َهـا َداُر الرِّ نَّ

َ
ـا َوَقْفـُت َعَلـی أ ُتَها َلمَّ

ْصَحاِب هٰ یَتُکونِ 
َ
ارِ َن ِمْن أ َضـایَ ِلـَم ُسـمِّ و ؟ِذِه الـدَّ َنـا ِمـْن  ؟ْت َداَر الرِّ

َ
َفَقاَلـْت أ

َضا َعلِ هٰ َو  ،ِهْم یَمَوالِ  ْسَکَننِ [ها یْبِن ُموَسی أسکن یِّ ِذِه َداُر الرِّ
َ
اْلَحَسـُن ْبـُن ] َهایأ

 ... ُکْنُت ِمْن َخَدِمهِ  یَفِإنِّ  ،یٍّ َعلِ 
َ
ـَراِج ِفـیْ َر لَ یْ ُت َغ یْ َفَرأ َواِق  یَلـٍة َضـْوَء السِّ الـرِّ

ذِ  ا فِ  یالَّ  و ،ِبَضْوِء اْلَمْشَعِل  اًه یِه َشبِ یُکنَّ
َ
َحـًد و ُت اْلَباَب َقِد اْنَفـَتَح یْ َرأ

َ
َری أ

َ
 اَال أ

ارِ  ْهِل الدَّ
َ
 َو  ،َفَتَحُه ِمْن أ

َ
ـْفَرةِ ُت َرُجًال َرْبعَ یْ َرأ ْسـَمَر ِإَلـی الصُّ

َ
َل یـَمـا ُهـَو َقلِ  ،ًة أ

ْحِم  اَدةٌ  یفِ  ،اللَّ َع ِبهِ یِإَزاٌر َرقِ و َصاِن یِه َقمِ یْ َعلَ  ،َوْجِهِه َسجَّ ِرْجِلِه  یفِ و ،ٌق َقْد َتَقنَّ
اِر َح  یَفَصِعَد ِإَلی اْلُغْرَفِة فِ  ، َنْعٌل َطاٌق  ُت َفُقْلـ... ُث َکاَنِت اْلَعُجوُز َتْسُکُن یْ الدَّ

َضایَما َتُکونِ  :َلَها ْنِت ِمَن الرِّ
َ
ـا  ،یٍّ ُکْنُت َخاِدَمًة ِلْلَحَسِن ْبِن َعلِ  :َفَقاَلْت  ؟َن أ َفَلمَّ

َها َعِن اْلَغاِئِب  :ِلَك ُقْلُت َقْنُت ذٰ یْ اْستَ  َلنَّ
َ
ْسأ
َ
ِه َعلَ : َفُقْلُت  ،َأل  یْ ِباللَّ

َ
 ؟ِنـِك یْ ِبعَ   َتهُ یْ ِك َرأ

ِخ یَ  :َفَقاَلْت 
َ
َر  ،یا أ

َ
ْختِ و َخَرْجُت  یَفِإنِّ  ،ینِ یْ ُه ِبعَ َلْم أ

ُ
َرنِ و ُحْبَلی یأ اْلَحَسـُن  یَبشَّ

نِّ  یٍّ ْبُن َعلِ 
َ
َراهُ  یِبأ

َ
 ،یَن َلُه َکَما ُکْنِت لِ یَتُکونِ  :یَقاَل لِ و ،یآِخِر ُعُمرِ  یفِ   َسْوَف أ

َنا الْ و
َ
ْمُت اآلَْن ِبِکَتاِبةٍ و ،ْوَم ُمْنُذ َکَذا ِبِمْصَر یَ أ َما ُقدِّ َه ِبَها ِإلَ نَ و ِإنَّ َعَلـی  یَّ َفَقٍة َوجَّ
ْهِل ُخَراَساَن َال   ْی َد یَ 

َ
َمَرِنـَو  ا،َناًر یَثَالُثوَن دِ  َی هِ َو  ،ةِ یَّ ْفِصُح ِباْلَعَربِ یُ َرُجٍل ِمْن أ

َ
 یأ

ُحجَّ َسَنتِ 
َ
ْن أ
َ
ـ ،ِذهِ هٰ  یأ َراهُ  یِفـ یَفَخَرْجُت َرْغَبـًة ِمنِّ

َ
ْن أ
َ
نَّ  یَقْلِبـ یَفَوَقـَع ِفـ  ،أ

َ
أ

ُجَل  ذِ  الرَّ َراُه  یالَّ
َ
ِإَذا  :ُقـوُل َلـَك یَ  :ُثـمَّ َقاَلـْت ... ْخُرُج ُهَو ُهَو یَ و ْدُخُل یَ ُکْنُت أ
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ُقوُل  :َفُقْلُت  ؟] هِ یْ َعلَ [ یَف ُتَصلِّ یْ َك کَ یِّ َت َعَلی َنبِ یْ َصلَّ 
َ
دٍ اللّٰ  :أ  ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

دٍ َو  ـدٍ َو  ،آِل ُمَحمَّ ـدٍ َو  َباِرْك َعَلی ُمَحمَّ ْفَضـِل َمـا َصـلَّ  آِل ُمَحمَّ
َ
 َباَرْکـَت َو  َت یْ َکأ

ْمَت َعَلی ِإْبَراهِ َو  َك َحمِ یآِل ِإْبَراهِ َو  َم یَتَرحَّ َت یْ ِإَذا َصـلَّ  ،َال   :َفَقـاَل . ٌد یٌد َمِج یَم ِإنَّ
ِهْم یْ ِهْم َفَصلِّ َعلَ یْ َعلَ  ِهْم َو  ِهْم ُکلِّ ا َکاَنْت ِمَن اْلَغـِد َنَزَلـْت  .َنَعْم   :َفُقْلُت  .َسمِّ  َفَلمَّ
بِ یْ ُقوُل َلَك ِإَذا َصلَّ یَ  :َفَقاَلْت  ،ٌر یَمَعَها َدْفَتٌر َصغِ َو  َعَلی َو  هِ یْ َفَصلِّ َعلَ  یِّ َت َعَلی النَّ

ْوِص 
َ
ْسَخةِ اِئِه َعَلی هٰ یَ أ َخْذُتَها ،ِذِه النُّ

َ
ْعَمُل ِبَهاَو  َفأ

َ
ـذِ . ُکْنُت أ ْفَتِر الَّ  یُنْسَخُة الدَّ

ْحٰم  :َخَرَج  ِه الرَّ ِح ال ِن ِبْسِم اللَّ ـٍد َسـاللّٰ   ِم یرَّ  َن یِد اْلُمْرَسـلِ یِّ ُهـمَّ َصـلِّ َعَلـی ُمَحمَّ
بِ   َخاَتِم َو  ِة َربِّ اْلَعاَلمِ َو  َن ییِّ النَّ ُهـمَّ َصـلِّ اللّٰ ... َثـاِق یاْلمِ  یَن اْلُمْنَتَجـِب ِفـیُحجَّ

ٍد اْلُمْصَطَفی ْهـَراِء َو  اْلُمْرَتَضـی یٍّ َعلِ َو  َعَلی ُمَحمَّ َضـااْلَحَسـَو  َفاِطَمـَة الزَّ  ِن الرِّ
ْوِص یَجمِ َو  ِن اْلُمْصَطَفییْ اْلُحَس َو 

َ
َجییاِء َمَصابِ یَ ِع اْأل ْعَالِم اْلُهَدیَو  ِح الدُّ

َ
َمَناِر َو  أ

َقی ـَراِط اْلُمْسـَتقِ َو  ِن یاْلَحْبـِل اْلَمِتـَو  اْلُعْرَوِة اْلُوْثَقیَو  التُّ َصـلِّ َعَلـی َو  ،ِم یالصِّ
ِئمَّ َو  ُوَالِة َعْهِدهِ َو  َك یِّ َولِ 

َ
ْعَمـاِرِهْم  یُمدَّ ِفـَو  ،ِة ِمْن ُوْلِدهِ اْأل

َ
 َو  ،أ

َ
 یِفـ] ِزدْ [ دْ زِ أ

ْقَصی آَماِلِهْم دِ َو  ،آَجاِلِهْم 
َ
ْغُهْم أ َك َعلی ،آِخَرةً َو  ایَ ُدنْ  انً یَبلِّ   .١»ٌر یٍء َقدِ  ْی ُکلِّ َش   ِإنَّ

جعفـر اسـدی  بـن علی رازی از ابوالحسین محمـد بن احمد«
بـن  محمـد  بـن ا حسـینکند که گفت حدیث کرد مـر روایت می

یوسـف  بـن عامر اشعرِی قمی که گفت حدیث کرد مـرا یعقـوب
گفت من در سـال  و َضّراِب غسانی هنگام بازگشتش از اصفهان

هـای شـهرم   ه با گروهی از سّنیک ق حج گزاردم؛ درحالی ٢٨١
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 ردهکـدسـتی  شیهـا پـ دم گروهـی از آنیه رسکوقتی به م. بودم
 ل برایمـان اجـاره نمودنـدیالل ن سوقایای م  وچهکمنزلی را در  و
رزنــی یپ و .بــود "دارالرضــا"معــروف بــه  و جــهیآن، خانــۀ خد و

ه کـوقتـی دانسـتم ـ از او . ونت داشـتکجا سـ گندمگون در آن
ن خانـه چـه یـبا صـاحبان ا: دمیپرس ـنام دارد  "دارالرضا"جا  آن

: رزن گفـتیـخواننـد؟ پ ن نام مییچرا خانه را بد و نسبتی داری
موسـی  بـن ن خانـۀ علـییـا و ها هسـتم گزاران آن ز خدمتمن ا
ونت کجـا سـ نیـمرا در ا ریکحسن عس امام و بود الرضا

ــت ــودم و داده اس ــرت ب ــان آن حض ــن از خادم ــه، . م در ادام
هـای متعـدد نـور  در شـب: گوید ابوالحسن َضّراِب اصفانی می

 .دمیـد ه بـه نـور مشـعل مییشـب ـم یه بودکدر رواقی  ـچراغ را 
 کـه کسـی آن را بـاز کنـد شد، بدون این ه در باز میکدم ید می و
ه الغـر کـل بـه زرد یـگون ما گندم و دیدم مردی چهارشانه می و

شلواری نـازک بـر  و راهنیپ و ش اثر سجده بودیمایدر س و نبود
داری  ن قـوسینعلـ و صورت خـود را پوشـانده بـود و تن داشت

سپس بـه ... رفت ال میبه طرف اتاق همان زن با و رده بودکپا  به
ار کمـن خـدمت: چـه نسـبتی داری؟ گفـت "رضا"تو با : او گفتم
ه او راسـت کـوقتی مطمـئن شـدم . ری بودمکعلِی عس بن حسن
تو : گفتم. ب بپرسمیاز او دربارۀ امام غا: د، با خود گفتمیگو  می

ای بـرادرم، مـن : ای؟ گفت دهیا او را با چشمانت دیرا به خدا، آ
وقتی من خارج شـدم، خـواهرم حاملـه . دمینم نداو را با چشما
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ه امام را در آخر کری به من بشارت داد کعسعلِی  بن حسن. بود
گونـه  بـرای او همـان: سپس به مـن فرمـود. دیعمرم خواهم د

من از   و ].خادم او خواهی بود[ه برای من هستی کخواهی بود 
ای   ه نامـهکـ نیونت داشتم تا اکزمانی در مصر س آن روز مدت

دست مردی از اهل خراسان  او آن را به  و دیهمراه پول نزدم رس
 نـار بـودیپولش سی د. فرستاد ـدانست   ح نمییه عربِی فصک ـ
سـوی  نیمن هم بد. میایه امسال به حج بکبه من دستور داد   و

ن وقت، بـه دلـم یدر ا. میارت نمایه او را زک نیشوق ا آمدم، به
نـد همـو ک  م آمـدورفت مـیدید ه میکافتاد که همان شخصی 

اصـفهانی  َضـّراِب در ادامـه، ابوالحسـن . باشد] امام زمان[
شـود آن شـخص امـام  بیند که برایش ثابـت می هایی می نشانه
او : گویـد آن زن بـه مـن گفـت کـه می اسـت تـا ایـن زمان
فرسـتی، چگونـه  امبرت صلوات مـییه بر پک د هنگامییگو می
للّٰ م یگــو می: فرســتی؟ گفــتم مــی

َ
ــٍد َوآِل أ ُهــمَّ َصــلِّ َعلــی ُمَحمَّ

ـٍد، َکَأْفَضـِل مـا َصـلَّ  ـٍد َوآِل ُمَحمَّ باِرْك َعلـی ُمَحمَّ ٍد، َو َت یْ ُمَحمَّ
ْمَت َعلی ِإْبراه باَرْکَت َوَتَرحَّ َك َحمیَم َوآِل ِإْبراهیَو . ٌد یـٌد َمجیَم، ِإنَّ

ها درود  بر همۀ آن  و ها را نام ببر نه، در صلوات، همۀ آن: گفت
ن آمـد، ییه آن زن از غرفۀ فوقانی پاکفردا . باشد: گفتم. فرست
هرگـاه : دیـگو او مـی: گفـت  و وچک همـراهش بـودکدفتری 

ن یـنانش درود بفرستی، برطبق ایبر جانش  و امبریخواستی بر پ
بـه آن عمـل   و من آن نسـخه را گـرفتم. نسخه صلوات فرست



  تحليلي بر روايات مهديين   286

ـِه الـ: آن نسخه از ایـن قراربـود  و کردم می ِح ِبْسـِم اللَّ ْحمِن الـرَّ  . ِم یرَّ
 خـاتم پیـامبران  و خدایا درود فرست بر محمد سرور مرسلین

ــده در   و ــان برگزی ــاق] عــالم[حجــت پروردگــار عالمی ... میث
 بـر علـی مرتضـی  و پرودگارا درود فرست بر محمد مصـطفی

تمـامِی اوصـیا،   و حسین برگزیده  و حسن رضا  و فاطمۀ زهرا  و
هـای تقـوا،  ت، مشـعلهـای هـدای های تاریکی، پـرچم چراغ

 .راه مسـتقیم  و هـای مطمـئن ریسـمان  و های محکـم دستگیره
 امامان از فرزنـدانش  و والیان عهدت  و درود فرست بر ولی  و
هایشــان زیــادتی  در اجــل  و عمرهایشــان را طــوالنی گــردان  و

 دنیـا  و آنان را بـه منتهـای آرزوهایشـان در دیـن  و عنایت فرما
  .»واناییآخرت برسان تو بر هر چیز ت  و

  سند روایت نهم

» رازی بــن احمــد«رســد کــه در ســند ایــن روایــت،  نظــر می بــه
اسـت کـه تضـعیف » علی ابوالعباس خضیب ایـادی احمدبن«

چنین شخصیت پیرزنی که ایـن صـلوات را بـه  هم ١.شده است
ازسـویی  و دهد مجهـول اسـت ابوالحسن َضّراِب اصفهانی می

ــه ــوان گفــت فــردی کــه از رو  یقــین نمی ب ــراین  و ی شــواهدت ق
اسـت  ابوالحسن َضـّراِب اصـفهانی گمـان بـرده امـام زمـان
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ایــن  االمامــة دالئــلدر . بــوده اســت صددرصــد امــام زمــان
  :صلوات با سند دیگری نقل شده که از این قرار است

ْصـٍل ِبَخـطِّ َشـ «
َ
ِبـیْ َنَقْلُت ٰهَذا اْلَخَبـَر ِمـْن أ

َ
ِن یْ َعْبـِد اللـه اْلُحَسـ یِخَنا أ

َثنِ : ، َقاَل یِّ اِئرِ اْلَغَض  ُبو اْلَحَسِن َعِلـ یَحدَّ
َ
: ، َقـاَل یُّ ْبـُن َعْبـِد اللـِه اْلَقاَسـانِ  یُّ أ

َثَنا اْلُحَس  ٍد َسَنَة َثَماٍن وَثَمانِ یْ َحدَّ ِن ِبَقاَسـاَن َبْعـَد ُمْنَصـَرِفِه یْ َن وِمَئتَ یُن ْبُن ُمَحمَّ
ْصَبَهاَن، َقال

َ
َثنِ : ِمْن أ ْصَبَهانوُس یُ ْعُقوُب ْبُن یَ  یَحدَّ

َ
  .١» ...َف ِبأ

 ٢القسـانی بـن عبداللـه در سند این روایت، ابوالحسـن علـی

  .اند نیز مجهول ٣یوسف بن یعقوب و

  داللت روایت نهم

، توجه بـه ایـن نکتـه الزم مهدّییناز بررسِی داللت روایت بر  قبل
است که در سند این صلوات، زنی که ناقل صلوات است ازطرف 

بـه  ــ  اسـت داده امـام عصـر ان مـیکه شواهد نشــ آن جوان 
پرسـد هنگـام  گویـد کـه او می ابوالحسن َضّراِب اصـفهانی می

ابوالحسـن َضـّراِب اصـفهانی  و گویی چه میصلوات بر پیامبر 
ـٍد للّٰ اَ : فرستم گونه صلوات می گوید من این می ُهـمَّ َصـلِّ َعلـی ُمَحمَّ
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ٍد َوآِل ُمَح  ٍد، َوباِرْك َعلی ُمَحمَّ ْفَضـِل مـا َصـلَّ َوآِل ُمَحمَّ
َ
ـٍد، َکأ َت َوباَرْکـَت یْ مَّ

ْمَت َعلی ِإْبراه َك َحمیَم َوآِل ِإْبراهیَوَتَرحَّ گویـد  آن زن می ١.ٌد یـٌد َمجیَم، ِإنَّ
فرستی، بـر  ، هرگاه بر آنان صلوات می]این صلوات کامل نیست[نه 

مـن   و .همۀ آنـان را نـام ببـر  و از دیگری همۀ آنان بفرست یکی پس
فردای آن روز وقتی وی نـزد مـن آمـد، دفتـر . تأیید کردم سخن او را

 گویـد هرگـاه بـر پیـامبر گفـت او می  و کوچکی به همراه داشت
گونـه کـه در ایـن نسـخه  بر اوصیایش آن  و فرستی بر او صلوات می

کــه  بــه ســخن امــام بنــابراین باتوجــه. اســت صــلوات بفرســت
ای نقـل نیـز آمـده در ابتد  و اند بر اوصیا نیز صلوات بفرست فرموده

تک آنـان را نـام ببـر، الزم اسـت اسـامِی تمـام اوصـیای  است تک
صورت  به  و جانشینان آن حضرت در این صلوات بیایند  و پیامبر

کلی کافی نیست، چون در صـلواتی کـه خـود ابوالحسـن َضـّراِب 
صورت کلی بـوده اسـت، امـا در  محمد به فرستاده آل اصفهانی می

. اصفهانی فقط نام دوازده امام آمـده اسـتمتن صلوات ابوالحسن 
جهت اختصار حذف کـردیم،  در بخش ابتدایِی این صلوات، که به

  :گونه آمده است این از صلوات بر پیامبر پس
مِ «

َ
لِ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسلِ َو  َن یِر اْلُمْؤِمنِ یَوَصلِّ َعَلی أ ِد یِّ َسـَو  َن یَقاِئِد اْلُغرِّ اْلُمَحجَّ

ِة َربِّ اْلَعاَلمِ َو  َن ییِّ اْلَوِص   َن یِإَمـاِم اْلُمـْؤِمنِ  یٍّ َصلِّ َعَلی اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلـَو  ،َن یُحجَّ
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ِة َربِّ اْلَعاَلمِ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسلِ َو  ِإَمـاِم  یٍّ ِن ْبـِن َعِلـیْ َصلِّ َعَلـی اْلُحَسـَو  ،َن یُحجَّ
ِة َربِّ اْلعَ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسلِ َو  َن یاْلُمْؤِمنِ  ِن یْ ْبِن اْلُحَس  یِّ َصلِّ َعَلی َعلِ َو  ، نیاَلمِ ُحجَّ

ِة َربِّ اْلَعاَلمِ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسلِ َو  َن یِإَماِم اْلُمْؤِمنِ  ـِد ْبـِن َو  ،َن یُحجَّ َصلِّ َعَلـی ُمَحمَّ
ِة َربِّ اْلَعاَلمِ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسلِ َو  َن یِإَماِم اْلُمْؤِمنِ  یٍّ َعلِ  ی َجْعَفـِر َصلِّ َعَلـَو  ،َن یُحجَّ

ٍد ِإَماِم اْلُمْؤِمنِ  ِة َربِّ اْلَعـاَلمِ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسلِ َو  َن یْبِن ُمَحمَّ َصـلِّ َعَلـی َو  ،َن یُحجَّ
ِة َربِّ اْلَعـاَلمِ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسلِ َو  َن یُموَسی ْبِن َجْعَفٍر ِإَماِم اْلُمْؤِمنِ  َصـلِّ َو  ،َن یُحجَّ

ـِة َربِّ اْلَعـاَلمِ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسـلِ َو  َن یاِم اْلُمـْؤِمنِ ْبِن ُموَسی ِإمَ  یِّ َعَلی َعلِ   ،َن یُحجَّ
ـِد ْبـِن َعِلـَو  ـِة َربِّ َو  َن یَواِرِث اْلُمْرَسـلِ َو  َن یِإَمـاِم اْلُمـْؤِمنِ  یٍّ َصلِّ َعَلـی ُمَحمَّ ُحجَّ

ٍد ِإَماِم اْلُمْؤِمنِ  یِّ َصلِّ َعَلی َعلِ َو  ،َن یاْلَعاَلمِ  ـِة و َن یاِرِث اْلُمْرَسـلِ َو َو  َن یْبِن ُمَحمَّ ُحجَّ
 َن یَواِرِث اْلُمْرَسـلِ و َن یِإَمـاِم اْلُمـْؤِمنِ  یٍّ َوَصلِّ َعَلی اْلَحَسِن ْبِن َعِلـ ، نیَربِّ اْلَعاَلمِ 

ِة َربِّ اْلَعـاَلمِ و ـاِلِح اْلَهـادِ َو  ،َن یُحجَّ ِإَمـاِم  یِّ اْلَمْهـدِ  یَصـلِّ َعَلـی اْلَخَلـِف الصَّ
ِة َربِّ اْلَعاَلمِ و َن یاْلُمْرَسلِ َواِرِث َو  َن یاْلُمْؤِمنِ  دٍ اللّٰ  ،َن یُحجَّ ْهِل َو  ُهمَّ َصلِّ َعَلی ُمَحمَّ

َ
أ

ِة اْلَهادِ یْ بَ  ِئمَّ
َ
  .»...َن ییِّ َن اْلَمْهدِ یِتِه اْأل

بینیم در این صلوات، که بنا بر این است که ناِم  گونه که می همان
میـان  گانه به هبیاید، نامی از غیِر ائمۀ دوازد تمامِی اوصیای پیامبر

بـا بیـان . این خود دلیلی بر حصر ائمه در دوازده نفر اسـت  و نیامده
ِة ِمْن و ُوَالِة َعْهِدهِ و َك یِّ َصلِّ َعَلی َولِ َو «این مقدمه دربارۀ داللت جملۀ  ِئمَّ

َ
اْأل

ممکـن اسـت » ولیـک«گوییم در این صلوات، مقصود از  می»  ُوْلِده
 یا حضرت مهدی  و حسین  یا امام یا امیرمؤمنان پیامبر

  :کنیم باشد، که ذیًال این احتماالت را بررسی می
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مـن «ضـمیر  و باشـد امام عصر» ولیک«مقصود از ) الف
اسـت، کـه  بـازگردد، کـه امـام عصـر» ولیـک«نیز بـه » ولده

ــن ــد درای ــان عه ــان از اوالد آن  و صــورت مقصــود از والی امام
آن حضـرت خـاتم کـه َحَسـِب روایـاْت  به این توجه با(حضرت 

حکومت با ائمه است که به  از امام زمان پس و اوصیا هستند
بزرگـانی از شـیعیان هسـتند از اوالد آن ) کننـد دنیا رجعـت می

بـه  توجـه باـ جای زمین  حضرت که ازسوی آن حضرت در جای
 دار امـور مهـم هسـتند زمامـ بودن حکومت آن حضرت  فراگیر

کننـد، چـه در عصـر  میسوی آن حضـرت دعـوت  مردم را به و
مؤیــد ایــن . چــه بعــداز آن در زمــان رجعــت ائمــۀ و ظهــور

، در وصـف اوالد االمامـه دالئلاحتمال این است که در نسخۀ 
آن حضرت، این جملـه نیـز اضـافه شـده کـه قـائم بـه امـر آن 

دهنـدۀ  ترویج و دار امر آن حضرت حضرت هستند، یعنی عهده
، ایـن بخـش از االمامـه دالئـلطبق نقل . ندا والیت آن حضرت

ـِة یِّ وَصلِّ َعَلی َولِ «: گونه است صلوات این ِئمَّ
َ
َك وَعَلـی ُوَالِة َعْهـِدَك اْأل

ْمِره یْ ِمْن ُوْلِدِه اْلَقاِئَم 
َ
بـر والیـان  و و درود فرست بر ولیِّ خودت(ِن ِبأ

این جمله » .)قائمان به امر او و عهدت که امامان از اوالد اویند
مــان از اوالد آن حضــرت قــائم بــه امــر آن از صــلوات، کــه اما

حضرت هستند، حاکی از این است که آنان نشـردهندۀ والیـت 
چـون  هـمـ اماْم آنـان را بـرای امـور مهـم  و آن حضرت هستند
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بـه جاهـای مختلـف ـ جماعـات  و اقامـۀ جمعـه و داری زمـام
ذیل روایت  طاووس این توجیهی است که سیدبن. فرستند می

مضـمونش مشـابه  و اسـت ای امـام عصـردهم، که دعای بر
ایـن احتمـال نیـز در ایـن . کنـد همین صلوات است، ذکـر می

صلوات دور از ذهـن نیسـت کـه مقصـود از اوالد آن حضـرت 
 بزرگانی از شیعیان باشند که اوالِد معنـوِی آن حضـرت هسـتند

 چـون حـدیث معـروف کـه پیـامبر نه فرزندان صلبی؛ هـم و
  .ین این امت هستیمعلی ابو و من: فرماید می

همــان احتمــال ســابق، لکــن ایــن شــیعیان، کــه از اوالد آن ) ب
حضرت هستند، اعم از اوالد جسمانی یا معنوی، در زمان غیبـت آن 

  :مؤید این برداشت این روایت است. حضرت با آن حضرت هستند
بِ «

َ
بِ یَبِص  یَعْن أ

َ
ْمـِر ِمـْن َال ُبـدَّ ِلَصـاِحِب ٰهـَذ : َعْبِد الله َقاَل  یٍر َعْن أ

َ
ا اْأل

َن ِمـْن یَبـُة، وَمـا ِبَثَالِثـیْ َبِتِه ِمْن ُعْزَلٍة، وِنْعَم اْلَمْنـِزُل َط یْ َغ  یَبٍة، وَال ُبدَّ َلُه فِ یْ َغ 
  .١»َوْحَشةٍ 
ناچـار بـرای صـاحب ایـن امـر غیبتـی  بـه: صادق امام«

ری یـگ گوشـه و بـتش عزلـتیناچـار در زمـان غ به و خواهد بود
با سی نفر  و ]نهیمد [=زلی است طیبة چه خوب من. خواهد بود

                                                 
  .١٦، ح ٣٤٠، ص ١، ج کافییعقوب،  کلینی، محمدبن. 1
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یعنی با وجود سی نفر، که همراه آن حضـرت [وحشتی نخواهد بود 
  .»]وحشت نیست  و گیری موجب تنهایی هستند، گوشه

  :گوید در توضیح این روایت می مجلسی عالمه
س یه وخواّصه، ولین من موالیهو مع ثالث یأ" ن من وحشةٍ یوما بثالث"«

العــدد، فــال  یاس بعضــهم بــبعض، أو هــو داخــٌل فــنیلهــم وحشــٌة الســت
ن، یستوحش لکونه مع ثالثـیال  یًضا، أو الباء بمعنی مع، أیستوحش هو أی
  .١»بة الصغرییهو مخصوٌص بالغ: لیوق

که بـا سـی نفـر وحشـتی نیسـت، یعنـی آن  مقصود از این«
برای ایشان  و خواصشان هستند و حضرت با سی نفر از موالیان

. گیرنـد ون برخی بـه برخـی دیگـر انـس میوحشتی نیست، چ
آن  و ممکن است خود آن حضـرت داخـل در سـی نفـر باشـد

معنـای  ممکن است بـاء بـه و حضرت نیز وحشتی نداشته باشد
خاطِر بودن با  کند؛ به  باشد، یعنی آن حضرت وحشت نمی "مع"

انــد ایــن  برخــی گفتــه و ]خواصــش و از اصــحاب[ســی نفــر 
  .»رت استمخصوص غیبت صغرای آن حض

دعا برای طـول عمـر اوالد آن حضـرت در ادامـۀ ایـن فقـره 
ْعَمـاِرِهْم وِزْد ِفـ یوُمدَّ فِ «صلوات 

َ
مؤیـد ایـن برداشـت » آَجـاِلِهْم  یأ

                                                 
  .٥٠، ص ٤، ج مرآةالعقولمجلسی، محمدباقر، . 1
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ــود از  ــه مقص ــت ک ــرت«اس ــه از اوالد آن حض اوالد آن » ائم
  .حضرت در عصر غیبت باشند

هم صل الل«که در فراز پایانِی صلوات، که جملۀ  به این باتوجه) ج
سـپس   و آمـده در آن آمده، ابتدا صلوات بر پیـامبر» علی ولیک

ــان ــرا  و امیرمؤمن ــام  و حضــرت زه ــی  ام ــن مجتب  حس
سپس آمـده اسـت   و از آن بر تمامِی اوصیا پس  و حسین  امام  و

» ولـی«بر ولیِّ خـودت درود بفرسـت، ممکـن اسـت مقصـود از 
مقصـود از   و باشـد حسین  یا امام  و یا امیرمؤمنان پیامبر

ائمۀ بعداز ایشان امامان بعداز این بزرگواران باشـند؛   و والیان عهد
بـا . در این بخش نیامده حسین  ویژه که نام امامان بعداز امام به

 یا امیرمؤمنان این احتمال، صلوات بر امامان از اوالد پیامبر
در دعـای بـرای طـول عمـر آنـان دو   و اسـت حسین  یا امام  و

که دعا برای طول عمر آنـان  احتمال اول این: است احتمال مطرح
که دعا برای طول عمـر هریـک  احتمال دوم این  و در رجعت باشد

از آنان در زمان خودشان باشد، چون معلوم نیسـت ایـن صـلوات 
ممکن است در عصـِر دیگـِر   و برای عصر غیبت صادر شده باشد

صـورت  یـندرا. شده اسـت از زمان غیبت نیز خوانده می ائمه قبل
 این صلوات در زمان هر امامی دعا برای طـول عمـر همـان امـام

بالطبع چون امـام   و ای است که از ذریۀ آن امام خواهند آمد ائمه  و
فرزندی ندارند کـه امـام باشـد، خـارج از ایـن موضـوع  زمان
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دعا ازباب تغلیب است، یعنـی چـون غالـب ائمـه   و خواهند بود
  .گونه صادر شده است ا ایناند دع فرزندانشان امام بوده

اولیـای «مقصـود از   و باشد امام عصر» ولیک«مقصود از ) د
یـا  بـه پیـامبر» مـن ولـده«ضمیر   و باشند ائمۀ طاهرین» عهد

