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 222تا صفحه  قسمت اول -جلد اول 

 سرآغاز

ر اند و بر اثهاى بیشتر مردم پریشان شده و از راه مذهب حقه امامیه منحرف گردیده در این روزگار ناهنجار اندیشه

اند و سخن آنها این است که بنا دیده نباید معتقد بود، با دادهتبلیغ پوچ دیگران ایمان و عقیده خود را از دست 

هاى مختلف و نشریات همه رنگ بصدها نادیده معتقد میشوند آنکه روز تا شب و شب تا روز در جرائد و روزنامه

 اند که باید آب را از سرچشمه پاک آن نوشید. شاید بتوان گفت اکنون بسیارى از مردم فهمیده

 

 چند موضوع مقدمه در

 آیندهه امید ب .1

از گذشتگان بما کمتر خبر رسیده است آنچه هم که از اخبار آنان نقل شده و در کتب ثبت شده کمتر حقیقت را 

 .نشان میدهد و بیشتر با اغراق و تصورات و افسانه آمیخته است

 ه اى میگذرانیده ولى در جریانستم و عادالنبشر در آغاز پیدایش در یک سطح متساوى قرار داشته و زندگانى بى

 تاریخ دچار انحراف گردیده و از حال عدالت خارج شده است 

این سابقه انحراف که بوجود آمده است چه از ناحیه معنوى و چه از ناحیه مادى بشر در تالش جبران بر آمده و 

 .همیشه متوجه آینده بوده است و امید بآینده داشته

ورات اى ناسخ دستل رفته است . از نظر مطالعه تاریخ ادیان بشرى هر دین و آئین آیندههمواره بشر رو بترقى و کما

ترى براى اداره و اصالح در نظر آورده است و از نظر قوانین و دستورات اجتماع پیشتر بوده و وضع بهتر و شایسته

از ام شامخى از رسالت بود بانسانى همیشه جامعه بشرى رو بترقى رفته است .حضرت عیسى بن مریم که داراى مق

هم در آخرین دوره رسالت خود حواریین و مخصوصان خود را با این جمله امیدوار کرد که من میروم و بعد از 

آید. مقصود از آن مطلق نجات بخش یا تسلى دهنده باشد یا آنکه مقصود خصوص من بارقلیط یا پارکلیتوس مى

للَّه پیغمبر عظیم الشأن اسالم است بهر حال بازهم رسالت خود را با امید احمد باشد که نام دیگرش محمّد بن عبد ا

 .بآینده ختم کرده است

 .آن را چنین شرح کرده است 151اسالم آمد و اصول آسایش بخشى براى بشر آورد که خود در سوره اعراف آیه 



اند در تورات و انجیل آنان شته یافتهرا از پیش نزد خود نو آنان که پیروى کنند از یک پیغمبر درس نخوانده که وی

را به خوش رفتارى وادارد و از بدکارى باز دارد و طیبات را بر آنها حالل کند و خبائث را بر آنها حرام سازد آن 

این هم باز مژده و امید بآینده  -بارهاى سنگین تکالیف گذشته را از دوش آنها بردارد و زنجیرهاى آنها را بگشاید

 .بوده است

 . امید به آینده در اسالم2

اسالم در دوران سادگى و صفاى خود بسیار وسائل راحتى براى بشر آورد ولى باز هم براى فوز نهائى در آیات 

 55بسیارى از قرآن مجید وعده آینده داده است و بشر را روى امید بآینده دلگرم کرده است مانند: سوره مائده آیه 

هر کس از شماها که از دین خود برگردد در آینده خداوند مردمى بیاورد که  میفرماید اى آنان که گرویدید

دوستشان دارد و دوستش دارند، بر مؤمنان فروتن باشند و بر کافران سرفراز، در راه خدا نبرد کنند و در باره خدا 

هد و خدا داراى کننده را بحساب نگیرند، این از فضل خدا است که بهر کس خواهد آن را بدسرزنش هیچ سرزنش

 .فضل بزرگى است

 این آیه نسبت به آینده اسالم یک پیش بینى مفصلى دارد که بدو قسمت بیان شده است:

پیدایش یک مردم با ایمان و مخلصى که براى تحکیم آئین اسالم مجاهده و فداکارى مینمایند و  -2ارتداد     -1

 کمک خدا با آنهاست .

عد از وفات پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم در حادثه بزرک در محیط اسالمى در تاریخ اسالم مسلم است که ب

 .پدید شد که بیکدیگر پیوست داشت

موضوع سقیفه بنى ساعده بود. علت عمده پیشرفت این بیعت دو چیز بود یکى نفاق انصار و دیگرى نفوذ یک  (1

ى گیرى و جوانى او نگراننبودند و از صراحت و سختدسته از مهاجرین که با پیشوائى على بن ابى طالب موافق 

داشتند، بیعت ابى بکر با دسیسه و زور و اضطراب انجام شد و آن محیط امن و آرام صادقانه زمان پیغمبر را در هم 

 .ریخت

این وضعیت مانند بمبى در مرکز اسالم ترکید و طوفانى در سراسر جزیرة العرب تازه مسلمان برانگیخت و غبار 

تردید و شبهه بر همه مردم نثار کرد و روح طغیان و دلبخواهى را در قبائل مختلفه بوجود آورد و سبب حادثه دوم 

 .شد

بعد از آنکه ابو بکر رسما بخالفت پیغمبر اسالم معرفى شد بیشتر قبائل اظهار مخالفت کردند و سر بشورش  (2

 برداشتند 

 تحلیل این واقعه:



ئل عرب که در غدیر خم و مواقع دیگر حضور پیغمبر اسالم بودند میدانستند که پیغمبر جمعى از هوشمندان قبا .1

 على را بخالفت خود انتخاب کرده و بعد از پیغمبر باید تابع او باشند و باین جهت از احکام او سرپیچى کردند 

ودند اساسا در صحت دین .از این پیش آمد جمع بسیارى که تازه مسلمان بودند و روى ظواهر باسالم گرویده ب2

اسالم بعنوان یک روش آسمانى و غیر قابل نقض تردید پیدا کردند زیرا دیدند خود یاران پیغمبر مانند ابو بکر و 

 .عمر بر خالف توصیه اکید خود پیغمبر از قشون اسامه گریختند و بر خالف دستور او على را کنار

هم از این اختالف و کشمکش که بسود یک دسته از مهاجرین پایان یافت در صدد برآمدند که در عالم جمعى  .3

 مسلمانى براى خود امتیازاتى بدست آوردند

گانه در مخالفت با وضع مرکزى مدینه هم آهنک بودند و مرکز هم همه اینها را متهم بارتداد همه این دستجات سه

 .قتل و غارت گرفت کرد و بیرحمانه همه را بباد

دلیل اینکه مفاد این آیه با آنکه عمومى است بر رده زمان ابو بکر تطبیق نمیشود اینست که آیه خطاب بعموم اهل 

 .. آورد کهایمان میفرماید اگر شما از دین برگردید در آینده دورى خدا مردمى مى

اى است که به پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله نازل شده است این آیه در سوره مائده است و سوره مائده آخرین سوره

و در حدود سال آخر عمر پیغمبر بوده و رده دوره ابو بکر در همان سال اول خالفت او بوده است و بیش از دو 

در آینده نزول این آیه واقع شده ولى مردمى که در برابر  سال در این میانه فاصله نیست و اگر چه باصطالح ارتداد

 آن قیام کردند همان مردم موجود در زمان نزول آیه بودند و همان اصحاب خود پیغمبر 

 1اما از نظر قسمت 

 ارتداد و برگشت از روش اسالم یا ارتجاع

رتجاعى در محیط اسالم پدیدار چون در تاریخ اسالم تامل شود هویدا است که از دوران خالفت عمر یک وضع ا

شده است، عمر طبق احوالى که از بدو اظهار مسلمانى او نقل شده است مردى احساسى و متهور و بی اندازه 

 عرب دوست و نژاد خواه بوده است.

عمر همیشه برترى نژاد عرب و احیاء آثار عربیت دوره جاهلى در خزینه دل او انباشته بوده و از اعمال دوران 

فت او بخوبى آشکار است و بیشتر قوانینى که در زمان خالفت خود اظهار داشت روى همین دو اساس بوده خال

 است و ما بچند نمونه از آن اشاره میکنیم:

 قانون تحریم متعه زن و متعه حج همه مسلمانان     -1

م با عادات جاهلیت و ملیت براى چه عمر با این صراحت دو حکم محکم اسالم را لغو کرد؟براى آنکه این دو حک

 دیرین عرب مخالفت داشت زیرا ارتباط مرد و زن در زمان جاهلیت بر سه گونه بود



  طبق که دائمى رسمى زناشوئى -1 

 ارتباط نامشروع و زنا که در دوران جاهلیت میان عرب شیوع داشته  -2

سر برد و این هر دو قسم در شریعت اسالم اتخاذ خدن که زنى رفیق مردى باشد و بدون قرار و دستورى با او ب -3

غدقن شد و چون زناشوئى رسمى و دائمى با همه تسهیالتى که شرع اسالم در باره آن بعمل آورد از نظر مقررات 

عرفى و مشکالت اجتماعى کافى برفع حاجت جامعه نبود شرع اسالم متعه را تشریع کرد که عبارت از قرار موقتى 

گرفتارى زناشوئى دائمى ندارد و این متعه زنان معمول عربهاى زمان جاهلیت نبوده و بر است با اجرت معینى و 

 .آمده استمزاج عمر گران مى

اساس مخالفت عمر با حج تمتع همان دلبستگى و عالقه او بموضوع آداب جاهلیت و سنن باستانى عرب بوده 

 است

نار دیوار خانه کعبه و بر اثر خرابى کعبه در موضوع تغییر سنک مقام ابراهیم است که محل اصلى آن ک -2

تعمیرات دوران پیش از اسالم بمحل کنونى منتقل شده بود و پیغمبردستور داد آن را بمحل اصلى بردند ولى در 

زمان خالفت عمر سیلى در خانه کعبه ریخت و خرابى پدید شد در موقع تعمیر عمر گفت کیست که محل سنک 

ند؟ کسى در این میان پیدا شد و آن را معرفى کرد و دستور داد آن سنک را بمقام کنونى مقام را در جاهلیت میدا

 او که محل دوران جاهلیت بود منتقل کردند.

دستوراتى که راجع بمحرومیت موالى تازه مسلمانان غیر عرب صادر کرد و آنها را از اغلب حقوق اجتماعى  -3

گواهى و شهادت محروم ساخت و تا آنجا در این موضوع  مانند امامت جماعت و قضاوت و تا برسد بحق

پافشارى کرد که میخواست حکمى صادر کند و دستور بدهد تمام عجمیانى که قدشان از پنج وجب بلندتر است 

 بکشند و منظورش این بود که نژاد آنان را معدوم کند و اثرى از آنان نماند.

 با پیدایش مردمى موصوف باین صفات وعده داده است را اسالمى ارتداد و ارتجاع این تدارک قرآن 

مؤمنان را عزیز دارند و کفار را خوار  -2او را دوست دارند و آنها را دوست داشته باشد  -1مردمى پدید آرد که 

در برابر حق و خداوند تحت تأثیر قرار نگیرند و از سرزنش  -5در راه حق مردانه پیکار کنند  -3و ذلیل کنند 

 .نهراسند

ن فرماید .چون مضموسوره نور آنها را بیشتر توضیح داده و وضع روشنترى در باره آنها بیان کرده مى 55و در آیه 

این آیه را با آیه پیش جمع کنیم این نتیجه بدست آید که آینده اسالم با مردمى اصالح و اداره خواهد شد که 

 داراى صفات زیر باشند.

 م آنها را دوست دارد.خدا را دوست دارند و خدا ه -1

 مؤمنان را عزیز دارند و کفار را خوار و ذلیل سازند. -2



 در راه حق مردانه پیکار کنند. -3

 در باره حق و خداوند تحت تأثیر قرار نگیرند و از سرزنش نهراسند. -5

 با ایمان باشند و همه کارهاى شایسته و نیک را انجام دهند. -5

 بر اساس زیر استوار گردد: و وضع محیط اسالم و مسلمانى

 جانشینان روى زمین باشند و حکومت زمین بدست آنها باشد و دیگرى نباشد که مزاحم آنها گردد. -1

پس از ترس و هراسى که  -3دینى که پسند خدا باشد با قدرت و تمکین خدا داده در محیط زمین اجرا کنند  -2

 اند امنیت و آسودگى یابند.داشته

 پرستى نداشته باشند.خدا را بیگانگى بپرستند و بهیچ وجه شرک و دوگانه -5

آنچه بیشتر در ضمن این فهرست باید مورد توجه باشد موضوع جانشینى در زمین، امنیت عمومى و خداپرستى 

 خالصانه است.

ن حال که این دو جانشینى در زمین یا بمعنى حکومت در زمین است یا سکونت در زمین بجاى دیگران و در عی

معنى بهم نزدیک است مفاد آن مژده بیک حکومت ایمانى بدون معارض و مزاحم و یا انحصار سکونت زمین باهل 

 ایمان و عمل صالح است.

با توجه باین موضوعات اکنون این وعده قرآنى و پیشگوئى صادقانه بصورت یک حکومت الهیه حقه در محیط 

شود و این حکومتى که قرآن تصویر کرده و نقشه کشى نموده و ین تقریر مىسرتاسر ایمان و مسلمانى روى زم

 بدون تردید آن را پیشگوئى کرده و وعده داده از آن جمهوریت فلسفى افالطون محکمتر و با معناتر است.

 اى نشست و این جمهوریت خود را در نقشه فکرى حکیمانه خود تنظیم کرد موقعىآن روز که افالطون در گوشه

بود که سراسر جهان زیر یوغ ستم امپراطوران بود ملتهاى مختلف بشرى در دره عمیق جهالت و نادانى سرگردان 

اى تصویر کرد و خود را بآن امیدوار ساخت و دردهاى بودند او در تحت تأثیر این مظالم یک اجتماع عادالنه

رى گعه بشرى بصورت خواب و خیالى جلوهدرونى خود را بدان تسکین داد.قرنها گذشت این تصورات او در جام

هاى فراوانى در جامعه بشرى خود میکرد ولى این امیدوارى او کم کم بمرحله عمل وارد شد و در آینده جمهورى

اى نیست که افالطون در فکر خود تصویر کرده است و آن را نمائى کرد و اگر چه اینها آن جمهورى حکیمانه

 ه ولى تکامل عقول بشرى روزى بدان جامعه عمل خواهد پوشید.محیط سعادت نوع بشر پنداشت

 شود؟وعده قرآن چگونه و کى عملى مى -5

 این وعده مثبت و اصالحى که قرآن مجید بیان کرده است را ما در دو قائمه آن را منظم کردیم:



قائمه وضع محیط در  -2ه قائمه رجال اصالح و اوصافى که قرآن براى آنها بیان کرده است در پنج عنوان گذشت -1

 تحت چهار عنوان که دنبال آن ذکر شد.

آیا میتوان در برابر نقاط انحراف و برگشت از سنن دین، تاریخى نشان داد که اسالم و مسلمین بحساب این نقشه 

اى تشکیل داده و یک محیط امن عمومى بوجود آورده باشند؟ اسالم در طول تاریخ گذشته قلمرو قرآنى جامعه

ود را بتدریج وسعت داده ولى در دائره وسعت خود دامنه اختالف هم وسیعتر شد و موجبات خوف و ناامنى خ

بیشترى فراهم گردید و تا کنون دنباله آن کشیده است و ما فهرستى از آن را بطریق اختصار بنظر خوانندگان محترم 

 میرسانیم:

 اللَّه علیه و آله و سلم. انقالب سقیفه بنى ساعده در روز وفات پیغمبر صلّى -1

بروز فتنه و فساد و انحراف از دستورات اسالم در دوره حکومت عثمان گسترش یافت تا آنجا که مسلمانان را  -2

 برانگیخت تا بمرکز اسالمى مدینه هجوم کردند و عثمان را کشتند و امنیت بکلى متزلزل شد .

ن و جنگهاى خونین جمل و صفین که در حقیقت شالوده هم دوران خالفت پر ماجراى چند ساله امیر المؤمنی -3

آهنگى ظاهرى عمومى مسلمانان را هم از هم پاشید و سپس حادثه خوارج تا آنجا کشید که در مسجد جامع کوفه 

 على علیه السالم شربت شهادت نوشید.

خون در شهرستانهاى  حکومت جبار معاویه که بعد از این اوضاع با قدرت شمشیر و آتش بر پا شد و سیل -5

مختلف اسالم روان کرد و آنقدر از مسلمانان را کشت که توانست یزید را بجاى خود بعنوان یک سلطان ارث بر 

 بمسلمانان تحمیل کند .

اکنون میرسیم بدوره انقالبات آخر حکومت بنى امیه و آتشى که در سراسر محیط اسالمى از خراسان تا مصر  -5

ها و ویرانیها، وحشتها و هراسها که با واژگونى حکومت بنى امیه اندکى فرونشست ن خونریزىبرافروخته گردید و آ

 و کشتارهاى خلفاى بنى عباس آغاز شد.

برهم ریختگى دوران حکومت هرون الرشید بعد از وفاتش اختالفات امین و مأمون و عرب و عجم و بار دیگر  -6

 جنک و ستیز از خراسان تا بغداد.

