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  :متن روایت

 

 

إن االمام وحجۀ اهللا من بعدي ابنی ، سمی رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وکنیۀ ، الذي هو خاتم حجج اهللا ، وآخر 

خلفائه ، وقال : ممن هو یا بن رسول اهللا ؟ قال : من ابنۀ ابن قیصر ملک الروم ، أال إنه سیولد ویغیب عن الناس غیبۀ 

 طویلۀ ثم یظهر

 

 

  :ترجمه

 

 

محمد بن عبد الجبار روایت کرده از حسن بن علی علیه السالم در باره جانشین پس از وى پرسیدم حضرت فرمود : 

امام و حجت خدا پس از من پسرم مى باشد ، وى هم نام و کنیه رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم است ، او 

اهللا علیه وآله وسلم ، آن فرزند از چه کسى آخرین حجت خدا و اوصیاى اوست ، گفت : اى فرزند رسول خدا صلی 

بوجود مى آید ؟ فرمود : از نوه پسرى قیصر ، پادشاه روم ، آگاه باش ، او متولد خواهد شد و در غیبتى طوالنى از 

  . مردم نهان مى گردد ، و سپس ظهور مى کند

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

  . لهداة ، وأربعین الخاتون آباديإثبات الرجعۀ : الفضل بن شاذان : على ما فی إثبات ا : *

 

عن الفضل بن شاذان فی کتاب إثبات الرجعۀ ، بسنده ،  - 680ح  44ف  32ب  569ص  3إثبات الهداة : ج  : *

حدثنا محمد بن عبد الجبار قال : قلت لسیدي الحسن بن علی علیه السالم : یا ابن رسول اهللا ، جعلنی اهللا فداك : 

 - : وحجۀ اهللا على عباده من بعدك ؟ فقال علیه السالم أحب أن أعلم من االمام
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کما فی إثبات الهداة بتفاوت یسیر ، عن إثبات الرجعۀ ،  - 1ح  15کشف الحق ، أربعون الخاتون آبادي : ص  : *

 ل. . ویقتل الدجال ، فیمأل األرض قسطا وعدال کما ملئت جورا وظلما فال یحل الحد أن یسمیه أو یکنیه قب "وفیه 

  . " خروجه صلوات اهللا علیه

 

  . عن الفضل بن شاذان - 3ح  31ب  280ص  12مستدرك الوسائل : ج  : *

 

  . عن کشف الحق - 21ح  1ب  2ف  346منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

قسطا ملؤها عدال والمهدي من ولدي ، تکون له غیبۀ وحیرة تضل فیها األمم ، یأتی بذخیرة األنبیاء علیهم السالم ، فی

 کما ملئت جورا وظلما

 

 

  :ترجمه

 

 

رسول اکرم صلى اهللا علیه وآله وسلم فرمود : مهدى ارواحنا له الفداء از فرزندان من است ، او داراى غیبت 

وسرگردانی است که در خالل آن امتها گمراه مى شوند ، با ذخیره واندوخته انبیاء علیهم السالم ظهور مى نماید ، و 

  . ین را پر از عدل و داد مى کند ، همانگونه که از ظلم و ستم پر شده استزم

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار النیسابوري قال :  - 5ح  25ب  287ص  1کمال الدین : ج  : *
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ري ، عن محمد بن إسماعیل بزیع ، حدثنا حمدان بن سلیمان النیسابو : حدثنا علی بن محمد بن قتیبۀ النیسابوري قال

عن صالح بن عقبۀ ، عن أبیه ، عن أبی جعفر محمد بن علی الباقر ، عن أبیه سید العابدین علی بن الحسین ، عن أبیه 

سید الشهداء الحسین بن علی ، عن أبیه سید األوصیاء ، أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیهم السالم ، قال : قال 

 - : اهللا علیه وآله رسول اهللا صلى

 

  . عن کمال الدین - 2ف  2ب  399إعالم الورى : ص  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، بسنده إلى الصدوق - 587ح  335ص  2فرائد السمطین : ج  : *

 

  . عن کمال الدین بتفاوت یسیر - 105ح  5ف  32ب  461ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . عن فرائد السمطین - 30ح  141ب  695غایۀ المرام : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 23ح  142ب  710وفی : ص 

 

  . عن کمال الدین - 17ح  1ب  72ص  51البحار : ج  : *

 

  . عن غایۀ المرام - 94ب  488ینابیع المودة : ص  : *

 

  . بعضه ، عن ینابیع المودة - 8ح  25ب  2ف  249منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

یا سلمان إن اهللا بعث أربعۀ ( آالف) ألف نبی ( ویحتمل أن أصله أربعۀ وعشرین ومئۀ ألف نبی کما ورد فی روایات 

کثیرة ) وکان لهم أربعۀ ألف وصی وثمانیۀ ألف سبط ( کذا) فوالذي نفسی بیده ألنا خیراألنبیاء ووصیی خیراألوصیاء 
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بعد أن عدد األئمۀ من أهل بیته ثم یغیب عنهم إمامهم ما شاء اهللا ،  وسبطاي خیر األسباط . . فی حدیث طویل قال فیه

ویکون له غیبتان إحداهما أطول من األخرى . ثم التفت إلینا رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله فقال رافعا صوته : الحذر 

الغیبۀ ؟ قال : أصبت ( فقلت : یا رسول اهللا فما تکون هذه  : إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي ، قال علی

الصمت ) حتى یأذن اهللا له بالخروج ، فیخرج من الیمن من قریۀ یقال لها أکرعۀ ، على رأسه عمامۀ متدرع بدرعی 

متقلد بسیفی ذي الفقار ، ومناد ینادي هذا المهدي خلیفۀ اهللا فاتبعوه ، یمأل األرض قسطا وعدال کما ملئت جورا وظلما 

یا هرجا ومرجا ، ویغار بضعهم على بعض ، فال الکبیر یرحم الصغیر وال القوي یرحم الضعیف ، ، ذلک عند ما یصیر الدن

 فحینئذ یأذن اهللا له بالخروج

 

 

  :ترجمه

 

 

یزید بن أبی زیاد ، از عبدالرحمان بن أبی لیلى ، از علی علیه السالم روایت کرده است که مى فرماید : من در خانه 

اهللا علیه وآله وسلم بودم که عده اى از اصحاب بر آن حضرت وارد شدند از جمله أم سلمۀ خدمت پیامبر صلى 

سلمان و ابوذر و مقداد و عبدالرحمان بن عوف. سلمان عرض کرد: اى رسول خدا براى هر پیامبرى وصى و دو 

سبط وجود دارد چه کسى وصى شماست و دو سبط شما کیستند ؟ حضرت پس از لحظه اى سکوت فرمود : اى 

یکصد و بیست و چهار هزار باشد  124000سلمان خداوند چهار هزار پیامبر را برگزید ( شاید اصل حدیث / 

همانگونه که در روایات زیادى وارد شده است ) و براى آنها چهار هزار وصى و جانشین و هشت هزار سبط ( نوه 

نبیاء و پیامبران و جانشین من بهترین دخترى ) قرار داد ، سوگند به کسی که جانم در دست اوست من بهترین ا

  . جانشینان و دو سبط و نوه من بهترین نوه ها هستند

 

هرگاه خداوند بخواهد،امام آنها از :و در یک حدیث طوالنى پس از آنکه امامان اهل بیت خود را شمرد ، فرمود 

  . بود ایشان غایب خواهد شد و او دو غیبت دارد که یکى طوالنى تر از دیگرى خواهد

 

آنگاه حضرت رسول متوجه ما شد و با صداى بلند فرمود : بر حذر باشید زمانى که فرزند پنجم از فرزندان امام هفتم 
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از فرزندانم پنهان شود ، علی علیه السالم فرمود : گفتم : اى رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم این غیبت چیست 

أکرعۀ  "خداوند به او اجازه ظهور بدهد ، آن وقت از دهى در یمن که به آن ؟ حضرت فرمود : سکوت ، تا وقتى که 

مى گویند ظهور خواهد نمود ، عمامه اى بر سر دارد و زره مرا پوشیده و شمشیر من ( ذوالفقار )را بگردن انداخته  "

، زمین را آکنده از عدل و  ، منادى فریاد مى کند که این مهدى ارواحنا له الفداء خلیفه خداست از او پیروى نمائید

داد مى نماید همانگونه که از ستم و ظلم پر شده است و این هنگامى است که در دنیا هرج و مرج باشد و بعضى ، بر 

برخى دیگر یورش ببرند ، و بزرگ بر کوچک و قوى بر ضعیف رحم ننماید ، در این هنگام است که خداوند اجازه 

 ظهور خواهد داد

 

ت فی مصادرنا الشیعیۀ عدة أحادیث صحیحۀ السند عن األئمۀ من أهل البیت علیهم السالم ، حول مالحظۀ : ورد

الیمانی الذي یظهر قبل اإلمام المهدي علیه السالم ، ویکون من أنصاره عند ظهوره . وذکرت بعض األحادیث أنه یظهر 

ی محلها إن شاء اهللا . ووردت فی المصادر فی صنعاء وأنه من ذریۀ زید بن علی بن الحسین . . الخ . وسوف تأتی ف

السنیۀ عدة أحادیث متعارضۀ حول الیمانی أو القحطانی، بعضها یذکر أنه یظهر قبل المهدي ، وبعضها یذکر أنه یظهر بعد 

المهدي ، وبعضها یذکر أنه هو المهدي . وبعضها ینفی أن یکون المهدي یمانیا أو قحطانیا . وبعضها یظهر فیه أثر 

تالف الذي تفاقم فی العهد األموي بین عرب الجنوب الیمانیین وعرب الشمال القرشیین وغیرهم . ونحن نوردها االخ

کما هی بدون تحقیق فی رجال أسانیدها أو متونها ، حیث ال یخفى حالها على الناظر البصیر ، خاصۀ وأنها مقطوعۀ لم 

  : منها تذکر أن القحطانی هو المهدي تسند إلى النبی صلى اهللا علیه وآله وسلم ما عدا ثالثۀ

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

  : کتب اهل سنت

 

بلغنی أن المهدي یعیش أربعین عاما ، ثم  " حدثنا الحکم بن نافع ، عن جراح ، عن أرطاة قال - 111ابن حماد : ص 