  ١.چون صورت قبل برگردد، هم حسین  یا امام  و امیرمؤمنان

  روایت دهم

ْحٰمِن یُ َرَوی « َضا َکاَن   وُنُس ْبُن َعْبِد الرَّ نَّ الرِّ
َ
ْمـرِ یَ  أ

َ
َعاِء ِلَصـاِحِب اْأل ُمُر ِبالـدُّ

ْ
  أ

ِتـَك َعَلـی َخْلِقـَك َو  كیِّ همَّ اْدَفْع َعْن َولِ اللّٰ : ِبٰهَذا ـِر َعْنـَك َو  ُحجَّ ِلَسـاِنَك اْلُمَعبِّ
اِطِق ِبُحْکِمَك  اِظَرِة ِبِإْذِنكیْ عَ َو  النَّ َصـلِّ  مَّ ُه اللّٰ ...  َشاِهِدَك َعَلی ِعَباِدكَو  ِنَك النَّ

                                                 
داده امـام  شواهد نشـان مـی د این روایت است وذکر است فردی که در سن قابل. 1

گونه که ابوالحسن َضّراِب اصـفهانی ناقـل صـلوات گـزارش  است، آن زمان
این درحـالی اسـت کـه . مایل به زردی دهد، جوانی بوده است گندمگون و می

کیـد بـر ایـن طرفداران احمدالحسن، ضمن استناد به این صلوات و کـه ایـن  تأ
حسـب برخـی  است، معتقدنـد امـام زمـان زمانصلوات صادر از امام 

اگـر در برخـی روایـات در توصـیف آن  روایات سفید مایل به سرخی هستند و
در حقیقـت، از . حضرت آمده گندمگون هستند، مقصود احمدالحسن اسـت

دو  انـد و اختالف روایات در توصیف آن حضرت به نفع خود سوءاستفاده کرده
دیگری احمدالحسن  که سفید هستند و زمان یکی امام: اند مهدی قائل شده

بـودن  گونمبه گند اما ابتدای این روایت، که امام زمان. گون است که گندم
انـد، ردی اسـت بـر مزعومـۀ آنـان، چـون در ایـن نقـل، دیگـر  توصیف شـده

  .توانند این شبهه را ایجاد کنند که مقصود احمدالحسن است  نمی
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ِة ِمْن َعَلی ُو  ِئمَّ
َ
ْغُهْم آَماَلُهْم، وِزْد ِفـ  َبْعِدِه،  َالِة َعْهِدِه َواْأل ِعـزَّ   آَجـاِلِهْم، یوَبلِّ

َ
وأ

ْسَنْدَت ِإلَ 
َ
ْم َلُهْم َما أ ْت َدَعاِئَمُهْم، واْجَعْلَنا یْ َنْصَرُهْم، وَتمِّ ْمِرَك َلُهْم، وَثبِّ

َ
ِهْم ِمْن أ

ْعَواًنا، وَعَلی دِ 
َ
ْنَصـیَلُهْم أ

َ
اُن ِعْلِمـَك، ِنَك أ ُهْم َمَعـاِدُن َکِلَماِتـَك، وُخـزَّ اًرا، َفـِإنَّ

ْرَکــاُن َتْوِح 
َ
ْمــِرَك، وَخاِلَصــُتَك ِمــْن ِعَبــاِدَك، یِدَك، وَدَعــاِئُم دِ یــوأ

َ
ِنــَك، وُوَالُة أ

ْولِ 
َ
ْولِ َیـوَصْفَوُتَك ِمـْن َخْلِقـَك، وأ

َ
ْوَالِد َنبِ یَ اُؤَك وَسـَالِئُل أ

َ
ـاِئـَك، وَصـْفَوُة أ َك، یِّ

  .١»ْم وَرْحَمُة الله وَبَرَکاُتهُ ِه یْ ِه وَعلَ یْ َالُم َعلَ والسَّ 
نمود بـه  امر می رضا عبدالرحمن گوید که امام بن یونس«

 ات ن از ولـّی کـا دفـاع یخدا: االمر به این دعا دعا برای صاحب
 گوی از جانبت زباِن سخن و دگانتیحجِت بر آفر و ات فهیخل و
گـواه بـر  و ات بـه اجـازهدۀ نگرنـده یـد و متـتکای به حیگو و

از او  اِن پـسیشـوایپ و اِن عهـدشیـپرورگارا، بر متول... بندگانت
در عمرهایشـاش  و شان برسـانیآنان را به آرزوها و درود فرست

چـه از  ن آنکامل کبرای آنان  و رومند سازیشان را نیروزیپ و فزایب
ومتشـان را ثابـت کهای ح هیپا و ردیکدستوراتت به آنان مستند 

درسـتی  بـه. نت قرار بدهیاوران دی و اران آنانکما را از مدد و اربد
هـای  هیـپا و داران دانشـت خزانـه و لماتـتکاند معـادن  ه آنانک

ــتوح ــتوانه و دتی ــای د اس ــتیه ــده و ن ــدگانت زب ــای از بن  ه
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 هـای دوسـتانت دهیـگز و تیـایاول و دگانتیدگان از آفریبرگز و
ات کـبر و رحمـت و مسال و امبرتیشدگان فرزندان پ انتخاب و

  ».)بر آنان باد و خدا بر او

  سند روایت دهم

بدون ذکـر سـند  المتهجد مصباحدر  طوسی این دعا را شیخ
بـا سـند  األسـبوع جمالدر  طاووس لکن سیدبن. آورده است
  :سند آن از این قرار است و آورده است

َثنِ « ــدَّ ــذِ  یَح ــُة الَّ ــیاْلَجَماَع ــَرُهْم ِف ْمُت ِذْک ــدَّ ــْن  یَن َق ــَع ِم ِة َمَواِض ــدَّ   ِع
بِ  یٰهذا اْلِکَتاِب، ِبِإْسَناِدِهْم ِإَلی َجدِّ 

َ
وِسـ یأ ـاُه اللـه َجـلَّ  ــ یِّ َجْعَفـٍر الطُّ َتَلقَّ

ْضَواِن  َماِن والرِّ
َ
ِبـ: َقـاَل  ـ ْوَم اْلِحَساِب یَ َجَالُلُه ِباْأل

َ
ْخَبَرَنـا اْبـُن أ

َ
ٍد َعـْن یـِج  یأ

ِد ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َسعِ  َم، یْبـِن ِإْبـَراهِ  یِّ ، وَعِلـیِّ رِ َیـْبِن َعْبِد اللِه، واْلِحْم  دِ یُمَحمَّ
ِهْم َعْن ِإْبَراهِ  اِر، ُکلِّ فَّ ِد ْبِن اْلَحَسِن الصَّ َل ْبـِن یَم ْبِن َهاِشٍم، َعْن ِإْسَماعِ یوُمَحمَّ

ارٍ [َمْوِلٍد  ْندِ ] َمرَّ ْحٰمِن، ویُ ، َعْن یِّ وَصاِلِح ْبِن السِّ  یَرَواُه َجـدِّ وُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ
وِس  ُبو َجْعَفٍر الطُّ

َ
ِة ُطُرٍق َتَرْکـُت یُ ِه َعْن یْروِ یَ َما یفِ  یُّ أ ْحَمِن ِبِعدَّ وُنَس ْبِن َعْبِد الرَّ

َطاَلــِة ِفــَیــِذْکَرَهــا؛ َکَراهِ  ُنَس ْبــِن َعْبــِد وُیــَعــْن  یْروِ َیــٰهــَذا اْلَمَکــاِن،  یًة ِلْإلِ
ْحٰمن   .١»...الرَّ

َحَسـِب علـم  فـراد هسـتند کـه بـهاز ا در سند این دعا، برخی
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ـــول ـــم رجـــال مجه ـــد؛ ه ـــماعیل ان ـــن چـــون اس ـــد ب  ١مول
  .٢سندی بن صالح و

  داللت روایت دهم

بـه دو گونـه  رضـا این دعا را از امام طاووس بن سید )الف
ــرده اســت ــه: نقــل ک ــۀ اول ب ــه از   گون ــان شــکل اســت ک هم

 األسـبوع جمالگونـۀ دیگـر آن را در . آوردیـم المتهجـد مصباح
 در آن نیامـده اسـت» مـن بعـده ةئّمـاألو«ورده است کـه جملـۀ آ
ْغُهـْم   هـمَّ وَصـلِّ َعَلـی ُوَالِة ُعُهـوِدهِ اللّٰ «: گونه نقل شده است این و وَبلِّ

پرودگارا، درود بفرست بـر متولیـان ( .٣» ...آَجاِلِهم یآَماَلُهْم وِزْد فِ 
). فـزایدر عمرشـان ب و شـان برسـانیآنان را به آرزوها و عهدش

 میان نیامـده به بنابراین نقل سخنی از امامان بعداز امام عصر
آمـده اسـت کـه ممکـن اسـت مقصـوْد » والیان عهـد«تعبیر  و

شیعیاِن آن حضرت باشـند کـه دارای جایگـاه بـاالیی در ایمـان 
دسـتورالعمل خـاص بـه  و هرکدام را حضرت با عهـد و هستند

عـای یادشـده براساس این نسخه، د. فرستند مناطق مختلف می
                                                 

  .۶٧۴، ص ١ ج  ، مستدرکات علم رجال الحدیثنمازِی شاهرودی، علی، . 1
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 از امام عصر که امامانی پس این و مهدّیینارتباطی با موضوع 
  .باشند ندارد
مـن  ةئّمـاأل«، ذیـل نقلـی کـه در آْن جملـۀ طاووس سیدبن

  :آوریم دارد، توضیحاتی داده است که در ادامه می» بعده
صّل علـی والة عهـده واألئّمـة مـن  هّم اللّٰ : "قد تضّمن ٰهذا الدعاء قوله«
امه للصالة یّ أ یرّتبهم فین ی، ولعّل المراد بٰذلك أّن الصالة علی األئّمة اّلذ "بعده

هم یام، وأّن الصـالة علـّیـتلـك األ یاألحکام فـ یالبالد، واألئّمة ف یبالعباد ف
؛ ألّن والة العهـود "والة عهـده: "ل قولـهیه، بـدلیـتکون بعد ذکر الصـالة عل

هّم یالح یکونون فی ه علـی والة عهـده یصّل بعد الصالة عل اة، فکان المراد اللّٰ
ة عن موالنا الرضا واألئّمـة مـن ولـده، یالروا یواألئّمة من بعده، وقد تقّدم ف

ولعّل ٰهذه قد کانت صل علی والة عهده واألئّمة من ولده فقد وجـدت ٰذلـك 
اته، یح یأّنهم من أبرار العباد ف یناه، وقد رویر ما روینسخة غ یکما ذکرناه ف

أطراف بالد  یأوالد جماعة والٍة ف ّی ًة مّتصلة اإلسناد بأّن للمهدیرواووجدت 
ر ٰذلـك مـذکوٌر یـل غیتأو یمٍة من صفات األبرار، ورویٍة عظیالبحار، علی غا

ل، ومـا ذکرهـا؛ یعن ٰهذا التأو یٍة تغنیاألخبار، ووجدت ٰهذا الدعاء بروا یف
  .١»  ...یل وهیالتفص یألّنها أّتم ف

: فرمایــد اســت ســخن امــام را کــه میایــن دعــا متضــمن «
                                                 

  .۵١١همان، ص . 1
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. از او امامـاِن پـس و دگارا، درود بفرست بر متولیاِن عهدشرپرو
شاید مقصود از این جمالت امامانی باشد کـه حضـرت بـرای 

فرسـتد؛ چراکـه در آن دوران،  اقامۀ نمـاز بـه بـالد مختلـف می
بعـداز ] در رتبـه[درود بر آنان  و امامان در صدور احکام هستند

دلیل ایـن برداشـت ایـن اسـت کـه . بر آن حضرت استدرود 
پـس گویـا مـراد ایـن . والیاِن عهد در زمان حیات فرد موجودند

امامـاِن بعـداز او  و است که بعداز درود بر او، بـر والیـان عهـد
]. ای اسـت یعنی َبعدّیت زمانی نیست، بلکـه رتبـه[درود فرست 

جا  شاید در این  و هآمد ١"ة من ولدهئّم واأل" رضا  در روایت از امام
، "مـن ولـده ةئّمـاألو علـی والة عهـده صـّل "گونه بوده  نیز صلوات این

ای غیـراز  گونه کـه ذکـر کـردیم در نسـخه چون من یافتم آن را آن
فرزنـدان آن   [=روایت شده که آنان   و .ای که روایت کردیم نسخه

یـافتم   و .در زمان حیـات آن حضـرت از ابـرار عبادنـد] حضرت
ا با سلسلۀ سند متصل که برای مهدی اوالِد متعدد است روایتی ر
احتماًال مقصوِد سید نقـِل [اند در اطراف شهرهای دریا  که والیان

در بـاالترین درجـه از صـفاِت   و ]است اءمربوط به جزیرۀ خضر
چه گفتیم نیز روایـت شـده کـه در  توجیِه دیگری غیراز آن. ابرارند

                                                 
رًا مقصوِد سید همان صلوات ابوالحسن َضّراِب اصفهانی است که مروی از ظاه. 1

ــده ةئمــواأل«جملــۀ  اســت و امــام زمــان در آن آمــده؛ چــون در » مــن ول
  .، در جای دیگر این جمله در ادعیه نیامده استاألسبوع جمال
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ا را به روایت دیگری کـه مـا را یافتم این دع. روایاْت مذکور است
آورم چـون تفصـیل  مـن آن را مـی  و کنـد نیاز می از این توجیه بی

  .»...این دعا به روایت دیگر از قرار ذیل است  و ١.تری دارد بیش
ــیدبن ــه، س ــاووس در ادام ــای  ط ــری از دع ــل دیگ نق

محـِل   و تر است کند که قدری مفصل را نقل می رضا  امام
هّم وَصلِّ َعَلـی ُوَالِة اللّٰ «: گونه نقل شده است بحِث دعا در آن این

ْغُهْم آَماَلُهْم، وِزْد فِ  ُعُهوِدهِ  گونـه  صورت، همـان دراین» آَجاِلِهم ی، وَبلِّ
که کالم سید اشاره داشت، نیازی بـه توجیـه ایـن عبـارت بـه 

در » ة من بعدهئّم وعلی األ«اوالد آن حضرت نیست، چون جملۀ 
  .آن نیامده

است که بنابر این توجیه، که مقصود از ائمۀ بعـداز  قابل ذکر
 ای خواهـد بـود بزرگان شیعه باشند، َبعـدّیت رتبـه امام زمان

یـا  زمـان بـا حکومـت امـام زمـان نه زمانی؛ چون آنان هم و
                                                 

تغنی عـن  ذا الدعاء بروایةٍ ووجدت ٰه «: گوید این قسمت از عبارت سید که می. 1
ممکـن . قدری ابهام دارد» هی فی التفصیل و ها أتّم وما ذکرها ألنّ  ،ا التأویلذٰه 

مـن ایـن دعـا را «بـوده باشـد، یعنـی » ذکرهاأنا أو«، »وما ذکرها«است جملۀ 
ممکـن اسـت عبـارت بـه همـین شـکِل  تـر اسـت و ؛ چـون مفصـل»آورم می

کـه  ـ طوسـی مقصوْد این باشـد کـه جـّدم شـیخ شده در متن باشد و ضبط
. نیـاورده) آوریم که اکنون مـی(تر را  روایت قبل را از او نقل کردم ـ نقل مفصل

 .است، که محتمل در عبارت است» ذکرهاأنا أو«ترجمۀ فوق براساس 
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. منصـب هسـتند تعبیری در زمان حیات آن حضرت صاحب به
  :گوید می مهدّیینضمن تحلیل روایات  حّر عاملی شیخ
  َفَمـْن : مثل قولـه تعـالی یٍة، بل هیّ ر زمانیة غیّ کون البعدیأن : لهاأّو «

کونـوا ی، وأن ّی زمن المهد ین فیجوز کون المذکوری، فِه ِمْن َبْعِد اللهِ یْهدِ یَ 
" من بعـده: "أّن قوله: هایوثان. مّدةٍ  یجهٍة، أو ف ینّواًبا له، کّل واحٍد نائٌب ف

بتـه، یمـن بعـد والدتـه، أو مـن بعـد غ مکنیر مضاٍف، فیه من تقدیال بّد ف
ان یـکون إشارًة إلی السفراء والوکالء له علی اإلنـس والجـّن، أو إلـی أعیو

کونـون یقّدر من بعـد خروجـه؛ فیمکن أن یبته؛ ویمّدة غ یعته فیعلماء ش
عـن  ن وتمام النعمةیکمال الدکتاب  یوقد روی الصدوق ف. نّواًبا له کما مّر 

، عـن ّی عبد الله الکوف یالدّقاق، عن محّمد بن أببن أحمد بن موسی  ّی عل
بن  ی، عن علّی د النوفلیزین بن ی، عن عّمه الحسّی موسی بن عمران النخع

کـون ی: "ك أّنـه قـالیسمعت من أب: قلت للصادق: ه قالیحمزة، عن أب ّی أب
ولـم " ایًّ عشــر مهـد یاثن: "قد قال: ؟ فقال"ایًّ عشر مهد یمن بعد القائم اثن

تنـا یدعون النـاس إلـی والیـعتنا یوٰلکّنهم قوٌم من ش! عشـر إماًما یقل اثنی
  .١»ومعرفة فضلنا

: َبعدّیت غیِرزمانی باشـد، هماننـد قـول خداونـد: توجیه اول«
کنـد او را بعـداز  چـه کسـی هـدایت می(فمن یهدیـه مـن بعـد اللـه "

در زمـان ] مهـدّیین  [=بنابراین جـایز اسـت کـه آنـان  .")خداوند
                                                 

  .۴٠٢، ص اإلیقاظ من الهجعةحسن،  حّر عاملی، محمدبن. 1
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درجهــت خاصــی یــا در مــدتی، نایبــاِن آن  ،حضــرت مهــدی
 ، از سـخن امـام"مـن بعـده" ۀدر جملـ: دوم توجیه. حضرت باشند

 "مـن بعـده"ناچاریم از تقدیر مضاف؛ بنابراین ممکن است بگوییم 
 "بعـداز غیبـِت آن حضـرت"یـا  "بعداز والدِت آن حضرت"یعنی 

 ]شـود والدت یا غیبـت مضـافی اسـت کـه در تقـدیر گرفتـه می[
وکالی آن حضـرت   و صورت اشاره خواهد بود به سفیران این در  و

یا اشاره است بـه بزرگـان از علمـای شـیعه در . جنیان  و بر انسیان
گونـه تقـدیر  ممکن است مضاف را این  و دوران غیبت آن حضرت

صـورت نایبـاِن آن  بگیریم بعداز خـروج آن حضـرت، کـه درایـن
یت کرده است روا  و .گونه که گذشت حضرت خواهند بود، همان

حمـزه از  ابـی بـن از علـی الـدین کمـالدر کتاب  صدوق  شیخ
م از عرض کردم کـه مـن شـنید صادق  پدرش که گفت به امام
از قـائم دوازده مهـدی خواهـد  پـس: فرمود پدر بزرگوارتان که می

نفرمـود   و پدرم فرمود دوازده مهدی خواهد بـود: بود؟ امام فرمود
ز شیعیان مـا هسـتند کـه مـردم را بـه ایشان گروهی ا  و دوازده امام
  .»کنند معرفت فضل ما دعوت می  و والیت ما
 تـوان بـر رجعـت ائمـۀ معصـومین این روایت را می) ب

  :گوید باره نیز می حّر عاملی دراین شیخ. حمل کرد
کون ٰذلك محموًال علی الرجعـة، فقـد عرفـت جملـًة مـن یأن : ثالثها«



  303  گانه دوازده نييمهد: دوم ةشبه

تهم علـی وجـه الخصـوص، وعرفـت األخبـار بـرجع یث الواردة فیاألحاد
کّل مـن  یصّحة الرجعة علی وجه العموم ف یث الواردة فیجملًة من األحاد

ن یمان محًضا، أو محض الکفر محًضا، وکّل واحـٍد مـن القسـمیمحض اإل
األبـواب السـابقة،  یت فـیـبمراتب، کمـا رأ ّی قد تجاوز حّد التواتر المعنو

ئّمة من قبله قد رجعوا بعد موتهم، فال هم األ" األئّمة من بعده"وعلی ٰهذا فـ 
د بالرجعـة، وٰهـذا یـزیما ثبت من أّن األئّمة اثنا عشر؛ ألّن العـدد ال  ینافی

ة أحد عشـر، فإّن األولی یعشر وروا یة اثنین روایحصل به الجمع بیالوجه 
ها دخـول أحـٍد یالحظ فیة لم ی، والثانّی أو النب ّی محمولٌة علی دخول المهد

ص بالـذکر یٌر، والتخصیالمحاورات کث یمٍة أخری، ومثل ٰهذا فمنهما لحک
  .»الحصر یٍح فیس بصریص بالحکم، ولیدّل علی التخصیال 

این اسـت کـه ایـن روایـات ] مهدّیینتوجیِه روایات [سومین «
قـبًال روایـاتی را کـه در آن رجعـت ائمـۀ . حمل بر رجعـت شـود

وایـاتی کـه چنین ر خصوص آمده بود دانستی؛ هم به معصومین
 االیمـان صورت عموم دربـارۀ رجعـت بـرای هـر فـرد خـالص به
مراتـب  هـردو قسـم از روایـات بـه  و الکفر وارد شده بود خالص  و

از [هـای سـابق  گونه که در بـاب آن. تر از متواتر معنوی است بیش
اماماِن  "ة من بعـدهئّم األ"مشاهده شد؛ بنابراین مقصود از ] این کتاب

اند؛ پس منافات نـدارد  است که به دنیا بازگشته از امام زمان قبل
که امامان دوازده نفرنـد، چـون بـا ] نزد شیعه[چه ثابت است  با آن

شـود  به این وجه جمـع می  و شود  رجعت، تعداد امامان زیاد نمی
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بـین روایتـی کـه   و دوازده نفرنـد مهـدّیینگویـد  بین روایتی که می
ــ می شــود بــر  ی حمــل میگویــد یــازده نفرنــد، چــون روایــت اول

ــا پیــامبر مهــدی  بــودن امــام  داخــل دومــی   و میــان ائمــه ی
کدام از آن دو درنظر گرفته نشده، براساس حکمت  شدن هیچ  داخل
تخصیص بـه ذکـر   و گونه فراوان است در محاوارات، این  و .دیگری

  .»صریح در حصر نیست  و داللت بر تخصیص حکم ندارد
در ابتدای روایـت،   و ه استوارد شد رضا  این دعا از امام) ج
 .االمر خوانده شود اند که این دعا برای صاحب فرموده رضا  امام
االمر ممکن است در زمـاِن هـر امـامی بـر همـان امـام  صاحب  و

حضـرت؛  ائمـۀ بعـداز آن  و رضـا  چـون امـام منطبق باشد، هم
خوانده شود،  رضا  هرگاه این دعا ازباب مثال برای امام نیبنابرا

اماماِن بعداز آن حضرت، ائمـۀ بعـداز آن   و از والیان عهدمقصود 
طور  همین  و خواهند بود تا امام زمان جواد  حضرت از امام

 امـامامامـان بعـداز آن   و برای هر امامی خوانده شود والیان عهـد
 اما اگر دعا برای امام زمان. مقصود خواهند بود تا امام زمان

مامـانی باشـند کـه بـه دنیـا خوانده شود، ممکن اسـت مقصـوْد ا
سلیمان حّلی، صاحب  بن به همین جهت، حسن. کنند رجعت می

  :گوید از نقل این دعا می ، پسمختصرالبصائر
زمانـه، وموالنـا صـاحب  یدعی به لکّل إماٍم فـیاعلم أّن ٰهذا الدعاء «
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ه ٰهـذا یـصـدق علینئـٍذ یهم، فحیاألمر ابن الحسن أحدهم صلوات الله علـ
إلـی آخـره، وإّال لـم " صّل علی والة عهده واألئّمة من بعده هّم اللّٰ : "الدعاء

ا لهم أجمع، وی نـاه یکون ٰهذا النّص مضاًفا إلی مـا رویکن ٰهذا الدعاء عامًّ
ٰهذا المعنـی، وأصـًال لـه،  یحة فیحة الصریث الصحیأّوًال عنهم من األحاد

  .١»وشاهًدا بمعناه
خـودش خوانـده بدان که این دعا برای هر امامی در زمـان «
االمر یکی از ایشان است؛ بنـابراین  موالیمان صاحب و شود می

تـا آخـر بـر آن  "ة من بعـدهئّم األو علی والة عهده صّل  هّم اللّٰ "این دعا 
کند، وگرنـه ایـن دعـا عـام بـرای همـۀ آنـان  حضرت صدق می

توان گفت مضافًا به روایات صحیحی کـه  پس می. نخواهد بود
دربارۀ موضـوع رجعـت ایـن روایـت نیـز  از ائمه روایت کردیم
  .»کند مفاد آن روایات را تأیید می و داللت بر رجعت دارد

روشـنی دو مطلـب  به البصائر مختصراز این عبارِت صاحِب 
  :توان برداشت کرد را می
، خـــاص بـــه امـــام زمـــان رضـــا دعـــای امـــام. ١

  .توان خواند برای همۀ ائمه می و ، نیستالحسن بن حجت
شامل   و جاکه دعا تعمیم دارد برای صاحِب امِر امامت ازآن. ٢
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صورت  دراین  و شود هم می شود، شامل امام زمان همۀ ائمه می
به این تقریب که مقصود از ائمۀ بعداز امام . داللت بر رجعت دارد

  .گردند هستند که به دنیا بازمی ائمۀ معصومین زمان
سوم، که مقصـود در   و شویم که توجیه دوم در پایان، متذکر می

بودند، با عباراتی که در ادامۀ ایـن  جمالت دعا ائمۀ معصومین
داران علم  خزینه«، »معادن کلمات الهی«که آنان  ـجمالت آمده 

  .نیز سازگارتر است ـ» ارکان توحید اویند«  و ،»خداوند
  روایت یازدهم
َالُم َعلَ «: ّی ق الغرویالکتاب العت َة اللیَ َك یْ السَّ  یَفَتُه ِفـیِعَباِدِه وَخلِ  یه فِ ا ُحجَّ

َالُم َعلَ  ، وَعَلـی یواْبـَن َسـاَدتِ  یدِ یِّ ، وَسـَی واْبَن َمْوَال  َی ا َمْوَال یَ َك یْ ِبَالِدِه، السَّ
ولِ 
ُ
َالُم َعلَ  یأ ْمِر ِمْن َبْعِدَك، السَّ

َ
اِم ِباْأل ـِة یْ َك وَعلَ یْ َعْهِدَك، واْلُقوَّ ِئمَّ

َ
ِهْم وَعَلـی اْأل

ْجَمعِ 
َ
ـِة ِمـْن ُوْلـِدِه، اللّٰ السَّ . َن یأ ِئمَّ

َ
َصــلِّ  مَّ ُهـَالُم َعَلی ُوَالِة َعْهـِدِه وَعَلـی اْأل

ْغُهْم آَماَلُهْم، وِزْد فِ یْ َعلَ  ْسَنْدَت  یِهْم، وَبلِّ
َ
ْم َلُهْم َما أ ِعزَّ َنْصَرُهْم، وَتمِّ

َ
آَجاِلِهْم، وأ

ْمِرَك ِإلَ 
َ
ْعَواًنـا، وَعَلـیْ ِمْن أ

َ
ُهْم َمَعـاِدُن یی دِ ِهْم، واْجَعْلَنا َلُهْم أ ْنَصـاًرا، َفـِإنَّ

َ
ِنـَك أ

ْرَکـاُن َتْوِح 
َ
ْمـِرَك، یِدَك، وَدَعـاِئُم دِ یـَکِلَماِتَك، وَخَزاِئُن ِعْلِمَك، وأ

َ
ِنـَك، وُوَالُة أ

ْولِ 
َ
ْولِ َیـوُخَلَصاُؤَك ِمْن ِعَباِدَك، وَصْفَوُتَك ِمْن َخْلِقَك، وأ

َ
اِئـَك، یَ اُؤَك وَسـَالِئُل أ

ْوَالدِ 
َ
ْصفِ  وَصْفَوُة أ

َ
ِح یَ أ ـا التَّ ْغُهـْم ِمنَّ ـاِئَك، وَبلِّ ـَالَم، واْرُدْد َعلَ یَّ َنـا ِمـْنُهُم یْ َة والسَّ

ِح  َالُم َعلَ یَّ التَّ َالَم، والسَّ   .١»ِهْم وَرْحَمُة الله وَبَرَکاُتهُ یْ َة والسَّ
الکتـاب نقل از کتابی که آن را  به بحار،در  مجلسی عالمه
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نقـل  ا خطاب به امـام زمـاننامیده، این دعا ر العتیق الغروی
خلیفـۀ  و سالم بر تو ای حجت خدا درمیان بندگانش«: کند می

فرزنـد  و آقـای مـن و سالم بر تو ای مـوالی مـن. او در بالدش
. از تـو قائمان بـه امـرت بعـد و بر صاحبان عهدت و آقایان من،
 سالم بر متولیاِن عهِد او. بر تمامِی ائمه و بر ایشان و سالم بر تو

آنـان را بـه  و بر ائمه از اوالِد او خدایا بر ایشـان درود فرسـت و
رومنـد یشان را نیروزیپ  و فزایدر عمرهایشان ب  و آرزوهایشان برسان

 ردیکـواگـذار به آنـان  امورتچه از  ن آنکامل کبرای آنان   و ساز
ه کـدرسـتی  بـه. نـت قـرار بـدهیاوران دی  و اران آنانکما را از مدد  و

 دتیـهـای توح هیپا  و داران دانشت خزانه  و لماتتکاند معادن  آنان
 هـای از بنـدگانت زبـده  و متولیـان امـرت  و نـتیهای د استوانه  و
 فرزندان اولیای تو هسـتند  و ای تویاول  و دگانتیدگان از آفریبرگز  و
برسان بـه ایشـان از جانـب مـا   و برگزیدگان اوالد برگزیدگان تو  و

 سالم را  و ز جانب ایشان تحیتبازگردان بر ما ا  و سالم را  و تحّیت
  .»برکات خداوند بر ایشان باد  و رحمت  و سالم  و

  سند روایت یازدهم

الکتـاب عنـوان  از آن بـا  مجلسـی عالمـهکتابی قدیمی کـه 
کند معلوم نیست دقیقًا تألیف چـه کسـی  یاد می العتیق الغروی

ازسویی در این کتاب سندی بـرای روایـت ذکـر نشـده  و است
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در  مجلسی عالمه. این روایت ضعف سندی دارداست؛ بنابر
 سبِب قّوِت مضامیِن ادعیۀ این کتاب صدور آن را از ائمه به بحار

کنـد کـه  از کفعمی نقـل می و کند برخی قراین دیگر تأیید می و
الحسـین  ابی جلیل الدعوات شیخ ظاهرًا وی این کتاب را مجمع

  .داند بن هرون تلعکبری می محمد
  :گوید باره می دراین مجلسی عالمه

غـٍة یٍة کاملـٍة بلیة، وهو مشتمٌل علی أدعیاألدع یکّله ف  قیالعت  والکتاب«
شرق من کلٍّ منها نور اإلعجـاز واإلفهـام، وکـّل فقـرٍة مـن فقراتهـا یبٍة، یغر