 بروز ملوک الطوائف در محیط اسالمى از افریقا تا حدود چین و زد و خورد و کشتار -1

 .عام قتل و ویرانى و خونریزى همه آن و اسالمى کشورهاى به حمله -8 

 وضع ملوک الطوائف اعقاب چنگیز و قیام تیمور لنگ. -11حمله به بغداد و زوال خالفت عباسى  -9

 پیش آمد جنک بین المللى و تسلط اجانب بر کشورهاى اسالمى. -12یعه و سنى خالفت عثمانى و جنگهاى ش -11



و اگر مالحظه مداخالت خصمانه بیگانگان و خصوص نیروهاى نصرانیت، را باین فهرست اضافه کنیم و جنگهاى 

 هاى اندلس را بحساب آوریم موضوع بسیار روشن است.صلیبى و گرفتارى

 چگونه صورت تحقق بخود میگیرد؟ پس این وعده صریح قرآنى چیست و

ما این پیشگوئى قرآن را در دو قسمت ارتداد و اصالح بخاطر خوانندگان میسپاریم و باتفاق آنان بمطالعه سنت و 

 گفتار پیغمبر میپردازیم . اکنون این دو قسمت را از احادیث متفق علیه اسالمى مورد مطالعه قرار میدهیم:

 ه بمضمون کم اختالفى میان مسلمین معروف و مشهور است و قطعى است.حدیث تفرقه اسالمى است ک -1

و اخبارى که همه فرق مسلمانان راجع بانحراف امت از سنن اسالمى بعد از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله 

یشامد پاند بسیار است و بسیار و از اندازه تواتر افزونست و پیشگوئى پیغمبر از این بمضمونهاى مختلف نقل کرده

 قطعى است.

میفرماید روى خود را بسوى دین حنیف بدار فطرت  31قرآن مجید اسالم را دین فطرت نامیده و در سوره روم آیه 

خدائى است که مردم را بر آن آفریده است دیگر گونى براى خلق خدا نیست، اینست دین قیم ولى بیشتر مردم 

 نمیدانند.

قرآن مجید اسالم را دین عدالت و احسان و شرافت توصیف کرده است .قرآن مجید اسالم را دین خرد و دانش 

معرفى کرده است لذا اسالم باید دوش بدوش پیشرفت اندامى و علمى و عقلى بشر پیش برود و هیچ توقف و 

رد از این رو اسالم و قرآن عقب ماندگى نداشته باشد و در ماهیت چنین دینى ارتجاع و برگشت موضوع ندا

انحراف از سنن ثابته و اساس پرورش اسالمى را ارتداد و ارتجاع وصف کرده است و طبعا ارتجاع مخالف با 

فطرت و عدالت و دانش است و هر چه این انحراف بیشتر شود ظلم و ستم و جور بیشتر گردد تا بجائى که سراسر 

نده تاریک را پیش بینى کرده و دنبال آن یک اصالح عمومى و عمیق و نهائى زمین را فرا گیرد .پیغمبر اسالم این آی

وعده داده است که جهان سراسر ستم و جهان سراسر جور و ناحق بواسطه قیام یک شخصیت الهى پر از عدل و 

ما ال کشود و این دو پیش بینى بسیار پر معنا در ضمن جمله کوتاهى ادا شده است که: یملؤها قسطا و عدداد مى

ملئت ظلما و جورا اکنون ما اخبارى را که در نقل این جمله و موافقات دیگر از طرق مسلمانان مخالف امامیه نقل 

شده است یاد آور میشویم تا معلوم شود که این جمله بطور مسلم و یقینى از پیغمبر اسالم صادر گردیده است و 

مقدمه ابن خلدون را  52براى روشن شدن موضوع فصل موافق همان نوید و بشارت قرآنى است.در اصل کتاب 

که در موضوع ظهور فاطمى و قیام مهدى نوشته است عینا ترجمه نموده است که ما در این مختصر از آوردن آن 

 صرف نظر می کنیم.

مه اند و اینها همجموع احادیثى که در اصل کتاب ائمه حدیث در باره مهدى و خروجش در آخر الزمان نقل کرده

 مورد انتقادند جز اندک یا اندک از اندک آن.

 بیان عقیده متصوفه و شیعه نسبت به مهدى موعود



اند و همانا گفتار آنان راجع بمجاهده و ریاضت بوده است و آنچه از متقدمین از صوفیه بحثى در باره مهدى نداشته

از شیعه در صدر اول همان راجع  آید و سخن امامیه و رافضهآن از وجد روحى و حاالت معنویه بدست مى

بتفضیل على علیه السّالم بوده است و عقیده بامامت او و ادعاى وصیت پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم در باره 

خالفت او و تبرى از شیخین .طائفه اسماعیلیه از طوائف شیعه پدید آمد مدعى خدائى امام گردید بر اساس حلول 

اند بنوعى از تناسخ و یک دسته منتظر آمدن یک امامى هستند امامانى شدند که فوت کرده و دیگران مدعى رجعت

و دیگران منتظر برگشت امر خالفت به اهل بیت میباشند و استدالل کنند باحادیثى که  -«2»که موت او قطعى است 

 ما نقل کردیم در باره مهدى و باحادیث دیگر.

ف و شهود در میان آمد نسبت بعالم نامرئى و بسیارى از آنان بطور مطلق سپس در میان متأخرین صوفیه سخن کش

 معتقد بحلول و اتحاد شدند و با امامیه و رافضه در این عقیده متحد شدند. 

صوفیان باشد که برخى آنان در باره مهدى استدالل بکالم اهل نجوم کنند روى قرانات کواکب و این هم یکنوع از 

ر باب آینده در باره آن گفتگو خواهیم کرد .گویند چون روش معهود خدا برگشت امور است گوئیها است که دپیش

بوضعى که بوده بایست امر نبوت بوالیت امام عادل زنده گردد سپس خالفت او باشد و دنبالش ظاهر سازى و 

د بوضع اره کننگیرى عیان گردد با این ترتیب اشدجالگرى و فریب بجاى سلطنت پدید گردد و سپس کفر جهان

نبوت و خالفت دنبال آن و سلطنت بعد از خالفت که واقع شده و سه درجه بوده است و والیتى که این فاطمى 

دارد و دجالى بعد از او کنایه است از خروج دجال بعد از ظهور مهدى سپس برگشت بکفرى که پیش از نبوت 

 بوده است.

فته شده خاتم اولیاء است او پیغمبر نباشد همانا ولى است که روح و ولى منتظر قائم بامر اللَّه که محمّد مهدى گ

حبیبش او را مبعوث کند پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود عالم در میان قومش چون پیغمبر است در امتش و 

جرى صد هفرمود علماى امت من چون پیغمبران بنى اسرائیل باشند، از آغاز روز محمدى تا اندکى پیش از سنه پان

 نیم روز محمّدى مژده 

و اما آنچه مردم عوام و گول خور از نادانان ادعا کنند کسانى باشند که در این باره نه رجوع بعقل رهبرى دارند و 

نه علم سود بخشى آنها ظهور فاطمى را بدون حساب و در هر جایى تعیین میکنند بمجرد تقلید از شهرت ظهور 

 فاطمى است.

 ابن خلدون راجع بمهدى موعود بررسى گفتار -6

ابن خلدون نویسنده این فصل در مقدمه معروف تاریخ خود یکى از دانشمندان سنى و مالکى مذهب هشتم اسالمى 

بوده، مردى محدث و فقیه و در عصر خود بسیار روشن فکر و ایرادگیر و موشکاف و دیر باور بوده است ولى 

راهى براى انکار نداشته و موضوع را بسیار مسلم و ثابت میدانسته است راجع بموضوع ظهور مهدى در آخر الزمان 

از این رو آنچه را که از اخبار راجع باین موضوع بنظر خود مسلم میدانسته از کتب متفرقه اهل سنت جمع آورى 

غمبر را از پیکرده و این کتب غالبا در قرن سوم اسالمى تالیف شده است و راویان آن حد اکثر بچهار واسطه اخبار 



اند. و اخبارى که او نقل کرده با مضمون اخبار امامیه از جهات بسیارى موافق است و جز در چند اسالم نقل کرده

 مورد و جزئى اختالف ندارند و بلکه در بسیارى از تعبیرات یک لفظ دارند .

از نظر کشف و شهود منسوب ابن خلدون بعد از اعتراف بصحت اخبار وارده در موضوع ظهور مهدى و تأیید آن 

بصوفیان بنا بر مبادى فلسفه اجتماع خود در این موضوع نظریه اظهارداشته است و خواسته است مضمون این اخبار 

را باین نظریه خود منطبق سازد ولى باید متوجه بود که نه مبادى فلسفه اجتماعى که او تصور کرده صحیح است و 

لسفه اجتماعى او که سراسر مسائل مختلفه مقدمه را بر آن متکى کرده است دو نه نظریه تطبیقى او اما موضوع ف

 موضوع است.

اجتماع بشرى را بر اساس حکومت فردى پى ریزى کرده و از آن بنظام ملوکى تعبیر نموده و بعقیده خود آن را  -1

رى ون اساس اجتماع بشضرورى اجتماع بشرى تشخیص داده است . در برابر این روش حکومتى که بنظر ابن خلد

. حکومت اخالقى که خود ابن خلدون بدان اشاره کرده است 1است حکومتهاى دیگرى هم متصور و عملى است: 

 -. حکومت قانون2و از آن بمدینه فاضله تعبیر کرده و گویا منظور از جمهوریت افالطون این طرز حکومت است.

اساس تشکیالت انتخابى است که مردم باختیار خود وکیالن و که امروزه بسیار مورد گفتگوى مردم است و آن بر 

.حکومت مردم بر مردم که امروز در بیشتر 3نمایندگانى مورد اعتماد معین کنند تا مصالح آنها را در نظر بگیرند

. حکومت الهى که میتوان از آن بحکومت ایمان و عقیده تعبیر کرد و وضع این 5اجتماع بشرى حکمفرما است 

ها فرق دارد و نمونه آن بسیار در تاریخ بشرى کم است و طرز حکومت خود حکومت با همه اوضاع حکومتگونه 

 پیغمبر اسالم از این نوع بوده است. 

ابن خلدون با اینکه نسبت بدوره زندگانى خود که قرن هشتم اسالم و در دنباله قرون وسطى بوده بسیار روشن فکر 

الطبیعه معتقد بوده و بسیارى از مسائل تاریخ را هم بر این اساس حل کرده است و و دیر باور است ولى بما وراء 

اساس پیدایش اسالم و قیام پیغمبر و تا برسد به پیشرفتهاى سریع و محیر العقول اسالم بعد از زمان پیغمبر را امرى 

 خارق عادت شمرده. 

عه و حکومت شناخته و بدون آن اجتماع و ابن خلدون عصبیت را ریشه بقاء اجتماعات بشرى و نظام جام -2

حکومت بشرى را نامعقول دانسته است ظاهر تعبیر او اینست که یک خاندان ایلى و مقتدر باید قیام کند و حکومت 

و قدرتى بوجود آورد و در یک دوره معینى که شامل جوانی و پیرى است بگذراند و از میان برود و نوبت بدیگرى 

 رسد. 

اساس این دو مقدمه ناصحیح توجیه نامربوطى براى این همه اخبار ظهور مهدى نموده و ظهور  ابن خلدون بر

مهدى را توجیه کرده بر اجتماع قبائل سادات اطراف مدینه و حجاز و این قضاوت بسیار بعید و با مضمون بسیارى 

 دو چیز است: از خود این اخبار مخالف است . آنچه در اینجا بحساب ابن خلدون باید تذکر داد

ابن خلدون در مقام بحث از صحت این اخبار وارد انتقاد سند فرد فرد آنها شده و نظرى به مجموع اخبار  -1

نیفکنده با اینکه مالحظه مجموع این اخبار و نظر بمضمون مشترک همه آنها با اسقاط موارد اختالف موجب قطع 



نفر از خاندانش براى اصالح جهان خبر داده است گو اینکه در باین است که پیغمبر اسالم از ظهور مهدى بعنوان یک

 گیرى و انتقاد موجود باشد و این معناى خبر متواتر است .فرد فرد این اخبار جاى خرده

شود که تا قرن هشتم اسالمى هیچ پیش آمدى در تاریخ اسالم نبوده که بتوان از کالم ابن خلدون استفاده مى -2

اى بحساب آورد با آنکه در محیط زندگانى او شدههدى را بر آن تطبیق کرد و آن را امر واقعمضمون اخبار ظهور م

دولتى از سادات بنى فاطمه در تاریخ گذشته تشکیل شده بوده است و بسیار با عظمت و نیرومند بوده با این حال 

ل چنین حکومتى باشد یا آنکه تشکیاین خلدون بهیچ وجه احتمال نداده است که منظور از این اخبار وعده بتشکیل 

 آن در مفاد این اخبار تأثیرى کرده باشد. 

 توجهى به مدعیان مهدویت و مهدى تراشان -1

از اوائل قرن دوم اسالمى و اواخر حکومت بنى امیه سختى و فشار در محیط اسالمى عمومى شد و ظلم و ستم 

ان کم کم آن لذت و خوشى فتوحات اسالمى را از سر حکومت بنى امیه سراسر عالم اسالمى را فراگرفت مسلمان

اى که قرآن و پیغمبر در باره یک بدر کردند و بدرد سر حکام خود گرفتار شدند و در فکر چاره افتادند و از مژده

هاى پیغمبر اسالم دل خوش حکومت اسالمى عادالنه بآنها داده بود یاد آور شدند، و باین وعده قرآنى و مژده

د و از حکام ظاهر وقت جز ظلم و ستم و ناحق چیزى نمیدیدند یک مهدى موعود براى خود در نظر میداشتن

میگرفتند و عوام از راه اشتباه و جمعى از راه گمراه کردن مردم و استفاده از آنها کسى را بعنوان مهدى موعود 

 معرفى مى کردند و از این نظر طبقاتى تشکیل شده است:

 مت محمّد بن حنیفه معتقد شدند و او را مهدى موعود غائب در کوه رضوى پنداشتند.. کیسانیه که باما1

 . از جمعى عقیده بغیبت خود امیر المؤمنین نقل شده است.2

 . از جمعى عقیده بغیبت امام صادق علیه السّالم.3

 . از جمعى عقیده بغیبت اسماعیل بن جعفر الصادق 5

 عقیده بغیبت امام موسى کاظم علیه  . از جمعى که معروف بواقفیه هستند5

 در این جریان دو موضوع دیگر هم پدیدار شد که عبارت از:

 . سوء استفاده شیادان و ریاست طلبان باشد 1

و این گونه مدعیان در گوشه و کنار فراوان بودند و در مشرق زمین هم که در دسترس اطالعات ابن خلدون نبوده 

 ها بر چیده شده.ها باز شده و دستگاه آناند و بزودى مشت آناست کسانى مدعى این مقام شده

 . در مدعیان مهدویت و مهدى تراشان قرون اولیه اسالم و مدعیان مهدویت در محیط2



 ترکیب نقشه اصالح کتاب و سنت در تجدید حکومت اسالمى -8

اى بامت هاى موافق و مشترک قطعى است که پیغمبر اسالم چنین مژدهاتفاق روایات فریقین نسبت باین مضمون

خود داده است و اکنون صورت مشترک را ضمیمه مینمائیم بآن وعده قرآنى زیرا در حقیقت این بیانات پیغمبر و 

آن و آید که قررفته این نتیجه بدست مى مضامین وارده در سنت شرح و توضیح همان نقشه قرآنى است و روى هم

 اند که برنامه آن در این مواد خالصه شده.سنت هم آهنگ براى اسالم یک تجدید حکومتى پیش بینى کرده

مؤمنان را عزیز دارند و کفار را خوار  -2قرآن  -ها را دوست داردمردمى که خدا را دوست دارند و خدا هم آن -1

در باره حق و خداوند مردانه پیکار کنند و  -5قرآن.  -در باره حق مردانه پیکار کنند -3قرآن.  -و ذلیل سازند

با ایمان باشند و همه کارهاى نیک و شایسته را انجام  -5قرآن.  -تحت تأثیر قرار نگیرند و از سرزنش نهراسند

مهدى خوانند و در میان رکن و او را  -1سنت  -این مردم پیشوائى دارند از خاندان پیغمبر اسالم -6قرآن.  -دهند

 -نام او نام پیغمبر اسالم باشد و خدا بوسیله او در یک شب جهان را اصالح کند -8سنت  -مقام با او بیعت شود

قیام او در آخر الزمان و دوران نهائى اسالم باشد که  -11سنت -از نسل فاطمه زهرا دختر پیغمبر باشد -9سنت 

یاران او جانشینان روى زمین شوند و حکومت  -11سنت.  -شود و پایان پذیردبحکومت او جامعه اسالمى ختم 

دینى که پسند خدا باشد با قدرت و  -12قرآن.  -ها گرددزمین بدست آنها باشد و دیگرى نباشد که مزاحم آن

ودگى اند امنیت و آسپس از ترس و هراسى که داشته -13قرآن.  -تمکین خدا داده در محیط زمین اجراء کنند

ثروت  -15قرآن  -پرستى نداشته باشندخدا را بیگانگى بپرستند و بهیچ وجه شرک و دوگانه -15قرآن  -یابند

زمین پس از آنکه پر از ظلم و جور شده است پر از عدل و داد  -16سنت  -فراوان شود که از شماره بیرون رود

همه نباتات خود را برویاند و آسمان همه زمین  -11سنت.  -گردد و چهار پایان از درندگان آسوده شوند.

 سنت. -هاى خود را بیرون ریزد.زمین معادن و گنجینه -18سنت.  -هاى نافع و موسمى خود را ببارد.باران

 انتقاد از گفتار فخر رازى در تفسیر کبیر -9

 در تفسیر فخر رازى در شرح آیه گوید:

 مسأله چهارم اختالف دارند که این قوم کیانند؟

اى از صحابه نقل کرده است که آنان ابو بکر و اصحاب اویند زیرا که آنها با اهل رده قتال کردند، پس از عدهس

عایشه گفته است رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلم مرد و عرب مرتد شدند و نفاق منتشر گردید و بر پدرم 

 اى رسید که کوههاى بلند را خرد میکرد.حادثه

اند ایشان فرس باشند زیرا روایت شده است که چون از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم راجع باین هدیگران گفت

نژادانش سپس فرمود اگر دین در ثریا آویزان آیه پرسش شد دست خود را بشانه سلمان زد و فرمود این است و هم

 باشد مردانى از فارس بدان دست یابند.