سنۀ ، ثم یموت یموت على فراشه ، ثم یخرج رجل من قحطان مثقوب االذنین ، على سیرة المهدي ، بقاؤه عشرین 
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قتال بالسفاح . ثم یخرج رجل من أهل بیت النبی صلى اهللا علیه وسلم ، مهدي حسن السیرة یفتح مدینۀ قیصر وهو 

آخر أمیر من أمۀ محمد صلى اهللا علیه وسلم . ثم یخرج فی زمانه الدجال ، وینزل فی زمانه عیسى بن مریم علیه 

  . " السالم

 

على یدي ذلک الخلیفۀ الیمانی ، الذي تفتح  "بن مسلم ، عن جراح ، عن أرطأة قال حدثنا الولید  - 113وفی : ص 

القسطنطینیۀ ورومیۀ على یدیه ، یخرج الدجال فی زمانه ، وینزل عیسى ابن مریم علیه السالم فی زمانه . على یدیه 

  . " تکون غزوة الهند ، وهو من بنی هاشم

 

قضاعۀ بحمص وحمیر ، وعلیها  ( فی والیۀ القحطانی تقتل ( تقتتل "بسند آخر عن کعب قال  - 114وفی : ص 

یومئذ رجل من کندة ، فتقتله قضاعۀ ویعلق رأسه فی شجرة فی المسجد فتغضب له حمیر ، فیقتتلون بینهم قتاال شدیدا 

د ؟ ) ذلک نحتى تهدم کل دار عند المسجد ، کی تتسع صفوفهم للقتال فعند ذلک یکون الویل للشرقی من الغربی ( وع

  . " بحمص ، فیکون أشقى القبائل الیمن بهم السکون ألنهم جیرانهم

 

یکون بعد الجبابرة رجل من أهل بیتی یمأل  "هذا الحدیث  - 112،  111،  109،  105،  28وروى ابن حماد فی : 

حطانی ما الق "أو  "و دونه والذي بعثنی بالحق ما ه "بصیغ متقاربۀ ، وفی أکثرها  "األرض عدال ، ثم القحطانی بعده 

الولید بن لهیعۀ ، عن عبد الرحمن بن قیس بن جابر الصدفی ، عن النبی صلى اهللا  -أو نحوها . وسنده  "بدون المهدي 

وقد تقدم بأسانیده فی  -علیه وسلم : وفی بعضها : عن أبیه ، عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم قال : 

  . أحادیث األئمۀ المضلین

 

ثالث روایات مقطوعۀ عن کعب ، تذکر أن الیمانی یکون بعد المهدي ، بل إن  - 109،  105،  104وروى فی : 

ثم یلی بعد المضري العمانی القحطانی یسیر بسیرة أخیه المهدي ، وعلى  " سندها إلى کعب مقطوع أیضا . تقول األولى

ین القیسیۀ والیمانیۀ ، وتوالی عدة والة غیر صالحین ، وفی آخرها وتذکر الثانیۀ صراعا طویال ب "یدیه تفتح مدینۀ روم 

: ثم یلی من بعده رجل من مضر ، یقتل أهل الصالح ملعون مشؤوم ، ثم یلی من بعده ( بعد ) المضري العمانی 

لیفۀ من أهل خ وتقول الثالثۀ : یکون بعد المهدي "القحطانی ، یسیر بسیرة أخیه المهدي ، وعلى یدیه تفتح مدینۀ الروم 
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ض وقد روى بع "الیمن من قحطان ، أخو المهدي فی دینه ، یعمل بعمله ، وهو الذي یفتح مدینۀ الروم ویصیب غنائمها 

هذه الروایات عنه السیوطی فی الحاوي ، ورواها عن السیوطی ، الحنفی فی کنز العمال ، وروى إحداها مرسلۀ عن 

ئب ، وفتح البارئ ، ورواها عن األخیر صاحب العطر الوردي . وروى عبد کعب فی البدء والتاریخ ، وخریدة العجا

الرزاق ، وأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، وغیرهم حدیثا فی القحطانی ، ولکنه مجمل ال یذکر أنه قبل المهدي أو بعده أو 

 . علسطنطینیۀ فیرى أن قد فال تذهب اللیالی واألیام حتى یغزوا العادي رومیۀ فیقفل إلى الق "أنه هو المهدي ، ونصه 

وابن حماد ص  - 20186ح  388ص  11عبد الرزاق : ج  "وال تقوم الساعۀ حتى یسوق الناس رجل من قحطان 

والبدء  2910ح  18ب  52ب  2232ص  4ومسلم ج  73، ص  9، والبخاري ج  417ص  3وأحمد ج  105

 14وکنز العمال ج  - 423ص  2ابن األثیر ج ونهایۀ  788ح  82ص  11وجامع األصول ج  183ص  2والتاریخ ج 

. * : وروى ابن حماد  "حتى یقفل القافل من رومیۀ  "وفی بعضها :  199وخریدة العجائب ص  38414ح  207ص 

ما المهدي إال من قریش  "حدثنا بقیۀ وعبد القدوس ، عن صفوان ، عن شریح بن عبید ، عن کعب قال  - 103: ص 

  . بسنده المذکور 109ورواه أیضا فی ص  "م غیر أن له أصال ونسبا فی الیمن ، وما الخالفۀ إال فیه

 

فیجتمعون وینظرون لمن یبایعون ، فبینا هم کذلک إذ سمعوا صوتا ما قاله إنس وال  "عن أرطأة  - 107وفی : ص 

اه فی البدء والتاریخ ، وروى روایۀ بمعن "جان : بایعوا فالنا ، باسمه ، ولیس من ذي وال ذو ، ولکنه خلیفۀ یمانی 

 184ص  2ج  "القحطانی رجل صالح ، وهو الذي یصلی خلفه عیسى ، وهو المهدي  "مرسلۀ عن ابن سیرین ، تقول 

یا معشر الیمن تقولون إن المنصور  ". ولکن ابن حماد روى عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص روایۀ ترد ذلک تقول 

ی ورواه عنه السیوطی ف "بوه ، ولو أشاء أن أسمیه إلى أقصى جد هو له لفعلت منکم ، والذي نفسی بیده إنه لقرشی أ

  . 15ح  168، ورواه عن السیوطی المتقی فی البرهان ص  79ص  2الحاوي ج 

 

على یدي ذلک  "وفی اآلخر  "على یدي الیمانی الذي یقتل قریشا  "بسندین آخرین عن کعب ،  - 141وفی : ص 

  . " وذلک إذا ملک الخامس من آل هرقل ( ا الصغرى ( کذاالیمانی یکون ملحمۀ هذ

 

ب  167ورواه عن السیوطی المتقی فی البرهان ص  - 80ص  2وقد نقل النص الثانی عنه السیوطی فی الحاوي ج 

  . 12، خ  11
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 184ص  2خ ج ومما یؤید أن روایۀ خروج الیمانی قبل المهدي کانت معروفۀ عند المسلمین ما رواه فی البدء والتاری

 "ولما خرج عبد الرحمن بن األشعث على الحجاج سمی بالقحطانی وکتب إلى العمال  "عن عبد اهللا بن عمر قال  -

فقیل له : إن اسم القحطانی على  - یقصد بذلک المهدي المنتظر علیه السالم - "من عبد الرحمن ناصر أمیر المؤمنین 

  " ! رحمن من اسمیثالثۀ أحرف ، فقال : اسمی عبد ، ولیس ال

 

  :مصادرکتب شیعه

 

حدثنا علی بن الحسین بن محمد قال : حدثنا هارون بن موسى  "بثالثۀ أسانید ، قال  - 147کفایۀ األثر : ص  : *

رحمه اهللا قال : حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سلیمان الباغندي قال : حدثنا محمد بن حمید قال حدثنا إبراهیم بن 

ن نصر بن حمید ، عن أبی إسحاق ، عن األصبغ بن نباتۀ ، عن علی علیه السالم . قال هارون : وحدثنا المختار ، ع

أحمد بن موسى العباس بن مجاهد فی سنۀ ثمان عشر وثالثمائۀ قال : حدثنی أبو عبد اهللا محمد بن زید قال : حدثا 

 الواسطی قراءة علیه من أصل کتابه ، عن أبیإسماعیل بن یونس الخزاعی البصري فی داره قال حدثنی هیثم بن بشر 

المقدام شریح بن هانی بن شریح الصائغ المکی ، عن علی علیه السالم . وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد اهللا الجوهري 

قال : حدثنا محمد بن عمر القاضی الجعبی قال : حدثنی محمد بن عبد اهللا أبو جعفر قال : حدثنی محمد بن حبیب 

سابوري ، عن یزید بن أبی زیاد ، عن عبد الرحمن بن أبی لیلى قال : قال علی علیه السالم : کنت عند النبی الجند نی

صلى اهللا علیه وآله فی بیت أم سلمۀ إذ دخل علینا جماعۀ من أصحابه منهم سلمان وأبو ذر والمقداد وعبد الرحمن بن 

 - : طین فمن وصیک وسبطاك ؟ فأطرق ساعۀ ثم قالعوف ، فقال سلمان : یا رسول اهللا إن لکل نبی وصیا وسب

 

کما فی کفایۀ األثر ، عن علی بن محمد بن علی الخزاز  - 8ف  10ب  153ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

  . مختصرا

 

  . " وأنا أدفعها إلیک "عن کفایۀ األثر ، من قوله  - 537ح  27ف  9ب  589ص  1إثبات الهداة : ج  : *

 

  . عن کفایۀ األثر - 195ح  41ب  333ص  36: ج البحار  : *
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  . " ثم یغیب عنهم إمامهم "عن کفایۀ األثر ، من قوله  - 189ح  27ب  379ص  52وفی : ج 

 

  . عن کفایۀ األثر - 191ح  212ص  3جزء  15العوالم ج  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

 جاءك یقول إنه نفض یده من تراب قبره فال تصدقه  یا حازم إن لصاحب هذا االمر غیبتین ، یظهر فی الثانیۀ ، فمن

 

 

  :ترجمه

 

 

سلمۀ بن جناح ، از حازم بن حبیب ، از امام صادق علیه السالم نقل کرده که فرمود : اى حازم ، حضرت صاحب 

 االمر ارواحنا له الفداء دو غیبت داشته که در دومى ظاهر خواهد شد . پس هر که به تو گفت که من دیدم حضرت

خاك قبرش را از دستانش پاك مى کرد ، قبول نکن ( یعنى اگر کسى گفت که حضرت پس از مردن از قبر بیرون 