د یّ وقد نقل منه السـ. شاهد عدٍل علی صدورها عن أئّمة األنام وأمراء الکالم
أخرجنـا  یخ کتابة النسخة اّلتـیًرا، وکان تاریه کثریوغ المهج یابن طاووٍس ف

مجمـوع أّنـه  ّی ظهـر مـن الکفعمـین وخمسـمئٍة، ویمنها سـنة سـتٍّ وسـبع
، وهـو مـن ّی ن محّمد بن هارون التلعکبریالحس یل أبیخ الجلیللش الدعوات

  .١»نیأکابر المحّدث
مشتمل اسـت بـر  و تمامِی آن در ادعیه است عتیقو کتاب «

 غریـب کـه از هرکـدام آن نـور اعجـاز و بلیـغ و دعاهای کامل
هر فقره از فقـرات  و درخشان است] مطالب عالیه[فهمانیدن  و

 امیـران کـالم اسـت و آن شاهدی عدل بر صدور آن از ائمۀ انام
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غیـر آن زیـاد از آن  و الـدعوات مهجطاووس در کتاب  سیدبن و
 ۵٧۶ کنیم سال ای که ما از آن نقل می تاریخ نسخه. کند نقل می
شود که ایـن کتـاب همـان  گونه ظاهر می از کفعمی این و است
ابوالحسن محمدبن هرون تلعکبری  جلیل شیخ الدعوات مجمع

  .»است که از اکابر محدثان بوده
شده در  های نقل درمورد صلوات مجلسی عالمهچنین  هم

 که نسخه دارای اشـکال اسـت کند به این این کتاب، تصریح می
هـا  از نقـل صـلوات وی پـس. در آن وجود دارداسقاط  و محو و

  :گوید می
وسقط من السالم علی  یمًة، وکان قد محیاعلم أّن النسخة کانت سق«

  .١»اءیأش یالرضا والجواد والهاد
 رضـا از سالم بر امام و ه نسخه دارای مشکل بودکبدان «
  .»چیزهایی ساقط شده هادی امام و جواد امام و

: شود دو چیز معلوم می مجلسی  عالمهاز مجموع کالم 
 کــه ایــن کتــب ازنظــر ســندی انتســابش بــه مؤلــف اول ایــن

معصومین معلوم نیست، اما قوت مضامین ادعیه حـاکی از   و
که نسخه در برخی موارد  دوم این  و صدور آن از معصوم است

                                                 
  .٢٢٩، ص ٩٩همان، ج . 1
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بــه ایــن ســخِن  باتوجــه. افتــادگی نیــز دارد  و اشــکاالت
ــه ــوم می مجلســی  عالم ــن  شــود نقطــۀ معل ــه ای اتکــای ب
ازسـویی دچـار اشـکال   و ها جنبۀ مضمونی آن است صلوات

در استنساخ نیز هست؛ بنـابراین اگـر در مضـموِن بخشـی از 
هـای  هماهنگی با دیگر آمـوزه  و ها مشکلی باشد این صلوات

ماتویژه  بهـ دینی  تـوان بـه آن   نداشته باشـد، نمیـ دین  مَسلَّ
کـه عبـارت  امکـان ایـن  و سندیتی نخواهد داشت  و تکیه کرد

در پایـان، . تصحیف باشد نیـز منتفـی نیسـت  و دچار اسقاط
کـه عبـارات ایـن صـلوات شـبیه دعـای  بـه ایـن که باتوجه این
است، بعید نیست این صلوات نیز برگرفتـه از آن  رضا  امام

 های این کتاب برگرفتـه از دیگـر روایـات صلوات  و دعا باشد
  .کتب اصحاب باشد  و

  یازدهم داللت روایت

ائمه از اوالد آن حضرت  و توضیح دربارۀ مقصود از والیان عهد
وِلـ«که در این عبارت دعـا  ـ

ُ
ْمِر ِمـْن َبْعـِدَك  یأ

َ
اِم ِبـاْأل  »َعْهـِدَك واْلُقـوَّ

ــِة ِمـْن ُوْلــِدهِ «عبارت  و ِئمَّ
َ
َالُم َعَلی ُوَالِة َعْهــِدِه وَعَلـی اْأل آمـده » السَّ

صلوات ابوالحسن َضـّراِب  و رضا در ذیل دعای امامـ  است
 به سیاق عبارات این صـلوات اصفهانی گذشت؛ بنابراین باتوجه

والیـان «مطالبی که قبًال گفته شـد، ممکـن اسـت مقصـود از  و
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اوالد آن حضــرت باشــند کــه در شــهرهای » امامــان« و »عهــد
  .شوند مختلف در دوران ظهور آن حضرت منصوب می

  :نویسد ذیل این صلوات می مجلسی عالمه
أقطـار األرض،  یزمانـه فـ یالمراد بوالة عهد القائم خلفاؤه فـ ولعّل «
  .١»علمیوالله 
در خلفـای آن حضـرت شاید مقصود از والیان عهد قائم «

واقعیـت (  و در جاهای مختلف زمین باشندزمان آن حضرت 
  .»خدا می داند) امر را
رۀ چنین با عنایت به این قرینه که در ادامـۀ صـلوات دربـا هم

شـود کـه عمرشـان  این والیان عهد از خداونـد درخواسـت می
که با بودِن آنان در عصـر غیبـت ـ ) و زد فی آجالهم(طوالنی شود 

 ممکن است مـراد از دعـا بزرگـانی از شـیعیان ـسازگارتر است 
معنوی که در  و از اوالد جسمانی اوالد آن حضرت باشند، اعم و

د ایـن برداشـت نیـز مؤی. عصر غیبت همراه آن حضرت هستند
  :فرماید حدیثی است که می

بِ «
َ
بِ یَبِص  یَعْن أ

َ
ْمِر ِمْن َغ : َقاَل  َعْبِد الله یٍر َعْن أ

َ
َبٍة، یْ َال ُبدَّ ِلَصاِحِب ٰهَذا اْأل

  .٢»َوْحَشةٍ َن ِمْن یَبُة، وَما ِبَثَالثِ یْ َبِتِه ِمْن ُعْزَلٍة، وِنْعَم اْلَمْنِزُل َط یْ َغ  یوَال ُبدَّ َلُه فِ 
                                                 

  .٢٢٩، ص همان. 1
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ناچـار بـرای صـاحب ایـن امـر غیبتـی  بـه: صادق ماما«
ری یـگ گوشـه و بـتش عزلـتیناچـار در زمـان غ به و خواهد بود
  بـا سـی و ]نـهیمد [=چه خوب منزلی است طیبـة . خواهد بود

ــود  ــا وجــود ســی نفــر کــه[نفــر وحشــتی نخواهــد ب   یعنــی ب
ــه ــتند، گوش ــرت هس ــراه آن حض ــایی هم ــب تنه ــری موج   گی

  .»]وحشت نیست  و

  دوازدهمروایت 

َثنِ « بِ  یَحدَّ
َ
ِبـ یأ

َ
ِبـ یَعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللـِه، َعـْن أ

َ
ـِد ْبـِن أ   یَعْبـِد اللـِه ُمَحمَّ

ازِ  بِ یـِف ْبـِن َعمِ یْ ِن ْبِن َسـیْ ، َعِن اْلُحَس یِّ اْلَجاُموَرانِ  یِّ َعْبِد اللِه الرَّ
َ
ِه یـَرَة، َعـْن أ

بِ یْ َس 
َ
بِ یِّ َبْکٍر اْلَحْضَرمِ  یٍف َعْن أ

َ
ِبـ -َعْبِد الله  ی، َعْن أ

َ
و َعـْن أ

َ
 - َجْعَفـرٍ  یأ

 : ُقْلُت َلهُ : َقاَل 
َ
ْفَضُل َبْعَد َحَرِم الله َعزَّ وَجلَّ وَحَرِم َرُسـوِلِه؟  یُّ أ

َ
ْرِض أ

َ
ِبَقاِع اْأل

َبا َبْکٍر هِ یَ اْلُکوَفُة : َفَقاَل 
َ
کِ  َی ا أ اِهَرُة، فِ یَّ الزَّ بِ یُة الطَّ ـَهـا ُقُبـوُر النَّ ، َن یَن اْلُمْرَسـلِ ییِّ

ْوِص یِر اْلُمْرَسلِ یْ وُقُبوُر َغ 
َ
اِدقِ یَ َن، واْأل ذِ یْ َها َمْسِجُد ُسَه یَن، وفِ یاِء الصَّ َلـْم  یٍل الَّ

ی فِ یًّ ْبَعِث اللُه َنبِ یَ    ُکوُن َقاِئُمـهُ یَ َها یْظَهُر َعْدُل اللِه، وفِ یَ ِه، وِمْنَها یا ِإالَّ وَقْد َصلَّ
اُم  بِ َمنَ  َی ، وهِ  َبْعِدهِ   ِمْن   واْلُقوَّ ْوِص ییِّ اِزُل النَّ

َ
اِلِح یَ َن واْأل   .١»َن یاِء والصَّ

ــرمی می« ــوبکر حض ــام اب ــه ام ــه ب ــد ک ــاقر گوی ــا  ب ی
از حـرم  کدامین بقعـۀ زمـین پـس: عرضه داشتم صادق امام

                                                 
  .٣٠، ص الزیارات کاملمحمد،  قولویه، جعفربن ابن .1
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کوفه، ای : حرم رسولش افضل است؟ فرمود و خداوند عزوجل
 در آن قبـور پیـامبران مرسـل. اسـت ک و پاکیزهپاابوبکر، کوفه 

در آن  و ای صـادقین اسـتیو اوصـ بور پیـامبران غیرمرسـلق و
غمبری را مبعـوث یچ پیه حق تعالی هکل قرار دارد، یمسجد سه

ز از آن عدل ین و ه وی در آن نماز خوانده استک نفرموده مگر آن
از او در آن  قـوام پـس و قـائم او و گـردد ار میکآش و الهی ظاهر
  .»صالحان است و ایاوص و ایجا منازل انب آن و خواهند بود
اُم «به جملۀ  از  امامـان پـس و مهدّیینبر وجود » َبْعـِدهِ   ِمْن   واْلُقوَّ
از طرفداران احمدالحسـن  یکی. استناد شده است امام عصر

  :گوید باره می دراین
ّیة القائم بـ  یقرأنا الروایات السابقة اّلت« " األئّمـة"و" مهدّیینال"تصف ذّر

ٰهذه الروایة وصفهم بالقّوام، والقـّوام جمـع قـائٍم،  ی، ونقرأ ف"والة العهد"و
وهو من یقوم بأمر الدین واإلمامة وقیادة الناس والمحافظة علیهم وإصالح 

 ّی فکما ثبت مّما سبق أّن أوصـیاء محّمـد بـن الحسـن العسـکر. شؤونهم
ون، یثبـت اآلن أّنهـم یّ وهـم المهـد ّی ، فهو المهـدّی یشارکونه بصفة المهد

صفة القائم، فهو القائم وهم القـّوام، وکـّل واحـٍد مـنهم یوصـف یشارکونه ب
  .١»ّی بالقائم والمهد

                                                 
 .٥٠، ص األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1
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گویــد  قــبًال روایــاتی را خوانــدیم کــه دربــارۀ ذریــۀ قــائم می«
در این روایت، توصیف ایشـان   و "والة العهد"  و ،"ئمةاأل"، "مهدّیینال"

مقصـود از آن کسـی   و قوام جمع قائم اسـت. بینیم می "قـوام"را به 
 دار امر دین، امامت، رهبرِی مردم، هواداری از آنان، است که عهده

گونه کـه از مطالـب گذشـته  همان  و .اصالح شئون ایشان است  و
الحسـن در صـفت مهـدی بـا آن  بـن ثابت شد، اوصـیای محمـد

. انـد ایشـان مهـدیون  و او مهـدی اسـت. حضرت شریک هستند
ن حضـرت شـود کـه ایشـان در صـفت قـائم بـا آ اکنون ثابت می

هریک   و هستند،) قائمان  (=ایشان قوام   و اند او قائم است شریک
  .»شود مهدی موصوف می  و از ایشان به صفت قائم

  سند روایت دوازدهم

عبدالله رازی واقع شده اسـت  ابی بن در سند این روایت، محمد
  :گوید غضائری دربارۀ وی می که ابن

مـا رواه،  نـوادر الحکمـةکتـاب ون، واستثنوا من یّ إّنه مّمن ضّعفه القّم «
  .١»مذهبه ارتفاعٌ  یوف

از  و انـد او ازجمله کسانی است که قمیـون تضـعیف کـرده«
                                                 

؛ خـوئی، ٩٧، ص )ابـن الغضـائری( الرجـال ،الله دیعب بن احمد غضائری،ال ابن. 1
  .۵۵، ص ١۶  ، جمعجم رجال الحدیثابوالقاسم، 
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در  و انـد چه را او روایت کرده استثنا کرده آن نوادرالحکمهکتاب 
  .»ارتفاع است و مذهبش غلو

  ١.بن عمیره توثیق نشده است بن سیف چنین حسین هم

  داللت روایت دوازدهم

  :روایت دو احتمال مطرح است در این
دار امـر  کسانی باشند که عهـده» قوام«مقصود از : احتمال اول

. از ارتحـال امـام ، یعنـی پـس»من بعده«معنای   و شوند امامت می
از آن حضـرت  که پس کسانی  و »قـوامین«صورت مقصود از  این در

خواهند بـود کـه  شوند، ائمۀ معصومین دار امر امامت می عهده
تعبیر قوام در دیگر روایات نیـز بـرای   و یا رجعت خواهند کردبه دن

  :کار رفته است؛ ازجمله در این روایت سایر ائمه به
بِ «

َ
اِر ْبِن َمْرَواَن، َعْن أ اُم   َوَنْحُن : َعْبِد اللهِ  یَعْن َعمَّ   َخْلِقِه،  َعَلی  الله  ُقوَّ

اُنُه َعَلی دِ  َنا، َکَما َکَتَم َرُسوُل اللـه، ِنِه، َنْخَزُنُه وَنْسُتُرُه ویوُخزَّ َنْکُتُم ِبِه ِمْن َعُدوِّ
ِذَن َلُه فِ 

ُ
ی أ َن، َفَنْحُن َعَلی ِمْنَهاِج َرُسـوِل اللـه یاْلِهْجَرِة وِجَهاِد اْلُمْشـِرکِ  یَحتَّ
ی  َذَن اللُه ِبِإْظَهاِر دِ یَ َحتَّ
ْ
ـاَس ِإلَ یَ ِف، ویْ ِنِه ِبالسَّ یأ ِه ْیـَعلَ  ْضـِرَبُهْم یَ ِه، ولِ ْیـْدُعَو النَّ

  .٢»]َبْدًوا[َرُسوُل الله ِبَداًء  َعْوًدا َکَما َضَرَبُهْم 
                                                 

  .٢٩٢، ص ۶ ، ج معجم رجال الحدیثخوئی، ابوالقاسم، . 1
طالب الحـق، : ک.؛ ر۵١٨، ص ١ ، ج بصائرالدرجاتالحسن،  صفار، محمدبن. 2
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های خدا بـر خلقـش  ما هستیم قوام: فرمود صادق امام«
ــانی[ ــده کس ــا را عه ــدا م ــه خ ــرار داده ک ــش ق ــر خلق  ]دار ام
از دشـمنمان کتمـان  و مـا آن را پوشـانده و داران دیـنش خزانه و

که بـه او اذن  تا این. ان نمودگونه که رسول خدا کتم کنیم؛ آن می
 مـا بـر منهـاج و با مشرکان جهاد کنـد و داده شد تا هجرت کند

کـه خـدا اذن دهـد بـا شمشـیر  راه رسول خدا هستیم تا زمانی و
خواهد زد  و سوی آن فرابخوانیم مردم را به و دینش را اظهار کنیم

گونـه کـه  ؛ آن]بـه دیـن[ایشان را  بـر بازگشـتن  ]محمد قائم آل[
  .»قبول آن ایشان را زد و رسول خدا بر ابتدای به آن

ــال دوم ــود از : احتم ــوام«مقص ــحاب آن » ق ــواص اص خ
دار  اند، که در دولت آن حضرت عهده بزرگان شیعه  و حضرت

َبعـدّیِت  »مـن بعـده«مقصـود از عبـارت   و شوند امور مهم می
از خود آن  ای است، یعنی پس رتبهَبعدّیِت زمانی نیست، بلکه 

ت، که قائم به امور هستند، جایگاه شیعیان آن حضرت حضر
مؤیـد ایـن برداشـت . گیرند دست می است که امور مهم را به

بر شیعیان در دیگر روایات اسـت؛ ازجملـه » قوام«نیز اطالق 
  :در این دو روایت

عْ « .١
َ
بِ : َن َقاَل یَ َعْن َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن أ

َ
ْعَتَمْدُت َجْعَفٍر، َفا یُقْمُت ِمْن ِعْنِد أ

ْمَر وبِ : َما َلَك؟ َفُقْلُت : ُت، َفَقاَل یْ َفَبکَ  یدِ یَ َعَلی 
َ
ْدِرَك ٰهَذا اْأل

ُ
ْن أ
َ
ْرُجو أ

َ
 َی ُکْنُت أ

ةٌ  ُکْم : َفَقاَل . ُقوَّ نَّ َعُدوَّ
َ
َما َتْرَضْوَن أ

َ
ْنـُتْم آِمُنـوَن ِفـیَ أ

َ
 یْقُتـُل َبْعُضـُهْم َبْعًضـا، وأ
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ُه َلو َقْد َکـاَن ! وِتُکْم؟یُ بُ  ْعِطـ ِإنَّ
ُ
ْرَبِعـ َی ٰذِلـَك، أ

َ
َة أ ُجـُل ِمـْنُکْم ُقـوَّ َن َرُجـًال، یالرَّ

اَم ِد، َلو ُقِذَف ِبَهـا اْلِجَبـاَل َلَقَلَعْتَهـا، وُکْنـُتْم یوُجِعَلْت ُقُلوُبُکْم َکُزَبِر اْلَحدِ  ُقـوَّ
اَنَها ْرِض وُخزَّ

َ
  .١»اْأل

. برخواسـتم بـاقر  از پـیش امـام: اعین گوید بن عبدالملک«
امـام فرمـود . گریسـتم  و به دستانم تکیه کردم] برخواستنهنگام [

را ] بیـت دولت اهل  [=امید داشتم که این امر : چه شده؟ گفتم
آیـا بـه : امام فرمـود. قدرت هستم  و وقتی درک کنم که دارای قوت

برخـی   و انـد این راضی نیستید که دشمنان شما به جان هم افتـاده
سـر  هایتـان در ایمنـی بـه نـهشما در خا  و کشند برخی دیگر را می

برید؟ وقتی آن زمان برسد، به هریک از شما قدرت چهل مـرد  می
های آهن خواهد شد،  چون پاره های شما هم دل  و داده خواهد شد

شـما در آن   و نـدکها را از جـای بر ها بزنند آن وهکها به  ه اگر با آنک
  .»دیاشداران آن ب نهیخز  و داران حکومت زمین عهده  و زمان قوام

ُهـمَّ : الدعاء المنقول من اإلمام الرضا لصاحب األمـر یوجاء ف« .٢ اللّٰ
ِتَك َعَلی َخْلِقكیَك وَخلِ یِّ اْدَفْع َعْن َولِ  َنـا ِبُمَتاَبَعِتـِه، یْ َواْمـُنْن َعلَ ...  َفِتَك وُحجَّ

امِ  یواْجَعْلَنا فِ  ْمِرهِ یِحْزِبِه اْلَقوَّ
َ
  .٢»َن ِبأ

                                                 
  .٢٩٤، ص ٨ ، ج کافییعقوب،  حمدبنکلینی، م. 1
  .٤١١، ص ١، ج المتهّجد مصباححسن، ال طوسی، محمدبن. 2
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گونـه آمـده  االمر ایـن صاحببرای  رضا و در دعای امام«
حّجـت بـر  و ات فـهیخل و ات ن از ولـّی کـا دفـاع یخـدا: است
ما را از حزب  و گذار به پیروی از وی بر ما منت و ...دگانتیآفر

یعنی در اعـتالی امـر او [او قرار بده که قوامین به امر او هستند 
  .»]کنند تالش می

  روایت سیزدهم

َوا« َشْرَنا ِإلَ الدُّ  یِة فِ یَ َفِمَن الرِّ
َ
  َمـا َذَکـَرهُ  -ِه ْیـَصـَلَواُت اللـه َعلَ  -ِه یْ َعاِء ِلَمْن أ

ِبـ
َ
ْصَحاِبَنا، وَقْد اْخَتْرَنا َما َذَکـَرُه اْبـُن أ

َ
َة ِفـ یَجَماَعٌة ِمْن أ ِکَتاِبـِه، َفَقـاَل  یُقـرَّ

اٍل، َعْن ُمَحمَّ  یِّ ْبِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ  یِّ ِبِإْسَناِدِه ِإَلی َعلِ  َســی ْبـِن یِد ْبِن عِ ْبِن َفضَّ
اِلِح یْ ُعبَ  ْر فِ : َن، َقاَل یٍد، ِبِإْسَناِدِه َعِن الصَّ َن ِمْن َشْهِر یَلِة َثَالٍث وِعْشـرِ یْ لَ  یوَکرِّ

ـُه، وکَ  ْهَر ُکلَّ ْمَکَنـَك وَمَتـی ْیـَرَمَضاَن َقاِئًما وَقاِعًدا، وَعَلی ُکلِّ َحاٍل والشَّ
َ
َف أ

بِ  ـَتَعاَلی  ـِد اللِه یْعَد َتْمِج َدْهِرَك، َتُقوُل بَ  یَحَضَرَك فِ  َالِة َعَلی النَّ :  وآِلهِ  یِّ والصَّ
ْمِرَك، الُح یِّ ُکْن ِلَولِ  مَّ ُه اللّٰ 

َ
ِد ْبِن اْلَحَسِن اْلَمْهـدِ ةِ جَّ َك، اْلقاِئِم ِبأ ِه ْیـ، َعلَ یِّ ، ُمَحمَّ

الِم، فِ   وَعلی الِة والسَّ ْفَضُل الصَّ
َ
اَعِة وِفـ یآباِئِه أ ـلِّ سـاَعٍة، َولِ ُکـ یٰهِذِه السَّ ا یًّ

ییِّ ًال وُمَؤ یوحاِفًظا، وقاِئًدا وناِصًرا، وَدلِ  َعُه   ًدا، َحتَّ ْرَضَك َطْوًعا، وُتَمتِّ
َ
ُتْسِکَنُه أ

ِة اْلواِرثِ   َتهُ یَّ وُذرِّ   ها ُطوًال وَعْرًضا، وَتْجَعَلهُ یفِ  ِئمَّ
َ
  .١»...َن یِمَن اْأل

ه کـردیم ازجمله روایات در دعا برای کسی که به او اشـار«
                                                 

  .١٩١، ص ١ ، ج اإلقبال باألعمال الحسنة،  موسی بن طاووس، علی ابن. 1
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دعایی است کـه گروهـی از ) نایب خدا بر روی زمین  و امام(
قـره در  ابـی چه را ابن ما برگزیدیم آن  و اند اصحابمان نقل کرده

بـن  بـن حسـن کنـد از علـی کتابش آورده است، کـه نقـل می
بـن عبیـد بـه اسـنادش از  بـن عیسـی بن فضال از محمـد علی

ب در شــ: کــه فرمــود] ائمــۀ معصــومین  [=صــالحان 
در هـر   و ایسـتاده  و سوم ماه رمضان، درحـال نشسـته و بیست
در هر زمان که   و هرگونه که ممکن بود  و در تمامِی ماه  و حال

از تمجیـد  پس  و به یادآوردی از روزگارت این دعا را تکرار کن
خـدایا بـرای : بیـتش بگـو اهـل  و صلوات بر پیامبر  و خداوند

الحسن  بن ا، محمد، که قائم به امر توست، حجت خدات ولّی 
درود بـاد، در   و بر پدرانش برترین سـالم  و المهدی، که بر او

کننـده،  در هر لحظه، ولی، حافظ، راهبـر، یـاری  و این لحظه
ند یه خوشـاکـصـورتی  تـا او را بـه. بـاش کننده تأیید  و راهنما،

ــانبری مــی[اوســت  ــدینما و همــه از او فرم ن ین زمــکســا] ن
 او  و منـد سـازی  در آن بهـره زمـان طـوالنی مـدت  و دهیگردان

  .»قرار دهی] زمین[اش را امامان وارث  ذریه  و
ـِة   َتهُ یَّ وُذرِّ   وَتْجَعَلهُ «به این بخِش پایانِی دعاِی یادشده  ِئمَّ

َ
ِمـَن اْأل

  از طرفــداران احمدالحســن اســتناد کــرده یکــی »َن یاْلــواِرثِ 
  :گوید می  و
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رض بعـد سیرثون األ ّی المهدة اإلمام یّ ین من ذّر المهدیّ  علی أّن  ویدّل «
  .١»ا لله علی الناسحجًج و ةً یکونون أئّم و ، بیهمأ

کـه از ذریـۀ ( مهـدّیینکـه  این جمله داللـت دارد بـر ایـن«
 بعــداز پدرشــان، وارث زمــین خواهنــد شــد) انــد مهــدی امــام

  .»حجت خدا بر مردم خواهند بود و امامان و

  سند روایت سیزدهم

نقـل کـرده  قـرة ابـیاز کتاب  طاووس دعای یادشده را سیدبن
بـن فضـال  بـن علـی بن حسن قره را به علی است؛ لکن سند ابی

عبیـد بـه  بـن که سـند محمـد بـه عیسـی چنان. ذکر نکرده است
اسـت، ذکـر نشـده  صالحین، که مقصـود ائمـۀ معصـومین

در امــر مهمــی  و بنــابراین نقــل یادشــده مرســل اســت. اســت
تواند مورد اسـتناد   ، نمیچون امامت، که از اصول دین است هم

کـه دعـای یادشـده در مصـادر معتبـر  خصوصًا ایـن. قرار گیرد
ای  گونـه شیخ طوسی، به مصباح و کلینی کافیچون  دیگری هم

دیگر نقل شده است که در آن، جملۀ مورداسـتناد بـرای اثبـات 
   َتـهُ یَّ وُذرِّ   وَتْجَعَلـهُ «امامان از ذریۀ امام که همـان جملـه 

َ
ـِة ِمـَن اْأل ِئمَّ

  .است نیامده» َن یاْلواِرثِ 
                                                 

  .۴۴، ص ١٣روایت ، األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1
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دعای یادشده، که به دعای فـرج معـروف اسـت، براسـاس نقـل 
ــافی ــی ک ــوم کلین ــباح، ١مرح ــد مص ــزار، ٢المتهج ــهدی م ، ٣مش
 ٧کفعمـی مصباح و ،٦بلداالمین، ٥مختصرالبصائر ،٤السائل فالح

  :گونه است به این
ُد ْبُن عِ « اِلِح َسی ِبِإْسَناِدِه َعِن ایَوَرَوی ُمَحمَّ ُر ِفـ: َن َقـاَل یلصَّ َلـِة یْ لَ  یُتَکـرِّ

َعاَء َساِجًدا وَقاِئًما وَقاِعـًدا وَعَلـی یَثَالٍث وِعْشرِ  َن ِمْن َشْهِر َرَمَضاَن ٰهذا الدُّ
ِه، وکَ  یُکلِّ َحاٍل وفِ  ْهِر ُکلِّ ْمَکَنَك وَمَتی َحَضـَر ِمْن َدْهـِرَك، َتُقـوُل یْ الشَّ

َ
َف َما أ

بِ  ـَتَعاَلی  ـِد اللِه یَبْعَد َتْمِج  َالُة َعَلی النَّ دٍ  یِّ والصَّ ُفَالِن   َك یِّ ُکـْن ِلَولِ  مَّ ُه اللّٰ : ُمَحمَّ
اَعِة، وفِ  یْبِن ُفَالٍن، فِ  ا وَحاِفًظـا، وَقاِئـًدا وَناِصـًرا، یًّ ُکلِّ َساَعٍة، َولِ  یٰهِذِه السَّ

َعهُ یْ ًال وعَ یوَدلِ  ْرَضَك َطْوًعا، وُتَمتِّ
َ
ی ُتْسِکَنُه أ   .٨»ًال یَها َطِو یفِ   ًنا، َحتَّ

 طاووس سیدبن االقبالبنابراین عبارت مورداستناد تنها در 
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ـــی در  و در دیگـــر کتـــب و نقـــل شـــده ـــالححت  الســـائل ف
 احتمال اشـتباه در نقـل و ، این عبارت نیامدهطاووس سیدبن

  .توان به آن استناد کرد  نمی و سهو راوی در آن مطرح است و

  داللت روایت سیزدهم

  وَتْجَعَلـهُ «گونه که در بحـث سـندی گفتـیم، عبـارت  همان، اوالً 
ِة اْلواِرثِ   َتهُ یَّ ُذرِّ َو  ِئمَّ

َ
تنهـا  و در بسیاری از کتب معتبر نیامده» َن یِمَن اْأل

  .نقل شده است طاووس سیدبن االقبالدر 
ممکن است بزرگانی از شیعیان » ئمـةته من األیّ ذّر «مقصود از  ثانیاً 

را برای امور مهمی به مراکـز مختلـف بـرای ادارۀ باشند که امام آنان 
ظاهر عبارت ایـن اسـت . فرستند جماعت می  و اقامۀ جمعه  و امور

اوالد ایشان وارثان الهی هستند که در همـان   و که خود آن حضرت
  .شوند زمان حکومت آن حضرت، حاکم بر روی زمین می

ــاً  ــافیدر  ثالث ــباح، ک ــد مص ــزار، المتهج ــالح، م ــائل ف ، الس
جـای نـام امـام  در ابتـدای دعـا بـه بلـداألمین  و ،تصرالبصائرمخ
دعـا بـرای   و »َك ُفَالِن ْبِن ُفـَالٍن یِّ ُکْن ِلَولِ  مَّ ُه اللّٰ «، آمده است که زمان

فالن  بن ممکن است مقصود از فالن  و سوم وارد شده و شب بیست
کـه در آن  اماِم هر زمانی باشد، که فرد دعاکننده متناسب با زمـانی

بـر ایـن . دهد ع شده، نام امامی که امام عصر اوست را قرار میواق
برای دیگر ائمه کـه   و ندارد اساس، دعا اختصاص به امام زمان
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گویـا . شـده انـد خوانـده می ذریۀ آنـان نیـز امـام بـوده  و فرزندان
را ذکـر  برخـی دیگـر کـه نـام امـام زمـان  و طاووس سیدبن
در عصـر غیبـت خوانـده  اند به این جهت است که این دعـا کرده
فالن، اسم امام عصر را  بن جای فالن به همین جهت، به  و شود می

کفعمـــی،  مصـــباحبینیم در  بـــرای همـــین مـــی  و انـــد نوشـــته
ــده» الحســن بن محمد« الحجــة «، طــاووس در نقــل ســیدبن  و آم

گفته، اگر ایـن دعـا  به مطالب پیش باتوجه .»الحسن المهدی بن محمد
نده شود، مصداق آن روشن است، یعنی اوالد برای دیگر ائمه خوا