 ه على علیه السّالم نازل شده بعد از نقل این اقوال نتائج زیرا را از این آیه گرفته استاند در بارقومى هم گفته



این آیه ادل دالئل است بر بطالن مذهب امامیه از روافض زیرا اگر على بعد از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله و  -1 

شد که خدا قومى آورده باشد تا بآنها نبرد سلم امام باشد چنانچه گویند ابو بکر و اصحابش مرتد باشند و الزم با

 کنند و چون چنین قومى نیاورده پس ابو بکر مرتد نبوده. تا آخر

واجب است که این آیه در باره ابو بکر نازل شده باشد زیرا مخصوص بمحاربه مرتدین است و او بود که با  -2

 مرتدان جنگید 

انصافى این امام مشککان باید در شگفت شد که در ضمن تفسیر قرآن مجید پایان گفتار تفسیر رازى انصافا از بى -

 تا این اندازه خالف گوئى روا دارد:

در پیش توضیح دادیم که کلمه سوف یأتى معنى استقبال دور میدهد یعنى خدا مدتى بعد از این مردمى پدید  -1

ه است و این آیه در آخر دوران رسول خدا نازل شده و تمام کسانى که در جنگهاى رده آرد بدین صفت که فرمود

ابو بکر شرکت کردند در آن تاریخ موجود بودند و حاضر و مخاطب باین آیه و چگونه ممکن است این آیه بر آنها 

 تطبیق شود.

نها دلیل بطالن قول امامیه و شیعیان اثنى دانند تچرا این آیه را در میان همه فرق شیعه که ابو بکر را باطل مى -2

عشریه گرفته و از دیگران صرف نظر کرده است با آنکه در زمان او اسماعیلیه و زندیه در نهایت کثرت و اشتهار 

 بودند

در آخر کالمش گفته است این آیه شامل خود پیغمبر نیست زیرا خود پیغمبر در زمان نزول آیه موجود بوده و  -3

کنندگان در جنگهاى رده زمان خالفت ابو بکر هم حاضر دم آینده خبر داده با آنکه ابو بکر و سائر شرکتآیه از مر

 اند. بوده

در اینجا گفته است که براى پیغمبر جنگ با مرتدان اتفاق نیفتاد با آنکه در صفحه گذشته در مسأله دوم که بعدا  -5

که اهل رده یازده فرقه بودند و سه فرقه از آنها در زمان خود از او نقل کردیم از صاحب کشاف روایت کرده است 

پیغمبر بودند و پیغمبر در برابر آنها قشون فرستاد و با آنها جنگید و این خود یک تناقض گوئى عجیب است با آنکه 

 اند که دروغگو کم حافظه استفاصله قابل توجهى در بین نیست و چه خوش گفته

 ال الدینعصر تألیف کتاب کم  -11 

یکى از جهات اهمیت اعتبار مالحظه عصریست که در آن تألیف شده زیرا مؤلف هر کتابى نوشته خود را بر اهل 

متولد شده است و در اواخر این قرن که پس  319عصر خود تقدیم میکند . شیخ صدوق در اوائل قرن سوم اسالم 

 351تالیف کرده و از کتابهاى دوران پس از است وفات کرده است و این کتاب را در اواخر عمر خود  381

 هجرى است و باید عصر تالیف این کتاب را از مترقى ترین اعصار علمى قرون اسالمى بشمار آورد.



توان گفت هر چه آثار علم و دانش در محیط اسالمى بوجود آمده است زائیده همین قرن چهارم در حقیقت مى

اند، قرن چهارم اند و از اساسى که در آن بوجود آمده استفاده کردهرا گرفتهاست و قرنهاى آینده نمره و بهره آن 

اسالمى قرن علم و فضیلت و استقالل کامل محیط پهناور اسالم بوده است که از جبال پیرنه در مرز فرانسه تا 

 حدود چین مرکزى وسعت داشته است.

 وفور رقابتهاى مذهبى در عصر تألیف کمال الدین -11

نهایت قرن سوم اسالمى را دوران تشکیل مذاهب و فرق اسالمى نامید، تا آخر این قرن که امام دوازدهم  میتوان

شیعه امامیه در مسند امامت متمکن گردیده و خود را از انظار عمومى پنهان و بوسیله نواب خاص ارشاد پیروان را 

 سائر فرق شیعه که نیرومندترین آنان فرقه اسماعیلیه انجام میداد عقیده شیعه امامیه تکمیل شده بود و در برابر آنها

ها اکثریت اسالمى سنى مذهب وجود داشت که خود بودند و سپس زیدیه صف کشیده بودند و در برابر همه این

هاى مستقل و نیم مستقل اطراف محیط پهناور اسالمى از جبال ها و حکومتفرق بسیارى تشکیل داده بودند. دولت

هاى سخت و دنباله دارى بوجود آورده بود که وم چین و افریقاى مرکزى بدیانت از جهات متعدد مبارزهپیرنه تا تخ

 شود:بدین شرح خالصه مى

 . یک مبارزه علمى میان دانشمندان فرق اسالمى چون معتزله و اشاعره و عدلیه و امامیه و مرجئه و... 1

 هاى اسالمى را پذیرفته بودند که همه عقیده. یک مبارزه ملى میان نژادهاى مختلف و متفاوتى 2

.یک مبارزه سیاسى شدید میان خالفت ظاهریه اسالم که در این تاریخ بعباسیان تعلق داشت با فاطمیین مصر که 3

 خود را از نژاد پیغمبر میدانستند و حکومت مقتدرى در افریقا برپا کرده بودند .

 تاب کمال الدینموقعیت علمى شهر نیشابور محل تالیف ک -12

هاى چندى قرار گرفته و جمعیت این شهر در قرن چهارم از بزرگترین شهرهاى ایران بوده است و مرکز حکومت

اند و دار العلم شرق عالم اسالمى بشمار میرفته است و در حدود همین تاریخ بوده بسیارى در آن سکونت داشته

اول دانشمندان متنوع عالم اسالمى آن قرون در آن تربیت است که دانشگاه نظامیه در آن تاسیس شده و طراز 

 اند .یافته

 []آغاز متن کتاب 

 []خطبه کتاب و شأن تألیف آن 

نیاز زنده و توانا و دانا و حکیم و ( بنام خداوند بخشاینده مهربان حمد از آن خداى یگانه یکتاى تنها است بى1) 

 که برتر است از صفات آفریدگان ... على و عظیم 



در این میانه یک شبى که در باره خانواده و فرزندان و برادران و زندگى پر نعمتى که در شهر رى باز گزاردم 

اندیشه میکردم بناگاه خواب بمن غلبه کرد، در خواب دیدم گویا در مکه ام و گرد خانه محترم خدا طواف میکنم و 

االسود آمده ام آن را میسایم و میبوسم و میگویم )امانتى ادیتها و میثاقى تعاهدته لتشهد لى  در دوره هفتم نزد حجر

درین وقت موالى خود قائم صاحب الزمان )ع( را دیدم که بر در خانه کعبه ایستاده من دلباخته و  -«2»بالموافات 

رونم را دانست بر او سالم دادم و پریشان خاطر باو نزدیک شدم آن حضرت از رخساره من بفراست خود را از د

( چرا در باره غیبت کتابى تألیف نمیکنى تا اندوه دلت را ببرد؟ عرضکردم یا ابن رسول 1بمن جواب داد و فرمود )

ام، فرمود آنها بدین روش مطلوب نیستند که من دستور آن را میدهم اکنون اللَّه در باره غیبت چیزهائى تالیف کرده

باره غیبت تالیف کن و غیبت پیغمبران را در آن درج کن سپس آن حضرت صلوات اللَّه علیه  مستقال کتابى در

رفت و من از خواب هراسان برخاستم و تا طلوع فجر بدعا و گریه و درد دل کردن و شکایت نمودن بدرگاه خدا 

وره ا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ إِلَیْهِ أُنِیبُ )سگذرانیدم و چون صبح کردم آغاز بتالیف این کتاب نمودم ... وَ ما تَوْفِیقِی إِلَّ

 (88هود آیه 

 []باب اول خالفت حقه الهیه 

 اثبات پیدایش خالفت حقه الهیه

و آنگاه که پروردگارت  -31خداى تبارک و تعالى در کتاب محکم خود فرماید در سوره بقره آیه  -( اما بعد2) 

خدا نخست خلیفه آفرید و سپس خلق  -«1»قا من در زمین خلیفه اى میگذارم الخ بهمه فرشتگان اعالم کرد که محق

جهان را و این خود دلیل است که حکمت وجود خلیفه پا برجاتر است از وجود مردم از این رو خدا بدان آغاز 

 رد .کرد زیرا که خداى سبحان حکیم است و حکمتدار کسى است که موضوع مهمتر را بر امر عمومى مقدم دا

ار و اگر گذدر عرف مردم اگر پادشاهى قائمقام ستمکارى بجاى خود مقرر کرد ظلم خلیفه دلیل است بر ظلم خلیفه 

گذار وى عادل است، از اینجا است که خالفت از طرف خدا مالزم مقام خلیفه عادل باشد دلیل شود که خلیفه

 عصمت است و خلیفه جز معصوم نشاید.

 حق و مقام اودر وجوب اطاعت خلیفه 

 ( چون خدا آدم را در زمین بخالفت خود برگزید بر اهل آسمانها طاعتش واجب شد تا چه2) 

رسد باهل زمین و چون خدا واجب دانست ایمان بفرشتگان خود را و بر فرشتگان واجب دانست سجده بر خلیفه 

 خدا را.

 نصب خلیفه با خدا است و باختیار مردم نیست



رک و تعالى بفرشتگان اعالم کرد که خلیفه در زمین مقرر میدارد آنها را گواه این موضوع چون خداى تبا   (1)

گرفت زیرا علم اساس گواهى است کسى که مدعى است خلیفه را مردم انتخاب میکنند بایست همه فرشتگان 

 حق گواه این انتخاب باشند و بحکم عادت شهادت در گواه بزرک براى کار بزرک است

 خالفت ائمه حق و حکمت امر بسجده بر آدمدفع شبهه 

اند مقصود از این خلیفه که در آیه مبارکه است همان مقام نبوتست، این درست نیست از ( بعضى گمان کرده2) 

هاى بر حقى انتخاب یک نظر و آن اینست که خداى عز و جل در قرآن وعده داده که از این امت اسالمى خلیفه

 کند و بگمارد 

 امت با توحید و سر عصمت امامان بر حقپیوست ام

دلیل باشد که سر توحید در آن  -وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً -گفتار خداى عز و جل که

 نهفته است چون بطور عموم ایراد شده. 

 هر آینه از شما ترس بیشترى دارند تا از خدا 

 د خالفت حقهشرح ماهیت و حدو

 خلیفه در کسى صادق آید که حائز مقام خلیفه گذار و شغل او باشد 

( چون یکى از صفات افعال 1ثابت شد که خلیفه معانى مختلفى دارد و باید فهمید که خلیفة اللَّه چه معنى میدهد، )

ه ر برگزیده خود را کالهى تعالى ذکره حق خواهى و انتقام براى دوستان خود است نسبت بدشمنانش باین اعتبا

مقام نبوت یا امامت دارد خلیفه خود خوانده است یعنى جانشین خدا در اجراى عدالت نه باین معنى که شریک 

 خداست در معبودیت. 

 ریاست عامه و خالفت در هر عصرى بانتخاب خدا است نه خلق

لِیفَةً یعنى نصب خلیفه را خدا بخود  کلمه جاعل در آیه وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی -1( 1)  جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَ

و هم وزن این کلمه در داللت بر صفت خاص بخدا  -«1»اختصاص داده بدلیل آنکه آن را با تنوین آورده است 

اک در إِنِّی خالِقٌ بَشَراً مِنْ طِینٍ همانا من بخصوص آفریننده بشرم از خ 11گفته دیگر او است )در سوره ص آیه 

اینجا هم کلمه خالق را با تنوین آورده و خود را بدان ستوده هر کس مدعى است که اختیار تعیین امام با او است 

شود زیرا این هر دو الزمست که از خاک بشر بیافریند چون این باطل است موضوع اختیار امام هم باطل مى

 موضوع را قرآن در یک سیاق تعلیم داده.

 خلیفه نافذ در هر عصرى یکى است و قابل تعدد نیست

 ( کلمه خلیفة در گفته خداى عز و جل اشاره است باینکه در هر عصرى ریاست و خالفت الهیه با یکى است .3) 



 اثبات لزوم امام بر حق در هر عصرى تا روز قیامت

قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ. خطاب را متوجه پیغمبر ساخت و فرمود پروردگار تو بفرشتگان ( چون خدا در آیه وَ إِذْ 2) 

خود چنین اعالم کرد این خود دلیل بسیار روشنى است بر اینکه خداى سبحان تا روز قیامت کار خالفت را بنفع 

 امت او ادامه خواهد داد .

 خلیفه الهى باید امین و پاکدل باشد

فته خداى عز و جل وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً اآلیة مقصد دیگرى است و و براى گ   (2)

آن اینست که خداى عز و جل بخالفت نمیگمارد مگر کسى را که پاکدل و امین باشد تا از خیانت بر کنار 

ارد بخالفت بر خلق خود اختیار کند نسبت بخلق اى را که وجدان پاکى ندباشد زیرا که اگر شخص آلوده

 خویش خیانتکار باشد. 

 سابقه غیبت امام علیه السّالم از بدو آفرینش

( در گفتار خداى عز و جل وَ إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَالئِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً دلیل نیرومندى است براى 3) 

( با این 1م براى آنکه چون خداى عز و جل اعالم بنصب خلیفه خود درروى زمین نمود )امام علیه السّال« 1»غیبت 

 مند بفرمانبرى آن خلیفه باشند. جمله تکلیفى بفرشتگان متوجه ساخت و آن اینست که باید عقیده

 سر فرمان مالئکه بسجود بر آدم

 آدم را بدین وسیله تعظیم نمود براى آنکه ( خداوند فرشتگان را بعبادت خویش واداشت بوسیله سجده بر آدم و1) 

وى را از چشم آنان پنهان داشت از این رو که خداى عز و جل همانا فرمانشان کرد بسجده بر آدم براى آنکه 

ارواح حجج الهى را در صلبش سپرده بود این سجده براى خدا پرستش بود و براى آدم فرمانبرى و براى آنچه در 

رام. ابلیس در این میان از روى حسد از سجده بر آدم سر باز زد زیرا ارواح حجج را خدا پشتش بود تعظیم و احت

 در صلب آدم نهاد و از صلب او دریغ کرد و بواسطه حسد و تمرد کافر شد. 

 دلیل بطالن قول انتخاب خلیفه باختیار مردم

ت که بطور حتم چون مالئکه بسجده بر ( یکدلیل روشن بر اینکه مقصود از اسماء در آیه اسماء ائمه است اینس2) 

آدم رهبرى شدند منظور این بود که عبادتى کرده باشند و باید در ضمن انجام این عبادت حد اکثر فضیلت و ثوابى 

( زیرا 1را که ممکن است در آن موضوع باشد درک کنند خواه باعتبار همان وقت سجده باشد یا اوقات دیگر )

 کمت افاضه الهیه نمیشود و حجت عمومى را دگرگون نمیسازد. اختالف اوقات سبب تغییر ح

 «1»در شبهه طائفه خطابیه و رد آن 

  



( صاحب کتاب در مقام اعتراض بر امامیه گفته این فرقه خطابیة هستند که براى جعفر بن محمد از طرف پدرش 1) 

مامان دیگرند و گمان دارند که با ادعاى امامت دارند طبق وراثت و وصیت و منتظر رجعت او هستند و مخالف ا

شما در امامت جعفر موافقند و در غیر او مخالفند من با اعتماد بخدا میگویم امامت بصرف موافقت و مخالفت 

دیگران درست نمیشود همانا بدلیل و برهان درست است خطابیه مردمى هستند غالى مذهب و میان غلو و امامیه 

 .هیچ ارتباطى نیست 

 از اعتراض صاحب کتاب زیدیهجواب دیگر 

( فرق دیگر اینست که اصحاب محمد بن جعفر و عبد اللَّه بن جعفر اقرار دارند باینکه حسین نص بر فرزند 2) 

خود على کرده و او نص بر فرزندش محمد )الباقر( و محمد نص بر فرزندش جعفر )الصادق( و دلیل ما بر اینکه 

گران همان دلیل آنها است بر اینکه حسین نص بر على نموده و بعد ذلک جعفر نص بر موسى نموده بشخصه نه دی

وقتى امام ظاهر باشد و شیعه نزد او رفت و آمد کنند حکمش ظاهر و معرفتش بدین روشن شود ما دریافتیم که 

و در کتابها اند حالل روایات بسیار و مشهور نقل کرده راویان اخبار و ناقالن آثار از امام موسى در مسائل حرام و

هاى امامت است و چون این اند و این از نشانه( و فضل آن حضرت آشکار شده و خاص و عام فهمیده1اند )نوشته

 و این واضح است بحمدهلل .نشانه در موسى است نه دیگرى دانستیم بعد از پدرش او امام است و نه برادرش 

 رد اعتراض صاحب کتاب و رد مذهب واقفه

اقفیه بر موسى علیه السالم مثل واقفیه بر امام صادق هستند ما که در موت هیچ کدام از گذشتگان ( و اما و2) 

حضور نداشتیم و موت آنها براى ما باخبار ثابت شده اگر کسى توقف بر یکى از آنها کرد گوئیم با ورود اخبار 

در جواب او میگویم اگر امامت براى  بموت همه چرا توقف بر دیگرى نکرده و در اینجا جوابى ندارد. بتوفیق خدا

 کثرت مدعیانش باطل باشد نبوت هم چنین است زیرا بسیارى بدروغ مدعى آن شدند.

قائلین بامامت او اختالف دارند و ضد یک دیگر  -1فرق میان کسانى که بامامت جعفر بن على قائلند اینست که 

نادان بوده و او خودش آمده از مادر امام حسن ارث بما آشکار شده که جعفر باحکام خداى عز و جل  -2گویند 

برد جعفر که این قدر مسأله نداند و جهل اند برادر با وجود مادر ارث نمىبرادر خواسته با اینکه پدرانش همه گفته

 خود را ظاهر سازد چگونه امام باشد .