  . ( آمده و ظاهر شده قبول نکن . زیرا امام زمان ارواحنا له الفداء در زمان غیبت زنده مى باشد

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

  . ۀ الطوسیعلى ما فی غیب -کتاب علی بن أحمد العلوي الموسوي :  : *

 

  . على ما فی غیبۀ الطوسی -الفضل بن شاذان :  : *
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وبه ( وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید قال : حدثنا القاسم بن محمد بن  - 6ح  10ب  172النعمانی : ص  : *

ن حازم بالحسن بن حازم من کتابه قال : حدثنا عبیس بن هشام ) ، عن عبد اهللا بن جبلۀ ، عن سلمۀ بن جناح ، عن 

دخلت على أبی عبد اهللا علیه السالم فقلت له : أصلحک اهللا إن أبوي هلکا ولم یحجا ، وإن اهللا قد رزق  : حبیب قال

 - : وأحسن ، فما تقول فی الحج عنهما ؟ فقال : افعل فإنه یبرد لهما ، ثم قال لی

 

ن رباح الزهري قال : حدثنا أحمد بن علی حدثنا عبد الواحد بن عبد اهللا قال : حدثنا أحمد بن محمد ب -وفیها : 

الحمیري ، عن الحسن بن أیوب ، عن عبد الکریم بن عمرو ، عن أبی حنیفۀ السایق ، عن حازم بن حبیب قال : قلت 

ألبی عبد اهللا علیه السالم : إن أبی هلک وهو رجل أعجمی ، وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فما ترى فی ذلک ؟ 

  . کما فی الروایۀ السابقۀ -صل إلیه ، ثم قال لی : فقال : افعل فإنه ی

 

عن کتاب علی بن أحمد العلوي الموسوي ، قال قال : وحدثنی عبد اهللا بن جبلۀ ، عن  - 36غیبۀ الطوسی : ص  : *

 زق ،قلت ألبی عبد اهللا علیه السالم : إن أبوي هلکا ، وقد أنعم اهللا علی ور : سلمۀ بن جناح ، عن حازم بن حبیب قال

أفأتصدق عنهما وأحج ؟ فقال : نعم ، ثم قال بیمینه : یأبا حازم ، من جاءك یخبرك عن صاحب هذا األمر أنه غسله و 

  . ( کفنه ونفض التراب من قبره فال تصدقه

 

کما فی النعمانی بتفاوت یسیر ، قال ( روى الفضل بن شاذان ، عن عبد اهللا بن جبلۀ ، عن سلمۀ بن  - 261وفی : ص 

 - : قال أبو عبد اهللا علیه السالم : ناح الجعفی ، عن حازم بن حبیب قالج

 

  . أوله ، عن النعمانی - 11ح  25ب  141 - 140ص  8وسائل الشیعۀ : ج  : *

 

  . عن روایۀ غیبۀ الطوسی األولى - 275ح  12ف  32ب  499ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . غیبۀ الطوسی الثانیۀ عن روایۀ - 347ح  12ف  32ب  513وفی : ص 

 

  . عن روایۀ غیبۀ الطوسی الثانیۀ - 8ح  23ب  154ص  52البحار : ج  : *
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  . عن روایتی النعمانی - 14و ح  13ح  23ب  156 - 155وفی : ص 

 

 عن روایۀ غیبۀ الطوسی األولى  - 5ح  11ب  71ص  8مستدرك الوسائل : ج  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

هلک فی أي واد سلک ، قلت : کیف  : یبتان ، إحداهما یرجع منها إلى أهل ، واألخرى یقاللصاحب هذا االمر غ

 نصنع إذا کان کذلک ؟ قال : إذا ادعاها مدع فاسألوه عن أشیاء یجیب فیها مثله 

 

 

  :ترجمه

 

 

این امر دو  عبدالرحمان بن کثیر ، از مفضل بن عمر ، از امام صادق علیه السالم روایت کرده که فرمود : صاحب

غیبت دارد ، که از یکى از آن دو غیبت نزد اهل خود بر مى گردد ( یعنى از غیبت صغرى نزد خانواده اش باز مى 

گردد ) و اما دیگرى چنان است که مى گویند : از دنیا رفته ، در کجا مى رود ، راوى مى گوید : عرض کردم : 

ادعا  (خالفت و امامت حضرت مهدى ارواحنا له الفداء  ) ر که آنراهنگامیکه چنان شد ، چه باید بکنیم ؟ فرمود : ه

کند ، از او چیزهایى بپرسید که امثال آن شخص مى تواند پاسخ دهد ( و او در پاسخ خواهد ماند تا مفتضح شده و 

  ( ادعاى دروغ نکند

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

، عن الحسن بن علی الکوفی ، عن علی بن محمد بن یحیى وأحمد بن إدریس  - 20ح  340ص  1الکافی : ج  : *



 احادیث مهدوي                                                                                  12

 - : حسان ، عن عمه عبد الرحمن بن کثیر ، عن مفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد اهللا علیه السالم یقول

 

کما فی الکافی بتفاوت یسیر ، عن الکلینی ، وفیه ( إن . . غیبتین . . إذا کان  - 9ح  10ب  173النعمانی : ص  : *

  . ( دع فاسألوه عن تلک العظائم التیذلک . . إن ادعى م

 

  . عن الکافی - 30ح  32ب  445ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  .. عن النعمانی - 18ح  23ب  157ص  52البحار : ج  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

رى ال واألخ للقائم غیبتان : إحداهما قصیرة واألخرى طویلۀ . الغیبۀ األولى ال یعلم بمکانه فیها إال خاصۀ شیعته ،

 یعلم بمکانه فیها إال خاصۀ موالیه 

 

 

  :ترجمه

 

 

ابن محبوب ، از اسحاق بن عمار ، از امام صادق علیه السالم نقل کرده که فرمود : حضرت قائم ارواحنا له الفداء 

داراى دو غیبت است، یکى کوتاه و دیگرى طوالنى ، در غیبت نخست هیچ کس جز شیعیان خاص وى از جاى او 

  . بر نخواهد داشت ، و در غیبت دیگر جز دوستان خاصش از مکان او اطالع نخواهند داشتخ

 

 

  :آدرس حدیث
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محمد بن یحیى ، عن محمد بن الحسین ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن  - 19ح  340ص  1الکافی : ج  : *

 - : عمار ، قال : قال أبو عبد اهللا علیه السالم

 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعید بن عقدة ، قال : حدثنا علی بن الحسن  - 1ح  10ب  170النعمانی : ص  : *

التیملی ، عن عمر بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار الصیرفی قال : سمعت أبا عبد اهللا علیه 

  . ( کما فی الکافی بتقدیم وتأخیر وفیه ( . . موالیه فی دینه - : السالم یقول

 

  . ( کما فی الکافی بتفاوت یسیر ، عن الکلینی ، وفیه ( . . موالیه فی دینه - 2: ح  وفیها

 

کما فی الکافی ، مرسال ، عن إسحاق بن عمار ، وفیه ( األولى یعلم مکانه خاصته  - 190تقریب المعارف : ص  : *

  . ( وأولیاؤه

 

  . عن الکافی - 29ح  32ب  445ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . عن روایۀ النعمانی الثانیۀ - 11و  10ح  23ب  155ص  52البحار : ج  : *

 

 عن النعمانی  - 1ح  26ب  2ف  251ف  251منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

یا أحمد بن إسحاق إن اهللا تبارك وتعالى لم یخل األرض منذ خلق آدم علیه السالم وال یخلیها إلى أن تقوم الساعۀ 

  .  على خلقه ، به یدفع البالء عن أهل األرض، وبه ینزل الغیث ، وبه یخرج برکات األرضمن حجۀ هللا

 

قال : فقلت له : یا ابن رسول اهللا فمن االمام والخلیفۀ بعدك ؟ فنهض علیه السالم مسرعا فدخل البیت ، ثم خرج 

ل : یا أحمد بن إسحاق لوال کرامتک على اهللا وعلى عاتقه غالم کأن وجهه القمر لیلۀ البدر من أبناء الثالث سنین ، فقا
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عز وجل وعلى حججه ما عرضت علیک ابنی هذا ، إنه سمی رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وکنیه ، الذي یمأل األرض 

  .قسطا وعدال کما ملئت جورا وظلما

 

و ن ، واهللا لیغیبن غیبۀ ال ینجیا أحمد بن إسحاق مثله فی هذه األمۀ مثل الخضر علیه السالم ، ومثله مثل ذي القرنی

  . فیها من الهلکۀ إال من ثبته اهللا عز وجل على القول بإمامته ووفقه [ فیها ] للدعاء بتعجیل فرجه

 

فقال أحمد بن إسحاق : فقلت له : یا موالي فهل من عالمۀ یطمئن إلیها قلبی ؟ فنطق الغالم علیه السالم بلسان عربی 

  .  فی أرضه ، والمنتقم من أعدائه ، فال تطلب أثرا بعد عین یا أحمد بن إسحاقفصیح فقال : أنا بقیۀ اهللا

 

فقال أحمد بن إسحاق : فخرجت مسرورا فرحا ، فلما کان من الغد عدت إلیه فقلت له : یا ابن رسول اهللا لقد عظم 

ن ل الغیبۀ یا أحمد ، قلت : یا ابسروري بما مننت [به] على فما السنۀ الجاریۀ فیه من الخضر وذي القرنین ؟ فقال : طو

رسول اهللا وإن غیبته لتطول ؟ قال: إي وربی حتى یرجع عن هذا االمر أکثر القائلین به وال یبقى إال من أخذ اهللا عز 

وجل عهده لوال یتنا ، وکتب فی قلبه االیمان وأیده بروح منه . یا أحمد بن إسحاق هذا : أمر من أمر اهللا ، وسر من سر 

وغیب من غیب اهللا ، فخذ ما آتیتک واکتمه وکن من الشاکرین تکن معنا غدا فی علیین . قال مصنف هذا الکتاب  اهللا ،

رضی اهللا عنه : لم أسمع بهذا الحدیث إال من علی بن عبد اهللا الوراق وجدت بخطه مثبتا فسألته عنه فرواه لی عن سعد 

 ذکرته بن عبد اهللا ، عن أحمد بن إسحاق رضی اهللا عنه کما 

 

 

  :ترجمه

 

 

احمد بن اسحاق بن سعد اشعرى مى گوید بر ابو محمد حسن بن علی علیهما السالم وارد شدم مى خواستم درباره 