 اگر بـرای امـام زمـان. رسند از وی به امامت می آن امام که پس
ای است که فرزندان ظاهری یا  خوانده شود، مقصود والیت جزئیه

زمان با حکومت آن حضرت یا در رجعت  معنوِی آن حضرت هم
  .خواهند داشت ائمۀ معصومین

  روایت چهاردهم

ْص «
َ
َفاِت ُقَدَماِئَنا، َفِإَذا َصـلَّ یٍل َقدِ ِمْن أ   ...ْوَم اْلُجُمَعـةَیـَت اْلَفْجـَر یْ ٍم ِمْن ُمَؤلَّ

ـَخْلِقَك َولِ  یَك فِ یِّ اللهّم ُکْن ِلَولِ  ـی ُتْسـِکَنُه یًّ ا وَحاِفًظـا، وَقاِئـًدا وَناِصـًرا، َحتَّ
َعُه ِمْنَها َطْوًال، وَتْجَعَلـُه وُذرِّ  ْرَضَك َطْوًعا، وُتَمتِّ

َ
ـَة اْلـَواِرثِ یَتـُه فِ یَّ أ ِئمَّ

َ
َن، یَهـا اْأل

ْصِلْح َلُه َرعِ 
َ
ْمَرُه، وأ

َ
ْکِمْل َلُه أ

َ
ْت ُرْکَنهُ یَّ واْجَمْع َلُه َشْمَلُه، وأ   .١» َتُه، وَثبِّ
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ــه[ ــد می مجلســی  عالم ــدیمی، از «:] گوی ــابی ق در کت
مؤلفات قدمای از اصحابمان، دیدم که هرگاه نماز صبح را در 

درمیان خلقـت،  ات ولّی خدایا برای : گوروز جمعه خواندی ب
ه کـصـورتی  تا او را به. کننده باش یاری  و ولی، حافظ، راهبر،

ن کسـا] نـدینما همه از او فرمـانبری مـی  و[ند اوست یخوشا
 او  و مند سازی  زمان طوالنی در آن بهره مدت  و دهین گردانیزم
ــه  و ــان وارِث  ذری ــین[اش را امام ــرار دهــی] زم ــاِع   و ق اجتم
رعیـت او   و امر او را کامل گـردان  و او را متحد گردان] ارانی[

  .»پایۀ او را مستحکم نما  و را اصالح نما
چون مورد قبل، به این بخش اسـت  استدالل به این دعا، هم

  .»قرار ده] زمین[اش را امامان وارث  و ذریه«فرماید  که می

  سند روایت چهاردهم

 مجلسـی  عالمـهسند این نقل ضعیف است، چون کتـابی کـه 
کند معلوم نیست مربوط به چـه کسـی  عنوان اصل از آن نقل می به

ازسویی این دعا به شکلی که در . کند از چه کسی نقل می  و است
گونه که در مـورد  این کتاب آمده در جای دیگر نقل نشده و، همان
» ة الـوارثینئّمـاأل«قبل گفتیم، در دیگر مصادر معتبر بدون عبـارت 

  .توان به آن استناد کرد  ست؛ بنابراین نمینقل شده ا
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  داللت روایت چهاردهم

چه در توجیـِه  آن و چون روایت قبل است داللت این روایت هم
  .داللِت روایِت سیزدهم گفتیم در این مورد نیز جاری است

  روایت پانزدهم

ِد ْبِن اْلُحَس « ِد ْبِن ِإْسـَماعِ یْ َعْنُه، َعْن ُمَحمَّ   ، َعـْن َصـاِلِح ْبـِن َل یِن، َعْن ُمَحمَّ
بِ 
َ
بِ  یُعْقَبَة، َعْن َعْمِرو ْبِن أ

َ
َة اْلُعَرنِ   ِه،یاْلِمْقَداِم، َعْن أ مِ : َقاَل  یِّ َعْن َحبَّ

َ
ُر یـَخَرَج أ

ْوَمـی بِ  ـَلَتِصَلنَّ ٰهِذِه ِبٰهِذِه : "َرِة، َفَقاَل یَن ِإَلی اْلِح یاْلُمْؤِمنِ 
َ
ِدِه ِإَلـی اْلُکوَفـِة َیـوأ

یَح  ـ َرةِ یواْلِح  َراُع فِ یُ   تَّ َرِة َمْسِجٌد َلـُه ینَّ ِباْلِح یَ ْبنَ یُ َر، ولَ یَنُهَما ِبَدَنانِ یْ َما بَ یَباَع الذِّ
نَّ َمْسـِجَد   َفُة اْلَقاِئِم یِه َخلِ یفِ  یَصلِّ یُ َخْمُسِمَئِة َباٍب 

َ
َل الله َتَعاَلی َفَرَجـُه؛ ِأل َعجَّ

ــِة لَ  ــا َعــْدًال  هِ یــنَّ فِ یَ َصــلِّ یُ ُق َعــْنُهْم، ولَ یِضــیَ اْلُکوَف   :ُقْلــُت ". اثنــا َعَشــَر ِإَماًم
مِ یَ 

َ
ـذِ یَ َن، ویَر اْلُمْؤِمنِ یا أ ـاَس  یَسُع َمْسِجُد اْلُکوَفِة ٰهـَذا الَّ   ْوَمِئـٍذ؟یَ َتِصـُف النَّ

ْصـَغُرَها، َوٰهـَذا وَمْسـِجَداِن  :َقاَل 
َ
ْرَبـُع َمَسـاِجَد، َمْسـِجُد اْلُکوَفـِة أ

َ
  ُتْبَنی َلُه أ

ْوَمـی بِ  اْلُکوَفـةِ  ِی َطَرَفـ یفِ 
َ
  ِدِه َنْحـَو َیـِمـْن ٰهـذا اْلَجاِنـِب وٰهـذا اْلَجاِنـِب، وأ

  .١»ِن یْ یَّ َن واْلَغرِ ییِّ اْلَبْصرِ 
ه ُعَرِنی« شـهری   [=سوی حیـره  به امیرمؤمنان: گوید َحبَّ

وصل خواهـد  حتماً : فرمودند  و بیرون رفتند] در نزدیکِی کوفه
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ای کـه  گونـه به ـحیره   و اشاره کردند به کوفه  و  ـاین  شد این به
بنـا   و یک ذراع از مکان بین این دو بـه دینارهـا فروختـه شـود

خلیفۀ قـائم در   و شود در حیره مسجدی که پانصد در دارد می
 .شـود گزارد؛ چون مسجد کوفه برایشـان تنـگ می آن نماز می

ای : گفـتم. گزارنـد در این مسجد دوازده امام عادل نماز می  و
اوصـافی کـه فرمودیـد بـرای مـردم امیرمؤمنان، مسجد با این 

برای آن چهار مسـجد سـاخته : وسعت خواهد داشت؟ فرمود
ــه کوچــک می ــرین آن اســت شــود، کــه مســجد کوف ــا  و ت ن ی
 دو مسجد در دو طرف کوفه از ایـن طـرف  و ]مسجد حیره  [=
  .»غریین  و سوی بصریین با دست اشاره کردند به  و آن طرف،  و

 بخش از روایـت کـه نیاالحسن به  از طرفداران احمد برخی
» خواننـد در مسجد حیره دوازده امام عـادل نمـاز می«گوید  می
گویــد  بــر بخشــی از روایــت کــه می و گانــه دوازده مهــدّیینبــر 

بر مهدی اول، که به اعتقـاد » خواند خلیفۀ قائم در آن نماز می«
  ١.آنان احمدالحسن است، استناد کرده است

  سند روایت پانزدهم

وی . هرمز، وثاقتش ثابت نیست بن بومقدام، ثابتا پدِر عمروبن
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ـه ُعَرِنـی نیـز  چنـان ١.بوده اسـت بتری مذهب و از زیدیه کـه َحبَّ
  ٢.وثاقتش ثابت نیست

  داللت روایت پانزدهم

  :در روایت فوق دو احتمال مطرح است
ظاهر روایت این است مسجد کوفه، که محـل : احتمال اول
بـرای نمـازگزاران تنـگ  خواهـد بـود، زمـان نمازگزاردن امام

بر مسجد کوفـه، چهـار مسـجد دیگـر  امام، عالوه و خواهد بود
هـا مسـجدی بسـیار بـزرگ در حیـره  سازند کـه یکـی از آن می

ــه دارای پانصــد در اســت ــود ک ــِی  باتوجــه. خواهــد ب ــه بزرگ ب
ازحدِّ این مسجد، ممکن است مقصود از روایت این باشد  بیش

در . خواننـد ماعـت نمـاز میکه در ایـن مسـجد دوازده امـام ج
خواندِن دوازده اماِم عادل اشـاره بـه بزرگـِی ایـن  حقیقت، نماز

نیاز بـه امامـان  و مسجد دارد، که یک امام برای آن کافی نیست
گونه که امروزه برخی مساجد بـزرگ دارای ائمـۀ  متعدد دارد؛ آن

دوازده » دوازده امـام عـادل«مقصـود از . جماعت متعدد است
وم نیست، بلکه دوازده امام جماعت است که از بزرگـان امام معص
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دار امر اقامۀ جماعـت در آن  اصحاب آن حضرت هستند که عهده
. اطالق امام بر امام جماعـت در روایـات فـراوان اسـت  و هستند

کسی است که امام او را برای امامـت در » خلیفۀ قائم«مقصود از 
ده ازسـوی امـام، اطالق خلیفه بـر گمـار  و گمارند این مسجد می

شـدن امـری، در دیگـر روایـات نیـز آمـده اسـت،   دار برای عهده
ازجمله در روایت ذیل که حضرْت خلفایی ازسوی خودشان برای 

مـتن . کشـند آنان خلیفه حضرت را می  و کنند اهل مکه نصب می
  :روایت مذکور از این قرار است

ُل « ةَ یقِ یُ ، یدِ یِّ ا َس یَ : قاَل اْلُمَفضَّ ُل، َبْل یَ َال : ؟ َقاَل ُم ِبَمکَّ ْسـَتْخِلُف یَ ا ُمَفضَّ
ْهِلِه، َفِإَذا َساَر ِمْنَهـا َوَثُبـوا َعلَ 

َ
ِهْم، یْ ْرِجـُع ِإَلـیَ ْقُتُلوَنـُه، فَ یَ ِه فَ ْیـِمْنَها َرُجًال ِمْن أ

ُتوَنُه ُمْهِطعِ یَ فَ 
ْ
ُعوَن ویَ ْبُکوَن ویَ ُرُؤِسِهْم  یَن ُمْقِنعِ یأ آِل  یَّ ا َمْهـدِ َیـ: ُقوُلوَن یَ َتَضرَّ

ْوَبةَ  ْوَبَة التَّ ٍد التَّ ِهْم ِمـْنُهْم یْ ْسَتْخِلُف َعلَ یَ ْحَذُرُهْم، ویَ ْنِذُرُهْم ویُ ِعُظُهْم ویَ فَ ! ُمَحمَّ
  .١»ْقُتُلوَنهیَ ِه َبْعَدُه فَ یْ ِثُبوَن َعلَ یَ ُر، فَ یِس یَ َفًة ویَخلِ 

: گویـد می صـادق مفضل، در ضمن حـدیثی، بـه امـام«
خیـر، : کنـد؟ امـام فرمـود یآقای من، مهدی در مکه اقامـت م

] امام[وقتی . گذارد مردی از اهل خودش را میان آنان خلیفه می
او را  و آورنـد رود، اهل مکـه بـر او هجـوم می از مکه بیرون می
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 اهـل مکـه شـتابان و گـردد سـوی آنـان بـازمی امام به. کشند می
نالـه  و گریه و که سرهایشان به طرف باالست درحالی ـ ترسان و

ای مهـدِی : گوینـد می و آینـد سوی آن حضرت می بهـ  دکنن می
و از عواقب [ کند امام آنان را موعظه می. محمد، التوبه التوبه آل

بـر ایشـان از  و .دارد برحذرشـان مـی و ترسـاند می] کارهایشان
از رفتن امام، بر  آنان پس. رود می و گمارد ای می خودشان خلیفه

  .»شندک او را نیز می و ریزند سر او می
روایت یادشده ممکن است اشـاره بـه رجعـت : احتمال دوم
، که در »خلیفۀ قائم«مقصود از . داشته باشد ائمۀ معصومین

باشـند  حسین خواند، ممکن است امام این مسجد نماز می
حـاکم بـر روی زمـین ) َحَسِب روایات( از امام زمان که پس

 حسـین امـام» دوازده امـام عـادل«مقصـود از . خواهند بود
. کنند همراه ائمۀ دیگری که رجعت می هستند، به امام زمان و

جـز خلیفـۀ قـائم  بـه» دوازده امام عادل«ممکن است  چنین هم
 حسـین صـورت خلیفـۀ قـائم امـام مقصود باشد، که درایـن

کننـد  و دوازده امام عادل یازده امام دیگرند که رجعت می است
اضــافۀ پیــامبر  بــه، )نیــز رجعــت خواهنــد کــرد امــام زمــان(

 غیراز امام زمـان» دوازده امام عادل«یا مقصود از  و .اکرم
مـراد  ائمـۀ معصـومین و صـورت پیـامبر باشد، که دراین 

  .کنند است که به دنیا رجعت می
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  روایت شانزدهم
بِ یَوکِ  یِّ َخَرَج ِإَلی اْلَقاِسِم ْبِن اْلَعَالِء اْلَهَمَدانِ «

َ
نَّ َمْو  یِل أ

َ
ٍد أ َن یْ َالَنا اْلُحَسـُمَحمَّ

َعاِء یـِس ِلَثَالٍث َخَلْوَن ِمْن َشْعَباَن، َفُصْمُه َواْدُع فِ یْوَم اْلَخمِ یَ ُوِلَد  : ِه ِبٰهـذا الـدُّ
ُلَك ِبَحـقِّ اْلَمْوُلـوِد ِفـ یاللهمَّ ِإنِّ 

َ
ْسأ
َ
  َقْبـَل   ْوِم، اْلَمْوُعـوِد ِبَشـَهاَدِتِه،َیـٰهـَذا الْ  یأ

َماُء وَمْن فِ وِوَالَدِتِه   اْسِتْهَالِلهِ  ْرِض وَمْن َعلَ یَبَکْتُه السَّ
َ
ـا یْ َها، واْأل  یَ َهـا، وَلمَّ

ْ
َطـأ

ْصَرِة یِّ ِل اْلَعَبَرِة وَس یَها، َقتِ یْ َالَبتَ  ْسَرِة، اْلَمْمُدوِد ِبالنُّ
ُ
ِض َیـِد اْأل ِة، اْلُمَعـوَّ ْوَم اْلَکـرَّ

َفاَء ِفـ نَّ األئّمة ِمْن َنْسِلِه، والشِّ
َ
ْوَبِتـِه،  یِتـِه، واْلَفـْوَز َمَعـُه ِفـُتْربَ  یِمْن َقْتِلِه أ

َ
أ

ْوِص 
َ
ی یْ اَء ِمْن ِعْتَرِتِه َبْعَد َقاِئِمِهْم وَغ یَ واْأل ْوَتاَر ویُ َبِتِه، َحتَّ

َ
اَر، یَ ْدِرُکوا اْأل ُروا الثَّ

َ
ْثأ

اَر ویُ و ْنَصاریْ ُکوُنوا َخ یَ ْرُضوا اْلَجبَّ
َ
  .١» ...َر أ

کیـل امـام وـ عـالء همـدانی  بـن در توقیعی که برای قاسـم«
صادر شد، آمده است که مـوالی مـا حسـین روز  ـ عسکری

پـس، آن روز را روزه . شنبه، سوم شعبان، به دنیا آمده اسـت پنج
حِق مولـود  خواهم، به خدایا، از تو می: این دعا را بخوان و بگیر

کـه  از آن که وعده داده شـده بـود بـه شـهادت قبـلـ در این روز 
هرکـه بـر آن  و زمـین و ه در آن استهرک و آسمان و متولد گردد

زار  کـه هنـوز قـدم بـر دو ریـگ  است بر او گریه کردند درحالی
سـاالر خانـدان،  و شدۀ اشک، سرور کشته ـمدینه نگذاشته بود 

 مددکاری در روز رجعـت و شود به یاری که امدادکرده می کسی
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ــت،  و ــو بازگش ــوض وهم ــه ع ــل و ک ــده از قت ــاداش داده ش  پ
خـدای  و از نسل او هستند] گانه  نه[ که اماماِن  ینشهادتش به ا و

 رستگاری و را در تربت او قرار داده] دردها[درماِن  و متعال شفا
ــت و ــا او در بازگش ــت را ب ــت وی و موفقی ــیای از  و رجع اوص

غیبـت آن سـرور قـرار داده  و خاندان او بعداز ظهور قائم ایشان
، تـا )کننـد رجعـت می از ظهور به دنیا که ائمه پس اشاره به این[

خـواهی کننـد خـوِن  خـون و هـا را که تالفی نمایند جنایـت این
 که خشنود سـازند خـدای جبـار را را تا این] شده ریخته ناحق به[
  .»...یاوران و کاران باشند برای او بهترین کمک و

از  پـس مهـدّییناز طرفداران احمدالحسن، برای اثبـات  یکی
  :گوید می و  ناد کرده، به این دعا استامام زمان

ّیة اإلمام المهد« ؛ ألّن اإلمام ّی فٰهذا الکالم ال یمکن حمله علی غیر ذّر
أّن األوصـیاء  ی، أ"األوصیاء من عترته بعد قائمهم وغیبته: "قال ّی العسکر

ّیـة  ّی بعد اإلمام المهد ّیة اإلمـام الحسـین، وهـم مـن ذّر وغیبته هم من ذّر
ّیة  دلیـٌل " بعـد قـائمهم وغیبتـه"الحسین، فکلمة القائم آخر التسعة من ذّر

ّیة اإلمام المهد   .١»ونیّ األوصیاء المهد ّی قاطٌع علی أّن المقصود من ذّر
حمـل  مهـدی توان جـز بـر ذریـۀ امـام  این کالم را نمی«
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اوصـیا از عتـرت او ": فرمایـد مـی نمود، چون اماِم عسکری
 مهـدی امیعنی اوصیا بعـداز امـ "غیبتش و بعداز قائِم ایشان

از ذریۀ قـائم خواهنـد بـود،  و حسین غیبت او از ذریۀ امام و
اسـت؛ بنـابراین کلمـۀ  حسین که آخرین ُنه نفر از ذریۀ امام

کـه مقصـود از  دلیلی است قاطع بـر ایـن "غیبتش و از قائم پس"
  .»اوصیای مهدیون هستند مهدی ذریۀ امام

  سند روایت شانزدهم

اسـت  طوسی شیخ مصباحده اولین مصدر برای دعای یادش
دیگر کتـب نیـز از  و را نقل کرده است که بدون سلسلۀ اسناد آن

. انـد؛ بنـابراین روایـت مرسـل اسـت شـیخ نقـل کـرده مصباح
مستدرک علـم رجـال عال، راوی دعا، نیز دربارۀ وی در  بن قاسم

  :گونه آمده است العالء الهمدانی این بن ذیل عنوان قاسم الحدیث
القاسـم بـن "، وحکم بعـٌض باّتحـاده مـع سـابقه ّی صفوانروی عنه ال«
خ یظهر من کالم الشـیو. فإن ثبت االّتحاد فهو، وإّال کان مجهوًال ". العالء

  .١ »هیصلوات الله عل ّی محّمد العسکر یل أبیأّنه وک المصّباح یف
انــد وی همــان  برخــی گفتــه. کنــد صــفوانی از او روایــت می«
). از این عنوان حکم به وثاقتش کـردیم که قبل(العالء است  بن قاسم
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، )ثقه اسـت  و(بودن این دو ثابت شود که وی همان است   اگر یکی
 مصـباحاز کالم شـیخ در   و در غیر این صورت مجهول خواهد بود

  .»بوده است شود وی وکیل حضرت عسکری معلوم می

  داللت روایت شانزدهم

ْوَبِتـِه،  یَز َمَعـُه ِفـواْلَفـْو «بخش پایانِی این دعای شریف، یعنی جملـۀ 
َ
أ

ْوِص 
َ
، دربارۀ رجعت سـاالر شـهیدان »َبِتهِ یْ اَء ِمْن ِعْتَرِتِه َبْعَد َقاِئِمِهْم وَغ یَ واْأل
کــه در ایــن دعــا، بــه  توضــیحًا ایــن. همــراه دیگــر ائمــه اســت بــه

هــای آن حضــرت اشــاره شــده کــه خداونــد در ازای  خصوصــیت
آن ایـن اسـت امامـان از  شهادت، به ایشان عنایت فرموده که اولیِن 

سومین   و دوم شفا در تربت آن حضرت است  و اند نسل آن حضرت
و رستگاری با آن حضرت است، هنگام  که پیروزی خصوصیت این
خـواهی از  خـون  و گویا محوِر این دعـا رجعـت. رجعتشان به دنیا

 در ادامه آمده است که ایـن پیـروزی. است حسین  دشمنان امام
همـراه اوصـیای از عتـرت آن حضـرت  ت بـهرستگاری در رجعـ  و

همراه اوصیای از خاندان خودش به دنیـا  است، یعنی آن حضرت به
وصیاء من واأل«در حقیقت، جملۀ . گردد برای انتقام از دشمنان بازمی
پیـروزی بـا آن   و ، یعنـی رسـتگاری»وبتـهأ«عطف است بـه » عترته

 بازگشـت اوصـیای از عتـرت آن حضـرت  و حضرت در بازگشتش
که  قرینه بر این  و یافتن غیبتش  پایان  و محمد از قائم آل است پس

اسـت، ادامـۀ  مقصود از ایـن جملـه رجعـت ائمـۀ معصـومین
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کـردن آنـان بـا فعـل   خواهی دعاست که در ادامه نیز سخن از خون
ی «: جمع آمده است ْوَتاَر ویُ َحتَّ

َ
اَر، ویَ ْدِرُکوا اْأل ُروا الثَّ

َ
اَر یُ ْثأ ُکوُنـوا یَ و ْرُضوا اْلَجبَّ

ْنَصاریْ َخ 
َ
خواهی کننـد  خون  و ها را که تالفی نمایند جنایت تا این(» َر أ

 که خشنود سازند خدای جبـار را را تا این] شده ریخته ناحق به[خوِن 
، »واو«البتـه ). یـاوران  و باشند ایشان برای او بهترین کمک کـاران  و

وقتـی . باشـد» مـع«معنای  ، ممکن است به»وصیاء من عترتهواأل«در 
جـا نیـز  در ایـن. ، یعنی زید با عمرو آمد»وعمـٌر و جاء زیٌد «گویم  می

رستگاری با آن   و باشد، یعنی فوز» مع«معنای  ممکن است به» واو«
این بازگشت بعداز قیام   و همراه اوصیای از عترت اوست حضرت به

خـواهی از  علـت ایـن رجعـت خـون  و پایان غیبت اوسـت  و قائم
  .ت استدشمنان آن حضر

ــرای همــۀ ائمــۀ : اشــکال ــه شــود رجعــت ب ممکــن اســت گفت
نیـز ازجملـۀ  حسـن  امام  و است که امیرمؤمنان معصومین

  .نیستند حسین  که این دو بزرگوار از ذریۀ امام آنان هستند؛ درحالی
مـن «، بلکـه »مـن نسـله«در دعا نیامده اسـت : پاسخ اشکال

خانـدان  و نسـل معنـای در لغت عرب، به» عترت«. آمده» عترته
غیـراو از  و صـحاحکـه جـوهری در  نزدیک فـرد اسـت؛ چنـان

  ١.اند لغویان به این مطلب تصریح کرده
                                                 

ــماعیل: ک.ر. 1 ــوهری، اس ــزری٧٣٥، ص ٢، ج الصــحاح، حّماد بن الج ، ؛ الج
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اشـکالی کـه بـر : اشکال بـر برداشـت َاتبـاع احمدالحسـن
طرفداران احمدالحسن وارد است ایـن اسـت کـه اگـر بگـوییم 

عنـوان افـرادی  بهـ هستند  مهدّیین» وصیاء من عترتـهأ«مقصود از 
هسـتند  حسـین که از عتـرت امـام راز ائمۀ معصومینغی

خـوانی  چنین برداشتی با عبارت دعا همـ  ازطریق امام عصر
امامـاِن  و هستند اگر اوصیای امام زمان مهدّیینندارد؛ چون 

گونه که طرفـداران احمدالحسـن مـدعی  از آن حضرت، آن پس
 هستند، الزمۀ آن تکرار در ذکر خصوصیات آن حضرت اسـت؛

نَّ األئّمة ِمْن َنْسِلهِ «چون در جملۀ 
َ
ِض ِمْن َقْتِلِه أ آمده بـود کـه » اْلُمَعوَّ

. خداوند درعوِض شهادت، ائمه را از نسل آن حضرت قـرار داد
از  مهدی دیگر تکرار آن چه وجهی دارد که اماماِن بعداز امام

هـا نیـز مطـابق نظـر طرفـداران  انـد؟ مگـر آن ذریۀ آن حضرت
انـد در همـان عبـارت اول  مام نیستند؟ اگر امـاماحمدالحسن ا

اند، اما براساس برداشت  آمده است که ائمه از ذریۀ آن حضرت
همراه دیگـر ائمـه  ما، عبارت دوم اشاره به رجعت آن حضرت به

اشکاِل دیگر این برداشت تنافِی آن اسـت بـا روایـاتی کـه . دارد
 زمــاناز امــام  کــه حــاکِم پــس آوردیــم مبنــی بــر ایــن قــبالً 
همراه دیگـر ائمـه بـه دنیـا رجعـت  هستند که به حسین امام
صـراحت  مؤید آن نیز عبارت همـین دعاسـت کـه بـه. کنند می

غیبــت آن حضــرت  و از قــائم را پــس حســین رجعــت امــام
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، دیگر آمدن وصی یـا حسین داند؛ بنابراین، با وجود امام می
  !معنا نخواهد داشت اوصیائی برای امام زمان

الزم است متذکر شویم کـه در پایـان همـین دعـا، : پایانینکتۀ 
ْوِصـیَوَعَلی َجمِ «: فرماید می از صلوت بر پیامبر جا که پس آن

َ
اِئِه یَ ِع أ

ْصفِ 
َ
ْهِل أ

َ
و درود خدا بـر جمیـع (َعَشَر  ْی َن ِمْنَك ِباْلَعَدِد اِالْثنَ یاِئِه اْلَمْمُدودِ یَ َوأ

اند ازجانب تـو  شده یاهل برگزیدانش که یار  و اوصیای آن حضرت
. ، به تعداد ائمه تصریح شده است که دوازده نفرنـد»)به عدد دوازده

  :متن کامل این بخش از دعا از این قرار است
ٍد َوِعْتَرِتِه، َواْحُشْرَنا فِ « ُهمَّ َفَصلِّ َعَلی ُمَحمَّ ْئَنـا َمَعـُه َداَر  یاللّٰ ُزْمَرِتـِه، َوَبوِّ

 اْإلِ 
ْکِرْمَنا ِبُزْلَفِتِه، َواْرُزْقَنا اْلَکَراَمِة َوَمَحلَّ

َ
ْکَرْمَتَنا ِبَمْعِرَفِتِه َفأ

َ
ُهمَّ َوَکَما أ َقاَمِة، اللّٰ

ْن  ْمِرِه، َو یُ ُمَراَفَقَتُه َوَساِبَقَتُه، َواْجَعْلَنا ِممَّ
َ
ُم ِأل َالَة َعلَ یُ َسلِّ ِه ِعْنَد ِذْکِرِه، یْ ْکِثُر الصَّ

ْوِص یَوَعَلی َجمِ 
َ
ْهِل یَ ِع أ

َ
ْصفِ  اِئِه َوأ

َ
َعَشـَر،  ْی َن ِمْنَك ِباْلَعَدِد اِالْثَنـیاِئِه اْلَمْمُدودِ یَ أ

ْهِر، َواْلُحَجِج َعَلی َجمِ  ُجوِم الزُّ   .١»ِع اْلَبَشریالنُّ

 روایت هفدهم

اسـت، در  رضـا ، کـه منسـوب بـه امـامالرضـا فقهدر کتاب 
بخشی از یک دعای طوالنی، که مربـوط بـه نمـاز وتـر اسـت، 

  :تگونه آمده اس این
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ـس، واْخُصْص َولِ یٰ ِه وَعَلی آِلِه ِمْن آِل ٰطٰه ویْ مَّ َصلِّ َعلَ ُه اللّٰ «  یَّ َك َوَوِصـیَّ
َخا َرُسوِلَك وَوزِ یِّ َنبِ 

َ
قِ  یَّ َرُه وَولِ یَك وأ َن ِلَخـاَتِم ییِّ َن وَخاَتَم اْلَوِص یَعْهِدِه ِإَماَم اْلُمتَّ

بِ  ٍد، واْبَنَتُه اْلَبُتوَل، وَعلَ ییِّ النَّ ِلـ ْی َد یِّ ی َس َن ُمَحمَّ وَّ
َ
ـِة ِمـَن اْأل ْهِل اْلَجنَّ

َ
َن یَشَباِب أ

اِشدِ یواآلِْخرِ  ـاِلفِ  مهـدّیینَن الیَن، وَعَلی األئّمة الرَّ َن، وَعَلـی یَن اْلَماِضـیالسَّ
ْتقِ 
َ
َقَباِء اْأل ْرِضـَك  یِتـَك ِفـیَّ َن، وَعَلـی َبقِ یَن اْلَباقِ یاِء اْلَبَرَرِة األئّمة اْلَفاِضلِ یَ النُّ

َ
أ

َمَنــاِء   مهــدّیینال  َن یْوِم اْلَمْوُعــوِد، وَعَلــی اْلَفاِضــلِ َیــالْ  یاِئِم ِبــاْلَحقِّ ِفــاْلَقــ
ُ
اْأل

  .١»اْلَخَزَنة
بـر خانـدان او کـه از خانـدان   و پرودگارا، درود بفرست بر او«
وصیِّ   و در این درود اختصاص ده ولیِّ خودت  و اند یاسین  و طاها

خـاتم اوصـیا بـرای   و متقیـان ولیِّ عهد او، امام  و وزیر  و پیامبرت
بر دو سـرور ] درود فرست[  و دختر بتولش  و خاتم پیامبران محمد

بـر امامـان راشـدین، کـه   و آخـرین،  و آقایان اهل بهشت از اولین
اماماِن  ،نیکان  و پرهیزکاران  و بر نقیبان  و اند، گذشته  و قبل مهدّیین
بـه حـق در روز ات در روی زمین، قـائم  بر بقیه  و مانده، برتِر باقی

 علـوم[داِر  امینـان خزانـه  و مهـدّیینبـر فاضـالن   و شده داده وعده
  .»]معارف الهی  و

از طرفداران احمدالحسـن بـه بخـش پایـانِی ایـن دعـا  یکی
  :گوید می و  استناد کرده

                                                 
  .۴٠٣، ص لرضافقه المنسوب إلی اإلمام ا. 1



  تحليلي بر روايات مهديين   338

حیث  ،ّی ة األمام المهدیّ ین من ذّر فی ذکر المهدیّ  صریٌح و والدعاء واضٌح «
القـائم  ثـّم  ،الباقین بعده ةئّم األ ثّم  ،ة الماضین قبلهئّم أل اًال ّو أذکر اإلمام الرضا 