 اعتراض دیگر از صاحب کتاب اشهاد و جواب آن

حض دعواى وراثت و وصیت بدون دلیل مورد اتفاق روا باشد باید در میان فرق ( سپس گوید اگر امامت بم2) 

شیعه حق با مغیریه باشد زیرا همه با آنها در امامت حسن بن على بن ابى طالب متفقند که او اصل امامت است از 

مت امام بعد ها با دیگران در امامت حسن بن على آنها در اماطرف پدرش بوراثت و وصیت و بعد از اتفاق آن

موافقت ندارند سپس صاحب کتاب گفته اگر این جائز باشد آن جائز است چیزى که نزد ما جائز نیست و جز قصد 

فایده دنباله کتاب را طوالنى کنم من با اعتماد بخدا در جواب میگویم اگر اثبات اند و موجبى ندارد که بىنیاورده



گردد و اول مذهب باطل مذهب زیدیه باشد زیرا دلیل آن مورد حق محتاج دلیل اتفاقى باشد هیچ حقى ثابت ن

 اتفاق نیست.

 اعتراض دیگر از صاحب کتاب اشهاد و جواب آن

( سپس صاحب کتاب گفته کسانى از عترت که داعى بخیر و آمر بمعروف و ناهى از منکر و مجاهد فی سببل 1) 

برابر نیستند آنان که نه دعوت بخیر کنند و نه حق جهاد را ادا اند با دیگران از عترت اند و اداى حق جهاد کردهاللَّه

کنند چنانچه خدا مجاهدین اهل کتاب و تارکین جهاد اهل کتاب را برابر ندانسته و اگر چه تارک آن فاضل و عابد 

 رباشد زیرا عبادت نافله است و جهاد فریضه الزمه است مانند فرائض دیگر شخص مجاهد با شمشیر برابر شمشی

اى که در آن ذکر جهاد شده قرائت کره و دنبالش دعا کرده گزیند سپس سورهرود و هراس را بر آسودگى برمىمى

و هیچ دلیلى نیاورده تا ما صحت دلیلش را بخواهیم یا باو اعتراض کنیم من با خواست کمک از خدا میگویم اگر 

امام حسن احق بامامت باشد زیرا امام حسن با  کثرت جهاد دلیل فضل و علم و امامت است باید امام حسین از

معاویه صلح کرد و امام حسین جهاد کرد تا کشته شد صاحب کتاب در اینجا چه میگوید و این اشکال را چطور 

 دفع میکند؟ 

 اعتراضى بر عقیده زیدیه

دهید از وضع امروزه امام خود مسائل حالل و حرام را میداند؟ وقتى گفتند آرى به ها گفت بما خبر ( باید بآن2) 

آنها گوئیم احکامى که خبر متواتر ندارد مانند شافعى و ابو حنیفه امثال آنها استنباط میکند یا از راه دیگر اگر گوید 

که از پیغمبر نشنیده با آن که نزد او همان روش آنها است باید گفت مردم چه احتیاجى بعلم امام شما دارند 

ها ( گوئیم غیر از علم آن1ها است )کتابهاى شافعى و ابو حنیفه در دست است، اگر گویند علم او غیر از علم آن

اند حکم هر چیزى طبق قضاوت عقل است اند و گفتهنصوصى است که جمعى از مشایخ معتزله استخراج کرده

نچه مذهب نظام و پیروان او است ولى مذهب امامیه اینست که همه احکام مگر خبر قطعى بر خالف آن باشد چنا

طبق نص است نه باین معنى که در همه جزئیات نص وارد باشد ولى باین معنى که کلیات احکام منصوص است و 

 شود. بدون احتیاج بقیاس و اجتهاد همه احکام فهمیده مى

 اعتراض دیگر از صاحب کتاب و جواب آن

ده جویان آنها را ستوصاحب کتاب گوید و چنانچه خدا عترت را مأمور کرده دعوت بخیر کنند و سبقت ( سپس2) 

اى آن کسانى که گرویدید  -فرمود 8ها را مأمور بعدالت کرده و در سوره مائده آیه و شهداء بر مردم ساخته و آن

ن تأویالتى کرده و آیاتى از قرآن آورده و بسیار بسیار براى خدا قیام کنید و گواهان عدالت باشید سپس دنبال آ

بدون دلیل مدعى شده که در باره عترت وارد شده سپس گفته خداى تعالى بر پیغمبرش )ص( ترک امر بمعروف و 

)و چون کسانى را دیدى که در  69 -68نهى از منکر را الزم کرد تا یارانى پیدا کند و فرمود در سوره انعام آیه 

فرماید شاید پرهیزکار شوند( پس کسانى که از سابقین بالخیرات و مجاهدین د تا آنجا که مىآیات ما خوض میکنن



فی اللَّه نباشند و از متقدمین واعظین بامر و نهى نیستند بواسطه آنکه یاورانى ندارند آنان ظالمین بانفسهم محسوب 

 ده است.شوند و همین بوده است روش ذرارى انبیاء سلف باز آیاتى از قرآن خوان

در جوابش باید گفت ما مسئول کسى نیستیم که در این اعتراض با او سخن گفته و گوئیم تو بما خبر بده از امام 

عترت که بدو معتقدى از کدام قسمى است که شمردى، اگر گوید از مجاهدین است باید باو گفت کیست و کجا 

 پیاده نظامش کجا است؟ است و با که جهاد کرده و کجا خروج کرده و سواره نظام و 

سپس باید باو و زیدیه گفت بما بگوئید اگر رسول خدا از دنیا رفته بود و نص در باره امیر المؤمنین )ع( صادر 

نکرده بود و مردم را بوى رهبرى نکرده و او را معین نکرده بود کار درستى کرده بود و تدبیر نیکو و جائزى بود یا 

گر بامامت عترت هم رهبرى نکرده بود کار جائزى بود؟ اگر تصدیق کنند گوئیم اگر نه؟ اگر تصدیق کنند گوئیم ا

دلیلى بر خلیفه پیغمبر نیست شما چه اعتراضى بمعتزله و مرجئه و خوارج دارید با اینکه جائز دانید نصى در میان 

 راى آن ندارند .نباشد و کار خالفت محول به شوراى اهل حل و عقد باشد و این اعتراضى است که جوابى ب

 یک سؤال دیگر در جواب زیدیه 

خبر متواتر از عترت و امت هر در حجت است و اگر خبر واحد عترت هم  -( مسأله دیگر به آنها گفته شود2) 

مانند خبر واحد سائر امت و است در باره یکى از عترت تعمد در دروغ و سهو و خطا رواست مانند یکى از سائر 

ام دین که نه خبر متواتر دارد و نه خبر واحد راه فهمش بعقیده شما اجتهاد است و تأویلى که امت و آنچه از احک

شما در استفاده آن حکم دارید قابل خطاء است مانند تاویل دیگران از امت در این صورت عترت چگونه حجت 

م حجت بدست آید گوئیم از اجماع امت هاگر صاحب کتاب گوید از اجماع عترت حجت بدست مى -باشد

 آید .مى

 سؤال دیگر از صاحب کتاب اشهاد

تر ( آیا در امامان بر حق بهتر از امیر المؤمنین میشناسى؟ اگر گوید نه باید گفت بعد از شرک و کفر کارى زشت1) 

و منکرى بزرگتر از کار اصحاب سقیفه هست؟ اگر گوید نه باو باید گفت تو بامر بمعروف و نهى از منکر و جهاد 

اناترى یا امیر المؤمنین بناچار گوید امیر المؤمنین )ع( باید گفت چرا امیر المؤمنین با آنها جهاد نکرد هر عذرى د

 بیاورید باید مانند آن را از امامیه بپذیرد. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (شیخ صدوق) کتاب کمال الدین و متام النعمةجلد اول ه خالص

  آخر + ضمائمتا  دوم قسمت –جلد اول 
 

 باب دوم در غیبت ادریس پیغمبر علیه السّالم 
 آغاز غیبتها غیبت مشهور ادریس پیغمبر است تا کار شیعیانش بجائى رسید که قوت آنها برید

و دیکتاتور آنان جمعى را کشت و دیگران را فقیر و هراسناک نمود، سپس ظهور کرد و بشیعیانش مژده فرج داد و 

قیام کند و انتقام کشد و آن نوح علیه السالم بود سپس خدا ادریس را باال برد و  بشارت داد که قائمى از فرزندانش

همیشه شیعه وى در انتظار قیام نوح بودند و در هر قرنى از پس قرن دیگر پشت در پشت بظلم و عذاب مذلت بار 

 ایشان بردبارى کردند تا نبوت نوح آشکار شد.

 

و آمد، در مسند خود نشسته و یارانش دور او حلقه بسته بودند، فرمود اى جبار من از طرف خدا رسول ادریس براى اداى رسالت پروردگارش نزد ا

محتاج و  اتوام او است که بتو میفرماید قانع نشدى که بنده مؤمن مرا بناحق کشتى تا آنکه زمینش را خالصه خود ساختى و خانواده و باز ماندگانش ر

 گرسنه کردى

د در آخرت از تو انتقام جویم و در دنیا سلطنت تو را براندازم و شهرت را ویران سازم و عزتت هال بعزت خودم سوگن

را بذلت بکشانم و گوشت این زنت را خوراک سگان نمایم آن زور گو گفت اى ادریس از نزد من بیرون رو، هرگز خود 

خبر داد: گفت تو از رسالت خداى  را بر من پیش نیندازى. سپس فرستاد زنش را خواست و ماجراى ادریس را باو

ادریس در هراس مباش من کس میفرستم ادریس را بکشد و رسالت خدایش باطل شود و آنچه براى تو پیام آورد بیهوده 

 گردد، گفت اقدام کن.

آن قریه دور شد و سحرگاه با  ، امروز چهل کبود چشم فرستاده بود که تو را بکشند، از این ده بگریز، ادریس همان روز با چند تن از یارانش از

را م پروردگار خود براز پرداخت عرض کرد پروردگارا مرا نزد این زورگو مبعوث کردى من پیغام تو را رسانیدم و او مرا تهدید بقتل کرده و اگر

 ان خود را بر او مجرى کنم واش بیرون شو و مرا با او واگذار بعزتم سوگند فرمبگیرد میکشد خدا باو وحى کرد از او دورى کن و از قریه
رد کآنچه را بوسیله تو باو پیغام دادم انجام دهم ادریس عرض کرد پروردگارا من درخواستى دارم خداى عز و جل فرمود بخواه بر آورده است عرض

اى ادریس در این صورت قریه  خواهش دارم بر این قریه و حومه و آنچه در آنست باران نفرستى تا من از تو درخواست کنم خداى عز و جل فرمود



شود و مردمش دچار سختى و گرسنگى میگردند ادریس عرضکرد اگر چه ویران شود و گرفتار سختى و گرسنگى شوند خداى عز و  -ویران مى

 جل فرمود آنچه خواستى بتو دادم و هرگز باران بآنها نفرستم تا تو خواهش کنى و من بوعده خود بحق وفا کنم.
 آورد هر روزالى کوه بلندى در میان غارى پناهنده شد و از مردم دور شد، خدا فرشته اى بر او گماشت که هر شام خوراکى برایش مىخود ادریس با

آورد خداى عز و جل در این میان سلطنت آن زورگو را گرفت و خودش کشته شد و شهرش ویران گردید روزه میگرفت و فرشته افطارى او را مى

خوراک سگان کرد بخاطر خشمى که براى آن مؤمن داشت، در آن شهر یک زورگوى دیگر پدیدار شد و گناهکار بود و پس از و گوشت زنش را 

روع شبیرون رفتن ادریس از آن شهر بیست سال بسر بردند که آسمان یک قطره باران بر آنها نبارید مردم دچار سختى شدند و حالشان ناگوار شد و 

اى دیگر وارد کنند و چون بیتاب شدند با هم برخورد کردند و گفتند این سختى و قحطى که میبینید بما روى داده براى کردند خواربار از شهره

 اینست که ادریس از پروردگارش خواسته

که آسمان بر ما نبارد تا او درخواست کند، ادریس از ما دورى جسته و جایش را نمیدانیم و خدا بما از وى مهربانتر 

هم یک قول شدند که بخدا بازگردند و دعا کنند و باو بنالند و از او بخواهند که آسمان بر آنها و حومه شهر است با 

ببارد بر خاکستر ایستادند و جبه سیاه پوشیدند و خاک بر سر ریختند و بسوى خدا با توبه نالیدند و گریه و زارى کردند، 

د توبه بدرگاه من بلند کردند و آمرزش خواستند و گریه و زارى خداى عز و جل بادریس وحى کرد که همشهریانت فریا

کردند و من خداى بخشاینده مهربانم، توبه میپذیرم و گناه میبخشم من بآنها رحم کردم و مانعى براى برآوردن 

ه اى ن بخوادرخواست باران ندارند مگر نظر تو که از من خواستى که از آسمان باران بآنها نبارم تا تو خواهش کنى اکنو

 ادریس تا بفریاد آنها برسم و از آسمان باران بر آنها ببارم

و از او  دزورگو را از گفته ادریس خبر کنید و بخواهید که خودش و با همه اهل شهر پاى برهنه نزد ادریس آیند همه آمدند با تواضع جلو او ایستادن

ان بآنها ببارد و شهر و نواحى آن را سیرآب کند، ادریس از خداى عز و جل خواهش خواهش کردند که از خداى عز و جل بخواهد که از آسمان بار

ید تا ها بارکرد تا آسمان بر آنها و شهرشان و اطراف آن ببارد یک ابرى بر سر آنها سایه انداخت و رعد و برق کرد و همان ساعت باران فراوانى بر آن

 رسیده بودند که اندوه آب در دل آنها افتادهاى خود نگمان کردند که غرق خواهند شد و بخانه
 باب سوم ذکر ظهور نوح بعد از آن بنبوت

.. امام صادق جعفر بن محمد علیهما السالم فرمود چون خداى تبارک و تعالى نبوت نوح علیه السالم را را آشکار کرد و 

شهر بزرک شد تا کار بیک سختى ناگوارى کشید که بر شیعه چرخید و شیعه یقین بفرج نمودند گرفتارى سخت شد و 

اى اوقات سه روز بیهوش افتاده بود و خون از گوشش مخالفان به نوح هجوم کردند و او را بسختى زدند تا پاره

روز میریخت تا بهوش آمد، این حادثه بعد از سیصد سال از بعثت او رخ داد که آن حضرت در میان این مدت شب و 

کرد رو برمیگردانیدند، پس آنها را دعوت میکرد و میگریختند، پنهانى دعوت میکرد اجابت نمیکردند آشکارا دعوت مى

 از سیصد سال در دل گرفت که بآنها نفرین کند

ر پس ان را سیصد سال دیگگفتند نفرین بر قوم خود را واپس انداز زیرا این نخست سطوتى است که خدا در زمین اظهار میکند فرمود نفرین بر آن

ها برگشت و همان کار دعوت را پیش گرفت و آنها هم همان کارها را کردند تا چون سیصد سال گذشت و از ایمان آنها نومید انداختم و بسوى آن

تند ما یک او سالم کردند و گف شد در هنگام ظهر براى نفرین به آنها نشسته بود که یک دسته از آسمان ششم بر او فرود آمدند و سه فرشته بودند بر

را  ادسته از آسمان ششم هستیم بامداد بیرون شدیم و نیمه روز نزد تو آمدیم سپس از او همان درخواست نمایندگان آسمان هفتم را نمودند و آنه

 ها ادامه دادبهمان پاسخ آنان پاسخ داد و بسوى قوم برگشت و بدعوت آن



ت تا سیصد سال دیگر گذشت که تتمه نهصد سال بود شیعه نزد وى آمدند و از دعایش جز گریز اثرى در آنها نداش

آنچه که از ازار عامه و سرکشان قوم میکشیدند بوى شکایت کردند و از او خواستند دعا کند تا فرج آید آنها را اجابت 

 تو را اجابت کردکرد و دعا کرد، جبرئیل علیه السالم فرمود آمد باو عرض کرد خداى تبارک و تعالى دعوت 

.. ابى عبد اللَّه الصادق )ع( فرماید پس از آنکه نوح از کشتى فرود آمد پنجاه سال زندگى کرد سپس جبرئیل بر آن 

حضرت نازل شد و عرض کرد اى نوح نبوت تو گذشت و روزگارت بسر رسید اسم اکبر و میراث نبوت و آثار علم 

سام تحویل بده زیرا من زمین را وانگذارم جز آنکه عالمى در آن باشد که  نبوتى که با تو است در نظر بگیر و به پسرت

کننده بسوى خود و راهنماى تا بعثت پیغمبر دیگر وسیله طاعت من و نجات مردم گردد و مردم را بدون حجت و دعوت

بوسیله او رهبرى  ام که براى هر قومى رهبرى باشد تا سعادتمندانراه من و عارف بامر من وانگذارم من حکم کرده

شوند و حجت بر اشقیاء تمام شود حضرت نوح اسم اکبر و میراث علم و آثار نبوت را بفرزندش سام داد ولى حام و 

 یافث علمى نداشتند که از آن بهره برند

ود که سرکشان ظاهر شوند و .. امام صادق فرمود چون وفات نوح رسید شیعه خود را طلبید و به آنها گفت بدانید که پس از من غیبتى خواهد ب

خداى عز و جل بیک قائمى از فرزندان من که نامش هود است و خوش سیما و سنگین و با وقار است و در شمائل و اخالق شبیه من است بشما 

دراز شد و دل بیشترشان دهد و با ظهور او دشمنان شما را هالک میکند و همیشه چشم بهود داشتند و انتظار ظهور او را میکشیدند تا مدت فرج مى

ف آن سودى که وصسخت شد و خداى تعالى ذکره بعد از نومیدى آنها پیغمبرش هود را ظاهر کرد و بگرفتارى آنان پایان داد و دشمنان را با باد بى

د تا ظهور صالح علیه فرماید بر هر چه گذشت آن را خاکستر کرد سپس غیبت واقع ش 24را کرده هالک کرد چنانچه در سوره و الذاریات آیه 

 السالم.
که از  تامام صادق جعفر بن محمد علیه السالم فرمود چون خداوند هود را مبعوث کرد بازماندگان اوالد سام باو ایمان آوردند و دیگران گفتند کیس

 سود هالک شدند و هود به آنها وصیت کرد و بظهور صالح مژده دادما نیرومندتر؟ باشد و با باد بى
 هارم ذکر غیبت صالح علیه السالمباب چ

 .. امام صادق علیه السالم فرمود صالح مدتى از میان قوم خود غیبت کرد روزى که غائب شد مردى
هایش سبک بود در میان مردان میانه باال و بهم پکیده بود و چون نزد قوم خود کامل، خوش اندام بود ریش انبوهى داشت و شکم خفته اى گونه

اهل شک و  -4منکران جدى که هرگز برنمیگشتند  -1یر شکل داده بود و او را نشناختند، قومش هنگام برگشت او سه دسته شده بودند برگشت تغی

اى که شک داشتند آغاز کرد و به آنها اظهار داشت که من صالح هستم او را تکذیب کردند و اهل ایمان و یقین صالح بدعوت آن دسته -3تردید 

و راندند و گفتند خدا از تو بیزار باد صالح به شکل تو نبود، فرمود سپس نزد منکران آمد سخن او را نشنیدند و بسختى از او دورى دشنام دادند 

ها گفت من صالح هستم، گفتند یک خبرى بما بگو که بفهمیم تو صالح هستى کردند سپس پیش دسته سوم رفت که اهل ایمان و یقین بودند و بآن

هاى قائم را بهم خبر دادیم و آورد، ما در میان خود نشانهنداریم که خداى تعالى آفریننده است هر کس را بهر شکل که خواهد در مىچون ما شکى 

 بررسى کردیم که وقتى آید معلوم باشد و صحت آن بوسیله یک خبر آسمانى بر ما محقق شود.