جانشین پس از او از آن حضرت بپرسم ، که امام ابتدائا به من فرمود : اى أحمد بن اسحاق ، خداوند تبارك و تعالى 

ا آفرید تا قیامت ، زمین را خالى از حجت قرار نداده است ، بواسطه وجود از زمانى که حضرت آدم علیه السالم ر

حجت ، بال و دشواریها از ساکنان زمین دفع شده و بواسطه وجود او باران رحمت مى آید و نعمتهاى زمین را خارج 
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  . مى سازد

شین پس از شما کیست ؟ وى گفت : بدو عرض کردم : اى فرزند رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم امام وجان

حضرت از جا برخاست و به سرعت داخل خانه شد و سپس بیرون آمد و کودکى سه ساله را بر دوش خود داشت 

که صورتش چون ماه شب چهارده مى درخشید فرمود : اى أحمد بن اسحاق اگر بخاطر عظمت تو در پیشگاه 

نمى دادم ، این فرزند هم نام و کنیه رسول خدا صلی اهللا  خداوند و بر حجتهاى او نبود ، این فرزندم را به تو نشان

علیه وآله وسلم است ، همان کسى که زمین را پس از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد ، آکنده از عدل و داد مى 

  . کند

 

ند او اى أحمد بن اسحاق ، مثال او میان این امت مثال حضرت خضر علیه السالم و ذى القرنین است ، بخدا سوگ

آنچنان غیبتى خواهد داشت که در آن هیچکس از هالکت رهایى نمى یابد مگر آنکس که خداوند عز وجل او را 

  . نسبت به امامت او و دعا براى شتاب در فرج آن حضرت ثابت قدم نگاه دارد

 

وجود دارد که دلم أحمد بن اسحاق مى گوید : بدو عرض کردم : اى سرور من آیا عالمت و نشانه اى در این راستا 

آرام گیرد ؟ که ناگهان کودك با زبان عربى فصیح به سخن درآمد و فرمود : من بقیۀ اهللا در زمین او و انتقام گیرنده از 

  . دشمنان او هستم ، اى أحمد بن اسحاق بعد از این لحظه اثرى نمى یابى

 

تم و بدو عرض کردم : اى فرزند رسول أحمد بن اسحاق گفت : شادمان بیرون رفتم ، فردا خدمت حضرت بازگش

خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم به آنچه که منت بر من گذاشتى بسیار شادمان شدم اکنون بفرمایید او چه شباهتى به 

خضر و ذى القرنین دارد ؟ فرمود : اى احمد ، طوالنى بودن غیبت ، عرض کردم : اى فرزند رسول خدا صلی اهللا 

آرى بخدا سوگند تا آنجا که بیشتر کسانى که به امامت او  : غیبت او به طول مى انجامد ؟ فرمودعلیه وآله وسلم آیا 

قائل بودند از عقیده خود برگردند و کسى بر این عقیده باقى نماند مگر آنکس که خداوند از او پیمان والیت ما را 

  . مایت و تأیید کندگرفته باشد ، و ایمان را در دل او جایگزین و با روح خود ، او را ح

 

اى أحمد بن اسحاق ، این امرى است از امر خدا و رازى است از راز و اسرار خدا ، و غیبى است از غیب هاى خدا 
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  . ، آنچه را که به تو گفتم دریاب ، و آنرا نهان دار ، و از سپاسگزاران باش ، روز قیامت در علیین با ما خواهى بود

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا علی بن عبد اهللا الوراق قال : حدثنا سعد بن عبد اهللا ، عن  - 1ح  38ب  384ص  2الدین : ج  کمال : *

أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري قال : دخلت على أبی محمد الحسن بن علی علیهما السالم وأنا أرید أن أسأله عن 

 - : من ] بعده ، فقال لی مبتدئا ] الخلف

 

 - : بعضه ، مرسال عن الحسن العسکري علیه السالم - 68ح  1174ص  3الخرائج : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین بتفاوت یسر ، عن الشیخ أبی جعفر بن بابویه - 3ف  2ب  412إعالم الورى : ص  : *

 

  . عن إعالم الورى - 316ص  3کشف الغمۀ : ج  : *

 

  . ن بابویهمختصرا عن اب - 3ف  11ب  231ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

 

  . عن الخرائج - 3ف  40منتخب األنوار المضیئۀ : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 153ح  5ف  6ب  113ص  1إثبات الهداة : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 180ح  5ف  32ب  479ص  3وفی : ج 

 

کتابه إعالم الورى عن ابن ورواه الطبرسی فی  "بعضه ، عن کمال الدین . وقال  - 31ح  1ف  33ب  665وفی : ص 

  . " بابویه مثله
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  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 20ح  598مدینۀ المعاجز : ص  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 21ب  174ینابیع المعاجز : ص  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 13ب  553ص  2حلیۀ األبرار : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 44ح  777تبصرة الولی : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 16ح  18ب  23ص  52البحار : ج  : *

 

  . بعضه ، عن کمال الدین - 193ح  392ص  2نور الثقلین : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 71ح  271ص  5وفى : ج 

 

  . کما فی کمال الدین ، عن کتاب الغیبۀ - 81ب  458ینابیع المودة : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 5ح  20ب  2ف  229منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

إن لصاحب هذا االمر غیبتین ، إحداهما تطول حتى یقول بعضهم مات وبعضهم یقول قتل وبعضهم یقول ذهب ، فال 

 یطلع على موضعه أحد من ولی وال غیره ، إال المولى الذي یلی أمرهیبقى على أمره من أصحابه إال نفر یسیر ، ال 

 

 

  :ترجمه
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ابراهیم بن مستنیر ، از مفضل بن عمر ، از امام صادق علیه السالم روایت کرده که فرمود : صاحب این امر دو غیبت 

ى شده است ، و برخى م دارد ، یکى از آن دو طول مى کشد چنانکه بعضى مى گویند مرده و بعضى مى گویند کشته

گویند رفته است : تا آنجا که دیگر جز افراد اندکى معتقد به آنحضرت باقى نمى مانند و از جاى آن حضرت 

  . هیچکس از دوست و غیر دوست اطالع نخواهد داشت مگر کسى که کارهاى آن حضرت را انجام مى دهد

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

  . بۀ الطوسیعلى ما فی غی -الفضل بن شاذان :  : *

 

  . على ما فی غیبۀ الطوسی -علی بن محمد الموسوي :  : *

 

وأخبرنا أحمد بن محمد بن سعید قال : حدثنا القاسم بن محمد بن  - 5ح  10ب  172 - 171النعمانی : ص  : *

المفضل  نیر ، عنالحسن بن حازم من کتابه قال : حدثنا عبیس بن هشام ، عن عبد اهللا بن جبلۀ ، عن إبراهیم بن المست

وقال ( ولو لم یکن یروى فی الغیبۀ إال هذا لکان فیه  -بن عمر الجعفی ، عن أبی عبد اهللا الصادق علیه السالم قال : 

  (.کفایۀ لمن تأمله

 

  . کما فی النعمانی بتفاوت ، عن کتاب علی بن محمد الموسوي - 41غیبۀ الطوسی : ص  : *

 

) ، عن علی بن محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد اهللا بن جبلۀ ، عن عبد  ( أحمد بن إدریس - 102وفی : ص 

کما فی النعمانی بتفاوت یسیر ،  -سمعت أبا عبد اهللا علیه السالم یقول :  : اهللا بن المستنیر ، عن المفضل بن عمر قال

  .( وفیه ( . . من ولده

 

الحسین بن علی علیهما السالم ) وفیه (  )  عن أبی عبد اهللاکما فی النعمانی ، مرسال - 5ب  134عقد الدرر : ص  : *
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  .(یعنی المهدي علیه السالم

 

کما فی روایۀ غیبۀ الطوسی الثانیۀ بتفاوت یسیر ، وقال : ومما  - 6ف  82 - 81منتخب األنوار المضیئۀ : ص  : *

قى ه إلى المفضل بن عمر ، وفیه ( . . ال یبصح لی روایته عن الشیخ السعید أبی عبد اهللا محمد المفید رحمه اهللا یرفع

  (امرؤ من أصحابه

 

  . عن عقد الدرر - 4ح  12ب  172 - 171برهان المتقی : ص  : *

 

  . عن غیبۀ الطوسی - 278ح  12ف  32ب  499ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . عن غیبۀ الطوسی - 280ح  500وفی : ص 

 

  . عن غیبۀ الطوسی ، وأشار إلى مثله عن النعمانی - 5ح  23ب  153 - 152ص  52البحار : ج  : *

 

  . عن النعمانی - 4ح  26ب  2ف  252 - 251منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

 ال بد للغالم من غیبۀ فقیل له : ولم یا رسول اهللا ؟ قال یخاف القتل

 

 

  :ترجمه

 

 

ند که آن حضرت از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم نقل أبان ودیگران از امام صادق علیه السالم نقل مى کن

فرمود : آن نوجوان حضرت مهدى ارواحنا له الفداء) به ناچار باید غیبت نماید ،سؤال شد اى رسول خدا صلی اهللا 
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  . علیه وآله وسلم چرا ؟ فرمود : بخاطر بیم از کشته شدن

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا محمد بن علی ماجیلویه رضی اهللا عنه ، عن أبیه ، عن أبیه  - 1ح  179ب  243ص  1علل الشرائع : ج  : *

أحمد بن أبی عبد اهللا البرقی ، عن محمد بن أبی عمیر ، عن أبان وغیره ، عن أبی عبد اهللا علیه السالم قال : قال 

 - : رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله

 

  . " . . عن أبی عبد اهللا البرقی "ن علل الشرائع ، وفیه ع 270ح  10ف  32ب  498ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

 عن علل الشرائع  - 1ح  20ب  90ص  52البحار : ج  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

والذي بعثنی بالحق بشیرا لیغیبن القائم من ولدي، بعهد معهود إلیه منی ، حتى یقول أکثرالناس : ما هللا فی آل محمد 

فمن أدرك زمانه فلیتمسک بدینه وال یجعل للشیطان إلیه سبیال بشکه فیزیله عن  . هحاجۀ ، ویشک آخرون فی والدت

ملتی ، ویخرجه من دینی ، فقد أخرج أبویکم من الجنۀ من قبل ، وإن اهللا عز وجل جعل الشیاطین أولیاء للذین ال 