  .١»ةمناء الخزنهم األنّ أوصفهم بو ینردف بذکر المهدیّ أ ثّم  ،المنتظر
از ذریــۀ  مهــدّیینصــریح اســت، در ذکــر  و ایــن دعــا واضــح«
در ایـن دعـا، ابتـدا امامـان  رضـا ؛ چون امـاممهدی امام

مانـدۀ  سپس امامـان بـاقی و اند از خود را ذکر نموده گذشتۀ قبل
را  مهـدّییندر آخـر  و سپس امام قـائم منتَظـر را و بعداز خود را
  .»دار یاد نموده آنان را با عنوان امینان خزانه و ذکر نموده

  سند روایت هفدهم

تـر  کـم و قطعـی نیسـت رضا به امام الرضا فقهنسبت کتاب 
سـب منت رضـا صورت جزمی آن را بـه امـام کسی از علما به

  :اهّم نظریات دربارۀ این کتاب از قرار ذیل است. نموده است
  .است الرضا موسی بن از امام هشتم، حضرت علی .١
اسـت کـه آن را ابوالحسـن  رسالةالشـرایعاین کتاب همـان  .٢

بن بابویه برای فرزندش صدوق نوشـته اسـت  بن موسی علی
  ).منسوب شده رضا جهت تشابه اسمی به امام که به(
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بـه امـام  و ن کتاب یا بخشـی از آن مجعـول اسـتتمامِی ای .٣
  .بسته شده

  .است امام حسن عسکری المنقبةاین کتاب همان کتاب  .٤
  .رضا از تألیفات برخی اوالد ائمه است، به امر امام .٥
  .است رضا از اصحاب امام از تألیفات برخی .٦
بــن  از محمــدبن علــی التکلیــفایــن کتــاب همــان کتــاب  .٧

بـن  بـن موسـی که ابوالحسن علی العزاقر شلمغانی است ابی
  .بابویه از او روایت نموده

  .اثباتاً  و عدم اظهارنظر دربارۀ این کتاب، نفیاً  و توقف .٨
ــارۀ  ــات یادشــده درب ــهتفاصــیل نظری ــۀ  الرضــا فق در مقدم

  ١.جواد شهرستانی، آمده است قلم آقای سید ، بهالرضا فقه

  داللت روایت هفدهم

دارای  و سان نیست ل این دعا همدر نق الرضا فقههای  نسخه اوالً 
ای از این کتـاب، کـه نـزد  نسخه. تفاوِت تأثیرگذار در معنا هستند

ای  ای متفاوت با نسـخه گونه بوده، این دعا را به مجلسی  عالمه
ایـن حـاکی از   و .از این کتاب که چـاپ شـده نقـل کـرده اسـت
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در نقــل . هــای خطــِی ایــن کتــاب اســت بــودن نســخه  مختلــف
گونه آمده  این» مهدّیینال  َن یوَعَلی اْلَفاِضلِ «جای  ، بهیمجلس  عالمه
ْتقِ «: است

َ
َقَباِء اْأل بِ یاِء اْلَبَرَرِة اْلَفاِضلِ یَ وَعَلی النُّ َمَنـاِء اْلَخَزَنـةیَن اْلُمَهذَّ

ُ
و ( َن اْأل

ــار ــان پرهیزک ــر نقیب ــدا ب ــده  و درود خ ــان برگزی ــذبانی   و نیک مه
  »]).معارف الهی هستند[ِن دارا خزانه  و که امینان] پاکانی  [=

 الرضـا فقـهبـه نقـل از  بحـارگونه که مشهود است، در  همان
آمـده، یعنـی افـرادی کـه ازنظـر » مهـذبین» «مهدّیین«جای  به

هـا تهـذیب  بدی و ها نفس خود را از زشتی و اند نفسانی مهذب
ایـن دعـا ارتبـاطی  اند؛ بنابراین براساس نسخۀ مجلسی کرده
ــا  ــدّیینب ــدارد مه ــل  .ن ــابق نق ــا، مط ــن دع ــل ای ــتن کام م

  :، از این قرار استمجلسی عالمه
ـس، واْخُصـْص َولِ یٰ ِه وَعَلی آِل ٰطٰه ویْ مَّ َصلِّ َعلَ ُه اللّٰ « ـَنبِ  یَّ َك وَوِصـیَّ َك یِّ

َخا َرُسوِلَك وَوزِ 
َ
ِقـ یَّ َرُه وَولِ یوأ َن ِلَخـاَتِم ییِّ َن وَخـاَتَم اْلَوِصـیَعْهـِدَك ِإَمـاَم اْلُمتَّ

بِ  َالِة َعلَ ییِّ النَّ ٍد ِبالصَّ ْهـِل  ْی َد یِّ ِه، وَعَلی اْبَنِتِه اْلَبُتوِل، وَعَلی َس یْ َن ُمَحمَّ
َ
َشـَباِب أ

لِ  وَّ
َ
ِة ِمَن اْأل اِشـدِ یَن واآلِْخرِ یاْلَجنَّ َن، وَعَلـی ییِّ َن اْلَمْهـدِ یَن، وَعَلـی األئّمـة الرَّ
ْتقِ 
َ
َقَباِء اْأل بِ َن اْلُم یاِء اْلَبَرَرِة اْلَفاِضلِ یَ النُّ َمَناِء اْلَخَزَنةیَهذَّ

ُ
  .١»َن اْأل

از سالم بـر  پس  و میان نیامده به مهدّیینمطابق این نقل، سخنی از 
ــامبر ــانپی ــرا، امیرمؤمن ــام، حضــرت زه ــن ، ام  ،حس

                                                 
  .٢١٢، ص ٨٤ ، ج بحاراألنوارمجلسی، محمدباقر،  .1



  341  گانه دوازده نييمهد: دوم ةشبه

سـالم  "ینالراشیدن المهدیّ  ةئّم األ"بر امامان با عنوان  حسین  امام  و
از آنـان بـا   و سپس بر شیعیان ایشـان سـالم داده شـده  و داده شده

یاد شده است؛ بنـابراین ارتبـاطی بـا قضـیۀ  "فاضلیِن مهّذبین"عنوان 
توان موضـوع   با وجود چنین اختالف نسخه، نمی  و ندارد مهدّیین

  .چون امامت را با آن ثابت نمود اعتقادِی مهمِی هم
ـــاً  ـــداران  براســـاس نســـخه ثانی ـــه مورداســـتناد طرف ای ک

لزومـًا  مهـدّیینه است، ضبط شد مهدّیین و احمدالحسن است
، »مهـدّیینفاضـلین «شود مقصود از  نباید امام باشند، بلکه می

فرستیم، شیعیان واالمقـام ائمـۀ  از ائمه درود می ها پس که بر آن
در سخن . ای نزد آنان دارند باشند که جایگاه ویژه معصومین

 امـام نیسـتند مهـدّییننیـز قـبًال آمـده بـود کـه  صـادق امام
معرفـت  و سوی مـا از شیعیان ما هستند که مردم را بهگروهی  و

  .کنند حق ما دعوت می

  روایت هجدهم

ْخَبَرَنا َعْبُد اْلَواِحِد ْبُن َعْبِد الله َقاَل «
َ
ُد ْبُن َجْعَفٍر اْلُقَرِش : أ َثَنا ُمَحمَّ : َقاَل  یُّ َحدَّ

ُد ْبُن اْلُحَس  َثَنا ُمَحمَّ بِ یْ َحدَّ
َ
اِب، َعْن  یِن ْبِن أ َباٍن اْلَکْلِبـ اْلَخطَّ

َ
، َعـِن یِّ ُعَمَر ْبِن أ

بِ 
َ
اِئِب  یاْبِن ِسَناٍن، َعْن أ ـدٍ : َقاَل   السَّ ُبو َعْبِد الله َجْعَفُر ْبُن ُمَحمَّ

َ
ُل ْیـاللَّ : َقاَل أ

ـُهوُر اْثَنـا َعَشـَر َشـْهًرا،  َهاُر اْثَنَتا َعْشـَرَة َسـاَعًة، والشُّ اْثَنَتا َعْشَرَة َساَعًة، َوالنَّ
ِئمَّ 
َ
َقَباُء اْثَنا َعَشـَر َنقِ َواْأل  ْی ا َساَعٌة ِمَن اْثَنتَ یًّ ًبا، وِإنَّ َعلِ یُة اْثَنا َعَشـَر ِإَماًما، والنُّ
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َب : َعْشـَرَة َساَعًة، وُهَو َقْوُل اللـه ْعَتـْدَنا ِلَمـن َکـذَّ
َ
ـاَعِة َوأ ُبوا ِبالسَّ َبـْل َکـذَّ

اَعِة َسعِ  ًرایِبالسَّ
٢»١.  

روز دوازده  و ده سـاعتشـب دواز: فرمـود صـادق امام«
نقیبـان  و اند امامان دوازده امام و ها دوازده ماه ماه. ساعت است

از آنـان  و :اسرائیل که در قـرآن آمـده اسـت اشاره به نقبای بنی[
سـاعتی از  علـی و انـد دوازده نقیـب] دوازده نقیب برگزیدیم
ایـن همــان سـخن خداونـد اسـت کــه  و دوازده سـاعت اسـت

ـاَعِة َسـعِ  َبْل : فرماید می َب ِبالسَّ ْعَتـْدَنا ِلَمـن َکـذَّ
َ
ـاَعِة َوأ ُبوا ِبالسَّ  ًرایَکذَّ

ما برای کسی که ساعت  و اند ساعت را تکذیب کرده بلکه آنان(
  .»)ایم سوزان فراهم کرده و ور را تکذیب کند آتشی شعله
  :نعمانی نیز نقل شده است الغیبةشبیه همین روایت در 

ْخَبَرَنا َعْبُد الْ «
َ
َثَنا أحمـد : َقاَل  یُّ وُنَس اْلَمْوِصلِ یُ َواِحِد ْبُن َعْبِد الله ْبِن أ َحدَّ

ْهرِ  ِد ْبِن َرَباٍح الزُّ َثَنا أحمـد ْبـُن َعِلـ: َقاَل  یُّ ْبُن ُمَحمَّ : َقـاَل  یُّ رِ َیـاْلِحْم  یٍّ َحـدَّ
 
َ
َثَنا اْلَحَسُن ْبُن أ ـِل یِّ َعمِ ِم ْبِن َعْمٍرو اْلَخثْ ی، َعْن َعْبِد اْلَکرِ  وَب یُّ َحدَّ ، َعِن اْلُمَفضَّ

بِ : ْبِن ُعَمَر َقاَل 
َ
ـاَعِة : َما َمْعَنی َقْوِل الله: َعْبِد الله یُقْلُت ِأل ُبوا ِبالسَّ َبـْل َکـذَّ

اَعِة َسعِ  َب ِبالسَّ ْعَتْدَنا ِلَمن َکذَّ
َ
َنَة اْثنَ : ی؟ َقاَل لِ ًرایَوأ َعَشَر  یِإنَّ الله َخَلَق السَّ
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َهاَر اْثَنتَ  ْی َل اْثَنتَ یْ َشْهًرا، وَجَعَل اللَّ  َعْشـَرَة َسـاَعًة،  ْی َعْشـَرَة َساَعًة، وَجَعَل النَّ
ا اْثنَ  مِ  یوِمنَّ

َ
ًثا، وَکاَن أ اَعاِت یُر اْلُمْؤِمنِ یَعَشـَر ُمَحدَّ   .١»َن ِمْن ِتْلَك السَّ

معنـای : عرض کردم صادق عمر گوید به امام بن مفضل«
ــاَعةِ ایــن آیــۀ  ُبوا ِبالسَّ ــاَعِة َســعِ  َبــْل َکــذَّ َب ِبالسَّ ْعَتــْدَنا ِلَمــن َکــذَّ

َ
 ًرایَوأ

 خداونـد سـال را دوازده مـاه خلـق نمـود: چیست؟ امام فرمود
 روز را دوازده ساعت قـرار داد و شب را دوازده ساعت قرار داد و
  .»امیرمؤمنان از این ساعات بود و از ما دوازده محدث است و

 یت در کتاب خودشن به این دو روااز َاتباع احمدالحس یکی
  :گوید می و  استناد نموده

سـاعة مـن  ، أّی عشـر سـاعةً  یمـن اثنتـ فعلی بن أبی طالـب سـاعةٌ «
 یذین عاشوا فعشر الّ  یة االثنتی ترمز لألئّم عشرة، الّ  یساعات اللیل االثنت

عشـر  یثنـعشـرة ترمـز للنقبـاء اال یسـاعات النهـار االثنتـو دولة الظلـم
  .٢»المساواةو بدولة النهار دولة العدل ذین یعیشونالّ ) مهدّیینال(

ساعتی از دوازده ساعت اسـت،  طالب ابی بن بنابراین علی«
اسـت بـرای امامـان   گانۀ شب، که رمـزی یعنی از ساعات دوازده

گانـۀ روز  سـاعات دوازده  و گانه که در دولت ظلم زیسـتند دوازده
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لـت نهـار که در دو] مهدّیین  [=گانه  رمز است برای نقیبان دوازده
  .»مساوات است زندگی خواهند کرد  و که دول عدل

  سند روایت هجدهم

سنان زاهری اسـت کـه  بن سنان ظاهرًا محمد در روایت اول، ابن
نـامی  و سائب، از عامه است بن ابوسائب، عطاء ١.ضعیف است

بـن  بـن محمـد احمـدکـه  چنـان ٢.از وی در رجال شیعه نیست
چنـین  هـم ٣.مجهـول اسـت رباح، که درسند روایت دوم آمده،

عمر اختالف است که آیا واقفی بوده اسـت  بن دربارۀ عبدالکریم
  ٤.اند که برخی نیز وی را توثیق کرده رغم این یا خیر؛ علی

  داللت روایت هجدهم

 ٢۴استدالل طرفداران احمدالحسن به این حدیث برای اثبـات 
لـت این روایت بر عکِس مقصوِد آنان دال! امام از عجایب است

                                                 
  .١۶٠، ص ١٧ ، ج معجم رجال الحدیثخوئی، ابوالقاسم، . 1
الـرواة المشـترکون بـین الشـیعة چنـد تـن از محققـان،  حسین عزیزی و: ک.ر. 2

  .١٧٠، ص ٢ ، ج والسّنة
  .۴٣٨، ص ١ ج  ، مستدرکات علم رجال الحدیثنمازِی شاهرودی، علی، . 3
معجـم ؛ خـوئی، ابوالقاسـم، ۴٧٠، ص الواقفیـةمحمدحبیب،  ریاضناصری، . 4

 .٧٠، ص ١١ ، ج رجال الحدیث
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گویـد امامـان دوازده نفرنـد،  صـراحت می دارد؛ چراکه حدیث به
وبعثنا منهم اثنی عشـر «اشاره است به آیۀ (اسرائیل  که نقبای بنی چنان

 هـای سـال، سـاعات روز، که مـاه چنان  و دوازده نفر بودند) »انقیبً 
در حـدیث تصـریح شـده بـه   و ساعات شب همه دوازده است  و

در حـدیث . ساعتی از این ساعات بود که امیرمؤمنان علی این
ساعتی از ساعات شب بود، بلکـه بـه طـور  نیامده امیرمؤمنان

کـه امامـان  تصریح به این. فرماید ساعتی از ساعات بود مطلق می
ساعاتی از ساعات اسـت  که امیرمؤمنان این  و دوازده نفر بودند

  .کند روشنی مقصود از حدیث را بیان می صورت مطلق، به به

  وایت نوزدهمر 

ُد ْبُن َعْبِد الله ْبِن َجْعَفٍر اْلِحْم « بِ یُّ رِ یَ ُمَحمَّ
َ
َماَن ْبِن یْ ْبِن ُسلَ  یِّ ِه، َعْن َعلِ ی، َعْن أ

اِز َقاَل  یٍّ ٍد، َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ یَرِش  بِ  یُّ َدَخَل َعلِ : اْلَخزَّ
َ
ِبـ یْبُن أ

َ
 یَحْمَزَة َعَلی أ

َضا ْنَت ِإَماٌم؟ َقاَل : َفَقاَل َلهُ  اْلَحَسِن الرِّ
َ
َك  یِإنِّ : َفَقاَل َلهُ . َنَعْم : أ َسِمْعُت َجـدَّ

ٍد  َماُم ِإالَّ وَلُه َعِقٌب یَ َال : ُقوُل یَ َجْعَفَر ْبَن ُمَحمَّ َنِس : َفَقاَل . ُکوُن اْإلِ
َ
ُخ یْ ا َشـیَ َت یأ

ْو َتَناَس 
َ
َما َقاَل َجْعَفٌر یْ لَ ! ؟ َت یْ أ َماُم ِإالَّ وَلُه یَ َال : َس ٰهَکَذا َقاَل َجْعَفٌر، ِإنَّ ُکوُن اْإلِ

ذِ  َماُم الَّ  اْإلِ
ُه َال َعِقَب َلهُ یٍّ ُن ْبُن َعلِ یْ ِه اْلُحَس یْ ْخُرُج َعلَ یَ  یَعِقٌب، ِإالَّ َفَقاَل . ، َفِإنَّ

َك : َلهُ    .١»ُقوُل یَ َصَدْقَت ُجِعْلُت ِفَداَك، ٰهَکَذا َسِمْعُت َجدَّ
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 اقفیان بـودهوی از و[ابوحمزه  بن راوی حدیث گوید که علی«
 وارد شـد رضا بر امام] را قبول نداشته رضا امامت امام و
. آری: آیا شما امام هستید؟ امـام فرمـود: به آن حضرت گفت و

محمد، شنیدم که  بن من از جّدت، جعفر: ابوحمزه گفت بن علی
آن جناب . ه دارای فرزند باشدک سیکفرمود امام نیست مگر  می

! رمـردیای پ ا خـود را بـه فراموشـی زدهیای  ردهکفراموش : فرمود
آن جناب فرمود امام نخواهد بود . ن نفرمودیحضرت صادق چن

ــر  ــی کمگ ــس ــامی ک ــر آن ام ــد، مگ ــد باش ــه دارای فرزن ه ک
] دیـنما رجعت مـی[ و شود علی در زمان او خارج می بن نیحس
گـویی  ردم راسـت میکـبود عـرض . ه او دارای فرزند نخواهدک
  .»دمیر از جّدت شنطو نیت شوم، همیفدا

از طرفداران احمدالحسن به ایـن حـدیث بـرای وجـود  یکی
وی در چگونگِی استدالل به این روایت  . استدالل کرده مهدّیین

  :گوید می
جعة هو تکون بعده الر یمام اّلذبأّن اإل بوضوح تامٍّ و ذه الّروایة تصّرحهٰ «

ّیةٌ  ،عقب له ال إماٌم  لـه  ّی أّن اإلمـام المهـد قد تقـّدمو ...أی ال توجد له ذّر
ّیةٌ    .١»حجٌج و أئّمةٌ  ذّر

                                                 
  .٨١، ص ٣٨، حدیث األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1



  347  گانه دوازده نييمهد: دوم ةشبه

کـه امـامی کـه  کند به ایـن وضوح تصریح می این روایت به«
از او رجعت خواهد بود امامی است که دنباله ندارد، یعنـی  پس

دارای فرزند  مهدی قبًال گذشت که امام و دارای فرزند نیست
  .»حجت الهی هستند و است که امام

صـود از امـامی را کـه دارای فرزنـد نیسـت وی در ادامه، مق
اعتقـاد  داند که بـه ، یعنی مهدِی دوازدهم، میمهدّیینآخرین از 

 بــه حکومــت خواهنــد رســید از امــام زمــان وی آنــان پــس
نیز در زمـان مهـدِی دوازهـم  حسین خروج امام و رجعت و

  ١.اتفاق خواهد افتاد

  سند روایت نوزدهم

کـه در سـند روایـت اسـت،  بن رشـید، بن سلیمان هرچند علی
لکن نیازی  ٣ابوحمزه نیز از واقفیان است، بن علی و ٢توثیق نشده

گونه که در  به بحث سندی دربارۀ این روایت نیست، چون همان
گونـه  تنهـا هـیچ بخش داللت روایت خواهد آمد، این روایت نه

  .کند ندارد، بلکه عکس آن را ثابت می مهدّیینداللتی بر 
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  نوزدهمداللت روایت 

فـرض اسـت کـه  استدالل به این روایـت مبتنـی بـر ایـن پـیش
دارای فرزند باشند تـا درنتیجـه، امـامی کـه دارای  زمان امام

کند منطبق  دنبال وی خروج می به حسین امام و فرزند نیست
  :گوییم در پاسخ به این استدالل می. نباشد زمان بر امام
دارای  زمـان مـامگونه دلیل قطعـی نـداریم کـه ا هیچ اوالً 

توانـد مطـرح  در روایت یادشـده دو احتمـال می و فرزند باشند
آن حضــرت دارای فرزنــد نیســتند، چــون : احتمــال اول: باشــد

ـــه گویـــد امـــامی کـــه در زمـــان او  صـــراحت می روایـــت ب
قــبًال  و کنــد دارای فرزنــد نیســت رجعــت می حســین امــام

زمـان  در حسـین روایات متعددی را آوردیم که رجعت امام
افتد؛ بنابراین روایت یادشده مفادش این  اتفاق می امام عصر

اگـر هـم از  و است که آن حضرت دارای فرزنـد نخواهنـد بـود
روایتــی برداشــت شــود کــه آن حضــرت دارای فرزنــد هســتند، 

توان تعارض آن را بـا احتمـال  می و معارض با این روایت است
مقصـود از : احتمـال دوم. کنیم حـل کـرد دومی که مطرح مـی

آمده، ایـن  ، که در روایت دربارۀ امام زمان»ال عقب له«جملۀ 
فرزنـدی کـه امـام باشـد نـدارد؛  و است که آن حضرت دنبالـه

نـدارد کـه عکـِس آن را  مهـدّیینتنها دالتی بر  بنابراین روایت نه
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گونه کـه در روایـات آمـده،  کند که آن حضرت، همان ثابت می
از آن حضرت، امـام جدیـدی  پس و خاتم اوصیای الهی هستند

رجعت ائمه آغـاز خواهـد شـد کـه شـروع آن بـا  و نخواهد بود
مؤیــد ایــن برداشــت ایــن اســت کــه . اســت حســین امــام
ایـن  رضـا اشکالش به امام و حمزه از واقفیان بوده ابو بن علی

از آن  بوده اسـت کـه چـرا آن حضـرت دارای فرزنـدی کـه پـس
امـام، متناسـب  و شد نیستدار منصب امامت با حضرت عهده

ای  اند کـه تمـامِی ائمـه دارای دنبالـه با این ذهنیت وی، فرموده
جـز امـامی کـه  جانشین آنان خواهـد بـود، بـه و هستند که امام

کند که او دارای فرزندی  در زمان وی رجعت می حسین امام
  .که امام بشود نخواهد بود

  روایت بیستم

هم اثنا عشـر، فإذا کـان عنـد : حبار قالحاتٍم عن کعب األ یر أبیتفس یف«
عشـر اثنا عشـر مـثلهم، وکـٰذلك وعـد اللـه  یجعل مکان اثنیانقضائهم، ف

ــة فقــرأ ــذه األّم ــذِ : ٰه ــُه الَّ ــَد الل ــاِلَحاِت یَوَع ــوا الصَّ ــنُکْم َوَعِمُل ــوا ِم َن آَمُن
ُهْم فِ یَ لَ  ذِ  یْسَتْخِلَفنَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
 یوکٰذلك فعل ببنـ ِلِهْم َن ِمن َقبْ یاْأل

  .١»لیإسرائ
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االحبار نقـل شـده اسـت کـه در  در تفسیر ابوحاتم از کعب«
ـذِ تفسیر آیۀ شـریفۀ  ـاِلَحاِت یَوَعـَد اللـُه الَّ َن آَمُنـوا ِمـنُکْم َوَعِمُلـوا الصَّ

ُهْم فِ یَ لَ  ـذِ  یْسَتْخِلَفنَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
 آنـان: گفـت َن ِمـن َقـْبِلِهْم یاْأل

که زمان انقضـای آنـان فرارسـد، خداونـد  دوازده نفرند هنگامی
این  و دهد جای آن دوازده نفر، دوازده نفر همانند آنان قرار می به

سـپس ایـن آیـه را  و .چنین وعده فرمـود خداونـد ایـن امـت را
ارهـای ک و مـان آوردهیه اکـسـانی از شـما کخداوند به : خواند
مـراِن که قطعـًا آنـان را حکهد د اند وعده می سته انجام دادهیشا

ها خالفـت  ان آنینیشیه به پکگونه  رد، همانکن خواهد یروی زم
  .»دین را بخشیروی زم

عنـوان یکـی از  یکی از پیروان احمدالحسن ایـن نقـل را بـه
  :گوید می و  آورده مهدّیینروایات داّل بر 

مـا أسـند سند إلی الرسول محّمٍد، وٰلکّنـه موافـٌق لیٰهذا الخبر وإن لم «
 یمن النّص علـی أّن بعـد األئّمـة االثنـ یوأهل بیته مّما تقّدم وسیأت إلیه

ا من آل محّمٍد، وٰهذه قرینٌة علی أّن الخبر مسموٌع عن  عشر اثنا عشر وصیًّ
إّنه مؤّیٌد للموضوع : محّمٍد، وأّنٌه صحیٌح وغیر مکذوٍب، وأقّل ما یقال ّی النب
  .١»نتکّلم عنه یاّلذ
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نیسـت، موافـق  رچند مستند به رسول خـدااین خبر، ه«
بیت آن حضـرت مسـتند شـده  اهل و چه به پیامبر است با آن

از  کـه پـس خواهد آمد از نصِّ بر ایـن و چه گذشت از آن. است
این  و .محمد خواهند آمد گانه، دوازده وصی از آل امامان دوازده

 صــحیح و شــنیده شــده قرینــه اســت کــه روایــت از پیــامبر
حداقل این است که بگوییم این نقـْل مؤیـد  و دروغ استغیرِ  و

  .»گوییم موضوعی است که دربارۀ آن سخن می

  سند روایت بیستم

کـدام  ضعف سند این روایت جای بحث ندارد، چون اوًال در هیچ
سنت نیـز تنهـا در  ثانیًا در مصادر اهل. از مصادر شیعی نقل نشده

. کنـد ی از کجا نقـل میمعلوم نیست و  و حاتم نقل شده تفسیر ابو
. نکـرده اسـت االحبار سخن خود را مستند به پیامبر ثالثًا کعب

 بیـت اش بـا اهـل االحبـار، دشـمنی رابعًا ناقل حـدیث، کعـب
شـدت  بنـابراین روایـت بـه. بودنش از واضحات است  گو دروغ  و

تر از این روایت نتوان یافت،  شاید روایتی ضعیف  و ضعیف است
  !ضعف سند در آن موجود است چون تمامِی عناصر

  داللت روایت بیستم

االحبـار دارای  اعتبارِی این نقـل، سـخن کعـب نظر از بی صرف
  :رود دو احتمال در معنای آن می و ابهام است
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االحبار در توضیح آیۀ شریفه  ممکن است کعب: احتمال اول
در  و گونـه کـه خداونـد در گذشـتگان خواهد بگوید همـان می
بـزرگ قـرار داد، در ایـن امـت نیـز  و وازده نقیـباسرائیل د بنی

خلیفــه قــرار خواهــد داد؛  و اســرائیل دوازده امــام هماننــد بنــی
نخواهـد  مهـدّیینگونـه ارتبـاطی بـا  شـده هـیچ بنابراین نقل یاد

بـه صـیغۀ » عشر مـثلهم یعشر اثن یفیجعل مکان اثن«داشت؛ تعبیر 
د این برداشت که مؤی کند؛ چنان مضارع این احتمال را تأیید می

االحبار در منابع شیعی  ه از کعبکن نقل ینقلی است مشابِه هم
کـه زمـان  هنگـامی«جـای عبـارت  آمده است که در آن نقل بـه

جـای آن دوازده نفـر دوازده نفـر  انقضای آنان فرارسد خداوند به
کـه  پس هنگامی«گونه آمده است  این» دهد همانند آنان قرار می
نسل صالحی باشند، خداوند عمـر  و رسدزمان انقضای آنان فرا
گونـه کـه مشـهود  در این نقـل، همـان. »کند آنان را طوالنی می

است، سخنی از دوازده نفر همانند آنـان کـه مـوِهم دوازده نفـر 
عیـون اخبـار متن ایـن نقـل، کـه در . میان نیامده جدید باشد به

  :آمده است، از این قرار است الرضا
ْحبَ «

َ
اْلُخَلَفاِء ُهـُم اثنـا َعَشــَر، َفـِإَذا َکـاَن ِعْنـَد  یفِ : اِر َقاَل َعْن َکْعِب اْأل

َتی َطَبَقٌة َصاِلَحٌة َمدَّ الله َلُهْم فِ 
َ
اْلُعُمِر، َکٰذِلَك َوَعـَد اللـُه ٰهـِذِه  یاْنِقَضاِئِهْم وأ

 
َ
َة، ُثمَّ َقَرأ مَّ

ُ
ذِ : اْأل الِ یَوَعَد اللُه الَّ ُهْم یَ حاِت لَ َن آَمُنوا ِمْنُکْم وَعِمُلوا الصَّ ْسَتْخِلَفنَّ

ذِ  یفِ  ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
 یوَکٰذِلَك َفَعـَل اللـه ِبَبِنـ: َقاَل   .َن ِمْن َقْبِلِهْم یاْأل
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َة یَسْت ِبَعزِ یْ َل، ولَ یِإْسَرائِ  مَّ
ُ
ْن َتْجَمَع ٰهِذِه اْأل

َ
ْو ِنْصَف یَ ٍز أ

َ
ِإنَّ ْوٍم، َیـْوًما أ ْوًمـا یَ َو

لْ 
َ
َك َکأ وَن ِعْنَد َربِّ ا َتُعدُّ   .١»ِف َسَنٍة ِممَّ

: االحبار نقل شده است که در موضوع خلفا گفت از کعب«
 شدِن دورۀ آنان فرارسـد  هرگاه زمان منقضی. آنان دوازده نفرند

هـا را  ند، خداوند عمـر آنیوجود آ ای از مردمان صالح به و طبقه
 ن امت این چنین وعده دادهیخداوند به ا و .ردکطوالنی خواهد 

ذِ : ه را خواندیسپس این آ. است َعِمُلـوا َن آَمُنـوا ِمـْنُکْم َو یَوَعَد اللُه الَّ
اِلحاِت لَ  ُهْم ِفـیَ الصَّ ـذِ  یْسـَتْخِلَفنَّ ْرِض َکَمـا اْسـَتْخَلَف الَّ

َ
 َن ِمـْن َقـْبِلِهْم یاْأل

عمـل صـالح  و انـد مـان آوردهیه اکـسانی از شما کخداوند به (
ن خلیفـه یهـا را در زمـ ه آنکـدهند وعـده داده اسـت  انجام می
 .)گونه که کسانی را که قبل آنان بودند خلیفه قرار داد گرداند، آن

ز یل نیاسرائ  به بنی خداوند متعال نسبت و :األحبار ادامه داد عبک
ن امـت را یـه اکست یبر خداوند دشوار ن و گونه رفتار فرمود نیا