فتند راست گفتى ما هم همین موضوع را بررسى صالح گفت من همان صالح هستم که شتر را براى شما آوردم، گ

هائى داشت؟ گفت یک روز او آب را مینوشید و یک روز شما، گفتند ما بخدا و آنچه از او میکردیم آن شتر چه نشانه

فرماید بدرستى که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شد اهل یقین گفتند آوردى ایمان داریم، اینجا است که خدا مى

چه فرستاده شده ایمان داریم و و گفتند آنان که خود را بزرگ شمردند یعنى اهل شک و منکران ما بآن که شما  ما بدان

 ایمان آوردید کافر هستیم



 باب پنجم در غیبت ابراهیم علیه السالم
یرا خداى عز و جل اثر حضرت ابراهیم را از تر است از آن زغیبت ابراهیم خلیل الرحمن صلوات اللَّه علیه مانند غیبت قائم )ع( ما است بلکه عجیب

ا تهمان وقتى که در شکم مادر بود پنهان داشت تا خداى عز و جل بقدرت خود او را از شکم به پشت جابجا کرد سپس امر والدتش را پنهان داشت 

 وقتى مدت غیبت بسر آمد.
ها نظر نظر او کارى نمیکرد، شبى از شبها در ستارهن کنعان بود، نمرود بى.. امام صادق علیه السالم، فرمود پدر حضرت ابراهیم )ع( منجم نمرود ب

کرد و صبح گفت امشب وضع شگفت انگیزى دیدم، نمرود گفت چه بود، گفت نوازدى را در همین کشور خود دیدم که هالکت ما همه بدست او 

د که اند؟ گفت نه، در علم خود یافته بود، گفت زنها بدو آبستن شدهشود، نمرود از این خبر تعجب کراست و بهمین نزدیکى مادرش باو آبستن مى

سوزانند ولى درک نکرده بود که خداى تعالى او را نجات میدهد فرمود نمرود زنان را از مردان ممنوع کرد و همه زنها را در آن مولود را بآتش مى

 در همین میان پدر ابراهیم )ع(میان شهر بازداشت نمود تا مردى نتواند با زنى آمیزش کند فرمود 

با زنش مواقعه کرد و بدو آبستن شد و گمان برد که این همان مولود است فرستاد چند زن قابله را که هر چه در شکم 

ها بود تشخیص میدادند آورد و مادر ابراهیم را بازرسى کردند خداى تعالى آنچه را در رحم بود بپشت چسبانید و قابله

بینیم و چون مادر ابراهیم او را زائید پدرش میخواست او را پیش نمرود برد، زنش گفت در شکم او نمىگفتند ما چیزى 

نوزادت را نزد نمرود مبر که او را بکشد بگذار من او را بیکى از این غارها ببرم و آنجا بگذارم تا بمیرد و تو بدست خود 

برد و شیر داد و در آنجا گذاشت و در غار را با قطعه سنگى بست  ات را نکشته باشى، گفت او را ببر، او را در غارىبچه

و برگشت خداى عز و جل روزى او را در انگشت بزرگش نهاد و از آن شیر میمکید و در هر روز باندازه یک هفته و در 

 شدیک هفته باندازه یکماه و در یکماه باندازه یک سال بزرگ مى

را نهان میداشت و کار خود را زیر پرده داشت تا آنگاه که ظهور کرد و فرمان خداى تعالى ذکره را بگوش مردم  همیشه ابراهیم در پنهانى بود و خود

 آشکار کرد و خدا نیروى خود را در باره او آشکار ساخت سپس دوباره غائب شد و

وانید کناره کنم و پروردگار آن موقعى بود که پادشاه سرکش او را از شهر بیرون کرد و فرمود از شما و آنچه جز خدا میخ

فرماید چون از  24خود را بخوانم و امیدوارم بخواندن پروردگارم بدبخت نباشم، خداى عز و جل در سوره مریم آیه 

 آنها و آنچه جز خدا میپرستیدند کناره کرد ما اسحق و یعقوب را باو بخشیدیم

که على بود قرار دادیم، مقصود على بن ابى طالب )ع( و از رحمت خود بدانها بخشیدیم و براى آنها زبان راستگوئى 

است زیرا ابراهیم از خداى عز و جل خواسته بود که برایش در میان پسینیان زبان راستگوئى قرار دهد و خداى تبارک و 

ت تعالى براى او و اسحق و یعقوب زبان راستگوى على را قرار داد که قائم همان یازدهمین فرزند او است و او اس

مهدى که زمین را پر از عدل و داد کند چنانچه پر از جور و ظلم شده است و براى او یک غیبت و سرگردانى است که 

 در آن مردمانى گمراه شوند و دیگرانى هدایت یابند و این امر باشد چنانچه او آفریده شده است

برت گیرد بیک بیابانى از زمین گذشت و بناگاه دید مردى ایستاده نماز امام پنجم فرمود ابراهیم روزى بیرون رفت و بگردش شهرها پرداخت تا ع

اى از مو بتن دارد، ابراهیم علیه السالم نزد او ایستاد و از او در شگفت شد و منتظر بود از نماز فارغ میخواند آوازش تا آسمانها باال میرود و جامه

ختصر کن من حاجتى دارم، آن مرد نماز را کوتاه کرد و ابراهیم نشت باو گفت براى که شود و چون طول کشید او را با دست خود جنبانید و گفت م

ن منماز میخوانى؟ گفت براى معبود ابراهیم، گفت معبود ابراهیم کیست؟ گفت آنکه تو را و مرا آفریده ابراهیم فرمود وضع تو مرا خوش آمد و 

 منزلت کجا است که هر گاه خواستم از تو دیدن کنم و با تو مالقات بنمایم بدانم؟دوست دارم براى خاطر خداى عز و جل با تو برادر باشم 



اهیم رگفت منزلم پشت این آب نما است و اشاره بدریا کرد ولى مصالى من همین جا است و در اینجا مرا درک میکنى ان شاء اللَّه سپس آن مرد باب

ت چیست؟ فرمود یا تو دعا کن و من آمین گویم یا من دعا میکنم تو آمین بگو آن مرد گفت آیا حاجت دیگرى دارى؟ ابراهیم گفت آرى آن مرد گف

 گفت براى چه بدرگاه خدا دعا کنیم؟

کار آن مرد گفت نه ابراهیم فرمود براى چه؟ گفت چون مدت سه سال است که دعائى ابراهیم فرمود براى مؤمنین گنه

از خداى عز و جل خجلت میکشم که دعاى دیگرى بکنم تا بدانم که او بدرگاه خدا کردم و تاکنون اجابتى ندیدم و من 

 مرا اجابت کرده است

 باب ششم غیبت یوسف علیه السالم
یوسف و  کرده وغیبت یوسف مدت بیست سال بوده که در آن عطر نزده و سرمه نکشیده و بزنان نزدیک نشده تا آنکه خدا پریشانى یعقوب را رفع

اش را دور هم جمع کرده این مدت سه روز در چاه بود و چند سال در زندان بسر برد و باقى سالها را در ملک و و مادر و خاله برادران او را و پدر

 عزت بود، یوسف در مصر بود و یعقوب در فلسطین میان آنها نه روز مسافت بود و در دوران غیبت اوضاع مختلفى داشت.
س او را در چاه عمیقى افکندند و پس از آن ببهاى ناروائى او را فروختند سپس گرفتارى عشق زن عزیز مصر برادرانش اتفاق کردند او را بکشند، سپ

رد و کبراى او رخ داد و دنبال آن چند سال زندانى شد و بعد از آن سلطنت مصر بدست او افتاد و خداى تعالى ذکره وضع پراکنده او را جمع آورى 

 تأویل خوابش را باو نمود.
تعالى ذکره پس از دوره غیبت او را محققا ظاهر مینماید و بپسرانش میگفت براستى من از طرف خدا چیزى میدانم که شماها نمیدانید و  خداى

اگر  مخاندان و خویشانش در یاد یوسف و انتظار او ویرا غلط کار میدانستند تا آنگاه هم که بوى یوسف را شنید و فرمود من بوى یوسف را دریافت

 بغلط نسبت ندهید گفتند بخدا تو هنوز در بیراهه دیرین خود هستى و چون بشیر آمد که همان مرا
ا مپسرش یهودا بود و پیراهن یوسف را برویش انداخت و بینائى او برگشت فرمود آیا نگفتم بشما که براستى من از جانب خدا میدانم آنچه را ش

 نمیدانید.
کرده گوید شنیدم میفرمود آیا میدانى که پیراهن یوسف چه بود؟ گفتم نه فرمود چون آتش براى ابراهیم علیه  .. مفضل جعفى گویا از امام ششم نقل

ندید  ىالسالم افروخته شد جبرئیل )ع( براى او یک جامه بهشتى آورد باو پوشانید و بوسیله آن حرارت آتش او را زیان نرسانید و از سرما هم ضرر

را در بازو بندى نهاد باسحاق آویخت و اسحق بیعقوب آویخت و چون یوسف براى و بدنیا آمد آن را بوى آویخت  و چون مرگ ابراهیم رسید آن

 و در بازوى او بسته بود تا کارش بدان جا رسید که رسید و چون یوسف آن پیراهن را از میان آن بازو بند بیرون آورد یعقوب بوى آن را شنید

یوسف را میشنوم اگر مرا بغلط نسبت ندهید و آن این پیراهن بود که از بهشت آمده بود راوى گوید قربانت گردم اینست که فرمود براستى من بوى 

این پیراهن بکه رسید؟ فرمود باهلش سپس فرمود هر پیغمبرى علمى یا چیز دیگرى بارث برد همه بمحمد رسید و روایت شده که چون قائم ظهور 

عصاى موسى و خاتم سلیمان با او است و دلیل بر آنکه حضرت یعقوب میدانست یوسف زنده است و براى ابتالء  کند پیراهن یوسف را در بردارد و

 و آزمایش از وى غائب شد است اینست که:
زیزم عچون پسرانش از صحراى کنعان برگشتند و گریه میکردند بآنها فرمود فرزندانم چرا گریه میکنید و واى میگوئید و چه شده است که من  -1

 ا رامیوسف را در میان شما نمیبینم؟ گفتند پدر جان براستى ما رفتیم مسابقه کنیم و یوسف را بر سر بنه خود گذاشتیم گرگ او را خورد تو حرف 

باور ندارى اگر چه راستگو باشیم، این پیراهن او است که برایت آوردیم. گفت آن را بمن دهید باو دادند گرفت بصورت 

بیهوش شد چون بهوش آمد گفت فرزندانم مگر گمان شما این نیست که گرگ فرزند عزیزم یوسف را  خود انداخت و

شنوم و چرا پیراهن او درست است و دریده نیست گو اینکه پیراهن خورده؟ گفتند چرا گفت چرا بوى گوشت او را نمى

 از طرف پائین از تنش بیرون آمده باشد



ست یوسف زنده است و غائب است گفته او است که فرمود امید است خدا همه را بمن رساند و اینکه دلیل دیگر بر آنکه یعقوب میدان -4

بفرزندانش گفت اى فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجوى کنید و از رحمت خدا نومید نباشید از رحمت خدا نومید نباشند مگر مردم 

 فت بمن خبر ده که ارواح مردم را با هم قبضامام صادق فرمود که یعقوب بملک الموت گ -3کافر 

میکنى یا جدا یا جدا گفت جدا جدا فرمود روح یوسف را در ضمن ارواح ستاندى؟ عرضکرد نه. اینجا بود که بپسرانش 

 گفت بروید و از یوسف جستجو کنید

 راستى من میدانم آنچه شما نمیدانید و این هم دلیل استآنکه چون بشیر پیراهن یوسف بر روى او انداخت و بینا گردید فرمود من بشما نگفتم ب -2

 که میدانست یوسف زنده است و براى گرفتارى و آزمایش غائب شده.

 باب هفتم در غیبت موسى علیه السالم

خاندان خود را جمع کرد و حمد و ثناى الهى گفت و سپس آنها را از سختى آینده آنان خبر .. رسول خدا فرمود چون مرگ یوسف رسید شیعیان و 

قوب عداد و گفت در این سختى مردان را بکشند و شکم زنان آبستن را بدرند و کودکان را سر ببرند تا خدا حق را در قائم از فرزندان الوى بن ی

صفات او را برشمرد و سفارش کرد که باین وصیت من متمسک باشید، دوره غیبت و سختى  ظاهر کند و او مردى گندم گون و بلند قامت است و

ند و هاى ظهورش را دیدبنى اسرائیل فرا رسید و مدت چهار صد سال در انتظار قیام قائم بسر بردند تا آنگاه که مژده تولد او را دریافتند و نشانه

انشمندى که باحادیث او آرامش میگرفتند تحت تعقیب قرار گرفت و پنهان شد و آنها را تر شد و با سنگ بآنها حمله شد و دگرفتارى سخت

هاى تو دلخوش بودیم آنها را در یک بیابانى برد و نشست و حدیث قائم و اوصاف و مژده نزدیک بودن واگذاشت باو گفتند مادر هنگام سختى بگفته

 ظهور او را بآنها میگفت شب

میان موسى علیه السالم بر آنها وارد شد، در این وقت تازه جوانى بود و از خانه فرعون بیرون مهتابى بود و در همین 

آمده و گردش میکرد از میان موکب خود کناره گرفته و سوار بر استر بود و طیلسان خزى بدوش داشت و نزد آنها آمد، 

بپاى او انداخت و بوسه زد و گفت حمد خدا چون آن دانشمند او را دید از صفات او ویرا شناخت، برخاست و خود را 

را که نمردم تا تو را دیدم چون پیروانش چنین دیدند دانستند که او ناجى آنها است همه بشکرانه خداى عز و جل بر 

زمین افتادند موسى جز این کلمه نگفت که امیدوارم خداى عز و جل فرج شما را زود برساند سپس غائب شد و رفت 

تر از اولى بود و پنجاه و چند سال طول کشید و و نزد شعیب مدتها ماند، این غیبت دوم براى آنها سختبه شهر مدین 

گرفتارى آنها سخت شد و دانشمند هم پنهان شد، فرستادند خدمت او که ما بر پنهانى تو صبر نتوانیم رفت بیک بیابانى و 

الم کرد که خداى عز و جل باو وحى کرده است که بعد از هاى خود خوشدل ساخت و بآنها اعآنها را خواست و با گفته

چهل سال فرج بدهد همه گفتند الحمد للَّه خدا باو وحى کرد بگو بآنها که آن را بسى سال تخفیف دادم که الحمد هلل 

 رگفتند، گفتند هر نعمتى از خداست خدا باو وحى کرد بآنها بگو آن را تا بیست سال تخفیف دادم، گفتند کسى خب

 نیاورد جز خدا، خدا باو وحى کرد که آن را تا ده سال کم کردم

.. امام ششم علیه السالم فرمود چون وفات یوسف بن یعقوب )ع( رسید خاندان یعقوب را که هشتاد مرد بودند جمع کرد و گفت که این قبطیان 

بدست مردى از فرزندان الوى بن یعقوب بنام موسى بن عمران  بزودى بر شما مسلط شوند و بدترین عذاب را بشما بچشانند و همانا خدا شما را

سى ونجات بخشد و او پسریست بلند باال و پیچیده مو و گندم گون و هر مردى از بنى اسرائیل پسرش را عمران نام میکرد و او هم نام پسرش را م

ئیل قیام کرد و هر کدام مدعى بودند که موسى بن عمران موعود میگذاشت، امام پنجم فرمود موسى ظاهر نشد تا آنکه پنجاه دروغ گو در بنى اسرا

کت گویان و جادوگران دربار وى هم باو گفتند هالهستند، خبر بفرعون رسید که بنى اسرائیل بموسى بن عمران توجه دارند و او را میجویند و غیبت



زائیده  ها گماشت و دستور داد امسال پسرىئیل فرعون بر زنان آنها قابلهدین و قوم تو بدست پسر بچه ایست که در این سال زائیده شود از بنى اسرا