 یؤمنون

 

 

  :ترجمه

 

 

ش ، و او از پدرانش از علی علیه السالم و او از از عبد السالم بن صالح هروى ، از على بن موسى الرضا ، از پدر
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رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم روایت کرده است که حضرت فرمود : سوگند به کسى که مرا بشارت دهنده به 

حق بر انگیخت همانا حضرت قائم ارواحنا له الفداء از فرزندان من با عهد شناخته شده اى که از من به همراه دارد 

خداوند را نیازى به آل محمد صلی اهللا علیه وآله وسلم نیست ،  : ى نماید تا اینکه بیشتر مردم می گویندغیبت م

وگروه دیگرى شک در والدت آن حضرت کنند ، بنابر این بر هر کس که زمانش را درك کند الزم است متمسک 

را از ملت من جدا و از دینم خارج نماید بدین او شود ، و شک او سبب نشود که شیطان بسوى او راه پیدا کند و او 

، شیطان پیش از این ، پدر و مادر شما ( حضرت آدم وحوا ) را از بهشت خارج کرد ، همانا خداوند شیاطین را 

  . اولیاء غیر مؤمنین قرار داده است

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

عنه قال : حدثنا علی بن إبراهیم ، عن حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رضی اهللا  - 51ص  1کمال الدین : ج  : *

أبیه ، عن عبد السالم بن صالح الهروي ، عن أبی الحسن علی بن موسى الرضا ، عن أبیه ، عن آبائه ، عن علی علیهم 

  : السالم قال : قال النبی صلى اهللا علیه وآله

 

  . رعن کمال الدین بتفاوت یسی - 97ح  5ف  32ب  459ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 10ح  1ب  68ص  51البحار : ج  : *

 

 عن البحار  - 17ح  27ب  2ف  262منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

إن لصاحب هذا االمر غیبۀ البد منها ، یرتاب فیها کل مبطل ، فقلت : ولم جعلت فداك ؟ قال : ألمر لم یؤذن لنا فی 
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الحکمۀ فی غیبته ؟ قال : وجه الحکمۀ فی غیبته وجه الحکمۀ فی غیبات من تقدمه من کشفه لکم ؟ قلت : فما وجه 

حجج اهللا تعالى ذکره ، إن وجه الحکمۀ فی ذلک ال ینکشف إال بعد ظهوره ، کما لم ینکشف وجه الحکمۀ فیما أتاه 

م إلى وقت افتراقهما . یا ابن الخضر علیه السالم من خرق السفینۀ ، وقتل الغالم، وإقامۀ الجدار لموسى علیه السال

إن هذا االمر أمر من (أمر) اهللا تعالى ، وسر من سر اهللا ، وغیب من غیب اهللا ، ومتى علمنا أنه عز وجل حکیم  :الفضل 

 صدقنا بأن أفعاله کلها

 

 

  :ترجمه

 

 

نیدم م صادق علیه السالم شأحمد بن عبد اهللا بن جعفر مدائنى ، از عبد اهللا بن فضل هاشمى نقل کرده که گفت : از اما

یا  )مى فرمود : صاحب االمر علیه السالم غیبتى دارد که باید واقع شود تا بى دینان در آن دچار شک و تردید شده 

منکر آن مى گردند ) عرض کردم: براى چه فدایت شوم ؟ فرمود : ما مجاز نیستیم علت آنرا براى شما بیان کنیم 

ت آن حضرت مى باشد ؟ فرمود : حکمت آن مانند حکمت غیبت دیگر حجج عرض کردم : چه حکمتى در غیب

خداوند متعال مى باشد و حکمت آن تا بعد از ظهور آن حضرت معلوم نخواهد شد همچنان که حکمت کارهاى 

حضرت خضر پیامبر از سوراخ کردن کشتى و کشتن نوجوان و ساختن دیوار براى حضرت موسى علیه السالم تا 

شدنشان از یکدیگر معلوم نگشت . اى پسر فضل ، این امر ( غیبت و ظهور حضرت مهدى ارواحنا له  قبل از جدا

فرمان و راز و غیبت الهى بوده و از آنجایى که مى دانیم خداوند حکیم است بنابراین ایمان داریم که افعال او  (الفداء 

  . نیز بر اساس حکمت مى باشد هر چند براى ما روشن نباشد

 

 

  :رس حدیثآد

 

 

حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضی اهللا  - 11ح  44ب  482 - 481ص  2کمال الدین : ج  : *

عنه قال : حدثنی علی بن محمد بن قتیبۀ النیسابوري قال : حدثنا حمدان بن سلیمان النیسابوري قال : حدثنی أحمد 
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 الفضل الهاشمی قال : سمعت الصادق جعفر بن محمد علیه السالم یقول بن عبد اهللا بن جعفر المدائنی ، عن عبد اهللا بن

: - 

 

  . کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، وبنفس السند - 8ح  179ب  245ص  1علل الشرائع : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، مرسال عن عبد اهللا بن الفضل الهاشمی - 376ص  2االحتجاج : ج  : *

 

(  وفیه -کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، مرسال عن الصادق علیه السالم :  - 17ب  965ص  2ج الخرائج :  : *

صاحب هذا االمر تغیب والدته عن هذا الخلق ، لئال یکون الحد فی عنقه بیعۀ إذا خرج ، فیصلح اهللا أمره فی لیلۀ ، 

  .(قیل له : فما وجه الحکمۀ فی غیبته ) إلى قوله ( افتراقهما

 

  . کما فی کمال الدین ، مختصرا ، عن الشیخ الصدوق - 4ف  11ب  237ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، بسنده إلى الشیخ الصدوق - 6ف  81منتخب األنوار المضیئۀ : ص  : *

 

  . مثله عن االحتجاج عن کمال الدین ، والعلل ، وأشار إلى - 217ح  5ف  32ب  488ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 23ب  589ص  2حلیۀ األبرار : ج  : *

 

  . عن کمال الدین والعلل - 4ح  20ب  91ص  52البحار : ج  : *

 

  .عن علل الشرائع إلى قوله ) افتراقهما - 193ح  291 - 290ص  3نور الثقلین : ج  : *

 

 عن کمال الدین - 1ح  28ب  2ف  267 - 266منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت
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علیه الشمس أو غربت أال تعلمون أننی  -ویحکم ما تدرون ما عملت ، واهللا الذي عملت خیر لشیعتی مما طلعت 

إمامکم مفترض الطاعۀ علیکم ، وأحد سیدي شباب أهل الجنۀ بنص من رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله علی ؟ قالوا : 

أما علمتم أن الخضر علیه السالم لما خرق السفینۀ وأقام الجدار وقتل الغالم ، کان ذلک سخطا لموسى بن  : بلى . قال

عمران إذ خفی علیه وجه الحکمۀ فی ذلک ، وکان ذلک عند اهللا تعالى ذکره حکمۀ وصوابا ؟ أما علمتم أنه ما منا أحد 

ائم الذي یصلى روح اهللا عیسى بن مریم خلفه ؟ فإن اهللا عز وجل یخفی إال ویقع فی عنقه بیعۀ لطاغیۀ زمانه إال الق

والدته ، ویغیب شخصه لئال یکون الحد فی عنقه بیعۀ إذا خرج ، ذلک التاسع من ولد أخی الحسین ابن سیدة اإلماء ، 

 شئ قدیر  على کلیطیل اهللا عمره فی غیبته ، ثم یظهره بقدرته فی صوره شاب دون أربعین سنۀ ، وذلک لیعلم أن اهللا

 

 

  :ترجمه

 

 

حنان بن سدیر ، از پدرش ، از جدش ، از ابو سعید عقیصا روایت کرده که گفت : امام حسن علیه السالم در پاسخ 

مردم که به صلح آنحضرت اعتراض داشتند ، فرمود : واى بر شما ، چه مى دانید که من چه کردم . بخدا سوگند آنچه 

اى شیعیانم بهتر از همه آنچیزهائى است که خورشید بر آنها تابیده و غروب کرده ، آیا نمى دانید را که انجام داده ام بر

که من امام شما بوده و اطاعت من بر شما واجب است و من به تصریح رسول اهللا صلى علیه وآله وسلم یکى از دو 

آیا مى دانید که کارهاى حضرت  سرور و آقاى جوانان بهشت مى باشم ؟ عرض کردند : آرى . . حضرت فرمود :

خضر علیه السالم هنگامی که کشتى را سوراخ کرد . و دیوار را ساخت و نوجوانى را کشت ، باعث خشم و غضب 

حضرت موسى بن عمران شد ، زیرا حکمت آن اعمال بر او پوشیده بوده در حالیکه حکمت و صحت آنها نزد 

د که هیچکس از ما نخواهد بود جز آنکه بیعت حاکم و طاغوت زمان بر پروردگار روشن و معلوم بود . آیا نمى دانی

 -گردن او مى باشد جز حضرت قائم علیه السالم که روح اهللا عیسى بن مریم پشت سرش نماز خواهد گذاشت 

خداوند متعال والدت او را مخفیانه و شخص او را غائب قرار داده تا آنکه بیعت هیچکس بر عهده او هنگام قیام 

نباشد آن حضرت نهمین فرزند برادرم حسین ( علیه السالم ) فرزند بهترین کنیزان مى باشد خداوند ، عمر او را در 

غیبت طوالنى قرار داده سپس او را به قدرت خود به صورت جوانى کمتر از چهل سال ظاهرى مى سازد براى اینکه 
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  . بداند خداوند بر هر چیزى توانا مى باشد

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي رضی اهللا عنه  - 2ح  29ب  315ص  1کمال الدین : ج  : *

قال : حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبیه قال : حدثنا جبرئیل بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي قال : 

ن أبیه سدیر بن حکیم ، عن أبیه ، عن أبی سعید عقیصا حدثنی الحسن بن محمد الصیرفی ، عن حنان بن سدیر ، ع

قال : لما صالح الحسن بن علی علیهما السالم معاویۀ بن أبی سفیان دخل علیه الناس فالمه بعضهم على بیعته ، فقال 

 - علیه السالم

 

  . کما فی کمال الدین ، بتفاوت یسیر ، عن الصدوق بسنده - 225 - 224کفایۀ األثر : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 2ف  2ب  401إعالم الورى : ص  : *

 

کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، مرسال عن حنان بن سدیر ، عن أبیه سدیر ، عن أبیه ،  - 289االحتجاج : ص  : *