ِإنَّ : ندکا نصف روز جمع یک روز یدر  ْلِف َسَنٍة  اْومً یَ َو
َ
َك َکأ ِعْنَد َربِّ

وَن  ا َتُعـدُّ ک روز در نزد خداوند، معادل هزار سال یعنی هر ی،  ِممَّ
عنـی معـادل ی[توانند بشـمارند،  ه مردم میکی است یها از سال

  .»]ی استیایهزار سال دن
                                                 

  .٥١، ص ١ ، ج عیون أخبار الرضا،  علی صدوق، محمدبن. 1
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چه ابوحـاتم  شود که آن معلوم می صدوق از این نقِل شیخ
  .ریختگی است هم به و یشدر تفسیرش نقل کرده دارای تشو

ــال دوم ــب: احتم ــوِد کع ــه در  مقص ــد ک ــن باش ــار ای االحب
بعـداز آنـان، دوازده نفـر  و اسرائیل دوازده نفر خلیفه بودنـد بنی

بنابر ایـن . گونه خواهد بود در این امت نیز این و ِمثِل آنان آمدند
گونـه کـه  توان گفت همان اوًال می: گوییم احتمال، در پاسخ می

دوازده نفـر هماننـد  و انـد اسرائیل دوازده نفر خلیفه بـوده در بنی
وصی برای  و گونه است، دوازده خلیفه در این امت نیز این ،آنان

دوازده نفـر هماننـد آنـان،  و هستند» گانه ائمۀ دوازده« پیامبر
 ثانیـًا دلیـل. ممکن است اشاره به رجعـت آنـان بـه دنیـا باشـد

خوب است  و ر وجود ندارداالحبا شاهدی بر این سخن کعب و
تفسـیر ایـن آیـۀ  و االحبـار، در تبیـین جای مراجعه بـه کعـب به

که مفسران حقیقِی قـرآن هسـتند  بیت شریفه، به روایات اهل
  .رجوع کنیم

در روایات، تفاسیر گونـاگونی بـرای ایـن آیـه وارد شـده کـه 
در تفسـیر . انـد جمـع بـاهم قابـل و دیگر ندارنـد منافاتی با یک

 َُهْم ِفــیَ ل ْرِض  یْســَتْخِلَفنَّ
َ
آنــان را خلیفــه بــر روی زمــین قــرار ( اْأل

االثنـا  ةئملیستخلفنهم باأل«در برخی روایات آمده است ) دهیم می
 .گانـه دهیم بـه امامـان دوازده یعنی آنان را خلیفه قرار مـی» عشر
اصـحاب  و در برخی آمده است که مقصود از این آیه قـائم و
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ُهْم ِفـیَ لَ ده است کـه مقصـود از در برخی آم و .اوست  یْسـَتْخِلَفنَّ
ْرِض 

َ
مقصود از این  و است امامان از اوالد حضرت علی اْأل

َننَّ َلُهْم دیُ َولَ بخِش آخِر آیۀ  ذِ یَمکِّ  و پابرجـا( ...َلُهـْم   یاْرَتض یَنُهُم الَّ
مستحکم خواهد نمودیم برای ایشان دینـی را کـه بـرای آنـان  و

نـد، ک آرامش مبـدل مـی و تیترسشان را به امن و پسندیده است
ک من نخواهنـد یزی را شریچ و ه تنها مرا می پرستندکچنان  آن

  .است امام عصر) ساخت
گونه برداشت کرد کـه هرکـدام از  توان این از روایت اخیر می

گویـد  روایاتی کـه می. روایات ناظر به وجهی از وجوه آیه است
اند، براساس این تفسیر اسـت کـه  هگان مقصود از آیه ائمۀ دوازده

نـه خالفـت  و مقصود از خالفت در روی زمین امامـت اسـت
در  و انـد ظاهری، چون بسیاری از ائمه خالفت ظاهری نداشـته

یـا اشـاره بـه عصـر  و اند حالت تقیه از حاکمان زمان خود بوده
خالفت ظـاهری بـرای آنـان  و رجعت ائمه دارد که میان امامت

انه در برخی روایات نیز به این موضوع اشـاره شود؛ چن جمع می
تفسـیر نمـوده  روایاتی کـه آیـه را بـه امـام عصـر. شده است

امامـت اسـت کـه خـاص بـه امـام  و مقصوْد خالفت ظـاهری
روایت آخر، که آیـه را بـه هـردو تفسـیر نمـوده، . است عصر

بخـش پایـانِی آیـه، کـه  و بخِش اوِل آیه را به ائمه تفسیر نمـوده
عبـادت  و اسـتقرار حاکمیـت الهـی و ز تمکن در زمینسخن ا
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. تفسـیر شـده اسـت تقیه است، به امام عصـر و بدون خوف
ذیًال برای تبیین مقصود از این آیه به برخی روایات واردشده ذیِل 

  :کنیم آن اشاره می
َبا َعْبِد الله َعـْن َقـْوِل : َعْن َعْبِد الله ْبِن ِسَناٍن َقاَل «) الف

َ
ْلُت أ

َ
اللـِه َسأ

ذِ : َجلَّ َجَالُلهُ  ـاِلَحاِت لَ یَوَعَد اللُه الَّ ُهْم یَ َن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ ْسـَتْخِلَفنَّ
ذِ  یفِ  ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
ةُ : َقاَل  ِهْم َن ِمن َقْبلِ یاْأل ِئمَّ

َ
  .١»ُهُم اْأل

دربـارۀ تفسـیر ایـن  صادق سنان گوید از امام بن عبدالله«
ــذِ : ونــدســخن خدا ــاِلَحاِت یَوَعــَد اللــُه الَّ َن آَمُنــوا ِمــنُکْم َوَعِمُلــوا الصَّ

ُهْم فِ یَ لَ  ذِ  یْسَتْخِلَفنَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
امـام . پرسـیدم َن ِمن َقْبِلِهْم یاْأل

  .»مقصود از آنان ائمه است: فرمود
بِ «) ب

َ
بِ یَبِص  یَعْن أ

َ
َوَعـَد : ِلِه َعزَّ وَجـلَّ َمْعَنی َقْو  یَعْبِد الله فِ  یٍر َعْن أ

ذِ  ـاِلَحاِت لَ یاللُه الَّ ُهْم ِفـیَ َن آَمُنوا ِمـنُکْم َوَعِمُلـوا الصَّ ْرِض َکَمـا  یْسـَتْخِلَفنَّ
َ
اْأل

ذِ  َننَّ َلُهْم دِ یُ َن ِمن َقْبِلِهْم َولَ یاْسَتْخَلَف الَّ ذِ یَمکِّ ُهم یُ اْرَتضَـی َلُهْم َولَ  یَنُهُم الَّ َلنَّ َبدِّ
ن َبْعِد َخ  ْمًنا مِّ

َ
اْلَقـاِئِم  یَنَزَلْت فِ : َقاَل . ًئایْ َش  یْشـِرُکوَن بِ یُ َال  یْعُبُدوَننِ یَ ْوِفِهْم أ

ْصَحاِبهِ 
َ
  .٢»وأ

                                                 
ـــــی، محمـــــدبنکل .1 ـــــی، ٣، ح ١٩٣، ص ١، ج کـــــافی، یعقوب ین ؛ بحران

  .٨٩، ص ٧۶٩۵، ح ۴، ج البرهانسلیمان،  بن هاشم
سـلیمان،  بن ؛ بحرانی، هاشم٣۵، ح ٢۴٠، ص الغیبةابراهیم،  نعمانی، محمدبن. 2

  .٨٩، ص ٧۶٩٧، ح ۴، ج البرهان
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در معنـای ایـن سـخن خـدای  صـادق ابوبصیر از امام«
ذِ : عزوجل اِلَحاِت لَ یَوَعَد اللُه الَّ ُهْم فِ یَ َن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ  یْسَتْخِلَفنَّ

 
َ
 ایــن آیــه دربــاره قــائم: کنــد کــه فرمــود روایــت می ....ْرِض اْأل
  .»اصحاب آن حضرت نازل شده است و

َبا َعْبـِد اللـه َعـْن َقـْوِل اللـه َعـزَّ : َعْن َعْبِد الله ْبِن ِسَناٍن َقاَل «) ج
َ
ْلُت أ

َ
َسأ

ذِ : وَجلَّ  اِلَحاِت لَ یَوَعَد اللُه الَّ ُهْم فِ ْس یَ َن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ ْرِض  یَتْخِلَفنَّ
َ
اْأل

ذِ  بِ  یِّ َعلِ  یَنَزَلْت فِ : َقاَل . َن ِمن َقْبِلِهْم یَکَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
ِة ِمْن  یْبِن أ ِئمَّ

َ
َطاِلٍب واْأل

َننَّ َلُهْم دِ یُ َولَ ُوْلِدِه،  ذِ یَمکِّ ن َبْعِد َخْوِفِهْم یُ اْرَتَضـٰی َلُهْم َولَ  یَنُهُم الَّ ُهم مِّ َلنَّ ْمًناَبدِّ
َ
 أ

  .١»َعَنی ِبِه ُظُهوَر اْلَقاِئِم : َقاَل 
دربـارۀ ایـن سـخن  صـادق  سنان گویـد از امـام بن عبدالله«

ذِ خداوند  ـاِلَحاِت لَ یَوَعَد اللُه الَّ ُهْم یَ َن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلـوا الصَّ  .  ...ْسـَتْخِلَفنَّ
ز اوالد او امامـان ا  و طالب ابی بن این آیه دربارۀ علی: فرمود. پرسیدم

َننَّ َلُهْم دِ یُ َولَ دربارۀ   و .نازل شده است ذِ یَمکِّ ُهم یُ اْرَتَضـٰی َلُهْم َولَ  یَنُهُم الَّ َلنَّ َبدِّ
ْمًنا
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ   .»مقصود از آن ظهور قائم است: فرمود مِّ

ِبـیْ َعْن َعاِصِم ْبِن ُحَم «) د
َ
مِ َقـا: َقـاَل  َجْعَفـٍر اْلَبـاِقرِ  یٍد، َعْن أ

َ
ُر یـَل أ

ْمَواٍت یْ ا َعَجَباْه وکَ یَ فَ   :َن یاْلُمْؤِمنِ 
َ
ْعَجُب ِمْن أ

َ
ْح یَ َف َال أ

َ
ـوَن یُ اًء َیـْبَعُثُهُم اللـُه أ َلبُّ

                                                 
سـلیمان،  نب ؛ بحرانی، هاشم٣۶۵، ص تأویل اآلیات الظاهرةاسترآبادی، علی، . 1

  .٩٠، ص ٧۶٩٧، ح ۴، ج البرهان



  تحليلي بر روايات مهديين   358

ْلبِ  الله، َقِد اْنَطَلُقوا ِبِسَکِك اْلُکوَفـِة، َقـْد  َی ا َداعِ یَ َك یْ َك َلبَّ یْ َلبَّ : ةِ یَ ُزْمَرًة ُزْمَرًة ِبالتَّ
ْضــِرُبوَن ِبَهـا َهـاَم اْلَکَفـَرِة، وَجَبـاِبَرِتِهْم یَ َعَلـی َعـَواِتِقِهْم لَ  وَفُهْم یُ َشَهُروا ُسـ

لِ  وَّ
َ
ْتَباِعِهْم ِمْن َجَباِبَرِة اْأل

َ
ی یَن واآلِْخرِ یوأ َقْوِلـِه  یْنِجَز الله َما َوَعَدُهْم ِفـیُ َن َحتَّ

ذِ : َعزَّ وَجلَّ  ُهْم ِفـیَ اِلَحاِت لَ َن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ یَوَعَد اللُه الَّ  یْسَتْخِلَفنَّ
ذِ  ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ

َ
َننَّ َلُهـْم دِ یُ َن ِمن َقْبِلِهْم َولَ یاْأل ـذِ یـَمکِّ اْرَتَضـٰی  یَنُهُم الَّ

ْمًنـا یُ َلُهْم َولَ 
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ ُهم مِّ َلنَّ   ًئایْ َشـ یْشــِرُکوَن ِبـیُ َال  یْعُبـُدوَننِ یَ َبدِّ

َ
 ْی أ

َحًدا فِ یَ َن، َال یآِمنِ  یوَننِ ْعُبُد یَ 
َ
ـَس ِعْنـَدُهْم َتقِ یْ ، لَ یِعَباَدتِ  یَخاُفوَن أ  َی ٌة، وِإنَّ ِلـیَّ

اِت،  َجَعـاِت واْلَکـرَّ َنـا َصـاِحُب الرَّ
َ
ْجَعِة، وأ ْجَعَة َبْعَد الرَّ ِة، والرَّ َة َبْعَد اْلَکرَّ اْلَکرَّ

وَالِت اْلعَ  ِقَماِت، والدُّ ْوَالِت والنَّ   .١»َباِت یِج وَصاِحُب الصَّ
چگونــه تعجــب نکــنم از ! واعجبــا: فرمــود امیرمؤمنــان«

گـروه  گـروه و انگیزانـد مردگانی که خداوند ایشان را زنـده برمی
سوی خدا،  کننده به لبیک، ای دعوت گویند لبیک گویان می تلبیه

 بـر دوش گذاشـته و های کوفه شمشیرشـان را کشـیده در کوچه
 روانشـان از سـتمگران اولـینپی و سـتمگران و بر سـر کـافران و
چه  آورند، تا خداوند محقق سازد برای آنان آن آخرین فرود می و

ـذِ : فرماید را به ایشان وعده داده در این آیه که می َن یَوَعـَد اللـُه الَّ

                                                 
؛ حّلـــی، ٢٠، ح ۴٧ و ۴۶، ص ۵٣مجلســـی، محمـــدباقر، بحـــاراألنوار، ج . 1

ــــــلیمان،  بن حسن ـــــــرالبصائرس ــــــی، ١٣٢ - ١٣٠، ص مختص ؛ بحران
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اِلَحاِت لَ  ُهْم فِ یَ آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ ذِ  یْسَتْخِلَفنَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
َن یاْأل

َننَّ َلُهْم دِ یُ ِمن َقْبِلِهْم َولَ  ذِ یَمکِّ ن َبْعِد َخـْوِفِهْم یُ اْرَتَضٰی َلُهْم َولَ  یَنُهُم الَّ ُهم مِّ َلنَّ َبدِّ
ْمًنا 

َ
 ، یعنـی بپرسـتند مـرا بـا آرامـشًئایْ َش  یْشـِرُکوَن بِ یُ َال  یْعُبُدوَننِ یَ أ
ای نداشــته  تقیــه و از کســی در عبــادت مـن نترســند و ایمنـی و
رجـوع  و همانا برای من است بازگشت بعداز بازگشت و .شندبا

صـاحب  و هـا بازگشـت و هـا منم صاحب رجوع و بعداز رجوع
  .»های عجیب دولت و ها انتقام و ها سطوت و صولت
آوریم ضـمن تصـریح  می از پیامبر اکرم ذیال در روایتی که) ه
ز دوازده نفرنـد ائمه نیـ  و اسرائیل دوازده نفر بودند که نقبای بنی به این
  :تر، به آیۀ موردنظر نیز اشاره شده است نه بیش  و تر نه کم
ْنَصارِ «

َ
 یُّ ُهـودِ یَ َدَخَل ُجْنَدُب ْبُن ُجَنـاَدَة الْ : َقاَل  یِّ َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد الله اْأل

ْخِبْرنِ یَ : َبَر َعَلی َرُسوِل الله َفَقاَل یْ ِمْن َخ 
َ
ُد أ ـ ایَ : ، ُثمَّ َقاَل  یا ُمَحمَّ  یَرُسوَل اللـِه، ِإنِّ

 
َ
ْوِم ُموَسی ْبَن ِعْمَراَن َفَقاَل لِ  یُت اْلَباِرَحَة فِ یْ َرأ ْسـِلَم َعَلـی یَ : یالنَّ

َ
ِد َیـا ُجْنـَدُب، أ

ْوِص 
َ
ٍد، واْسَتْمِسْك ِباْأل ْسـَلَمُت، َفَرَزَقِنـیَ ُمَحمَّ

َ
اللـُه ٰذِلـَك  َی اِء ِمـْن َبْعـِدِه، َفَقـْد أ

ْخِبْرنِ 
َ
ْوِص  یَفأ

َ
َك ِبِهْم یَ ِباْأل َتَمسَّ

َ
ْوِص یَ : َفَقاَل . اِء َبْعَدَك ِأل

َ
 یِمْن َبْعـدِ  یائِ یَ ا ُجْنَدُب، أ

ُهْم َکاُنوا اثنیَ : َفَقاَل . َل یِإْسَرائِ  یِبَعَدِد ُنْقَباِء َبنِ  َعَشَر ٰهَکَذا َوَجْدَنا  یا َرُسوَل اللِه، ِإنَّ
ْوَراةِ  یفِ  ُة َبْعدِ : َقاَل . التَّ ِئمَّ

َ
ُهـْم ِفـیَ : َفَقاَل . َنا َعَشراثْ  یَنَعْم، اْأل  یا َرُسوَل اللـِه، ُکلُّ

َك َال ُتْدِرُك ِمْنُهْم ِإالَّ َثَالَثـةً : َزَمٍن َواِحٍد؟ َقاَل  ُهْم َخَلٌف َبْعَد َخَلٍف، َفِإنَّ . َال، َوٰلِکنَّ
ِهْم لِ : َقاَل  ـَك ُتـْدِرُك َسـ: َقاَل . ا َرُسوَل اللهیَ  یَفَسمِّ ْوِصـیِّ َنَعـْم ِإنَّ

َ
اِء وَواِرَث یَ َد اْأل

ْنبِ 
َ
َبا األئّمة َعلِ یَ اْأل

َ
بِ  یَّ اِء وأ

َ
َن، یْ ، ُثمَّ اْبَنـُه اْلَحَسـَن، ُثـمَّ اْلُحَسـیَطاِلٍب َبْعدِ  یْبَن أ
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َك َجْهُل اْلَجاِهلِ یَ ، وَال یَفاْسَتْمِسْك ِبِهْم ِمْن َبْعدِ  نَّ َفِإَذا َکاَنْت َوْقـُت ِوَالَدِة . َن یُغرَّ
ُکوُن آِخـُر َزاِدَك ِمـَن یَ َك، ویْ اللُه َعلَ  یْقضِـیَ َن یِد اْلَعاِبدِ یِّ ِن َس یْ ُحَس ْبِن الْ  یِّ اْبِنِه َعلِ 

نْ  ـْوَراةِ  یا َرُسوَل اللـِه، ٰهَکـَذا َوَجـْدُت ِفـیَ : َفَقاَل . ا َشْرَبًة ِمْن َلَبٍن َتْشَرُبهُ یَ الدُّ : التَّ
َر [را یشب ١انقطةیال َسـامِ یْ وُشبَ ] َشبَّ

َ
ْعِرْف أ

َ
ِن ِمـَن یْ ْم، َفَکـْم َبْعـَد اْلُحَسـُه یَ ًرا، َفَلْم أ

ْوِص 
َ
َسامِ یَ اْأل

َ
ِمْنُهْم، َفِإَذا  یُّ ِن، َواْلَمْهدِ یْ ِتْسَعٌة ِمْن ُصْلِب اْلُحَس : ِهْم؟ َفَقاَل یاِء؟ وَما أ

ُة اْلُحَس  ْمِر َبْعَدُه اْبُنُه َعلِ یْ اْنَقَضْت ُمدَّ
َ
ُب ِبـَز یُ ، ویٌّ ِن َقاَم ِباْأل َفـِإَذا َن، یِن اْلَعاِبـدِ یْ َلقَّ

ُة َعلِ  ٌد اْبُنُه  یٍّ اْنَقَضْت ُمدَّ ْمِر َبْعَدُه ُمَحمَّ
َ
ُة یُ َقاَم ِباْأل ْدَعی ِباْلَباِقِر، َفِإَذا اْنَقَضـْت ُمـدَّ

ْمِر َبْعَدُه اْبُنُه َجْعَفٌر 
َ
ٍد َقاَم ِباْأل ُة َجْعَفٍر َقـاَم یُ ُمَحمَّ اِدِق، َفِإَذا اْنَقَضْت ُمدَّ ْدَعی ِبالصَّ

ْمِر 
َ
ْمِر َبْعَدُه یُ َبْعَدُه اْبُنُه ُموَسی ِباْأل

َ
ُة ُموَسی َقاَم ِباْأل ْدَعی ِباْلَکاِظِم، ُثمَّ ِإَذا اْنَتَهْت ُمدَّ

ُة َعلِ یُ  یٌّ اْبُنُه َعلِ  َضا، َفِإَذا اْنَقَضْت ُمدَّ ٌد اْبُنُه  یٍّ ْدَعی ِبالرِّ ْمِر َبْعَدُه ُمَحمَّ
َ
ْدَعی یُ َقاَم ِباْأل

کِ  ْمِر َبْعَدُه َعلِ ، َفِإَذا ایِّ ِبالزَّ
َ
ٍد َقاَم ِباْأل ُة ُمَحمَّ قِ ُیـاْبُنُه  یٌّ ْنَقَضْت ُمدَّ ، َفـِإَذا یِّ ْدَعی ِبـالنَّ

ُة َعلِ  ْمِر َبْعَدُه اْلَحَسُن اْبُنُه  یٍّ اْنَقَضْت ُمدَّ
َ
مِ یُ َقاَم ِباْأل

َ
ُب َعـْنُهْم یـغِ یَ ِن، ُثمَّ یْدَعی ِباْأل

َال، وٰلِکـِن اْبُنـُه : ُب َعـْنُهْم؟ َقـاَل یـغِ یَ َو اْلَحَسـُن ا َرُسوَل اللِه، هُ یَ : َقاَل . ِإَماُمُهْم 
ةُ  ی یُ َال : ا َرُسوَل اللِه، َفَما اْسُمُه؟ َقاَل یَ : َقاَل . اْلُحجَّ ی َحتَّ َقـاَل . ْظِهَرُه اللـهُ یُ َسمَّ
ــَرَنا مُ  یا َرُسوَل اللِه، َقْد َوَجْدَنا ِذْکَرُهْم فِ یَ : ُجْنَدٌب  ـْوَراِة، وَقـْد َبشَّ وَسـی ْبـُن التَّ

ْوِص 
َ
ـذِ : ُثمَّ َتَال َرُسوُل الله. ِتَك یَّ اِء َبْعَدَك ِمْن ُذرِّ یَ ِعْمَراَن ِبَك، وِباْأل َن یَوَعَد اللُه الَّ

اِلَحاِت لَ  ُهْم فِ یَ آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ ذِ  یْسَتْخِلَفنَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف الَّ
َ
َن ِمن یاْأل

نَ یُ َقْبِلِهْم َولَ  ذِ ینَّ َلُهْم دِ َمکِّ ْمًنـایُ اْرَتَضٰی َلُهْم َولَ  یَنُهُم الَّ
َ
ن َبْعِد َخْوِفِهْم أ ُهم مِّ َلنَّ . َبدِّ
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َزَمِن ُکـلِّ َواِحـٍد  یا ُجْنَدُب، فِ یَ : ا َرُسوَل اللِه، َفَما َخْوُفُهْم؟ َقاَل یَ : َفَقاَل ُجْنَدٌب 
ْرَض ِقْسـًطا یَ َل الله ُخُروَج َقاِئِمَنا ِه، َفِإَذا َعجَّ یْؤذِ یُ ِه ویْعَترِ یَ ِمْنُهْم ُسْلَطاٌن 

َ
 اْأل
ُ
ْمَأل

ـاِبرِ : ُثمَّ َقاَل . وَعْدًال َکَما ُمِلَئْت َجْوًرا وُظْلًما َبِتـِه، ُطـوَبی یْ َغ  یَن ِفـیُطـوَبی ِللصَّ
قِ  ِتِهْم، أوٰلئك َوَصَفُهْم الله فِ یِلْلُمتَّ ـذِ : ِکَتاِبِه وَقـاَل  یَن َعَلی َمَحجَّ  ْؤِمُنـوَن یُ َن یالَّ

َال ِإنَّ ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن : وَقاَل  ِب یْ ِباْلغَ 
َ
وٰلِئَك ِحْزُب اللِه أ

ُ
  .١»أ

ُجناَده، که از یهـود  بن عبدالله انصاری گوید ُجْنَدب جابربن«
ای محمـد، مـرا : گفت و داخل شد خیبر بود، بر رسول خدا

ب ای رسول خدا، من دیشـب در خـوا: سپس ادامه داد. خبر ده
به مـن گفـت ای جنـدب، بـه دسـت  و عمران را دیدم بن موسی

مـن  و از او تمسـک کـن به اوصـیای پـس و محمد اسالم بیاور
حال مرا بـه اوصـیای . ام کرد خدا اسالم را روزی و اسالم آوردم

: فرمود پیامبر. از خودت خبر ده تا به آنان تمسک جویم پس
ُجْنـَدب . انـد ئیلاسـرا اوصیای بعداز من، به تعـداد نقبـای بنـی

ما ایـن چنـین در  و ای رسول خدا، آنان دوازده نفر بودند: گفت
از مـن دوازده  آری، امامان بعد: فرمود پیامبر. ایم تورات یافته

ه، آنـان همگـی در یـک زمـان اللّ  یا رسول: ُجْنَدب گفت. نفرند
تـو  و ای از بازمانـده ای پـس خیر، بلکه بازمانده: هستند؟ فرمود

                                                 
ــّزاز رازی، علی. 1 ــد،  بن خ ــهمحم ــر کفای ــدباقر، ٥٧، ص األث ــی، محم ؛ مجلس

  .٣٠٥ و ٣٠٤، ص ٣٦، ج بحاراألنوار
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آنان را برایم : ُجْنَدب گفت. کنی مگر سه نفر از آنان را  یدرک نم
از مـن  آری، تـو پـس: فرمـود پیـامبر. نام ببر، ای رسول خدا

پــدر امامــان،  و کنــی ســید اوصــیا، وارث علــم انبیــا، درک می
سـپس فرزنـدش  و سپس فرزنـدش حسـن. طالب را ابی بن علی

نادانـان تـو را نـادانِی  و از من متمسک شو به آنان پس. حسین را
حسـین،  بـن پس هرگاه زمان والدت فرزندش علی. فریب ندهد

آخرین توشـۀ  و برد سید عابدان، فرارسد خداوند تو را از دنیا می
ُجْنـَدب . نوشـی را می ای از شیر است که آن تو از دنیا نوشیدنی

ر  [=شـبیر  ١یـا نقطـه. آری، این چنین یافتم در تـورات: گفت  ]شـبَّ
: ُجْنـَدب گفـت. ندانسـتم] عربـی را بـه[اسامِی آنـان  من  و ُشَبیر  و

 نـام آنـان چیسـت؟ پیـامبر  و انـد اوصیا کیـان از حسین پس
پـس . مهدی نیـز از ایشـان اسـت  و ُنه نفر از اوالد حسین،: فرمود

از او فرزندش علی که ملقب به  هرگاه مدت حسین تمام شود، پس
رگاه مدت علی بـه ه  و شود دار امامت می العابدین است عهده زین

شود عهـده دار امـر  پایان رسد، فرزندش محمد که باقر خوانده می
هرگاه مدت محمد تمام شود، فرزندش جعفر که   و شود امامت می

که مدت امامت  زمانی  و او را صادق گویند قیام به امر امامت نماید
جعفر منقضی شـود، امـر امامـت را فرزنـدش موسـی کـه کـاظم 

                                                 
  .آمده است» یایقطو« بحاردر . 1
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کـه مـدت امامـت موسـی  هنگامی  و عهده گیرد شود به خوانده می
شـود قیـام بـه امـر  پایان یابد، فرزندش علی کـه رضـا خوانـده می

که امامت علی پایان یابد، فرزندش محمد  هنگامی  و امامت نماید
هرگاه مدت امامت   و دار امامت شود شود عهده که زّکی خوانده می

دار  شـود عهـده محمد پایان یابد، فرزندش علی که نقی خوانده می
هرگاه مـدت امامـت علـی تمـام شـود، امـر   و شود امر امامت می

دار خواهد  شود عهده امامت را فرزندش حسن که امین خوانده می
که از آنان  کسی: ُجْنَدب گفت. شود سپس اماِم آنان غایب می. شد

خیـر، ولکـن : فرمود شود، همان حسن است؟ پیامبر غایب می
ای رسـول خـدا، اسـم او : ب گفـتُجْنـَد . فرزندش حجت است

کـه خداونـد او را  شود تا زمـانی  اسمش ُبرده نمی: چیست؟ فرمود
ای رسول خدا، ما ذکر آنان را در تـورات : ُجْنَدب گفت. ظاهر کند

اوصیای از فرزندانتان بعـداز   و عمران ما را به شما بن موسی  و یافتیم
َوَعـَد : واندنـداین آیـه را خ سپس پیامبر. شما، بشارت داده بود

ذِ  اِلَحاِت لَ یاللُه الَّ ُهْم فِ یَ َن آَمُنوا ِمنُکْم َوَعِمُلوا الصَّ ْرِض َکَما اْسَتْخَلَف  یْسَتْخِلَفنَّ
َ
اْأل

ذِ  َننَّ َلُهْم دِ یُ َن ِمن َقْبِلِهْم َولَ یالَّ ذِ یَمکِّ ن َبْعِد َخْوِفِهْم یُ اْرَتَضٰی َلُهْم َولَ  یَنُهُم الَّ ُهم مِّ َلنَّ َبدِّ
 
َ
در : فرمـود ترس آنان از چیسـت؟ پیـامبر: ُجْنَدب گفت .ْمًنـاأ

او را   و شـود زمان هریک از ایشان پادشاهی است که مزاحمش می
هنگامی که خداوند تعجیل فرماید خروج قائم مـا   و کند اذیت می

جور پر شـده   و گونه که از ظلم داد کند، آن  و را، زمین را پر از عدل
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حـال  خوشـابه. حال صابران در غیبتش سپس فرمود خوشابه. است
اینان را خداوند در کتـابش . کنند پرهیزگاران در مسیری که طی می

ذِ : فرموده است  و توصیف نموده وٰلِئَك ِحـْزُب اللـِه یْ ْؤِمُنوَن ِباْلغَ یُ َن یالَّ
ُ
ِب أ

َال ِإنَّ ِحْزَب اللِه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن 
َ
  .»أ

ــه، ــن آی ــود در ای ــای مقص ــابراین خلف ــر بن ــیر  ب ــاس تفس اس
کــالم   و گانــه نیســت جــز امامــان دوازده ، کســی بــهبیــت اهــل
خلیفه باشـد، اعتبـاری  ٢۴االحبار، بر فرض که مقصودش  کعب
داللت   و باشد که سخن وی حدیث پیامبر برفرِض این  و .ندارد

بر دوازده امام هماننِد دوازده امام داشته باشد، روایت ممکن است 
کـه ممکـن اسـت مقصـوْد  مه باشد؛ چنانحمل بر رجعت ائ قابل

باشـند کـه در زمـان حضـرت،  بزرگانی از اصحاب امام عصر
االحبـار هـم  در روایت کعب  و های جزئی هستند دارای حکومت