 نشود جز آنکه باید سرش را برید یک قابله هم بر مادر موسى گماشت، چون بنى اسرائیل چنین دیدند گفتند اگر پسرها را بکشند و دخترها را

 زدیکى بزنان نکنیم عمران پدر موسى گفت با آنها بیامیزید تقدیر الهى محققنگهدارند ما هالک میشویم و باقى نمانیم بیائید قرار بگذاریم که ن

شود اگر چه مشرکان بد داشته باشند بار خدایا هر کس آن را حرام داند من حرام ندانم و هر که آن را ترک کند من آن 

نشست و او برمیخاست و با او مى اى بر سر او گماشتند که بارا ترک نکنم و با مادر موسى در آمیخت و آبستن شد قابله

 اند حجج خدا بر خلقشچون مادرش بموسى آبستن شد بوى محبت شدیدى احساس کرد و چنین

یک شب مهتاب بنى اسرائیل نزد یکى از مشایخ خود که دانشمند بود جمع شدند و گفتند ما با ذکر احادیث خوشدلیم تا کى و تا چند 

ر بریم، گفت بخدا در این رنج خواهید بود تا خداى تعالى پسرى از خاندان الوى بنام موسى بن در انتظار باشیم و در گرفتارى بس

عمران بلند قامت و پیچیده موى بیاورد و شما را نجات دهد در این گفتگو بودند که موسى سوار بر استرى آمد و نزد آنها توقف کرد 

او گفت نامت چیست؟ گفت موسى پسر کیستى؟ گفت عمران گوید پرید آن شیخ سربلند کرد و با نشانها که داشت او را شناخت ب

جلو دست او را بوسید و همه روى پایش افتادند بآن بوسه دادند آنها را شناخت و پیروانى یافت و مدتى که میخواست بر او گذشت و 

ک مرد فرعونى قبطى در کشت و کشتار بیرون رفت و در شهرى از شهرهاى فرعون وارد شد که یکى از پیروانش در آنجا بود و با ی

 بود آنکه از پیروانش بود بر علیه دشمن قبطى از او کمک

خواست موسى مشتى بآن قبطى زد و او درگذشت، موسى بسیار تنومند و نیرومند بود مردم سخن او را گفتند و کار او 

 ن شب را در ترس و انتظار تعقیب درشیوع یافت و معروف شد که موسى یک تن از بستگان فرعون را کشته و موسى آ

 آن شهر بسر برد

بن عمران رفت یک تیکه  -از امام صادق ع روایت شده که بیکى از اصحابش فرمود بدان چه نومیدى از آنچه امیدوارى امیدوارتر باش زیرا موسى

لى کار بنده و پیغمبرش موسى را در یک شب اصالح کرد اش بیاورد و با مقام رسالت و نبوت نزد آنها برگشت خداى تبارک و تعاآتش براى خانواده

از و چنین کند با امام قائم دوازدهمین ائمه علیهم السالم در یک شب کارش را درست کند چنانچه کار موسى علیه السالم را درستکرد و او را 

 نیدم میفرمود در قائم ع روشى است از موسى بن عمران علیهحیرت و غیبت بروشنائى فرج و ظهور بکشاند .. عبد اللَّه بن سنان گوید از امام ششم ش

السالم عرضکردم چه روشى از موسى بن عمران؟ فرمود پنهانى والدت او و غیبت او از قوم خود. عرضکردم موسى چند از اهلش غائب شد؟ فرمود 

 دیگر است که او را در یک شب اصالح میکند ..بیست سال .. رسول خدا فرمود خدا کار مهدى ما را در یک شب درست میکند و در روایت 
ابى بصیر گوید از امام پنجم شنیدم میفرمود در صاحب این امر چهار سنت است از چهار پیغمبر یک روش از عیسى و یک روش از یوسف و یک 

ردم میگویند مرده است و او نمرده روش از محمد )ص( از موسى خائف است و انتظار میبرد و اما از یوسف زندان است و از عبسى اینست که م

 است و اما از محمد )ص( شمشیر است.
 باب هشتم ذکر درگذشت موسى علیه السالم و غیبت در اوصیاء و حجج بعد از او تا روزگار مسیح )ع(

مران علیه السالم خبر ده؟ .. محمد بن عماره از پدرش بازگو کرده است گوید بامام صادق جعفر بن محمد )ص( عرضکردم مرا از وفات موسى بن ع

فرمود چون مرگش در رسید و مدت عمرش تمام شد و روزیش برید ملک الموت نزد او آمد و عرضکرد السالم علیک یا کلیم اللَّه موسى گفت و 

از  یگیرى گفتعلیک السالم کیستى گفت من ملک الموتم، فرمود براى چه آمدى؟ عرضکرد آمدم جانت را بگیرم موسى گفت از کجا جانم را م

 دهانت موسى گفت چگونه از دهانم با آنکه با این دهان با پروردگارم جل جالله سخن گفتم، فرمود از دستت، گفت چگونه با آنکه با این دست

و چشمم د تورات را برداشتم گفت از پایت فرمود چگونه با آنکه با پایم طور سینا را گام زدم، گفت از دو چشمت، گفت چگونه با آنکه همیشه



اند گفت از دو گوشت، گفت چگونه با آنکه با آنها سخن پروردگارم عز و جل را شنیدم، فرمود خداى تبارک و تعالى بملک امیدوار بپروردگارم بوده

 الموت وحى کرد جانش را نگیر تا خودش درخواست کند

ن یوشع بن نون را خواست و باو وصیت ملک الموت بیرون شد و موسى علیه السالم تا خدا خواست زنده بود بعد از آ

کرد و دستور داد سر او را نگهدارد و بعد از خود بکسى که شایسته است وصیت نماید و از میان قوم خود غائب شد در 

دوران غیبتش بمردى برخورد که گورى میکند باو گفت میخواهى در کندن این گور بتو کمک دهم آن مرد گفت آرى 

کند و لحدرا پرداخت سپس موسى در آن خوابید تا بنگرد چگونه است خدا پرده از چشمش کمکش کرد تا گور را 

برداشت و جاى خود را در بهشت دید و عرضکرد خدایا مرا نزد خود بخوان و جانم را بگیر ملک الموت همان گاه در 

 آنجا جانش را گرفت و در آن قبر بخاکش سپرد

د علیه السالم گفت جالوت را بمن نشان بدهید چون او را دید آن سنک را باو پرتاب کرد و میان دو داولشکر بهم برآمدند  چون صبح شد و دو

چشمش را با آن شکافت تا بمغز سرش نشست و از مرکب سرنگون شد مردم فریاد کردند داود جالوت را کشت و او را بپادشاهى برداشتند و نامى 

شدند و خدا زبور را بر او فرستاد و صنعت آهن را باو آموخت و آن را براى او نرم ساخت و کوهها و از طالوت نبردند و بنى اسرائیل دور او جمع 

و  دها را دستور داد با او در تسبیح هم آواز شوند و آوازى خوش باو عطا کرد که مانند آن شنیده نشده بود و در عبادت نیرومندى بوى عطا کرپرنده

م کرد و همچنین است روش قائم علیه السالم وقتى ظهور او برسد، او خود داند و خدا او را گویا کند و باو آواز اسرائیل بنبوت قیا -در میان بنى

دهد اى ولى خدا بیرون شو و دشمنان خدا را بکش یک شمشیر غالف کرده دارد که چون وقت خروجش رسد از غالف خود بدر آید و خدا او را 

ولى خدا بیرون شو دیگر روا نیست از دشمنان خدا تقاعد کنى بیرون آید و دشمنان خدا را هر جا بیابد بکشد و  گویا کند و آن شمشیر فریاد زند اى

حدود خدا را بر پا دارد و بحکم خداى عز و جل حکم کند .. رسول خدا )ص( در آخر حدیث طوالنى خود که در این کتاب در ضمن اخبارى که 

 ن بعد از پیغمبر )ص( روایت شده نقل کردم میفرماید:در باب نص بر قائم دوازدهمین اماما

سپس داود خواست سلیمان را خلیفه خود کند چون خداى عز و جل باو وحى کرده بود و در باره او دستور داده بود، 

و  دچون این موضوع را ببنى اسرائیل اعالم کرد از این موضوع نالیدند و گفتند میخواهد جوانى نورس را بر ما خلیفه کن

در میان ما بزرگتر از او هست داود همه خاندانهاى بنى اسرائیل را دعوت کرد و گفت گفتار اعتراض آمیز شما بمن 

رسید، بروید عصاهاى خود را بیاورید هر عصا که سبز شد و میوه آورد صاحب آن بعد از من ولى امر است، گفتند 

نوشتند، سلیمان هم عصاى خود را آورد و نام خود را بر آن پذیرفتیم فرمود هر کس نام خود را بر عصایش بنویسد، 

نوشت سپس همه را در اطاقى گذاردند و درش را بستند و سران بنى اسرائیل را بپاسبانى آن گماشتند بامدادان نماز صبح 

مان از میان میوه را با آنها خواند و آمد در را باز کرد و عصاها را بیرون آورد همه برک آورده بودند و تنها عصاى سلی

 آورده بود و این وصیت را از داود پذیرفتند.

 نچون وفاتش رسید بدستور خداى تعالى ذکره بآصف بن برخیا وصیت کرد و او در میان آنها بود و شیعه نزد او رفت و آمد میکردند و معالم دی

ساخت و سپس ظهور کرد و میان قوم خود بود تا خدا خواست خود را از او اخذ میکردند سپس خداى تبارک و تعالى آصف را مدت مدیدى غایب 

 ها غائب بود گرفتارى بنى اسرائیل سخت شدها باز وداع کرد، گفتند کجا مالقات میکنیم، گفت بر صراط و تا مدتى که خدا خواست از آنو با آن

ت و س فرار میکرد دنبال مینمود و فرزندان آنها را اسیر میگرفها تسلط یافت و هر کسرا میگرفت میکشت، هر کبواسطه غیبت او و بخت النصر بر آن

 از اسیران خاندان یهودا چهار تن برگزید که دانیال در میان آنها
ردند ببود و از فرزندان هرون عزیز را برگزید و اینها کودکان کوچکى بودند و زیر دست او بزرک شدند و بنى اسرائیل در شکنجه جورکننده بسر می

ال که حجت وقت بود نود سال در دست بخت نصر اسیر بود و چون فضل او را دید و شنید که بنى اسرائیل انتظار خروج او را دارند و امید و دانی



فت ریک او نفرج را از ظهور او و بدست او میجویند دستور داد او را در چاه وسیعى انداختند و شیرى با او همراه کردند تا او را بخورد ولى شیر نزد

ود و ب و دستور داد باو خوراک ندهند ولى خداى تبارک و تعالى بدست یکى از پیغمبران خود خوردنى و نوشیدنى باو میرسانید و دانیال روزها روزه

 شب با خوراکى که براى او ریخته میشد افطار میکرد گرفتارى براى شیعیان و قومش سخت شد.
ند و بیشترشان بر اثر طول غیبت او در دین شک کردند و چون گرفتارى دانیال علیه السالم و قومش و کسانى که انتظار او را و ظهورش را داشت

ح ببنهایت رسید بخت نصر در خواب دید که افواجى از فرشتگان آسمان بچاهى که دانیال در آن بود فرود آمدند و باو مژده فرج میدادند، چون ص

اى که باو داده بود عذر خواست و او را دستور داد او را از چاه بر آوردند و چون بیرون آمد از شکنجه شد از آنچه بدانیال کرده بود پشیمان شد و

یقین  و ناظر کارهاى کشور و قاضى مردم ساخت و هر کس از بنى اسرائیل پنهان بود عیان شد و سر بلند کردند و دور دانیال علیه السالم را گرفتند

ضع گذشت که دانیال وفات کرد و بعد از او کار بعزیر واگذار شد بنى اسرائیل نزد او جمع شدند و باو انس گرفتند و بفرج کردند و اندکى بر این و

معالم دین خود را از او اخذ میکردند و خدا شخص او را صد سال غائب ساخت و حجتهاى بعد از او هم غائب شدند و گرفتارى بنى اسرائیل 

 د شد و بزرک شد در سن هفت سالگى ظهور کرد و در میان مردم ایستاد و خطبه خواند حمد و ثناى خداسخت شد تا یحیى بن زکریا متول

نمود و روزگار وى را به آنها یاد آورى کرد و گفت رنج نیکان بسبب گناه بدکاران بنى اسرائیل است و براستى سرانجام 

رج آید بعد از بیست و چند سال از وقت این گفتار و نیک براى پرهیزکارانست و به آنها وعده داد که با قیام مسیح ف

چون مسیح علیه السالم زائیده شد خدا والدتش را پنهان داشت و شخصش را ناپدید کرد زیرا چون مریم علیه السالم 

اش دنبال او گردیدند و وقتى بر سر او رسیدند که وضع باو آبستن شد بجاى دورى او را کشانید، سپس زکریا و خاله

مل کرده بود و میگفت کاش پیش از این مرده بودم و نامم فراموش شده بود خداى تعالى ذکره زبان عیسى را گشود تا ح

عذر او را خواست و حجتش را اظهار کرد و چون ظاهر شد گرفتارى و تعقیب بنى اسرائیل سخت شد و سرکشان و 

ا از آن خبر داده و شمعون بن حمون و پیروانش پنهان طاغوتان بر آنها فشار آوردند تا کار مسیح بآنجا کشید که خد

 شدند

 باب نهم در بشارت عیسى بن مریم علیه السالم
دى من جام اى عیسى در دستورات .. عبد اللَّه بن سلیمان که مردى بود دانشمند و کتب آسمانى را خوانده بود میگوید من در انجیل چنین خوانده

اشى براى اى بباش و آنها را بشوخى مگیر اى پسر طاهر و طهر باکره بتول بشنو و فرمانبر باش من ترا بدون مردى از بطن مریم آفریدم تا نشانه

ها را و آن خداشناسى در میان همه اهل جهان مرا بپرست و بس بر من اعتماد کن و بس کتاب انجیل را با دست توانا بگیر و نزد مردم سوریه برو

ن یبوجود پسرى شایسته مژده بده و هر کس در پیش تو است نیستش کن که براستى منم آن خداى دائمى که زوالى ندارم پیغمبرى را تصدیق کنید با

نیش صاف اها شتر سوار است زره بر تن دارد و تاجى که عمامه است بر سر و نعلین در پا و عصا بر دست دو چشمش گشاده و گیر است پیشنشانه

اش درخشنده است بینى مبارکش راست و قلمى است دندانهایش پیوسته است گردن او صاف و درخشنده است بمانند یک تنک نقره است دو گونه

گویا از دو طرف گلوگاهش طال موج میزند یک رشته موى لطیف از سینه تا ناف مبارکش کشیده شده شکم و سینه او مو ندارد و گندم گون است 

گشتانش باریک و کف و قدم مبارکش ستبر است چون بکسى متوجه شود همه روى مبارک را باو کند و چون راه رود سنگین و با وقار است و ان

شود چون در میان جمعى آید بر همه سربلندى دارد و عرق روى چنان به آرامى گام برمیدارد که گویا از پا سنک میکند و از بلندى بسر سرازیر مى

 بو است بسیار زن میگیرد ولىش چون لؤلؤ رطب است و بوى مشکى از آن میدمد پیش از وى کسى مانند او دیده نشده و نه بعد از او خوشمبارک

 فرزند از

او کم بماند ذریه او تنها از یک دختر با برکت است که در بهشت خانه اى دارد که در آن شکاف و رگى نیست باو 

دختر را تربیت و کفالت کند چنانچه زکریا مادر تو مریم را کفالت کرد براى آن دختر دو  برسان که در آخر الزمان آن



فرزند عزیز است که در راه حق شهید شوند کالم او قرآن است دینش اسالم است و از نام من که سالم است گرفته 

 دخوشا بحال کسى که زمان وى را دریابد و در روزگارش باشد و سخنش را بشنو

ر داى حضرت مسیح )ع( چند بار غیبت اتفاق افتاد ناشناس در اطراف زمین میگردید و قوم و شیعیانش او را نمیشناختند و از او خبرى نداشتند از بر

هاى الهى بعد از وى پنهان بودند تعقیب آخرین بار که ظهور کرد شمعون ابن حمون )ع( را وصى خویش ساخت و چون شمعون درگذشت حجت

 رهبر براست یا چپت شد و گرفتارى بزرک شد و دین کهنه گردید و حقوق ضایع شد و واجبات و سنن الهى از میان رفت مردم بىاهل دین سخ

 شناختند و غیبت این دورهپیوستند و حقى را از باطل نمى

امام ششم )ع(  سال بدون امام ظاهرى گذراندند 452سال طول کشید: امام ششم )ع( فرمود مردم بعد از عیسى )ع(  452

سالش پیغمبر و عالمى در میان مردم ظاهر و با نفوذ  452فرمود میان عیسى و محمد )ص( پانصد سال فاصله بود که در 

نبود یعقوب ابن شعیب راوى حدیث گوید عرض کردم مردم در دین دارى خود چه میکردند فرمود بدین عیسى )ع( 

مؤمن بودند سپس فرمود زمین همیشه داراى یک عالم و رهبر دینى  عمل میکردند عرض کردم چه حالى داشتند فرمود

است که اهل ایمان مى توانند از او استفاده کنند و یکى از آن کسانى که در جستجوى حجت الهى در اطراف زمین 

 شدسفرها کرد سلمان فارسى بود و پى در پى از عالمى بعالم دیگر منتقل مى

 اهلل علیه در این موضوع .. باب دهم خبر سلمان فارسى رحمة
با سالم  ىراوى گوید از امام هفتم موسى ابن جعفر علیه السالم پرسیدم یا ابن رسول اللَّه بما گزارش نمیدهى چگونه وسیله فراهم شد و سلمان فارس

لى علیه قبر پیغمبر اجتماعى کرده بودند ع پیوست فرمود پدرم براى من بازگو کرد که امیر المؤمنین با سلمان فارسى و ابو ذر و گروهى از قریش سر