 - : عن أبی سعید عقیصی قال

 

  . عن إعالم الورى - 312 - 311ص  3کشف الغمۀ : ج  : *

 

 - : بعضه ، مرسال عن الحسن علیه السالم - 111ح  71ص العدد القویۀ :  : *

 

عن کمال الدین بتفاوت یسیر من قوله ( أما علمتم ) وقال :  - 119ح  5ف  32ب  465ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 ( ورواه علی بن محمد الخزاز القمی فی کتاب الکفایۀ عن ابن بابویه باالسناد ، وروى الطبرسی فی کتاب االحتجاج

  .( عن حنان بن سدیر نحوه
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  . بعضه ، عن کمال الدین - 38ح  10ب  326االیقاظ من الهجعۀ : ص  : *

 

کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه ، وفیه ( . . إلى إمامکم  - 50ح  25ب  205غایۀ المرام : ص  : *

  . ( . . ورضوانا

 

  . بعضه ، عن إعالم الورى - 12ح  24ب  349ص  14البحار : ج  : *

 

  . عن االحتجاج ، وأشار إلى مثله عن کمال الدین - 3ح  18ب  19ص  44وفی : ج 

 

  : عن کمال الدین بتفاوت یسیر ، وأشار إلى مثله عن االحتجاج - 1ح  3ب  132ص  51وفی : ج 

 

  . بعضه عن االحتجاج - 3ح  26ب  279ص  52وفی : ج 

 

  . عن کمال الدین ، وأشار إلى مثله عن کفایۀ األثر - 6ح  10ب  2ف  206منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

إن اإلمام بعدي ابنی علی ، أمره أمري وقوله قولی وطاعته طاعتی ، واالمام بعده ابنه الحسن ، أمره أمر أبیه وقوله قول 

دا من االمام بعد الحسن ؟ فبکى علیه السالم بکاء شدیأبیه وطاعته طاعۀ أبیه ، ثم سکت . فقلت له : یا ابن رسول اهللا ف

فقلت له : یا ابن رسول اهللا لم سمی القائم ؟ قال : ألنه یقوم  . ، ثم قال : إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر

یطول کثر أیامها وبعد موت ذکره وارتداد أکثر القائلین بإمامته . فقلت له : ولم سمی المنتظر ؟ قال : الن له غیبۀ ی

أمدها فینتظر خروجه المخلصون وینکره المرتابون ویستهزئ بذکره الجاحدون ، ویکذب فیها الوقاتون ، ویهلک فیها 

 المستعجلون ، وینجو فیها المسلمون
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  :ترجمه

 

 

س از من شواى پصقر بن ابى دلف مى گوید از ابو جعفر محمد بن علی الرضا علیه السالم شنیدم که فرمود : امام و پی

پسرم على است ، فرمان او فرمان من و سخن او سخن من و اطاعت از او اطاعت از من است ، پیشوا و امام پس از 

او پسرش حسن است ، فرمان او فرمان پدرش و سخن او سخن پدرش و اطاعت از او اطاعت از پدر اوست ، و 

 علیه وآله وسلم امام و پیشواى بعد از حسن کیست سپس ساکت شد ؟ عرض کردم : اى فرزند رسول خدا صلی اهللا

؟ حضرت به شدت گریست و سپس فرمود : امام و پیشواى بعد از حسن پسرش قائم منتظر است ، بدو عرض کردم 

: اى فرزند رسول خدا صلی اهللا علیه وآله وسلم وسلم چرا وى قائم نامیده شد ؟ فرمود : چون او پس از آنکه نامش 

ت و بیشتر معتقدین به امامتش از عقیده خود برگشتند ، قیام مى کند ، به آن حضرت عرض کردم : چرا از یادها رف

وى را منتظر گویند ؟ فرمود : چون او غیبتى طوالنى و دراز دارد ، و افراد مخلص در انتظار اویند و تردید کنندگان 

گیرند و وقت گذاران در غیبت ، دروغ مى گویند ،  او را رد مى کنند و انکار کنندگان ، یاد او را به استهزاء مى

  . شتابزدگان در آن به هالکت مى رسند و مسلمانان در آن نجات و رهایى مى یابند

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا عبد الواحد بن محمد العبدوس العطار رضی اهللا عنه قال :  - 3ح  36ب  378ص  2کمال الدین : ج  : *

تیبۀ النیسابوري قال : حدثنا حمدان بن سلیمان قال : حدثنا الصقر بن أبی دلف قال : حدثنا علی بن محمد بن ق

  - : سمعت أبا جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السالم یقول

 

  . کما فی کمال الدین سندا ومتنا - 279کفایۀ األثر : ص  : *

 

  . عن کمال الدین ، مرسال - 2ف  409إعالم الورى : ص  : *
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  . آخره مرسال - 20ب  1172ص  3لخرائج : ج ا : *

 

  . کما فی کمال الدین ، بتفاوت یسیر ، ونقص بعد ألفاظه - 3ف  11ب  230ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

 

  . عن کمال الدین ، وکفایۀ األثر - 260ح  6ف  9ب  518ص  1إثبات الهداة : ج  : *

 

  . فی کمال الدین ، عن ابن بابویه کما - 13ب  477ص  2حلیۀ األبرار : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه - 14ب  554وفی : ص 

 

  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 81ح  536مدینۀ المعاجز : ص  : *

 

  . أوله ، عن کمال الدین - 1ح  2ب  118ص  50البحار : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 4ح  2ب  30ص  51وفی : ج 

 

  . عن کفایۀ األثر - 5ح  9ب  158 - 157وفی : ص 

 

  . کما فی کمال الدین ، مرسال ، عن األربعین - 222ص  1إلزام الناصب : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 62ص  1الشیعۀ والرجعۀ : ج  : *

 

  .. عن کفایۀ األثر - 2ح  18ب  2ف  223منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت
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ال دین لم ال ورع له ، وال إیمان لمن ال تقیۀ له ، إن أکرمکم عند اهللا أعملکم بالتقیۀ ،  "اإلمام الرضا علیه السالم )  )

فقیل له : یا ابن رسول اهللا إلى متى ؟ قال : إلى یوم الوقت المعلوم وهو یوم خروج قائمنا أهل البیت ، فمن ترك التقیۀ 

ا فلیس منا . فقیل له : یا ابن رسول اهللا ومن القائم منکم أهل البیت ؟ قال الرابع من ولدي ابن سیدة قبل خروج قائمن

اإلماء ، یطهر اهللا به األرض من کل جور ، ویقدسها من کل ظلم . ( وهو ) الذي یشک الناس فی والدته ، وهو صاحب 

ان العدل بین الناس فال یظلم أحد أحدا . وهو الذي الغیبۀ قبل خروجه . فإذا خرج أشرقت األرض بنوره ، ووضع میز

تطوى له األرض وال یکون له ظل . وهو الذي ینادي منادي من السماء یسمعه جمیع أهل األرض بالدعاء إلیه یقول : 

ن م أال إن حجۀ اهللا قد ظهر عند بیت اهللا فاتبعوه ، فإن الحق معه وفیه . وهو قول اهللا عز وجل : إن نشأ ننزل علیهم

 وقد تقدم مع مصادره فی الحجر "السماء آیۀ فظلت أعناقهم لها خاضعین 

 

 

  :ترجمه

 

 

امام رضا علیه السالم فرمودند:هرکس که پرهیزکارنیست دین ندارد و کسی که تقیه نمی کند ایمان ندارد و همانا 

دا تا چه یده شد:اي پسر رسول خبهترین شما نزد خداوند کسی است که بیشتر از دیگران برمبناي تقیه عمل کند.پرس

وقت؟ فرمود:تا روز وقت معلوم و(آن وقت معلوم) روز خروج قائم ما اهل بیت است پس هرآن کس که قبل از 

خروج قائم ما تقیه را ترك نماید ازما نیست .ازحضرت پرسیده شد:اي فرزند رسول خدا! قائم از شما اهل بیت 

و او فرزند بهترین کنیزان می باشد که خداوند به سبب او زمین را از هر  کیست؟فرمود: او چهارمین فرزند من است

گونه ظلم و جوري پاك می سازد.او کسی است که مردم در والدت او شک می نمایند، و او قبل ازقیام و خروجش 

ی رار مصاحب غیبتی است پس زمانی که خروج کند زمین با نور وي روشن می شود و میزان عدل را در بین مردم ق

دهد پس در آن زمان هیچ کس به دیگري ظلم نمی نماید . او کسی است که زمین در زیر پایش پیچیده می 

شود(داراي طی االرض است)و براي اوسایه نمی باشد.او فردي است که منادیی از اسمان که صداي او را تمام 

می گوید :آگاه باشید همانا حجت خداوند زمینیان می شنوند،همه را به سوي او فرامی خواند و آن منادي چنین 

درکنار خانه خدا ظاهرشده پس از او تبعیت و پیروي نمائید به درستی که حق با او و در اوست.و او است مصداق 
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قول خداوند عزوجل که فرمود :اگر ما بخواهیم نشانه اي از آسمان براي آنها فرو می فرستیم تا گردنهایشان براي او 

  .خاضع شود

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی اهللا عنه قال : حدثنا علی بن  - 5ح  35ب  371کمال الدین : ص  : *

 إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن علی بن معبد ، عن الحس

 

 

 

  :متن روایت

 

 

التاسع من ولدك یا حسین هو القائم بالحق ، المظهر للدین ، والباسط للعدل ، قااللحسین : فقلت له : یا أمیر المؤمنین 

. وإن ذلک لکائن ؟ فقال علیه السالم : إیوالذي بعث محمدا صلى اهللا علیه وآله بالنبوة ، واصطفاه على جمیع البریۀ ، 

على دینه إال المخلصون المباشرون لروح الیقین الذین أخذاهللا عز وجل میثاقهم ولکن بعدغیبۀ وحیرة ، فال یثبت فیها 

 بوالیتنا ، وکتب فی قلوبهم االیمان وأیدهم بروح منه 

 

 

  :ترجمه

 

 

حسین بن خالد ، از على بن موسى الرضا ، از پدرانش ، از علی علیه السالم روایت کرده که فرمود : اى حسین ، 

به حق و ظاهر کننده دین و گستراننده عدل مى باشد . امام حسین علیه السالم عرض کرد : اى  نهمین فرزند تو قائم
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امیر المؤمنین ، آیا این قطعى و حتمى است ؟ فرمود : آرى سوگند به کسى که محمد صلى اهللا علیه وآله را براى 