  .سخن از امامت نیست، بلکه سخن از خالفت است

  ویکم روایت بیست

ِد ْبِن َسعِ « َثَنا اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ َثَنا ُفَراُت ْبُن ِإْبـَراهِ : َقاَل  یُّ ٍد اْلَهاِشمِ یَحدَّ َم یَحدَّ
ُد ْبـُن َعِلـ: َقاَل  یُّ ْبِن ُفَراٍت اْلُکوفِ  َثَنا ُمَحمَّ : َقـاَل  یُّ ْبـِن أحمـد اْلَهْمـَدانِ  یِّ َحدَّ

َثنِ  اُس ْبُن َعْبِد الله اْلُبَخـارِ  یَحدَّ ُبو اْلَفْضِل اْلَعبَّ
َ
ـُد ْبـُن : َقـاَل  یُّ أ َثَنا ُمَحمَّ َحـدَّ

بِ یِم ْبِن ِإْبَراهِ اْلَقاِس 
َ
ِد ْبِن أ َثَنا : َبْکٍر َقاَل  یَم ْبِن َعْبِد الله ْبِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ َحدَّ

َالِم ْبُن َصاِلٍح اْلَهَروِ  بِ  یِّ ، َعْن َعلِ یُّ َعْبُد السَّ
َ
َضا، َعْن أ ِه ُموَسـی یـْبِن ُموَسی الرِّ
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بِ 
َ
دٍ یْبِن َجْعَفٍر، َعْن أ بِ ِه َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

َ
ِد ْبِن َعلِ ی، َعْن أ بِ یٍّ ِه ُمَحمَّ

َ
 یِّ ِه َعلِ ی، َعْن أ

بِ یْ ْبِن اْلُحَس 
َ
بِ یٍّ ِن ْبِن َعلِ یْ ِه اْلُحَس یِن، َعْن أ

َ
ِبـ یِّ ِه َعِلـیـ، َعْن أ

َ
 َطاِلـٍب  یْبـِن أ

ْفَضَل ِمنِّ : َقاَل َرُسوُل الله: َقاَل 
َ
ْکَرَم َعلَ یَما َخَلَق الله َخْلًقا أ

َ
. یِه ِمنِّ یْ ، وَال أ

ْم َجْبَرئِ یَ : َفُقْلُت : یٌّ َقاَل َعلِ 
َ
ْفَضُل أ

َ
ْنَت أ

َ
، ِإنَّ یُّ ا َعِلـیَ : ُل؟ َفَقاَل یا َرُسوَل اللِه، َفأ

ْنبِ  ــَتَباَرَك وَتَعاَلی  ـالله 
َ
ـَل أ بِ یاَءُه اْلُمْرَسـلِ َیـَفضَّ َن، یَن َعَلـی َمَالِئَکِتـِه اْلُمَقـرَّ

َلنِ  بِ یَعَلی َجمِ  یوَفضَّ ی اْنَتَه  ... نیُمْرَسلِ َن والْ ییِّ ِع النَّ ُث َما َشـاَء یْ ُت ِإَلی َح یْ َحتَّ
ـُد َیـ: ُت یـِمـْن َمَلُکوِتـِه، َفُنودِ  ــَعزَّ وَجلَّ  ـاللُه  ـْیـَلبَّ : َفُقْلـُت ! ا ُمَحمَّ  یَك َربِّ

ْنـَت َعْبـدِ یَ : ُت یَفُنودِ . َت یْ َك، َتَباَرْکَت وَتَعالَ یْ وَسْعَد 
َ
ـُد، أ ـَك،  یا ُمَحمَّ َنـا َربُّ

َ
وأ

َك ُنورِ  یَّ َفاْعُبْد، وَعلَ  َی ایَّ َفِإ  ْل، َفِإنَّ ، یِإَلـی َخْلِقـ ی، وَرُسولِ یِعَبادِ  یفِ  یَفَتَوکَّ
تِ  تِ یتِ یَّ َبرِ  یفِ  یوُحجَّ ، ی، وِلَمْن َخاَلَفَك َخَلْقـُت َنـارِ ی، ِلَمْن َتِبَعَك َخَلْقُت َجنَّ
ْوِص 
َ
ْوَجْبُت َکَراَمتِ یَ وِأل

َ
ْوَجْبُت ثَ ی، وِلِش یاِئَك أ

َ
، وَمـْن یَ : َفُقْلُت . یَوابِ َعِتَك أ ا َربِّ

ْوِص 
َ
ْوِص یَ : ُت ی؟ َفُنودِ یائِ یَ أ

َ
ُد، ِإنَّ أ . اَءَك اْلَمْکُتوُبـوَن َعَلـی َسـاِق اْلَعـْرِش یَ ا ُمَحمَّ

َنا بَ 
َ
  یَربِّ  ْی َد یَ َن یْ َفَنَظْرُت وأ

َ
ُکـلِّ  یَعَشـَر ُنـوًرا ِفـ یُت اثنیْ ِإَلی َساِق اْلَعْرِش، َفَرأ

ْخَض ُنوٍر َسْطٌر 
َ
ْوِص  یٍّ ِه اْسُم ُکلِّ َوِص یْ ـُر َمْکُتوٌب َعلَ أ

َ
ُلُهْم َعلِ یائِ یَ ِمْن أ وَّ

َ
ْبـُن  یُّ ، أ

بِ 
َ
ِتـ یُّ َطاِلٍب، وآِخُرُهْم َمْهدِ  یأ مَّ

ُ
ْوِصـَیـ: ، َفُقْلـُت یأ

َ
ٰهـؤالء أ

َ
، أ ِمـْن  یائِ یَ ا َربِّ

ْولِ یَ : ُت ی؟ َفُنودِ یَبْعدِ 
َ
ُد، ٰهُؤالِء أ ـائِ  یائِ َیـا ُمَحمَّ ِحبَّ

َ
  یوأ

َ
 یوُحَجِجـ یائِ یَ ْصـفِ وأ

ْوِص یتِ یَّ َبْعَدَك َعَلی َبرِ 
َ
ِتـ یُر َخْلِقـْیـاُؤَك وُخَلَفاُؤَك، وَخ یَ ، وُهْم أ  یَبْعـَدَك، وِعزَّ

ْظِهــَرنَّ ِبِهــْم دِ  یوَجَالِلــ
ُ
ْعِلــیِنــیَأل

ُ
ْرَض ینَّ ِبِهــْم َکِلَمِتــیَ ، وَأل

َ
ــَرنَّ اْأل َطهِّ

ُ
، وَأل

ْعَدائِ 
َ
کَ یِبآِخِرِهْم ِمْن أ َملِّ

ُ
َرنَّ َلـُه ، وَأل َسـخِّ

ُ
ْرِض وَمَغاِرَبَهـا، وَأل

َ
ـُه َمَشـاِرَق اْأل نَّ
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َرقِّ یَ الرِّ 
ُ
َعاَب، وَأل َقاَب الصِّ َلنَّ َلُه الرِّ َذلِّ

ُ
ـُه ِفـیَ اَح، وَأل ُه  ینَّ ْنُصــَرنَّ

َ
ْسـَباِب، وَأل

َ
اْأل

ُه ِبَمَالِئَکِتـیِبُجْندِ  نَّ ِمدَّ
ُ
ـی ی، وَأل ْلـَق َعَلـی ْجَمـَع اْلَخ یَ ، ویْعِلـَن َدْعـَوتِ یُ ؛ َحتَّ

دِ ، یدِ یَتْوِح 
ُ
 یُثمَّ َأل

َ
َداِوَلـنَّ اْأل

ُ
ـَمـنَّ ُمْلَکـُه، وَأل ْولِ یْ اَم َبـیَّ

َ
ْوِم َیـِإَلـی  یائِ َیـَن أ

  .١»اَمةیَ اْلقِ 
از پیـامبر  طالـب ابـی بـن از پدرانشان از علی رضا  امام«
خداونـد خلقـی را برتـر از مـن : اند که فرمود روایت کرده خدا

. تـر باشـد نـزد او از مـن خلقی را که گرامی نه  و خلق نکرده است
ای رسول خدا، شما برترید یا جبرئیـل؟ پیـامبر : علی فرمود گفتم

تعـالی برتـری داده اسـت انبیـای  و یا علی، خداوند تبـارک: فرمود
مـرا برتـری داده اسـت بـر تمـامِی   و مرسلین را بر مالئکۀ مقربان

یی که خدای عزوجـل که رسیدم به جا تا این... مرسالن  و پیامبران
خواهد از ملکوتش، پس ندا داده شدم که یا محمد، گفـتم لبیـک 

متعـالی هسـتی، پـس نـدا داده   و سعدیک، تو مبارک  و پروردگارم
پـس مـرا . مـن پروردگـار تـو  و شدم یا محمد، تو بندۀ من هستی

 بر من توکل کن که تو نور مـن هسـتی درمیـان بنـدگانم  و بپرست
بـرای . حجـِت مـن بـر آفریـدگانم  و خلقمسوی  فرستادۀ من به  و

که با تـو  برای کسی  و که از تو پیروی کنند، بهشتم را آفریدم کسانی
برای اوصیای تو کرامتم را واجب   و مخالفت کنند، آتشم را آفریدم

                                                 
 .٢۵۶ – ٢۵۴، ص١ ، جتمام النعمة کمال الدین و،  علی صدوق، محمدبن. 1
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پروردگارا، : من گفتم. برای شیعیان تو ثوابم را واجب کردم  و کردم
محمـد، اوصـیای تـو ای : انـد؟ نـدا داده شـدم اوصیای من کیان

که  حالی پس من نگاه کردم در. شدگان بر ساق عرش هستند نوشته
در هـر نـور   و مقابل پرورگارم بودم به ساق عرش دوازده نور دیـدم

سطر سبزرنگی که بر آن نام هر وصی از اوصیای من نوشـته شـده 
. آخرین آنان مهدی از امـت مـن  و طالب ابی بن اول آنان علی. بود
یـا : اند؟ نـدا داده شـدم از من دگارا، اینان اوصیای پسپرور: گفتم

از تـو بـر  حجـِج پـس  و محمد، اینان اولیا، دوستان، برگزیـدگان،
بهتـرین   و خلفای تـو هسـتند  و ایشان اوصیای تو  و خلقم هستند
جاللم، به ایشان دینم را آشکار   و قسم به عزت. از تو خلق من پس

وسـیلۀ  زمـین را بـه  و بـرم باال می وسیلۀ آنان ام را به کلمه  و کنم می
گـردانم  او را مالـک می  و کنم آخرین از ایشان از دشمنانم پاک می

ــین ــارق زم ــر مش ــارب آن  و ب ــی  و مغ ــا را مســخر او م  کنم باده
برم در اسـباِب  او را باال می  و کنم ِکشان را برای او ذلیل می گردن  و
امداد   و خودمکنم به لشگریان  او را یاری می  و ]برتری  و حکومت[

خلـق بـر توحیـدم   و ام تا دعوتم آشکار شود کنم توسط مالئکه می
روزگار را   و ایام  و دارم سپس حکومت او را مستدام می. اجتماع کنند

  .»گردانم تا روز قیامت دست می به میان اولیای خودم دست
  از طرفداران احمدالحسن به ایـن حـدیث اسـتناد کـرده یکی

  :گوید می و
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من  مهدّیینسوف تستمّر من بعده بقیادة ال ّی ان أّن دولة اإلمام المهدتقدم بی«
ّیته، وف : ّی عن اإلمام المهد - جّل جالله  - یقول الله  ّی ٰهذا الحدیث القدس یذّر

دِ "
ُ
 یُثمَّ َأل

َ
َداِوَلنَّ اْأل

ُ
ْولِ یْ اَم بَ یَّ َمنَّ ُمْلَکُه، وَأل

َ
لـك سـیدیم م یأ" اَمـةیَ ْوِم اْلقِ َیـِإَلی  یائِ یَ َن أ

ّیته، ویداول األّیام بینهم إلی یوم القیامة، فأولیاء  مهدّیینبال ّی اإلمام المهد من ذّر
ّیته ١عشر یون االثنیّ الله بعد الحّجة بن الحسن هم المهد   .٢»من ذّر

از ایشـان  پـس مهـدی قبًال بیان کردیم کـه دولـت امـام«
در  و از ذریۀ آن حضرت ادامه خواهـد داشـت مهدّیینرهبری  به
ــ ــامح ــارۀ ام ــد عزوجــل درب ــی، خداون ــدی دیث قدس  مه
روزگار را  و ایام و دهم سپس حکومت او را ادامه می: فرماید می

گردانم تا روز قیامت، یعنی  دست می به میان اولیای خودم دست
) انـد که از ذریۀ آن حضرت( مهدّیینبه  مهدی حکومت امام

. ود تـا قیامـتش دست می به ایام میان آنان دست و یابد ادامه می
گانـه  دوازده مهـدّیینالحسن،  بن از حجت الله پس بنابراین اولیاء

  .»از اوالد آن حضرت خواهد بود

  ویکم سند روایت بیست

بـن احمـد  بـن علـی هرچند سه نفر از راویان این حدیث، محمد
                                                 

  .صحیح است» االثنا عشر« گونه آمده و در مأخذ این. 1
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قاسـم  بـن محمـد  و عبدالله بخـاری، بن همدانی، ابوالفضل عباس
میـان نیامـده، روایـت  ر کتب رجال بـهاسمی از آنان د  و اند مهمل

 مهدّیینگونه داللتی بر  َحَسِب مضمونی صحیح است؛ اما هیچ به
  .ندارد، که به آن در بخش داللت روایت اشاره خواهیم کرد

  ویکم داللت روایت بیست

. که امامان دوازده نفرنـد در این روایت تصریح شده است به این
خـرین ایشـان حضـرت آ و طالـب ابـی بـن ها علـی اولین آن
از  در پایاِن این روایـت، آمـده اسـت کـه پـس و است مهدی
، حکومت برروی زمین تا روز قیامت بـا اولیـای مهدی امام

  .است الهی خواهد بود، که مقصود رجعت ائمۀ معصومین
عجیب است کـه چگونـه طرفـداران احمدالحسـن بـه ایـن 

اد ائمه تصـریح که در آن به تعد حالی کنند، در حدیث استناد می
ُلُهْم َعلِ «فرماید  می و شده وَّ

َ
بِ  یُّ أ

َ
ِتـ یُّ َطاِلٍب، وآِخـُرُهْم َمْهـدِ  یْبُن أ مَّ

ُ
! »یأ

 ، امیرمؤمنـاناز پیـامبر که اولین اوصـیای الهـی پـس این
اسـت یعنـی چـه؟ آیـا ایـن  ها حضـرت مهـدی آخرین آن و

مطلب، که نزد شیعه بدیهی نیز هست، با آمدن اوصیای دیگری 
  در تعارض نیست؟ مهدّیینا عنوان ب

اگــر بــه ابتــدای حــدیث دقــت کنــیم، خداونــد خطــاب بــه 
ْولِ «: فرماید می پیامبر

َ
ـائِ  یائِ َیـٰهـُؤالِء أ ِحبَّ

َ
ْصـفِ  یوأ

َ
 یوُحَجِجـ یائِ یَ وأ
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ــَدَك  ــا»َبْع ــدگان و دوســتان و ، یعنــی ایــن دوازده نفــر اولی  برگزی
ه خداونـد در پایـان آمـده اسـت کـ و از تو، اند بعد حجج من و

حکومت را میان اولیـای خـودم  مهدی از امام فرماید پس می
دهـد کـه  این نشـان می. گردانم تا روز قیامت دست می به دست

هـا  این اولیا همان اولیایی هستند کـه در ابتـدای حـدیث بـه آن
اگر مقصود از ایـن اولیـا کسـانی دیگـر غیـر ائمـۀ  و اشاره شده
ضـمن . شـد به آن اشاره می بودند، باید در روایت معصومین

صـراحت  که این برداشت مطـابق اسـت بـا روایـاتی کـه بـه این
 غسـل حسـین را امـام کـه امـام زمـان داللت دارد بر این

بـا ائمـۀ  از رحلت امام زمان حکومِت بعد و کند تکفین می و
  .کنند است که به دنیا رجعت می معصومین

معتقد نیستند که طرفداران احمدالحسن خودشان  جالب این
به روایات  است، چون باتوجه مهدّیینحکومت تا روز قیامت با 

اند منکر رجعت شوند؛ به همین  فراوان دربارۀ رجعت، نتوانسته
دانند؛ بنـابراین بـا ایـن  می مهدّییناز ُدوِر  جهت، رجعت را پس

 اعتقاد، ناچارند مقصود از اولیایی را که در حدیث آمـده اسـت
نیز ) کنند که رجعت می( بر ائمۀ معصومین عالوه بر مهدیین

که مقصود از اولیا  با چنین حملی وجهی برای این و حمل کنند،
 ن احمـداحـال طرفـدارهر هبدانیم نخواهد بود چون ب مهدّیینرا 
حکومـت تـا  و افتد که رجعت اتفاق می م بر اینما اتفاق داری و
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ـــا ائمـــ ـــوان  اســـت پـــس مـــی معصـــومین ۀقیامـــت ب ت
 شدن حکومت میان اولیا را حمل بر رجعت کـرد ستد به دست

سـؤالی کـه  و .بـدانیم مهـدّییننیازی نیست مقصـود از آن را  و
پاسخ خواهد ماند این است که در کجای این حدیث  جا بی این

شـدن  دسـت به که آنان مقصود از دستاست  مهدّیینسخن از 
کـه  حالی اند؟ در دانسته مهدّیین حکومت میان اولیا را خصوص

 شـواهد و گونه مشکلی برای حمـل آن بـر رجعـت نیسـت هیچ
  .قراین نیز بر آن موجود است و

  ودوم روایت بیست

الجعد  یعن سالم بن أب المالحمکتاب  ین بن المنادی فیأخرج أبو الحس«
کون ین سنًة، ثّم ین وعشرین سنًة، أو اثنیإحدی وعشر ّی کون المهدی: قال

کون آخـر مـن یصالٌح، أربع عشرة سنًة، ثّم هو دونه، وهو  و آخر من بعده،
  .١»نیبعده، وهو دونه، وهو صالٌح، تسع سن

الجعـد  ابی بن از سالم المالحمابوالحسین منادی در کتاب «
سـال خواهـد  ٢٢سـال یـا  ٢١مهدی : کند که گفت روایت می

تر از او در مدت  او کم و سپس دیگری بعداز او خواهد بود. بود
 وی چهـارده سـال خواهـد بـود. لح اسـتاو صـا و خواهد بود

                                                 
  .١٤٨، ص ١، ج العرف الوردی فی أخبار المهدیالدین،  سیوطی، جالل. 1
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او . تر اسـت او مدتش کم و سپس دیگری بعداز او خواهد بود و
  .»ُنه سال خواهد بود و نیز صالح است

  از طرفداران احمدالحسن به این حدیث متمسک شـده یکی
  :گوید می و

، وهـم ١أئّمـًة وحجـج ّی ٰهذا الخبر یؤّکد علـی أّن بعـد اإلمـام المهـد«
  .٢»کما بّینته الروایات المتکاثرةالمهدّیون، 

 مهـدی از امـام کـه پـس کند بر این این روایت تأکید می«
هسـتند؛  مهـدّیینآنـان  و هـایی خواهنـد بـود حجـت و امامان
  .»که روایات فراوانی این موضوع را تبیین کرده است چنان

  ودوم سند روایت بیست

یـک از  در هـیچ و سنت نقل شـده اوًال این حدیث در منابع اهل
 ثانیًا روایْت منسوب بـه پیـامبر. منابع شیعی نقل نشده است

الجعـد  ابـی سـخن سـالم و نیسـت کدام از معصومین هیچ و
نیـاز بـه  و است؛ بنابراین ضعف سندِی این روایت واضح است

  .توضیح ندارد
                                                 

  .صحیح است» حجًجا« گونه آمده و در مأخذ این. 1
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  ودوم داللت روایت بیست

 گونه داللتی بـر بر ضعف سندی که اشاره شد این نقل هیچ عالوه
کـه دو شـخص صـالح  فقط داللت دارد بـر ایـن  و ندارد مهدّیین
که این دو شـخص چـه  اما این  و خواهد بود مهدی  از امام پس

بر فرض که این   و کسانی هستند، نقل یادشده از آن ساکت است
 حسـین  نقْل روایت باشد، ممکن است اشاره به رجعت امـام

ام در روایـات داشته باشد که رجعت ایـن دو امـ امیرمؤمنان  و
خصوص تصریح شده است، برخالف دیگر  بر آن به  و بارز است

از قـائم خـروج  در روایات نیز آمده است کـه منتتصـْر پـس. ائمه
سـپس سـفاح، کـه   و اسـت حسـین  کند که مقصوْد امـام می

است، که در پاسخ به روایـت هفـدهم از  مقصود امیرمؤمنان
  .شبهۀ اول به این روایات اشاره کردیم

  وسوم روایت بیست
بِ «

َ
ِل َعْن أ اْفَتَرْضـُت َعَلـی : َقاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ : َقاَل  َعْبِد اللهِ  یَعِن اْلُمَفضَّ

ْسـَکْنُتُهْم َمَلُکـوتِ  یِعَبادِ 
َ
َبْحـُتُهْم ِجَنـانِ یَعَشَرَة َفَراِئَض، ِإَذا َعَرُفوَهـا أ

َ
، ی، َوأ

ُلَها َمْعِرَفتِ  وَّ
َ
انِ یأ ْصدِ یِإَلی َخْلقِ  یُة َرُسولِ ُة َمْعِرفَ یَ ، َوالثَّ ْقَراُر ِبِه، َوالتَّ ُق َلُه، ی، َواْإلِ

ْولِ 
َ
اِلَثُة َمْعِرَفُة أ ُهُم اْلُحَجُج َعَلی َخْلقِ  یائِ یَ َوالثَّ نَّ

َ
، ی، َمْن َواَالُهْم َفَقـْد َواَالِنـیَوأ

ْنَکـَرُهْم یَخْلقِ  َن یْ َوبَ  ینِ یْ َما بَ ی، َوُهُم اْلَعَلُم فِ یَوَمْن َعاَداُهْم َفَقْد َعاَدانِ 
َ
، َوَمـْن أ

ْصلَ 
َ
ـِذ ، یِه َعَذابِ یْ ، َوَضاَعْفُت َعلَ یُتُه َنارِ یْ أ ْشـَخاِص الَّ

َ
اِبَعُة َمْعِرَفُة اْأل َن یَوالرَّ

قِ 
ُ
اُم ِقْسـِط  یاِء ُقْدِس یَ ُموا ِمْن ِض یأ اِم یَوُهـْم ُقـوَّ ، َواْلَخاِمَسـُة َمْعِرَفـُة اْلُقـوَّ
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ْصدِ  اِدَسُة َمْعِرَفُة َعُدوِّ ُق َلُه یِبَفْضِلِهْم َوالتَّ َس، َوَما َکاَن ِمْن َذاِتـِه یِإْبلِ  یْم، َوالسَّ
ْمرِ 
َ
اِبَعُة َقُبوُل أ ْعَواِنِه، َوالسَّ

َ
ْصدِ  یَوأ اِمَنُة ِکْتَماُن ِسرِّ یُق ِلُرُسلِ یَوالتَّ َوِسرِّ  ی، َوالثَّ

ْولِ 
َ
اِسَعُة َتْعِظ یائِ یَ أ ْهـِل َصـْفَوتِ ی، َوالتَّ

َ
دُّ ِإَلـ َواْلَقُبـوُل  یُم أ َمـا یِهْم فِ یْ َعـْنُهْم َوالـرَّ

ی یاْخَتَلْفُتْم فِ  ْن یَ ِه، َحتَّ
َ
ـْرُح ِمْنُهْم، َواْلَعاِشَرُة أ ُخـوُه ِفـیَ ْخُرَج الشَّ

َ
 یُکوَن ُهـَو َوأ

نْ یالدِّ  ْدَخْلُتُهْم َمَلُکوتِ یَ ِن َوالدُّ
َ
، َوآَمْنـُتُهْم ِمـَن یا َشَرًعا َسَواًء، َفِإَذا َکاُنوا َکٰذِلَك أ

ْکَبِر َوَکاُنوا ِعْندِ الْ 
َ
  .١»َن ییِّ ِعلِّ  یفِ  یَفَزِع اْأل

خدای : کند که فرمود روایت می صادق  مفضل از امام«
فرماید من بر بندگانم َده فریضـه را واجـب کـردم  عزوجل می

 کنم که اگر آن را بشناسند، آنان را ساکن ملکـوت خـودم مـی
. ت من اسـتها شناخ اولیِن آن. بخشم بهشتم را به آنان می  و

تصـدیق   و اقرار بـه او  و سوی خلقم ام به دوم شناخت فرستاده
های بر خلقـم  که ایشان حجت این  و سوم شناخت اولیایم. او

هـرکس والیـت ایشـان را داشـته باشـد، والیـت مـرا . هستند
هرکس دشـمنی ایشـان را داشـته باشـد، مـرا دشـمن   و داشته
که انکار کند  کسی .خلقم  و اند نشانۀ میان من ایشان  و .داشته

عــذابم را بــر او   و چشــانم ایشــان را آتــش خــودم را بــه او می
از پرتِو نور �چهارم شناخت اشخاصی است که. کنم می دوچندان

                                                 
ر، ؛ مجلسی، محمـدباق٦٩، ص التمحیصبن سهیِل،  همام  بن اسکافی، محمد. 1
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عـدالت   و کنندگان بـه قسـط آنان قیام  و اند پا داشته شده قدسم به
تصـدیق   و کنندگان به برترِی ایشـان پنجم شناخت قیام. اند من

چـه از  آن  و ششـم شـناخت دشـمنم ابلـیس .برای آنان اسـت
تصـدیق   و هفتم پذیرش امرم. یارانش است  و حقیقِت خوِد او

نهـم تعظـیِم . اولیـایمسـرِّ  و من سرِّ هشتم کتمان . فرستادگانم
چـه را در آن  ارجـاع آن  و رد  و قبول از ایشان  و اهِل برگزیدگانم

ر کنید به ایشان تا شرح آن از جانـب ایشـان صـاد اختالف می
دنیا یکسـان   و در دین] اش دینی[برادِر   و که او دهم این  و .شود
 کنم گونه باشند، آنان را داخل ملکوتم می پس هرگاه این. باشند

در نــزد مــن در علیــین   و بخشــم از تــرس بــزرْگ ایمنــی می  و
  .»خواهند بود

  از طرفداران احمدالحسن به این روایـت اسـتناد نمـوده یکی
  :گوید می و

بعـد مقـام األئّمـة االثنـی  ییـأت مهـدّیینم أّن مقـام النا مّما تقّد فقد عرف«
عشــر  یلمقام األئّمـة االثنـ یالمقام التال ییأتون ف ١وکون المهدیون... عشر

اِبَعـُة َمْعِرَفـُة : "قولـه تعـالی ییعنی أّنهم المقصـودون بالفریضـة الرابعـة فـ َوالرَّ
ذِ  ْشَخاِص الَّ

َ
قِ یاْأل

ُ
؛ ألّنهم أفضـل الخلـق بعـد األئّمـة "یِء ُقْدِس ایَ ُموا ِمْن ِض یَن أ

                                                 
  .صحیح است» المهدیین« گونه آمده و در مأخذ این. 1



  تحليلي بر روايات مهديين   376

: وصـفه للکوفـة یقـول اإلمـام البـاقر فـ یعشر، وقد وصفوا بالقّوام ف یاالثن
  .١»"وفیها یکون قائمه والقّوام من بعده"

در درجـه،  مهـدّیینچه قبًال گذشت دانستیم که مقـام  از آن«
عناسـت کـه بدان م  این و ...گانه است از مقاِم اماماِن دوازده پس

شـناخت اشخاصـی "گویـد  مقصود از فریضۀ چهـارم، کـه می
 کنندگان آنان قیام و اند پا داشته شده از پرتو نور قدسم به است که
اند؛ چـون آنـان برتـرین خلـق  ، ایشان"اند عدالت من و به قسط

در  بـاقر در سـخن امـام و .هسـتند از ائمۀ معصومین پس
مسـجد  [=و در آن ": نـدا گونه توصـیف شـده توصیف کوفه این

  .»"قوام بعداز ایشان و خواهد بود قائم ایشان] کوفه

  وسوم سند روایت بیست

 ، که منبع این حدیث است، تردیدالتمحیصدر نویسندۀ کتاب 
بن هّمـام  بن محمد اختالف است که آیا شیخ ثقه ابوعلی علی و

بـن شـعبه، صـاحب  بن علـی محمد حسن اسکافی است یا ابی
روایـت دارای . هـردوی آنـان ثقـه هسـتند. ، استلالعقو تحف

عمر نیست، لکن در ابتدای این کتاب،  بن سلسلۀ سند تا مفضل
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ظاهر این اسـت کـه  و آمده است صادق سلسلۀ سند تا امام
بقیۀ روایات نیز با همان سلسلۀ سند است؛ لکن بحـث سـندی 
دربارۀ این روایـت اهمیـت چنـدانی نـدارد، چـون داللـت بـر 

  .طرفداران احمدالحسن نداردمقصود 

  وسوم داللت روایت بیست

که مـراد  در این و میان نیامده به مهدّییندر این روایت سخنی از 
واجِب چهارمی که در این روایـت آمـده چـه چیـز  و از فریضه

  :است، چند احتمال ممکن است مطرح باشد
 از ائمـۀ معصـومین مقصود از آنان کـه پـس: احتمال اول

کننـده بـه عـدالت الهـی،  قیـام و اند نور قدس الهی از و هستند
گونـه کـه ظـاهر  آن. اند شعیانی هستند که به درجۀ کمال رسیده

بـر » قـوام بالقسـط«اطـالق  و کند حدیث همین معنا را افاده می
مؤیـد ایـن برداشـت . نـدارد عصمت  و ایشان داللت بر امامت

  :بر شعیان است در این روایات» قوام«اطالق 
عْ  َعْن «

َ
ِبـ: َن َقاَل یَ َعْبِد اْلَمِلِك ْبِن أ

َ
َجْعَفـٍر، َفاْعَتَمـْدُت  یُقْمُت ِمْن ِعْنـِد أ

ْمَر وبِ : َما َلَك؟ َفُقْلُت : ُت، َفَقاَل یْ َفَبکَ  یدِ یَ َعَلی 
َ
ْدِرَك ٰهَذا اْأل

ُ
ْن أ
َ
ْرُجو أ

َ
 َی ُکْنُت أ

ةٌ  ُکْم : َفَقاَل . ُقوَّ نَّ َعـُدوَّ
َ
َما َتْرَضْوَن أ

َ
ْنـُتْم آِمُنـوَن ِفـْقُتـُل بَ یَ أ

َ
 یْعُضـُهْم َبْعًضـا وأ

ْعطِ ! وِتُکْم؟یُ بُ 
ُ
ُه َلْو َقْد َکاَن ٰذِلَك أ ْرَبعِ  َی ِإنَّ

َ
َة أ ُجُل ِمْنُکْم ُقوَّ َن َرُجًال، وُجِعَلْت یالرَّ
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ْرِض یُقُلوُبُکْم َکُزَبِر اْلَحدِ 
َ
اَم اْأل  ِد، َلْو ُقِذَف ِبَهـا اْلِجَبـاَل َلَقَلَعْتَهـا، وُکْنـُتْم ُقـوَّ

اَنَها   .١»وُخزَّ
. برخواسـتم از پـیش امـام بـاقر: اعین گوید بن عبدالملک«

امـام فرمـود . گریسـتم  و به دستانم تکیه کردم] هنگام برخواستن[
را ] بیـت دولـت اهل[= امید داشتم که این امر : چه شده؟ گفتم