 میدادمش نالسالم بسلمان فرمود یا ابا عبد اللَّه آغاز کار خود را بما گزارش بده سلمان عرضکرد یا امیر المؤمنین بخدا اگر جز تو میپرسید گزار

 من مردى بودم از اهل شیراز فرزند یکى از دهقانان بزرک پیش پدر و مادر عزیز بودم

دند تا مروز دیدم هفت نفر آمدند و یک ابرى بر آنها سایه انداخته با خود گفتم اینها همه پیغمبر نیستند ولى پیغمبرى در میان آنها هست گوید آیک 

ى طالب و آمد و چون وارد شدند رسول خدا )ص( و امیر المؤمنین )ع( و ابو ذر و مقداد و عقیل بن ابوارد نخلستان شدند و آن ابر هم با آنها مى

ررى ضحمزة بن عبد المطلب و زید بن حارثه بودند وارد نخلستان شدند و از خرماهاى بادریز میخوردند رسول خدا میفرمود بادریزها را بخورید و 

اى مبصاحبان آن نزنید، من نزد خانم خود رفتم و گفتم خانم یک طبق خرماى تازه بمن بخشش گفت شش طبق از آن تو باشد آمدم یک طبق خر

فرمود  نتازه برداشتم و با خود گفتم اگر پیغمبر در میان آنها باشد صدقه نمیخورد او را پیش او گذاشتم و گفتم این صدقه است رسول خدا بهمراها

ت سبخورید همه خوردند ولى رسول خدا و امیر المؤمنین و عقیل بن ابى طالب و حمزة بن عبد المطلب دست نگذاشتند و حضرت بزید فرمود د

دراز کن و بخور با خود گفتم این یک نشانه باز نزد خانمم رفتم و گفتم یک طبق دیگر خرما بمن ببخش گفت شش طبق از آن تو گوید آمدم یک 

با د نطبق خرماى تازه برداشتم و نزد او گذاشتم و گفتم این هدیه است دست دراز کرد و فرمود بسم اللَّه بخورید و همه دست دراز کردند و خورد

اى بمن فرمود و گفت روزبه خاتم نبوت را میجوئى؟ گفتم آرى خود گفتم این هم یک نشانه در این میانه که پشت سر او دور میزدم توجه دوستانه

ا افتادم و داش نقش بود چند دانه مو بر آن نمایان بود گوید بپاى رسول خدو شانه خود را گشود و ناگاه چشمم بمهر نبوت افتاد که در میان دو شانه

 آن را بوسیدم گفت اى روزبه برو پیش این زن و بگو محمد بن عبد اللَّه میگوید این
فروشم که دویست از آنها زرد باشد و دویست سرخ، گوید آمدم حضور پیغمبر )ص( غالم خود را میفروشى؟ گفت تو را بچهار صد نخله خرما مى

ها را جمع کن آنها را گرفت و کاشت و فرمود بآنها آب بده پس فرمود یا على برخیز همه این هستهو باو خبر دادم فرمود چه خواهش آسانى کرده س

ها را آب داد هنوز بآخرى نرسیده بود که نخلها بیرون آمد و سر بهم داد، فرمود برو باو بگو محمد بن عبد اللَّه میگوید بهائى که امیر المؤمنین آن

بده گوید او را خبر کردم بیرون آمد و بنخلها نگاه کرد و گفت بخدا او را بتو نمیفروشم مگر بچهار صد نخله خواستى حاضر است جنس را تحویل 



 زرد گوید جبرئیل فرود شد و پر خود را بنخلها کشید و همه زرد شدند سپس بمن فرمود باو بگو بهایت حاضر است بگیر و جنس ما را بده گوید

تر است، گفتم بخدا زندگى یک روز در خدمت هاى خرما نزد من از محمد و از تو دوستیکى از این درخت این موضوع را باو گفتم گفت بخدا

 محمد از تو و هر چه دارى براى من بهتر است رسول خدا مرا آزاد کرد و مرا سلیمان نامید.
ته بسویش اى که دستور داشى خدا سجده میکرده قبلهمصنف این کتاب گوید نام مسلمان روزبه پسر خشبوذانست و هرگز بآفتاب سجده نکرده و برا

نماز گذارد مشرقى بوده پدر و مادرش گمان میکردند که مانند آنها براى مطلع خورشید سجده میکند، سلمان وصى وصى حضرت عیسى )ع( بود در 

شود امام ششم میفرماید و او پدر من )ع( بود و رسانیدن آنچه باو سپرده شده بود بکسانى که از ائمه معصومین وصیت و خالفت بآنها منتهى مى

 اند که او ابى طالب است و این از روى اشتباه است زیرا از امیر المؤمنین پرسش شد که آخرین وصى عیسى کیست؟ فرمود پدر منجمعى گفته
 است و مردم آن را تصحیف کردند و حمل به ابى طالب نمودند بسلمان برده هم گفته میشده است.

 اب یازدهم داستان قس بن ساعدهب
شناخت و انتظار ظهورش را میکشید و میگفت خدا را قس بن ساعده ایادى با همه علم و حکمتى که داشت پیغمبر )ص( را پیش از والدتش مى

شود .. صى محشور مىدینى است که از دین شما بهتر است که اکنون دارید پیغمبر براى او طلب رحمت کرد و فرمود روز قیامت یک امت بخصو

و سالم  دامام پنجم فرمود در این میان که بعد از فتح مکه یک روزى رسول خدا در سایه خانه کعبه نشسته بود بناگاه جمعى نماینده بر او وارد شدن

عده ایادى دارید؟ عرضکردند ابن وائل، فرمود شما خبرى از قس بن سا -اید؟ عرضکردند نمایندگان بکردادند، رسول خدا )ص( فرمود از چه قبیله

 بلى یا رسول اللَّه، فرمود چه کرد؟ گفتند از دنیا رفت رسول خدا فرمود حمد خدا را که پروردگار مرگ است و پروردگار زندگى هر نفس کشى

اى  به میخواند، میگفتمرگ را میچشد گویا من بقس بن ساعده ایادى مینگرم که در سوق عکاظ بر شتر سرخ موى خود سوار بود و براى مردم خط

مردم گرد آئید و چون گرد آمدید خاموش باشید و چون خاموش شدید گوش دهید و چون شنیدید فرا گیرید و چون فرا گرفتید حفظ کنید چون 

ف حفظ کردید باور دارید هال هر کس زنده شد میمیرد و هر کس مرد دیگر نمیآید براستى در آسمان خبریست و در زمین عبرتهائى سق

اى ستارگانى در چرخش و شب و روزى در گردش و دریاهائى پر جوش قس سوگند یاد میکند که اینها بازیچه ایست و گهواره گماشتهافراشته

 نیست با اینکه مردم سرگرم بازى
ار شدند ند و رحل افکندند یا واگذبینم که مردم میروند و بر نمیگردند آیا اقامت آنجا را پسندیدهستند دنبال این وضعیت شگفتى است، چرا من مى

 و خوابیدند، قس سوگندى راست یاد میکند که براى خدا دینى است بهتر از دینى که شما بر آنید.
سپس رسول خدا فرمود خدا قس را رحمت کند روز قیامت یک امت محشور شود، فرمود در میان شما کسى هست که از اشعار او خوب بداند یکى 

 -از قرون گذشته براى ما بصیرتها است چون میبینم آنها که مردند -گفت، در آنان که بودند و رفتندز او شنیدم که این شعر را مىاز آنها گفت من ا

 دیگر براى آنان بازگشت نبود.
 و باز ماندگان نمیمانند. -ها بر نمیگردند بسوى منبینم قوم خود را که سوى مرگ میروند از کوچک و بزرک گذشتهو مى

 آنجا که قوم میروند خواهم رفت. -قین کردم که براستى منهم بناچاری

ساعده بن حذاق بن زهر بن ایاد بن نزار است اول کسى از اهل جاهلیت است که بقیامت معتقد شد و اول کسى است که بعصا تکیه داد  -او قس بن

اخته و مردم را بخروج وى مژده میداده و عمل بتقیه میکرده و مردم را اند که ششصد سال زندگانى کرده و پیغمبر )ص( را بنام و نسب میشنو گفته

 بدان دستور میداده در ضمن پندهاى خود ..
 عبد اللَّه بن عباس از پدرش باز گفتند که قس بن ساعده فرزندان خود را انجمن کرد و به آنها گفت

هر کس تو را سرزنش بچیزى کند در خودش هم مانند آن هست، هر کس  ها بقوالت هم بسست و یک شربت دوغ آنها را سیراب کند،براى روده

ورزى باال دست هم بر تو عدالت ورزد، اگر چیزى نهى کنى بخود آغاز کن، آنچه نمیخورى جمع ستمت کند ستمگرى دریابد، اگر بخود عدالت

ا از دیگران باز دار و ثروتت را با دیگران در میان گذار تا مکن و آن چه نیاز ندارى مخور، اگر خواهى گنجى گذارى کار خود را گنج کن خرجت ر

آقاى قوم خود گردى، با کسى که سرگرم کاریست مشورت مکن اگر چه عاقبت اندیش باشد با گرسنه مشورت مکن اگر چه باریک بین بود، با 



ود با هراسناک مشورت مکن اگر چه اندرزده باشد هراسناک مشورت مکن اگر چه عاقبت اندیش باشد با گرسنه مشورت مکن اگر چه باریک بین ب

مانت ا طوقى بر گردن مبند که جز با مشقت نتوانى باز کرد، چون ستیزه کنى عدالت را رعایت کن و در گفتار میانه رو باش، دین و سر خود را بکسى

اى، ا بندهاى او رار است که وفا کند یا تخلف ورزد و تا زندهدار مختمسپار اگر چه بتو نزدیک باشد زیرا اگر این کار را کردى همیشه ترسانى، امانت

برد و یاگر بر تو جنایت کند خودت سببى و اگر وفا کند او ستوده است نه تو بر تو باد صدقه زیرا کفاره گناه شود، خود قس راز دینش را بکسى نم

 ود کنند.سخن را مبهم ادا میکرد که عوام نفهمند تنها خواص و هم کیشان درک مقص
 باب دوازدهم در شرح حال تبع پادشاه یمن

بزودى از مکه  هتبع پادشاه یمن نیز از کسانى بود که پیشتر پیغمبر را شناخته بود و انتظار ظهور او را داشت زیرا خبر او را دریافته بود و میدانست ک

 وید تبع راجع به پیغمبر اسالم این شعر را سرودهپیغمبرى بیرون شود که یثرب مهاجرنشین او باشد .. ابان در حدیث مرفوعى گ
 -4که بجان تو در میان یهود بزرگوار بود  -تا از طائفه یهود بنى قریظه یک دانشمند حبرى نزد من آمد                  -1

من از آنها در گذشتم و  -3که از آن پیغمبریست از قریش راهنما  -گفت بر کنار شو از شهرى متحصن

یثرب را براى خدا ترک کردم و امید عفو او را  -2و آنها را براى روز سرمد وانهادم  -یثرب نخواستم

که خانواده دار  -در آن چند تن از قوم خود را بجا گذاشتم -5در روز قیامت از دوزخ افروخته  -دارم

و با این عمل امیدوارم مزد از  -کننده بیاورندافرادى که نژاد یارى -6بودند و کسانى قابل ستایش 

 -8خدا در دره مکه محل پرستش گردد  -من گمان ندارم که خانه درخشان -7پروردگار محمد بگیرم 

من قصدى کردم که  -4و گنجهاى آن از در و زبر جد است  -ایستگفتند در مکه یک خزانه دارائى کهنه

من هم آرزوى خود را بآنها  -12ران کردن مسجد دفاع میکند و خدا از وی -پروردگارم جلوش را گرفت

و آنها را نمونه اهل زیارتگاه مکه قرار دادم امام ششم فرمود خبر داده است که از این شهر  -واگذاشتم

یعنى مکه پیغمبرى بیرون آید که یثرب هجرتگاه او است بهمین جهت جمعى از اعراب یمن را در آنجا با 

 تا موقعى که پیغمبر مبعوث شود او را یارى کنند یهودان سکنى داد
ردم ک کبریزم .. امام ششم فرمود، تبع بدو طائفه اوس و خزرج سفارش کرد که همین جا بمانید تا این پیغمبر ظاهر شود، من هم اگر زمان او را در

 او مسلمان بود باو خدمت میکنم و با او بیرون میشوم .. ابن عباس گفت امر تبع بر شما اشتباه نشود،
کفر و  هلباب سیزدهم عبد المطلب و ابو طالب از همه دانشمندان بمقام پیغمبر داناتر بودند و او را بهتر میشناختند ولى این موضوع را از جهال ا

 ضالل پنهان میداشتند
نشست، فرزندانش گرد آن انجمن باحترام او هیچ کس روى آن نمى.. ابن عباس گوید براى عبد المطلب در سایه خانه کعبه مسندى میانداختند و 

 نشست، اینآمد و راه میرفت تا بر آن مسند مىاى بود که از خانه بیرون مىمیشدند تا عبد المطلب بیرون آید، رسول خدا )ص( پسر بچه
میدید میفرمود دست از پسرم بدارید، بخدا او را مقام بزرگى آمد او را میگرفتند که واپس کنند هر گاه عبد المطلب موضوع بر عموهایش گران مى

ید مسند مینشان خواهد بود و روزى آید که بر همه شماها آقا باشد، من جبهه او را جبهه آقائى بر همه مردم مینگرم، او را با خود میبرد و با خود بر آن

ام سپس ام، تنى باین نرمى و پاکى ندیدهاى ندیدهاى و خوشمزهاى باین پاکیزههو دست به پشت او میکشید و او را میبوسید و میفرمود من هرگز بوس

داشت، او  درو به ابى طالب میکرد. چون ابى طالب و عبد اللَّه پدر پیغمبر از یک مادر بودند و میفرمود اى ابى طالب این پسر بچه مقام بزرگى خواه

ن مادرى بوى مهربان باش مبادا چیزى که بدش آید بوى رسد، سپس او را بشانه خود میگرفت را نگهدار و باو بچسب او تنها و یگانه است، چو

آید و او را نزد آنها نمیبرد، چون شش سالش شد مادرش هفت بار گرد خانه کعبه طواف میکرد، عبد المطلب میدانست که از الت و عزى بدش مى

را براى دیدن اخوال خود که بنى عدى بودند بمدینه برده بود، از این تاریخ پیغمبر پدر و مادر  در ابواء میان مکه و مدینه وفات کرد، در سفرى که او

ت و سخود هر دو را از دست داد ولى عبد المطلب نسبت باو مهربانتر و نگهدارتر شد، باین وضع بود تا وفات عبد المطلب رسید، ابو طالب را خوا

یبان گردیده و گریه میکرد با این حال متوجه ابو طالب بود و میگفت اى ابو طالب خوب متوجه باش اش بود و با مرگ دست بگرمحمد روى سینه

ر گکه نگهدار این بیکس باشى که نه بوى پدر استشمام کرده و نه مزه مهر مادر چشیده، اى ابو طالب متوجه باش که او را نسبت بتن خود چون ج



ا بتو میسپارم زیرا تو از مادر پدر او هستى، اگر دوران نبوتش را درک کردى بدان که من از همه مردم بمقام بدانى، من همه پسرانم را واگذاردم و او ر

 ام و اگر توانستى پیرو او باش و با زبان و دست و ثروت او رااو بیناتر و داناتر بوده
لطنتى یابد که هیچ کدام از اوالد پدرانم او را یارى کن، بخدا سوگند او براستى بر شما آقا شود و س                  -1

نداشتند اى ابو طالب من هیچ کس از پدران خود را نمیدانم که پدرش چون او مرده باشد و مادرش چون 

ه السّالم یباب بیست و نهم ذکر نصوص بر قائم علاو تنهائى او را در نظر بگیر او را حفظ کن آیا وصیت 

در لوحى که خداى تعالى برسولش هدیه کرد و آن حضرت بفاطمه علیها السّالم داد و او بجابر بن عبد 

اللَّه انصارى نشان داد تا آن را خواند و از روى آن نسخه برداشت و از آنان بامام پنجم محمد بن على 

 الباقر بعدها خبر داد.
 از جدش روایت کند که محمد بن على باقر العلم علیه السّالم .. عبد اللَّه بن محمد بن جعفر از پدرش

مِنَ اللَّهِ فرزندانش را در حضور عموى آنها زید بن على جمع کرد و نامه اى بخط على )ع( و رسول اللَّه بیرون آورد و در آن نوشته بود هذا کِتابٌ 

ر آخرش میگوید أُولئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سپس در آخر حدیث گفته است که عبد العزیز الحکیم العلیم و حدیث لوح در آن نوشته بود تا آنجا که د

العظیم راوى حدیث میگفت بسیار بسیار تعجب است کار محمد بن جعفر که خروج کرد و ادعاى امامت نمود با آنکه از پدرانش این حدیث را 

 و دین مالئکه او را نگهدار مگر از اهل و اولیائششنیده و روایت کرده است سپس گفته است این سر خدا و دین خداست 
 حسین بن احمد بن ادریس هم همین روایت را بسند خود از ابى الجارود از امام پنجم نقل کرده است.