است ، اما بعد از غیبت و سرگردانى ، که نبوت مبعوث کرده واو را از میان تمامى آفریدگان برگزیده و انتخاب نموده 

در آن زمان جز اشخاص خالص و مخلص که داراى روح یقین بوده و خداوند از ایشان بر امر والیت ما پیمان گرفته 

  .و در دلهاى ایشان ایمان را استقرار ساخته و به روح الهى تأییدشان کرده است ، کسى ثابت قدم باقى نخواهد ماند

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضیاهللا عنه قال : حدثنا  - 16ح  26ب  304ص  1کمال الدین : ج  : *

علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه ، عن علی بن معبد ، عن الحسینبن خالد ، عن علی بن موسى الرضا ، عن أبیه 

علی ، عن أبیه علی بن الحسین ، عن أبیه الحسین بن  موسى بن جعفر ، عن أبیه جعفر بن محمد ،عن أبیه محمد بن

 - : علی ، عن أبیهأمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیهم السالم أنه قال

 

  . عن کمال الدین - 2ف  2ب  400إعالم الورى : ص  : *

 

  . عن إعالم الورى - 311ص  3کشف الغمۀ : ج  : *

 

عن کمال الدین بتفاوت یسیر ،وفی سنده ( علی بن سعید ،  - 117 ح 5ف  32ب  464ص  3إثبات الهداة : ج  : *

  . (بدل علی بن معبد

  . عن کمال الدین بتفاوت یسیر - 2ف  2ب  110ص  51البحار : ج  : *

 

  . عن کمااللدین بتفاوت یسیر - 73ح  271ص  5نور الثقلین : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 2ب  50بشارة االسالم : ص  : *
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 عن کمال الدین - 5ح  10ب  2ف  205منتخب األثر : ص  : *

 

 

 

  :متن روایت

 

 

فی التاسع من ولدي سنۀ من یوسف وسنۀ من موسى بن عمران علیهما السالم وهو قائمنا أهاللبیت ، یصلح اهللا تبارك 

 وتعالى أمره فی لیلۀ واحدة

 

 

  :ترجمه

 

 

امام صادق علیه السالم به نقل از پدرانش از امام حسین علیه محمد بن أبی عمیر ، از عبدالرحمان بن حجاج از 

السالم نقل کرده است که فرمود : نهمین فرزند من سنتى از یوسف و سنتى از موسى بن عمران علیهما السالم را 

  .داراست واو قائم ما اهل بیت بوده که خداوند متعال در یک شب امر ظهور او را سر و سامان مى بخشد

 

 

  :حدیث آدرس

 

 

حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطارقال : حدثنا أبو عمرو  - 1ح  3ب  317ص  1کمال الدین : ج  : *

حدثنا علی بن محمد بنشجاع ، عن محمد بن عیسى ، عن محمد بن أبی  : الکشی قال : حدثنا محمد بن مسعود قال

محمد ، عن أبیه محمد بن علی ، عن أبیه علی بن الحسین عمیر ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عنالصادق جعفر بن 

 - : علیهم السالمقال : قال الحسین بن علی علیهما السالم
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  . عن کمال الدین - 2ف  2ب  401إعالم الورى : ص  : *

 

  . عن إعالم الورى - 312ص  3کشف الغمۀ : ج  : *

 

بتفاوت یسیر ، مرسال إلى قوله ( أهاللبیت ) وفیه ( . . شبه کما فی کمال الدین ،  - 112ح  71العددالقویۀ : ص  : *

  .(بدل سنۀ

 

کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه ، ولیس فیه (  - 4ف  10ب  129ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

  .(أهل البیت ) وفیه(وسنۀ من عیسى

 

ال الدین، وفی سنده ( أبی عمرو اللیثی ، بدل أبی عن کم - 120ح  5ف  32ب  465ص  3إثبات الهداة : ج  : *

  .(عمرو الکشی

 

  . عن کمال الدین - 2ح  3ب 132ص  51البحار : ج  : *

 

 . عن کمااللدین - 7ح  10ب  2ف  206منتخب األثر : ص  : *

 

 

  :متن روایت

 

 

منا إثنا عشر مهدیا ، أولهم أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب ، وآخرهم التاسع من ولدي، وهو القائم ، بالحق ، یحیی 

اهللا بن األرض بعد موتها ، ویظهر به دین الحق علىالدین کله ، ولو کره المشرکون . له غیبۀ یرتد فیها أقوام ویثبت فیها 

( متى هذا الوعد إن کنتم صادقین ) أما إن الصابر فیغیبته على األذى والتکذیب  على الدینآخرون ، فیؤذون ویقال لهم :

 بمنزلۀ المجاهد بالسیف بین یدي رسول اهللا صلى اهللا علیهوآله 
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  :ترجمه

 

 

ربیع بن سعد ، از عبد الرحمان بن سلیط روایت کرده که گفت : امام حسین علیه السالم فرمود : از ما دوازده مهدى 

بود که نخستین فرد آنها امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السالم و آخرین آنها نهمین فرزند من و قائم به  خواهد

حق مى باشد . خداوند زمین را بدست او زنده گردانیده و دین حق خود را بدست او بر جمیع ادیان پیروز گردانیده ، 

دارد که اقوامى در آن تردید کرده و اقوامى دیگر در آن  هر چند مشرکان از آن ناراحت باشند . آن حضرت غیبتى

ثابت قدم مى مانند و اذیت و آزار خواهند شد تا آنجا که به ایشان گفته مى شود آن وعده چه زمانى خواهد بود ؟ 

ر دآگاه باشید کسى که در غیبت آن حضرت بر اذیت و آزار واتهام دیگران و مخالفین صبر کند ، مانند کسى است که 

  ... . کنار رسول خدا با شمشیر جهاد کرده باشد

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

حدثنا أحمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی قال : حدثنا علی بن إبراهیم  - 3ح  30ب  317ص  1کمال الدین : ج  : *

د سعد ، عن عب بن هاشم ، عن أبیه ، عن عبد السالم بن صالح الهروي قال : أخبرنا وکیع بن الجراح ، عن الربیع بن

 - : الرحمن بن سلیط قال : قااللحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السالم

 

  . کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، بسنده - 36ح  6ب  68ص  1عیون أخبار الرضا : ج  : *

 

ر ، بدل أحمد کما فی کمال الدین بسنده ، عن محمد بن علی وفی سنده ( زیاد بن جعف - 231کفایۀ األثر : ص  : *

  . ( قوم . . المجاهدین . . ) بنزیاد بن جعفر . . سابط وفیه

 

  . کما فی کمال الدین بسنده ، بتفاوت یسیر - 23مقتضب األثر : ص  : *
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کمافی کمال الدین ، عن ابن بابویه ، وفیه ( ویظهر به الدین . . ویحق الحق . .  - 2ف  384إعالم الورى : ص  : *

  . ( الدین فیها قومویثبت على

 

  . ( . . عن العیونمرسال وفیه ( . . قوم . . الصابرین - 2ف  10ب  111ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

 

  . أوله ، مرسال - 114ح  71العدد القویۀ : ص  : *

 

الذي  کما فی کمال الدین ،بتفاوت یسیر ، وفیه ( . . أین إمامکم - 6ف  78منتخب األنوار المضیئۀ : ص  : *

  . ( تزعمون

 

  . عن العیون - 134ح  4ف  9ب  479ص  1إثبات الهداة : ج  : *

 

  . أوله عن مقتضباألثر - 152ح  18ف  9ب  710وفی : ص 

 

الربیع بن سعید . . ) وفیه ( قوم )  ) عن کمال الدین بتفاوت یسیر ، وفی سنده - 209ح  213االنصاف : ص  : *

  . دیث محمد بن علی فیکتاب النصوص والخصال ) ولم نجده فی الخصالوقال ( قلت : وروى هذا الح

 

  . عن العیون ، بتفاوت یسیر ، ومقتضب األثر - 6ح  43ب  385ص  36البحار : ج  : *

 

  . عن کمااللدین - 4ح  3ب  133ص  51وفی : ج 

 

  . مقتضب األثرعن العیون ، وأشار إلى مثلهعن  - 3ح  4ب  257ص  3ج  15العوالم : مجلد  : *

 

  . أوله ، عن کمال الدین - 123ب  212ص  2نور الثقلین : ج  : *

 

  . ( أوله ، عن کمال الدین . وفیه ( . . الحسن بن علی بنأبی طالب - 68ح  242ص  5وفی : ج 
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  . شرح غایۀ االحکام : على ما فی کشف األستار : *

 

  . ، أوله ، عن شرح غایۀ االحکام ظاهراکما فی کمال الدین  - 109کشفاألستار : ص  : *

 

  . أوله ، عن کشف األستار - 11ح  4ب  1ف  62منتخب األثر : ص  : *

 

 . عن کفایۀ األثر - 4ح  10ب 2ف  205وفی : ص  : *

 

 

 

  :متن روایت

 

 

المؤمنین علی بن أبی یا کابلی إن أولی االمر الذین جعلهم اهللا عز وجل أئمۀ الناس وأوجب علیهم طاعتهم : أمیر 

طالب علیه السالم ، ثم الحسن عمی ، ثم الحسین أبی ، ثمانتهى االمر إلینا . ثم سکت . فقلت له : یا سیدي روي لنا 

عن أمیر المؤمنین علیهالسالم أن األرض ال تخلو من حجۀ هللا تعالى على عباده ، فمن الحجۀ واالمام بعدك ؟قال : 

ولین باقر ، یبقر العلم بقرا ، هو الحجۀ واإلمامبعدي ، ومن بعد محمد ابنه جعفر واسمه ابنی محمد واسمه فی صحف األ

عند أهل السماء الصادق ، قلت : یا سیدي فکیفصار اسمه الصادق وکلکم صادقون ، قال : حدثنی أبی ، عن أبیه عن 

لحسین بن علی بن أبی طالبفسموه إذا ولد ابنی جعفر بن محمد بن علی بن ا : رسول اهللا صلى اللهعلیه وآله قال

الصادق ، فإن الخامس من ولده الذي اسمه جعفر یدعی اإلمامۀ اجتراء على اللهوکذبا علیه فهو عند اهللا ( جعفر 