آیـا بـه : امام فرمـود. قدرت هستم  و وقتی درک کنم که دارای قوت
برخـی   و انـد ید که دشمنان شما به جان هـم افتادهاین راضی نیست

سـر  هایتان در ایمنـی به شـما در خانـه  و کشـند برخی دیگر را می
برید؟ وقتی آن زمان برسد، به هریک از شما قدرت چهل مـرد  می

های آهن خواهد شد،  چون پاره های شما هم دل  و داده خواهد شد
شـما در آن   و نـدکاز جـای برها را  ها بزنند آن وهکها به  ه اگر با آنک

  .»دیداران آن باش نهیخز  و داران حکومت زمین عهده  و زمان قوام
 االمـر بـرای صـاحب رضا شده از امام و در دعای نقل

  :گونه آمده است این
ُهمَّ اْدَفْع َعْن َولِ « ِتَك َعَلی َخْلِقكیَك وَخلِ یِّ اللّٰ َنـا یْ َواْمـُنْن َعلَ ...  َفِتَك وُحجَّ
امِ  یَعِتِه، واْجَعْلَنا فِ ِبُمَتابَ  ْمِرهیِحْزِبِه اْلَقوَّ

َ
  .٢»َن ِبأ
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ــّی کــا، دفــاع یخــدا« ــر  و ات فــهیخل و ات ن از ول حجــت ب
مـا را از  و گـذار بـه پیـروی از وی، بر مـا منـت و ...دگانتیآفر

یعنـی در اعـتالی [حزب او قرار ده که قوامین به امر او هسـتند 
  .»]کنند امر او تالش می

واجب است نیز داللت بـر   و ناخت آنان فریضهکه ش و این
پادارنـدۀ  امامت ایشان ندارد، چون شناخِت مورِد پنجم، که به

کننـدۀ ایشـان هسـتند، نیـز در روایـت  تصـدیق  و فضایِل آنان
 کــه آنــان معصــوم فریضــه شــمرده شــده؛ درحــالی  و واجــب

  .االطاعه نیستند واجب  و
اوصیای الهِی غیراز  و مقصود از مورد سوْم انبیا: احتمال دوم

ــۀ معصــومین ــۀ  و اســت ائم ــارْم ائم ــورد چه مقصــود از م
همراه احتمالی دیگر، که بـه  این احتمال به. است معصومین

 مجلسـی عالمـهاعتقاد نگارنده قدری بعید است، در کـالم 
  :آمده است که از این قرار است بحارذیل این روایت در 

ن یالحجج الموجـود یابعة أّن األولی فن الثالثة والریکأّن الفرق ب: اٌن یب«
 یاألئّمة بعدهم، أو األولـی فـ یة فین، والثانیوالسبط یٍّ وقت الخطاب کعل

  .١»أئّمتنا یة فیالثان و اء،یاألوص و اءیسائر األنب
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چهارم ایـن اسـت کـه در  و گویا فرق میان مورد سوم: بیان«
هـای موجـود در وقـِت خطـاب اسـت،  اولی، مقصوْد حجـت

در دومی، مقصـوْد ائمـۀ  و دو سبط پیامبر و علی چون هم
دومـی  و اوصیا است و یا اولی در سایر انبیا و .از آنان است پس

  .»درمورد ائمۀ ما

  وچهارم روایت بیست

  ثم بـن عبـد الـرحٰمن،یـٌم، حّدثنا عبد الله بـن مـروان عـن الهیحّدثنا نع«
ًشا فخسـف یج ّی لمهدإلی ا ّی انیإذا بعث السف: قولیا یًّ من سمع عل یحّدثن

 ّی قـد خـرج المهـد: فـتهمیداء، وبلغ ٰذلك أهل الشـام، قـالوا لخلیبهم بالب
 ّی ر المهدیسیعة، ویه بالبیرسل إلیطاعته وإّال قتلناك، ف یعه، وادخل فیفبا

ه الخزائن، وتدخل العرب والعجم وأهل یت المقدس، وتنقل إلینزل بیحّتی 
قتـاٍل، حّتـی تبنـی المسـاجد  ریـطاعته مـن غ یرهم فیالحرب والروم وغ

تـه بأهـل یخـرج قبلـه رجـل مـن أهـل بیوة ومـا دونهـا، یّ نیبالقسطنط
مّثـل یقتـل ویة أشـهٍر یـف علـی عاتقـه ثمانیحمـل السـیالشـرق، و

  .١»موتیبلغه حّتی یت المقدس، فال یتوّجه إلی بیو
کـه از  عبدالرحمن گوید حـدیث کـرد مـرا کسـی بن هیثم«

                                                 
،  علـی متقـی  عالءالـدین، ؛ هندی٢١٦، ص ١، ج الفتنحّماد،  بن مروزی، نعیم. 1
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هرگـاه سـفیانی : فرمـود نـه میگو شنیده بـود کـه ایـن علی
سوی مهدی بفرستد، آن لشکر در سرزمین بیداء  لشکری را به

این مطلـب بـه اهـل شـام   و فروَرَود به زمین] به اعجاز الهی[
مهـدی خـروج کـرده اسـت بـا او : شان گویند برسد به خلیفه

خلیفـۀ . کشـیم تو را می ِاّال  و تحت فرمان او باش  و بیعت کن
و بـا او اعـالم بیعـت [فرستد  سوی او می به آنان بیعت خود را

المقـدس فـرود  کند تـا بـه بیـت مهدی حرکت می  و ]کند می
 عجـم  و عـرب  و یابـد سوی او انتقال می ها به خزینه  و آید می
غیـر آنـان بـدون جنـگ تسـلیم او   و اهـل روم  و اهل جنگ  و

تــر از آن،  پــایین  و ای کــه در قســطنطینیه گونــه شــوند؛ بــه می
همراه اهـل  بیتش به از او مردی از اهل قبل  و .کند می مساجد بنا

ــد مشــرق خــروج می ــر دوش   و کن ــاه ب شمشــیرش را هشــت م
المقدس  سوی بیت به  و می کند�قطع اعضا  و شدکُ  میگذارد،  می
  .»میرد جا می از رسیدن به آن قبل  و رود می

فـــردی از طرفـــداران احمدالحســـن ایـــن روایـــت را بـــر 
  :گوید می و استاحمدالحسن تطبیق داده 

ة اإلمـام ّیـمـن ذّر ) أحمـد(األّول  ّی ال نجد مصداًقا لٰهذا الرجل إّال المهد«
  .١»مهدّیینه وأّول الیّ ن، وأّنه وصیوصفه رسول الله بأّنه أّول المؤمن یاّلذ ّی المهد

                                                 
  .٧١، ص ٣١، روایت األربعون حدیًثا فی المهدیینالعقیلی، ناظم، . 1
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جــز مهــدِی اول  یــابیم بــه  مصــداقی بــرای ایــن شــخص نمی«
او را توصیف  برکه پیام مهدی  از ذریۀ امام) احمدالحسن  (=

  .»مهدّییناول   و او وصیِّ اوست  و که اوِل مؤمنان است کرده به این

  وچهارم سند روایت بیست

کنـد،  حماد نقل می ابن از فتن طاووس این روایت را سیدبن
. در منـابع شـیعی نقـل نشـده اسـت  و سنت است، که از اهل

حمـاد نیـز در کتـب رجـالِی شـیعه نـامی از وی  شخِص ابـن
ذهبـی . سـنت آمـده اسـت ، لکن در کتب رجالِی اهلنیست

  :گوید دربارۀ وی می
ة ابن الحارث بن همام بـن سـلمة بـن مالـٍك، یم بن حّماد بن معاوینع«

األعـور،  ّی الفرضـ ّی المـروز ّی اإلمام العّالمة الحافظ، أبو عبد الله الخزاع
  .١»فیصاحب التصان

بـن  لمهبـن سـ بـن همـام بن حارث بن معاویه بن حماد نعیم«
ا به ابوعبدالله خزاعی مـروزی، مکنّ  ،حافظ و مالک، امام عالمه

  .»صاحب تصانیف] چشم چپ[اعور  و فرضی
توثیق او را از برخی  و در ادامه، ذهبی تضعیف او را از برخی

                                                 
حال  یل شرحذ( ٦١١ - ٥٩٥، ص ١٠، ج سیر أعالم النبالءالدین،  شمسذهبی، . 1

  ).بن معاویه بن حّماد نعیم
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پـس ( فهبعضهم ضـعّ و قهفبعضهم وثّ «: گوید می و کند دیگر نقل می
ــرده ــق ک ــی او را توثی ــرده و برخ ــعیف ک ــی تض ــدا برخ  »).ن

: أقـول«: گویـد از نقـل ایـن روایـت می پس طاووس بن سید و
چنـین دیـدم ایـن  گویم من ایـن می( ه نظٌر یث، وفیت الحدیٰهکذا رأ

  »).در آن نظر است و حدیث را

  وچهارم داللت روایت بیست

استدالل به این نقل ازسـوی طرفـداران احمدالحسـن عجیـب 
لـت دارای هـم ازنظـر دال و است، چون هم ضعف سندی دارد

  .پردازیم ها می اشکال است، که ذیال به آن
در پایاِن روایت مورداستدالل، دربارۀ فردی کـه از ذریـۀ  اوالً 
گویند که وی  طرفداران احمدالحسن می و است مهدی امام

از  گونه آمـده اسـت کـه وی قبـل همان احمدالحسن است، این
چگونـه  بـا ایـن وصـف،. میرد المقدس برسد می که به بیت این

کـه طرفـداران  ممکن است وی احمدالحسـن باشـد، درحـالی
 کنــد احمدالحســن مــدعی هســتند وی بــا حضــرت بیعــت می

زنـده  مهدی تا هنگام رحلت امام و وزیر آن حضرت است و
بعــداز امــام نیــز جانشــین آن حضــرت خواهــد بــود؟  و اســت

گونه توضیحی  کننده به این نقل، در کتاب خودش هیچ استدالل
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ۀ پایان این روایت نـداده کـه چگونـه مقصـود از ایـن فـرد دربار
 شدن بـه امـام از ملحق که وی قبل احمدالحسن است؛ درحالی

  .رود المقدس از دنیا می از ورود به بیت قبل و
گونه داللتی بر امامـت ایـن فـرد کـه از  این روایت هیچ ثانیاً 
 کنـد نـدارد از ایشان خروج می قبل و بیِت آن حضرت است اهل
تنها حاکی از این است که فردی از خاندان آن حضـرت، کـه  و

همراه اهل مشرق خـروج  ممکن است یکی از سادات باشد، به
از دیدار بـا  قبل و کند المقدس حرکت می سوی بیت به و کند می

  .رود امام از دنیا می
بیـِت آن حضـرت اسـت آمـده  دربارۀ فردی که از اهـل ثالثاً 

» مثلـه«که  کند؛ درحالی ُمثله می و شدکُ  یعنی می» لیمّثـو یقتل«
در ـ گـوش  و پـا و چـون دسـت هـمـ یعنی بریدن اعضای بدن 

آمده است که آن  در روایتی از امیرمؤمنان و شرع حرام است
 حسـن ملجم، خطـاب بـه امـام از ضربت ابن حضرت، پس

  :فرمایند می
َنا ِمتُّ ِمْن َضـْرَبِتِه ٰهـاْنُظُروا ِإذَ «

َ
ُلـوا َو  ،ِرُبوُه َضـْرَبًة ِبَضـْرَبةٍ ِذِه َفاْضـا أ َال ُتَمثِّ

ُجِل  ِه  یَفِإنِّ   ؛ِبالرَّ   .١»"َلْو ِباْلَکْلِب اْلَعُقورَو  اْلُمْثَلةَ َو  اُکْم یَّ إِ " :ُقوُل یَ َسِمْعُت َرُسوَل اللَّ
                                                 

  .٤٢٢، ص البالغة نهجسید رضی، . 1
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بنگرید اگر مـن براثـر ایـن ضـربت ُمـردم، او را تنهـا یـک «
 رسـول خـدااو را ُمثله نکنیـد، چـون مـن از  و ضربت بزنید
بـه سـِگ  فرمود بپرهیزید از ُمثله، هرچنـد نسـبت شنیدم که می

  .»آزاردهنده باشد و گازگیرنده
  



  
  
  
  



  نتیجه
  

 حصر امامان در دوازده نفر، از بدیهیات شیعۀ اثناعشـری اسـت
به همین جهت، شیعیان بـا عنـوان شـیعۀ اثناعشـری شـناخته  و

کـه بـر ایـن  پشتوانۀ این بداهت صدها روایت اسـت. شوند می
جاکه انحصار ائمه در دوازده نفـر از  ازآن و .مطلب داللت دارد

بدیهیات است، روایاتی که ممکن است برداشِت دیگـری از آن 
ای توجیـه شـود کـه  گونـه موِهم خالف آن باشد، باید بـه و شود

  .محکمات روایات نباشد و مخالف با ضرورت شیعه
ان احمدالحســن ای کــه طرفــدار گونــه ، بــهمهــدّیینروایــات 
کنند، بـا روایـات رجعـت معـارض اسـت؛ چـون  برداشت می

 مهـدی که در زمـان امـام روایات رجعت تصریح دارد به این
 .افتد اتفاق می

را توجیـه کـرد بـه رجعـت ائمـۀ  مهـدّیینتـوان روایـات  می
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را شیعیانی بـزرگ دانسـت  مهدّیینیا مقصود از  و معصومین
ای  جایگاه ویـژه بیت ت اهلیا رجع که در زمان امام زمان

 .شوند از کارگزاراِن آنان محسوب می و دارند

ا َبْعـَد «در روایات یکم تا روایت ششم، این عبارت آمده  ِإنَّ ِمنَّ
َحَد َعَشـَر َمْهدِ   َبْعَد اْلَقاِئِم «، یا »ایًّ َعَشَر َمْهدِ  ْی اْلَقاِئِم اْثنَ 

َ
کـه داللـت » ایًّ أ

اطـالِق  مهـدّیینر این روایـات، بـر د و ندارد مهدّیینبر امامت 
امام نشده است، بلکه در روایات دوم تصـریح شـده اسـت بـه 

برفـرض کـه  و از شـیعیان هسـتند و امام نیسـتند مهدّیینکه  این
حمل بر رجعـت  باشند، قابل ها ائمۀ معصومین مقصود از آن
 .ایشان است

ة مـن األئّمـ«در روایت هفتم تا شانزدهم، عباراتی از این قبیل 
القـّوام مـن «، »والة عهده واألئّمـة مـن ولـده«، »أئّمة مهدّیین«، »بعده
ّیتــه مــن األئّمــة الــوارثین«، »بعــده  ،»اثنــا عشـــر إماًمــا عــدالً «، »وذّر
ایـن روایـات، . وارد شده است» األوصیاء من عترته بعد قـائمهم« و

ــندی، دارای نســخه عالوه ــر ضــعف س ــف اســت ب  های مختل
بـه آن ـ که از اصـول دیـن اسـت ـ امامت را  توان موضوع  نمی و

 که داللت این روایات نیز روشن نیسـت ضمن این. اثبات نمود
 .توجیه است قابل و

آمـده » وعلـی الفاضـلین المهـدّیین«در روایت هفدهم عبـارت 
ــز عــالوه. اســت ــر ضــعف ســند، در برخــی  ایــن روایــت نی ب
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حمل  ابلق و آمده است» مهذبین» «مهدّیین«جای  هایش به نسخه
  .بر بزرگان شیعه است

اللیل اثنتا عشرة سـاعًة، والنهـار «در روایت هجدهم آمده است 
ال یکون األمـام إّال «گوید  در روایت نوزدهم می و »اثنتا عشرة ساعةً 

گونه داللتـی  ، که هیچ»یخرج علیه الحسین یوله عقٌب، إّال األمام اّلذ
تباع احمدالحسن ادعـا چه اَ  ندارد، بلکه بر خالِف آن مهدّیینبر 
 .کنند داللت دارد می

جعـل مکـان یف«گویـد  االحبـار می در روایت بیستم، که کعب
سنت نقل شده و، عـالوه  ، از منابع اهل»عشـر اثنا عشر مثلهم یاثن

 ، داللت آن نیز محل اشکال بـودبر عدم انتساب آن به پیامبر
 .حمل بر رجعت قابل و

 و«یکم، جملۀ  و در روایت بیست
َ
َداِوَلنَّ اْأل

ُ
ْولِ یْ اَم بَ یَّ َأل

َ
ْوِم یَ ِإَلی  یائِ یَ َن أ

ندارد، بلکه داللـت دارد بـر رجعـت  مهدّیینداللت بر » اَمةیَ اْلقِ 
 .ائمۀ معصومین

چهـارم، کـه  و بیسـت و سـوم، و دوم، بیسـت و روایات بیسـت
إحـدی  ّی کـون المهـدی«ها این جمالت آمـده بـود  ترتیب در آن به

اِبَعـُة «، »کون آخر من بعدهین سنًة، ثّم ین وعشریو اثنن سنًة، أیوعشر َوالرَّ
ذِ  ْشَخاِص الَّ

َ
قِ یَمْعِرَفُة اْأل

ُ
اُم ِقْسـطِ یاِء ُقْدِسـیَ ُموا ِمـْن ِضـیَن أ ، »ی، َوُهـْم ُقـوَّ

ف علی عاتقه یحمل السیته بأهل الشـرق، ویخرج قبله رجٌل من أهل بیو«
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بلغـه حّتـی یت المقـدس فـال یـتوّجـه إلـی بیمّثـل، ویقتل ویة أشهٍر یثمان
وجـه  هـیچ ، با توضیحی که ذیل روایـات گفتـه شـد، بـه»مـوتی

 .ندارند مهدّیینداللت بر 
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  .، چاپ اول )عملیۀ قم

مدرسـة اإلمـام : قیـتحق. صیالتمحـ. لیبـن سـه هّمـام   افی، محمد بنکاس .١٨
 .ق ١٤٠٤ل، چاپ او، مدرسة اإلمام المهدی: قم. المهدی

إصـدارات أنصـار . ذّرّیة القائم و نییالمهد یاألربعون حدیًثا ف. العقیلی، ناظم .١٩
 .ق ١٤٣٢، چاپ اول، ١٢٤، شمارۀ یاإلمام المهد

إصـدارات أنصـار اإلمـام . أحمد بـن الحسـن یالوص و الوصّیةـــــــــــــ  .٢٠
  .٥٩المهدی، شمارۀ 
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مؤسسـۀ : مشـهد. تیالب آل مؤسسۀ: قیتحق. الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا .٢١
 .ق ١٤٠٦ت، چاپ اول، یالب آل
محمـود   و بـر غفـاریکأ علی: تحقیـق. اختصـاص. د، محمد بـن محمـدیالمف .٢٢

  . ق ١٤١٣د، چاپ اول، یخ المفیة الشیأللف یالموتمر العالم: قم. محرمی زرندی
: مق. تیالب تحقیق مؤسسۀ آل. معرفة حجج الله علی العباد یف ارشادـــــــــــــ  .٢٣

 .ق ١٤١٣د، چاپ اول، یخ المفیة الشیأللف یالموتمر العالم
إصـدارات . تـاب والسـّنةکال یون فـیوالمهـد یالمهد. اءیانصاری زیدی، ض .٢٤

 .٣٨، شمارۀ یاإلمام المهد
نسـخۀ الکترونیکـِی موجـود در پایگـاه . األدّلـة جـامع . انصاری، ابو محمـد .٢٥

  .»انصار امام مهدی«اینترنتِی 
. مؤّسسة البعثـة: تحقیق. ر القرآنیتفس یالبرهان ف. مانیسل  بن  بحرانی، هاشم .٢٦

 .ق ١٤١٥ه، چاپ اول، یقات اإلسالمیشعبۀ التحق: قم
ر کـدار الف: بیـروت. البخـاری ح یصح. ل الجعفییاسماع بخاری، محمد بن  .٢٧

طبعٌة باألوفست عن طبعـة دار الطباعـة : مالحظات. عیالتوز و النشر و للطباعة
  .م ١٩٨١ -ق  ١٤٠١ .العامرة بإسطنبول

ن محمـودی، یالد اءیضـ: تحقیـق. ألصـول السـتة عشـرا. جمعی از محدثان .٢٨
ث، یمؤسسـۀ فرهنگـِی دار الحـد: قـم .غالمعلـی  مهدی و لی،یالله جل نعمت

  .ق ١٤٢٣چاپ اول، 
. الله سید محمود هاشمِی شاهرودی زیرنظر آیت. فرهنگ فقه .جمعی از محققان .٢٩

 .ش ١٣٨٧اسالمی، چاپ دوم، المعارف فقه  مؤسسۀ دائرة: قم
: قیـتحق. ةیـالصحاح، تاج اللغة وصحاح العرب. حّماد  بن ل یجوهری، اسماع .٣٠

 -ق  ١٤٠٧ن، چاپ چهارم، ییدار العلم للمال: روتیب. احمد عبدالغفور عطار
 ).م ١٩٥٦ -ق  ١٣٧٦چاپ اول، القاهرة، (م  ١٩٨٧

دالرحٰمن وسـف عبـی: قیتحق. علی الصحیحین کالمستدر. شابورییم نکحا .٣١
  .یالمرعشل

: روتیب. المعجزات و الهداة بالنصوص إثبات. حّر عاملی، محمد بن الحسن .٣٢
  .ق ١٤٢٥، چاپ اول،  یأعلم

  .هیچاپخانۀ علم.  ةیالطوسفوائدـــــــــــــ  .٣٣
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شـده در  چاپ( أصل محّمد بـن المثّنـی الحضــرمی. المثنی بن  حضرمی، محمد  .٣٤
 .ثیۀ فرهنگِی دار الحدمؤسس: قم). األصول الستة عشرمجموعۀ 

. المظّفر  مشتاق: تحقیق. مختصر البصائر. بن محّمد مان یبن سل حّلی، حسن  .٣٥
 .ق ١٤٢١مؤسسۀ نشر اسالمی، چاپ اول، : قم
. عشــر یالنّص علی األئّمة االثنـ یة األثر فیفاک. محمد  بن خّزاز رازی، علی  .٣٦

  . ق ١٤٠١دار، یب: قم. مریکوهکنی الیف الحسیعبداللط: تحقیق
  . ق ١٤١٩البالغ، : روتیب. بریکةالیهدا. حمدان  بن  نیبی، حسیخص .٣٧
 ب األرنـؤوطیشـع: قیـتحق. ر أعـالم النـبالءیسـ. عثمـان ذهبی، محمد بـن  .٣٨

 .م ١٩٩٣ -ق  ١٤١٣مؤسسة الرسالة، چاپ اول،: روتیب. ن األسدیحس و
ــدال .٣٩ ــزان االعت ـــ می ــق. ــــــــــــ ــاوی: تحقی ــی محمــد الجب ــروت . عل بی

 ق  ١٣٨٢رفة، چاپ اول،دارالمع
مؤسسـۀ اإلمـام : تحقیـق. الجـرائح و الخـرائج. اللـه هبـة  بن  راوندی، سعید  .٤٠

 .ق ١٤٠٩مؤسسۀ اإلمام المهدی، چاپ اول، : قم. المهدی
 .ق ١٤١٤هجرت، چاپ اول، : قم). صالح  یصبح( البالغة نهج. سید رضی .٤١
علـی ی یأبـ :قیـتحق. یأخبار المهد یف یالعرف الورد. نیالد وطی، جاللیس .٤٢

 .»المکتبة الشاملة«افزاِر  نرم. یضاویالب
مؤسسـۀ هیئـة : تحقیـق. بحٌث حول الرجعـة. محمد صادق صدر، محمد بن  .٤٣

  .ق ١٤٣١تبة البصائر، کدار م: بیروت. تراث السّید الشهید الصدر
  .ق ١٤١٨تابچی، چاپ ششم، ک: طهران. یأمال. صدوق، محمد بن علی .٤٤
ن، چاپ یجماعة المدرس: قم. بر غفاریکأ علی :تحقیق . خصالـــــــــــــ  .٤٥

   .ق ١٤٠٣اول، 
نشـر : طهـران. مهـدی الجـوردی: تحقیـق.  ون أخبار الرضـایعـــــــــــــ  .٤٦

   .ق ١٤٢٠، چاپ اول،  جهان
: تهـران. بـر غفـاریکأ علی: تحقیـق. تمام النعمة و نیمال الدکـــــــــــــ  .٤٧

  .ق ١٣٩٥، چاپ دوم،  ةیاسالم
دفتـر انتشـارات : قـم. بر غفـاریکأ علی: قیتحق. هیحضره الفقیمن ال ـــــــــــــ  .٤٨

  .ق ١٤١٣، چاپ دوم، )وابسته به جامعۀ مدسین حوزۀ عملیۀ قم(اسالمی 
: تحقیـق. فضـائل آل محّمـد یبصائر الدرجات ف. الحسن صفار، محمد بن  .٤٩
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اللـه المرعشـی النجفـی،  تیتـب آکم: قـم. باغی وچهک  بن عباس علی  محسن
  .ق ١٤٠٤م، چاپ دو

نسـخۀ الکترونیکـی، . دعوة أحمد الحسن بین الحـّق والباطـل. الحّق  طالب  .٥٠
  .ق ١٤٣٢

محمـدباقر : قیـتحق. علـی أهـل اللجـاج احتجـاج. علی طبرسی، احمد بن  .٥١
  .ق ١٤٠٣نشر المرتضی، چاپ اول، : مشهد. الخرسان

مؤسسـۀ : تحقیـق. إعـالم الـوری بـأعالم الهـدی. حسـن  طبرسی، فضل بن .٥٢
 .ق ١٤١٧، چاپ اول،  اء التراثیت إلحیالب مؤسسۀ آل: قم. تیالب آل
قســم : تحقیــق. اإلمامــة دالئل. ر بــن رســتمیــطبــری آملــی، محمــد بــن جر .٥٣

  .ق ١٤١٣البعثة، چاپ اول، : قم. مؤّسسة البعثة یة فیالدراسات اإلسالم
أحمد ناصـِح  علی و عّبادالله تهرانی: تحقیق. بةیالغ .الحسن طوسی، محمدبن .٥٤

 .ق ١٤١١ه، چاپ اول، یدارالمعارف إسالم: قم. نهاوندی
: تهـران. حسـن الموسـوی الخرسـان: قیـتحق. امکاألح بیتهذـــــــــــــ  .٥٥

 .ق ١٤٠٧چاپ چهارم، . هیتب إسالمکدارال
عة، یمؤسسة فقه الشـ: بیروت. سالح المتعّبد و مصباح المتهجدـــــــــــــ  .٥٦

 .ق ١٤١١چاپ اول، 
 .عة والسّنةین الشیون بکواة المشترالر. دیگران و نیزی، حسیعز .٥٧
موسسـة االعلمـی، چـاپ دوم، : بیروت. لسان المیزان. عسقالنی، ابن حجر، .٥٨

 .ق ١٣٨٢
: تحقیـق. جمعی از محدثان: مؤلف. األصول السّتة عشر. عصفری، ابوسعید .٥٩

مؤسسـۀ : قـم. مهـدی غالمعلـی و لـی،یالله جل نعمت و ن محمودییالد اءیض
  .ق ١٤٢٣اول، ث، چاپ یفرهنگی دار الحد

دارالمجتبی، : قم. حسن محرمی غالم: قیتحق. الرجعة إثبات. شاذان  بن فضل  .٦٠
 .ق ١٤٤٣چاپ اول، 

د علـی جمـال یس: قیتحق. القربی یع المودة لذوینابی. ابراهیم بن  قندوزی، سلیمان  .٦١
  .ق ١٤١٦داراألسوة للطباعة والنشر، چاپ اول، : تهران. نییاشرف الحس

: روتیـب. نیالـدرع الحصـ و نیالبلـد األمـ. علی عاملی ن ب م یفعمی، ابراهک .٦٢
  . ق ١٤١٨، چاپ اول،   مؤسسة األعلمی للمطبوعات
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دار : قـم). ةیـمـان الباقیجّنـة اإل و ةیالواق و جّنة األمان( مصباحـــــــــــــ  .٦٣
  .ق ١٤٠٥، چاپ دوم، )زاهدی(الرضی 

. محمد آخوندی و بر غفاریکأ علی: تحقیق. افیکنی، محمد بن یعقوب، یلک .٦٤
  .ق ١٤٠٧، چاپ چهارم،  هیتب إسالمکدارال: طهران

: المحّقـق. أحـوال الرجـال یمنتهی المقال فـ. لیاسماع  مازندرانی حائری، محمد بن .٦٥
  .ق ١٤١٦اء التراث، یت إلحیالب مؤسسۀ آل: قم. اء التراثیت إلحیالب مؤسسۀ آل

: قـم. محمـد رضـا مامقـانی: تحقیق. تنقیح المقال فی علم الرجال. عبدالله, مامقانی .٦٦
 .ق١٤٣١اء التراث، چاپ اول یت إلحیالب مؤسسۀ آل

: قیـتحق. األفعـال  و سـنن األقـوال یالعّمال فنز ک.  ن علییمّتقی هندی، عالءالد .٦٧
 .م ١٩٨٩ - ق  ١٤٠٩مؤسسة الرسالة، : لبنان. انییری حکخ بیالش

ـاربحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئّمـة . محمدباقر، مجلسی .٦٨ ). روتیـب - ط ( األطه
 .ق ١٤٠٣، چاپ دوم، یاء التراث العربیدار إح: بیروت. جمعی از محققان: تحقیق

رسـولی   هاشـم: تحقیق. شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول فـــــــــــــ  .٦٩
  .ق ١٤٠٤ه، چاپ دوم، یتب إسالمکدارال: طهران. محالتی

 ١٤١٤ر، کـدارالف: روتیب. ارکل زیسه: قیتحق. الفتن. حّماد بن  م یمروزی، نع .٧٠
  .م ١٩٩٣ -ق 

: قـم. طالـٍب  یبـن أبـ یة لإلمام علیإثبات الوص .نیالحس بن  مسعودی، علی  .٧١
   .ق ١٤٢٦ان، چاپ سوم، یأنصار

لإلمـام  یالمـؤتمر العـالم: مشـهد. ةیـالواقف. بیـاض محمد حبیناصری، ر .٧٢
 .ق ١٤٠٩الرضا، چاپ اول، 

وابسته به (مؤسسۀ نشر اسالمی : قم .النجاشی رجال .علی  بن نجاشی، احمد  .٧٣
  .ش ١٣٦٥، )جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

. بـر غفـاریکأ علی: تحقیق. بةیالغ. نبیز ابن ابی   میبن ابراه نعمانی، محمد  .٧٤
   .ق ١٣٩٧نشر الصدوق، چاپ اول، : طهران

ــی .٧٥ ــاهرودی، عل ــازی ش ــتدر. نم ــدکمس ــال الح ــم رج ــران.  ثیات عل : طه
  .ق ١٤١٤، ، چاپ اول  المؤّلف ابن

  .رکدارالف: روتیب. ح مسلمیصح. الحّجاج بن   شابوری، مسلمین .٧٦
محمد انصـاری : تحقیق. س هاللییق  بن م یتاب سلک. سیق بن   میهاللی، سل .٧٧

  .ق ١٤٠٥، چاپ اول،  الهادی: قم. نییزنجانی خوئ