 [ اخبار حسن بن على بن ابى طالب بوقوع غیبت قائم علیه السّالم که دوازدهمین ائمه استام]باب سى
م فرماید یک روز امیر المؤمنین علیه السّالم بهمراهى حسن بن على و سلمان فارسى در حالى که امیر المؤمنین بدست سلمان .. امام نهم علیه السّال 1

ش را بتکیه کرده بود آمدند و وارد مسجد الحرام شدند و تا نشست بناگاه مردى نیکو منظر و خوش لباس پیشآمد و بامیر المؤمنین سالم کرد و جوا

حضرت نشست و بعد از آن عرضکرد من از شما سه مسأله میپرسم اگر درست جواب دادى از آنها میدانم که مردم راجع بامامت شما داد و نزد آن 

ا همرتکب خالفى شدند که من بر آنها حکم میکنم که در دنیا و آخرت خود ایمن نیستند و در خطرند و اگر وضع دیگرى باشد میدانم که تو با آن

بر آنها ندارى امیر المؤمنین باو گفت از هر چه خواهى سؤال کن عرضکرد بمن خبر ده که چون شخصى میخوابد روحش کجا  برابرى و فضیلتى

و شود امیر المؤمنین رآورد و فراموش میکند، و خبر ده از شخص که چگونه شبیه بعموها یا دائیهاى خود مىمیرود، مرد چگونه موضوعى را بیاد مى

 بن على نمود و فرمودبه بابى محمد حسن 
اى ابى محمد جوابش را بده فرمود امام آنچه پرسیدى که شخص چون بخوابد روحش کجا میرود؟ بدان که روح انسانى آویخته بریح است و ریح 

ا بکشد ریح رآویخته بهوا است تا وقتى که صاحبش براى بیدارى بجنبش آید اگر خداى عز و جل اجازه دهد که آن روح بصاحبش برگردد آن روح 

و آن ریح هوى را بکشد و روح برگردد و در تن صاحبش جا کند و اگر خداى عز و جل اجازه ببرگشت آن روح ندهد هوى ریح را بکشد و ریح 

ه سر قآورى و فراموشى دل انسان در میان یک حقه قرار دارد و بر آن ح -روح را بکشد و تا روز قیامت بصاحبش برنگردد و اما راجع بموضوع یاد

اى که پهلوى دل است برداشته شود پوشى است اگر انسان در موقع توجه بموضوعى صلوات بر محمد و آل محمد فرستد آن سرپوش از روى حقه

 و مرد را بیاد آید آنچه فراموش شده بود و اگر صلوات بر محمد و آل محمد نفرستد یا نقصى در صلواتش باشد آن سرپوش روى آن حقه بیفتد و

شود موضوع اینست که چون مرد نزد تاریک شود و آنچه در یاد بوده فراموش شود و اما راجع بامر مولودى که شبیه اعمام یا اخوال خود مىدل 

اضطراب باشد نطفه بریزد و در جوف رحم جایگیرد و فرزند شبیه پدر و زنش آید و با او جماع کند اگر دل آرام و رگها بر جا و تن آسوده و بى

آرام و رگها در حرکت و بدن مضطرب باشد آن نطفه مضطرب گردد و در حال اضطراب ببعض عروق واقع ر آید و اگر در موقع جماع دل بىماد

شهد ا باشد و اگر بر عروق اعمام واقع شود فرزند شبیه اعمام گردد و اگر بر عرقى از عروق اخوال واقع شود فرزند شبیه اخوال گردد آن مرد گفت

له اال اللَّه و همیشه بآن شهادت دهم و گواهى دهم که محمد رسول خداست که همیشه بدان گواهى دهم و گواهم که تو وصى او و قائم ان ال ا

 بحجتى بعد از او و اشاره بامیر المؤمنین علیه السّالم کرد و همیشه بدان



کرد و گواهم که حسین بن على که پسر تو است قائم بامر حسن گواهم و گواهم که پسرت همان قائم بحجت تو است بعد از تو و اشاره بحسن 

مر ااست بعد از او بحجت تو بعد از تو و گواهم که على بن الحسین قائم بامر حسین است بعد از او و گواهم بر محمد بن على که او است قائم ب

گواهم بر موسى بن جعفر که او است قائم بامر جعفر بن محمد على بن الحسین و گواهم بر جعفر بن محمد که او است قائم بامر محمد بن على و 

ن ب و گواهم بر على بن موسى که او است قائم بامر موسى بن جعفر و گواهم بر محمد بن على که او است قائم بامر على بن موسى و گواهم بر على

م بامر على بن محمد و گواهم بر مردى از فرزندان حسن بن محمد که او است قائم بامر محمد بن على و گواهم بر حسن بن على که او است قائ

اش ذکر نگردد تا بامر او ظهور کند و زمین را پر از عدل کند چنانچه پر از جور شده باشد و السّالم علیک یا امیر على که نامش برده نشود و کنیه

ى ابو محمد دنبالش برو ببین قصد کجا دارد حسن دنبالش بیرون رفت و المؤمنین و رحمة اللَّه و برکاته سپس برخاست و رفت امیر المؤمنین گفت ا

برگشت گفت جز همان نبود که گامى بیرون مسجد گذاشت و دیگر ندیدم بکدام سرزمین خدا رفت و من برگشتم حضور امیر المؤمنین و باو خبر 

.. ابو سعید عقیصا  4میر المؤمنین میداند فرمود او خضر علیه السّالم بود. دادم فرمود اى ابو محمد آیا او را شناختى؟ گفتم خدا و رسول او اعلمند و ا

ه بیعت یگوید چون حسن بن على علیه السّالم با معاویة بن ابى سفیان صلح کرد مردم نزد او رفتند و بعضى از آنها او را سرزنش کردند که با معاو

 ین کارى که کردم براى شیعیان من از آنچه آفتاب بر آن بتابد و غروب کندکرده است فرمود واى بر شما نمیدانید من چه کردم بخدا ا
 ابهتر است شما نمیدانید که من امام مفترض الطاعه شما هستم و یکى از دو تن از جوانان اهل بهشتم بنص رسول خدا )ص( بر من؟ عرضکردند چر

و دیوار را بر پا داشت و بچه را کشت وسیله سخط موسى بن عمران گردید چون فرمود آیا نمیدانید که چون خضر علیه السّالم کشتى را سوراخ کرد 

 حکمت آنها را نمیدانست و آن کارها نزد خداى تعالى ذکره حکمت و صواب بود آیا نمیدانید که هیچ کدام ما ائمه نیست مگر آنکه بیعت سرکش

پشت سرش نماز میخواند زیرا که خداى عز و جل والدتش را مخفى سازد و  زمانش بگردن او میماند مگر آن قائمى که روح اللَّه عیسى بن مریم

یبت غشخص او را پنهان کند تا آنکه بیعت احدى بگردن او نباشد وقتى ظهور کند و او نهمین فرزند برادرم حسین زاده سیده زنانست خدا در زمان 

ى که کمتر از چهل سال دارد و از اینجا دانسته شود که خدا بر هر چیزى قادر او عمرش را طوالنى کند و او را بقدرة خود ظاهر کند در صورت جوان

 است.
 [ در اخبار حسین بن على )ع( بوقوع غیبت بامام قائم که دوازدهمین ائمه است )ع(]باب سى و یکم

 امام ششم از پدرانش حدیث کرده است که حسین بن على )ع( فرمود در نهمین فرزند من روشى
.. مردى از همدان  4سف و روشى است از موسى علیه السّالم و او قائم ما اهل بیت است و خدا در ظرف یک شب کارش را اصالح کند. است از یو

گوید از حسین بن على شنیدم میفرمود قائم این امت نهمین فرزند من است و او صاحب غیبت است و او است که زنده است و میراثش تقسیم 

گوید حسین بن على بن ابى طالب علیهما السّالم فرمود ما دوازده مهدى داریم اول آنها امیر المؤمنین على بن ابى طالب است و .. سلیط  3شود. مى

پیروز آخر آنها نهمین فرزند من است و او است امام قائم بحق که خدا بدو زمین را پس از مردگى زنده کند و دین را آشکار کند و بر همه اینها 

 نماید
رزندان از ف . عبد اللَّه بن عمر گوید از حسین بن على علیه السّالم شنیدم میفرمود اگر نماند از دنیا جز یک روز خدا آن روز را بلند کند تا مردى. 2

 من خروج کند و زمین را پر از عدل و داد کند
شاب گوید بحسین بن على علیه السّالم عرضکردم تو .. عیسى الخ 5چنانچه از جور و ظلم پر شده است از رسول خدا هم شنیدم چنین میگفت. 

صاحب این امر هستى؟ فرمود نه صاحب االمر طرید است و شرید و پدر کشته که بعم خود کنیه او ادا شود و هشت ماه شمشیر خود را روى دوش 

 خود گذارد.
 دهمین ائمه علیهم السّالم استباب سى و دوم در اخبار سید العابدین على بن الحسین در وقوع غیبت بقائم که دواز

ود خ .. ابى حمزه گوید شنیدم على بن الحسین علیه السّالم میفرمود براستى خداى تبارک و تعالى محمد و على و یازده تن ائمه را از نور عظمت 1

آنان  و جل میکردند و تقدیس او مینمودند وآفرید، ارواحى بودند که در پرتو نورش بیش از آنکه خلق را آفریند او را میپرستیدند، تسبیح خداى عز 

 کننده از خاندان محمدند علیهم السّالمامامان هدایت
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ضمیمه

 تعریف کتاب در ضمن چند مطلب
 بزرگوار صدوق میرسد که براى روشن شدن ذهن خوانندگان محترم یکى از آنها در اینجا درج میکنیم:سلسله سند روایت ما از چند طریق بشیخ  -1

قق اند: اخبرنى شیخی و استادى المحکتاب کمال الدین و تمام النعمة را مشایخ و اساتید مفصله از طریق اجازه تا تاریخ معاصر براى من روایت کرده

ا االصفهانی و شیخى و أستادى الفقیه االصولى البارع المیرزا حسین النائینی رحمهما اللَّه جمیعا عن وحید زمانه و الجامع للمعقول و المنقول االقارض

د مّعالمة أو أنه الشیخ فتح اللَّه النمازى االصبهانی المعروف بشریعت و المیرزا حسین النورى و السید حسن بن السید هادى و الحاج سید مح

لسید مهدى القزوینى ثم الحلی عن باقر عن عمه بحر العلوم عن حسین القزوینی عن السید الشهید السید نصر اللَّه الحائرى عن القزوینی جمیعا عن ا

ر قالعالمة المجلسی عن المولی محسن المعروف بالفیض عن أستاده الحکیم إال لهى فخر الطائفة الحقة المولى صدرا عن استاده السید محمّد با

د عن خاله عبد العالى الکرکى عن الشیخ المعالى فی االستاد ملحق االحفاد باالجداد على بن هالل الجزائرى عن الشیخ بن فهد الحلى المعروف بداما

 نعن علی بن الخازن عن الشهید محمّد بن مکى عن العالمة قطب الدین البویهى صاحب المحاکمات و شارح المطالع و الشمسیة عن العالمة حسن ب

أستاده أستاد البشر و أفضل من سلف و غبر الخواجه نصیر الدین محمّد المحقق الطوسى عن والده محمّد عن السید الجلیل السید فضل یوسف عن 

تاده الشیخ ساللَّه الراوندى عن السید عماد الدین أبی الصمصام ذى الفقار الحسنى عن الشیخ أبى جعفر الطوسى عن الشیخ أبى عبد اللَّه المفید عن أ

 أبى جعفر محمّد بن علی بن موسى الصدوق علیه الرحمة و الرضوان.
کاشانى هجرى قمرى بعنوان خیریه بهزینه مرحوم حاجى علینقى  1321کتاب کمال الدین و تمام النعمة که معروف باکمال الدین صدوق است در  -4

چاپ سنگى شده است، نسخ چاپ سنگى نامبرده هم کمیاب است و هم بسیار مغلوط و تا آنجا که کوشش ما بهمراهى جناب آقاى اسید اسماعیل 

 کتابچى مدیر محترم کتابفروشى اسالمیه نتیجه داد بچند نسخه خطی دست یافتیم که در میان آنها سه نسخه قابل توجه شد.
هجرى با خط نسخ خوب نوشته شده است و تصحیح و مقابله شده است ولى استفاده  1262ه مرکزى دانشگاه که در تاریخ نسخه خطى کتابخان -1

 از آن نسخه براى ما مشکل بود.
هجرى بامضاى أبو طالب الحسینى نوشته شده است و با دقت تصحیح و مقابله شده این کتاب از  1277نسخه خطى مصحح دیگر که در تاریخ  -4

رجمه روز ت -ابخانه شخصى آقاى آسید شهاب الدین مرعشى حفظه اللَّه دریافت شد و در صفحه سوم آن بخط نویسنده این عبارت موجود استکت

بپایان رسید و روز سه شنبه غره ماه رمضان  1281بنوشتن این کتاب آغاز نمودم و روز یک شنبه نهم رجب  1278ماه شعبان سال  48یک شنبه 

از آن فارغ شدم و مقصودم از نوشتن این کتاب و مقابله آن همان  1281مقابله آن را آغاز نمودم و روز سه شنبه هفتم شوال  1281 المبارک سال

 446خدمت بصاحب االمر علیه السّالم و امید تقرب بخدا و انتظار فرج و ظهور آن حضرت است و أما أبو طالب الحسینى در صفحه آخر ورق 

فراغ من تسطیره بعون اللَّه و حسنى تیسیره على یمینی الراجی عفو اللَّه الغفور المتعال أبو طالب بن محمّد هاشم بن عبد اللَّه نوشته است وقع ال



این عبارت موجود است ترجمه  1در حاشیه نوشته است خط سید هاشم فقال از علماء نجف و جد سادات فتال میباشد در صفحه  -الحسینى الفتال

 ه این نسخه با آن مقابله شده است:هائى کنسخه
نسخه حاج  -2نسخه موالنا علیرضا الشهیر بتجلى  -3نسخه سید مخدوم سید عبد الکریم سلمه اللَّه  -4نسخه عالى حضرت استاد دام ظله  -1

ى آن کشیده و نسخه بدل زیادى نسخه شیخ عبد النبی این نسخه مختار است و نویسنده رنج فراوانى رو -5الحرمین حاج محمّد باقر خواجه خلیل 

یک نسخه خطى  -3گذارى روى کلمات تشخیص داده و بسیار کم غلط است درج کرده و یک قسمت نسخه بدلها را با قلم قرمز و اعراب و نقطه

دس حضرت عبد هجرى نوشته شده است و در کتابخانه شخصى ثقة االسالم آقاى آسید محمّد على صدر الحفاظ آستانه مق 1251که در تاریخ 

ه در خالعظیم علیه السّالم موجود است و بسیار مایه تشکر است که این نسخه را در دسترس قرار دادند و در مقابله کتاب معاونت نمودند، این نس

 صفحه بقطع وزیرى و خط نسخ زیبا نوشته شده است و در آخر جلد 252
الفقیر الحقیر المذنب الراجى عفو ربه الغفور الرحیم الغنى الوفى محمد بن یوسف بن دوم ان را چنین تعریف کرده است قد تشرف باتمامه العبد 

ترجمه  -محمّد قاسم النجفى النطنزى مسکنا و مولدا آلفا و نشرا مرتبا فی أشرف االماکن النجف االشرف و در حاشیه صفحه آخر چنین نوشته است

اى که از روى آن استنساخ کردم و نسخه دیگرى که خالی از غلط ه وسع و طاقت با نسخهمن مشرف شدم بمقابله این کتاب از اول تا آخر بانداز

 نبود.
 در این نسخه بابها و عناوین آن را بخط قرمز و درشت ثبت کرده ولى شماره بابها ذکر نشده است.

تر و ها عبارت روشنر کردیم و از میان این نسخهبراى آنکه خوانندگان در پیچ و خم نسخه بدلهاى متعدد گرفتار نشوند از ضبط آنها صرف نظ -3

ندارد و  اىتر را انتخاب نمودیم و ضبط کردیم و اختصار و جانب معنا را بیشتر رعایت نمودیم زیرا ضبط نسخه بدلها براى عموم فائدهصحیح

 ها مراجعه کنند.اشخاص متتبع و خورده بین باید بخود این نسخه
ها است شماره أبواب کتاب است در نسخه چاپى غیبت ادریس نبى را باب دوم بحساب آورده و و مورد اختالف نسخهموضوعى که بسیار مبهم  -2

در نظر گرفته است که باب اول کتاب در سابق گذشته است ولى در مطالب پیش که قریب خمس مجموع کتاب است عنوان باب اول را ضبط نکرده 

ز کجا شروع شده فقط بحساب اینکه در ضمن مطالب گذشته ذکر غیبت آدم علیه السّالم شده است در نظر است و معین نکرده که باب اول کتاب ا

ا اى هم بدست نداده که این شماره رشود و نسخهگرفته است که غیبت آدم باب اول کتابست و اما باین حساب غیبت ادریس باب دوم محسوب مى

ه این شماره بعنوان تصحیح وارد کتاب شده است ولى در نسخه مصحح باب غیبت ادریس را باب اول از آن نقل کرده باشد همین قدر معلوم است ک

شمرده است و بهمین شماره پیش رفته است تا باب نوادر که باب شصت و چهارم و خاتمه کتابست و در فهرستى هم که اول کتاب تنظیم کرده 

مطالب پیش از غیبت ادریس را مقدمه کتاب بحساب آورده با اینکه در نسخ براى آن  است همین حساب را منظور نموده است و در حقیقت کلیه

نوشته شده و با دو نسخه دیگر مقابله شده است لفظ باب و  1251که در تاریخ  3عنوان مقدمه و عنوان دیگرى هم ذکر نشده است در نسخه 

 ثبت شده است و اى ذکر نشده فقط همان عناوین أبواب برنگ دیگر و خط درشتشماره
شود چنانچه در نسخه مصحح داستان کعب االحبار یهود که در نسخه چاپى و بسیارى از نسخ بعالوه در پایان و آغاز بابها هم اختالفى مشاهده مى

است و چون  هموجود نیست و داستان سیف بن ذى یزن را تتمه باب سیزدهم دانسته و در نسخه چاپى داستان سیف بن یزن را باب مستقلى شمرد

یبت غاین با ببندى و شماره از نظر معنا چندان تاثیرى ندارد و در کتاب عنوان مقدمه اى نشده ما نظر مصحح نسخه چاپى را ترجیح دادیم و باب 

 ج نکردیمى براى آن درادریس را باب دوم شماره نهادیم و ما سبق را بعنوان باب غلیبت آدم علیه السّالم در نظر گرفتیم و به پیروى از مصنف عنوان
 رضا یساقی
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