الکذاب ) المفتري على اهللا تعالى ، والمدعی لما لیسله بأهل ، المخالف ألبیه والحاسد ألخیه ، وذلک الذي یروم کشف 

عندغیبۀ ولی اهللا ، ثم بکى علی بن الحسین علیه السالم بکاء شدیدا ، ثم قال : کأنیبجعفر الکذاب ستر اهللا عز وجل 

وقد حمل طاغیۀ زمانه على تفتیش أمر ولی اهللا ، والمغیب فی حفظ اللهوالتوکیل بحرم أبیه جهال منه برتبته ، وحرصا 

فقال أبو خالد فقلت : یا ابن رسول اهللا  .بغیر حق  منه على قتله إن ظفر به ، ( و ) طمعافی میراث أخیه حتى یأخذه
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وإن ذلکلکائن ، فقال : إي وربی إن ذلک مکتوب عندنا فی الصحیفۀ التی فیها ذکر المحن التیتجري علینا بعد رسول 

هللا الثانی ا اهللا صلى اهللا علیه وآله ، فقال أبو خالد فقلت : یا ابن رسوالهللا ثم یکون ماذا ؟ قال : ثم تمتد الغیبۀ بولی

عشر من أوصیاء رسوالهللا صلى اهللا علیه وآله واألئمۀ بعده یا أبا خالد إن أهل زمان غیبته القائلینبإمامته والمنتظرین 

لظهوره أفضل من أهل کل زمان ، فإن اهللا تبارك وتعالى أعطاهم منالعقول واألفهام والمعرفۀ ما صارت به الغیبۀ عندهم 

هم فی ذلکالزمان بمنزلۀ المجاهدین بین یدي رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله بالسیف ، بمنزلۀ المشاهدة ، وجعل

أولئکالمخلصون حقا وشیعتنا صدقا ، والدعاة إلى دین اهللا عز وجل سرا وجهرا . وقال علیهالسالم : انتظار الفرج من 

 .أعظم الفرج

 

 

  :ترجمه

 

 

الد کابلى نقل کرده که گفت : امام زین العابدین علیه السالم فرمود:اى ابراهیم بن زیاد ، از ابوحمزه ثمالى ، از ابوخ *

کابلى، أولو األمر که خداوند آنان را امامان و پیشوایان مردم قرار داده و اطاعت ایشان را واجب ساخته است ، و 

 ز او پدرم امام حسینآنان عبارتند از : امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب علیه السالم سپس عمویم امام حسن و پس ا

تا آنکه کار امامت به من رسید ، سپس حضرت ساکت شد . عرض کردم : اى سرور من از امیر المؤمنین علیه السالم 

روایت شده که فرمود: زمین از حجت خدا بر بندگان خالى نخواهد ماند، پس امام و حجت بعد از شما چه کسى 

در کتب الهى ( صحف االولین ) باقر بوده که علوم را مى شکافد و او  خواهد بود ؟ فرمود : پسرم محمد که نام او

حجت و امام بعد از من مى باشد و پس از او پسرش جعفر است که در نزد اهل آسمان صادق نامیده مى شود . 

 زعرض کردم : اى سرور من چگونه فقط نام او صادق است در حالیکه شما همه صادق مى باشید ؟ فرمود که پدرم ا

پدرش از رسول اهللا صلى اهللا علیه و آله وسلم روایت کرده که فرمود : زمانیکه پسرم جعفر بن محمد بن علی بن 

امام صادق علیه السالم ) که نامش  ) الحسین بن أبی طالب به دنیا آمد او را ، صادق بنامید . و پنجمین فرزند او

وند، جعفر کذاب ، مى باشد که به خداوند افترا بسته و چیزى جعفر است به دروغ ادعاى امامت مى کند و او نزد خدا

را که اهل آن نیست بعنوان مخالفت با پدرش و حسادت با برادرش ادعا مى نماید و او همان کسى است که آرزو مى 
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مود رکند هنگام غیبت امام زمان از اسرار الهى خبردار گردد . آنگاه على بن الحسین علیه السالم بشدت گریست و ف

: گویا مى بینم که جعفر کذاب حاکم ستمگر را براى تفتیش و جستجوى حضرت مهدى و امر ولى اهللا که در پناه و 

حفظ الهى غایب شده بود راهنمائى کرد و از خلیفه مى خواست که وکیل پدرش امام هادى علیهالسالم شده و امور 

تر از آن است که چنین لیاقتى داشته باشد ، و همچنین آن حضرت به او واگذار گردد ، در حالیکه نمى داند پست 

قصد داشته که چنانچه به حضرت مهدى علیه السالم دست یابد او را کشته و میراث برادرش را بنا حق غصب نماید 

اى فرزند رسول خدا آیا اینها شدنى است ؟ فرمود : آرى بخدا  : . راوى ( ابو خالد کابلى) مى گوید عرض کردم

اینها همه در صحیفه اى که در آن وقایع غم انگیزى که بر ما پس از رسول خدا صلى اهللا علیه وآله وسلم  سوگند،

اى پسر رسول خدا پس از آن چه خواهد شد  : جارى مى گردد ، نوشته شده است ، ابو خالد مى گوید عرض کردم

ه وآله و امامان پس از پیامبر صلى اهللا علیه ؟ فرمود : سپس غیبت امام دوازدهم از جانشینان رسولخدا صلى اهللا علی

وآله وسلم طوالنى خواهد گشت . اى ابا خالد کسانى که در زمان غیبت قائل به امامت آن حضرت بوده و منتظر 

ظهور آنحضرت بمانند برترین اهل هر زمان بوده و خداوند متعال چنان عقل وفهم و معرفتى به آنها عطا کرده که 

آنها مانند زمان حضور و مشاهده مى گردد و ایشان رادر آن زمان بمنزله مجاهدین در رکاب  زمان غیبت براى

رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله وسلم قرار داده است وآنها حقیقتا شیعیان خالص ما و دعوت کنندگان به دین خداوند 

  . ین و برترین فرج هاستمتعال در پنهان و آشکارخواهند بود و حضرت فرمود : انتظار فرج از بزرگتر

 

 

  :آدرس حدیث

 

 

قال : حدثناإبراهیم بن زیاد ، عن أبی  - رضی اهللا عنه -حدثنا صفوان بن یحیى  - 8مختصر إثبات الرجعۀ : ح  : *

حمزة الثمالی ، عن أبی خالد الکابلی ، قال : دخلت علىسیدي علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب علیهم السالم 

ابن رسول اهللا ،أخبرنی بالذین فرض اهللا طاعتهم ومودتهم وأوجب على عباده االقتداء بهم بعد رسول یا  : فقلت

 - : اللهصلى اهللا علیه وآله . فقال

 

حدثنا علیبن عبد اهللا الوراق قال : حدثنا محمد بن هارون الصوفی ،  - 2ح  31ب  319ص  1کمال الدین : ج  : *
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لعظیم بن عبد اهللا الحسنی رضی اهللا عنه قال : حدثنی صفوان بن یحیى ، عنإبراهیم بن عن عبد اهللا بن موسى ، عنعبد ا

أبی زیاد ، عن أبی حمزة الثمالی ، عن أبی خالد الکابلی قال : دخلت علىسیدي علی بن الحسین زین العابدین 

مودتهم ، وأوجب على عبادة علیهما السالم فقلت له : یا ابن رسول اهللا أخبرنیبالذین فرض اهللا عز وجل طاعتهم و

  . کما فی مختصر إثبات الرجعۀ ، بتفاوت یسیر -االقتداء بهم بعد رسوالهللا صلى اهللا علیه وآله ؟ فقال لی : 

 

وحدثنا بهذا الحدیث علی بن أحمد بن موسى ، ومحمد بن أحمدالشیبانی وعلی بن عبد اهللا الوراق  - 320وفی : ص 

لکوفی ، عن سهل بنزیاد اآلدمی عن عبد العظیم بن عبد اهللا الحسنی رضی اهللا عنه ، عن ، عن محمد بن أبی عبد اهللا ا

 - : صفوان ، عنإبراهیم أبی زیاد عن أبی حمزة الثمالی ، عن أبی خالد الکابلی ، عن علی بن الحسینعلیهما السالم

 

  . بابویهکما فی کمال الدین ، بتفاوتیسیر ، عن ابن  - 2ف  384إعالم الورى : ص  : *

 

کما فی کمااللدین ، بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه ، إلى قوله ( سرا  - 438ح  15ف  365قصص األنبیاء : ص  : *

  . (کشف سر اهللا . . بحرمۀ اهللا . . وجهرا ) وفیه (..المخالفعلى اهللا

 

 الی ، عن أبی خالد الکابلیکما فی کمال الدین ، مرسال عن أبی حمزة الثم - 318 - 317ص  2االحتجاج : ج  : *

.  

 

من قوله ( مناالمام بعدك ) إلى  - : بعضه ، مرسال عن أبی خالد الکابلی - 12ح  5ب  268ص  1الخرایج : ج  : *

  . (قوله ( والمغیب فی حفظ اهللا

 

عن  ورواه الطبرسی فی االحتجاج ) عن کمال الدین ، وقال - 248ح  6ف  9ب 514ص  1إثبات الهداة : ج  : *

أبی حمزة ،ورواه الراوندي فی کتاب قصص األنبیاء ، عن ابن بابویه بالسند السابق ، ورواه الفضلبن شاذان فی کتاب 

  . (إثبات الرجعۀ عن صفوان بن یحیى ، مثله

 

  . بعضه ، عن کمال الدین - 11ح  2ف 17ب  9ص  3وفی : ج 
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  . (ن بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه ، وفیه ( . . میراث أخیهکما فیکمال الدی - 2ب  138ص  2حلیۀ األبرار : ج  : *

 

عن کمال الدین ، وفی سنده ( ابن أبی البالد ، بدل : ابنأبی زیاد . . وخالد ،  - 37ح  25ب  203غایۀالمرام : ص  : *

ولده الذي اسمه . . والمدعی یا کابلی . . أمیر المؤمنینعلی بن أبی طالب ثم انتهى . . من  . . ) بدل أبی خالد . . ) وفیه

  . (فی میراث أخیه . . انتظار الفرج ، من أفضاللعمل . . ما لیس له المخالف . . کشف سر اهللا ، والموکل بحرم أبیه

 

  . عن االحتجاج وکمال الدین - 1ح  44ب  386ص  36البحار : ج  : *

 

  . عن االحتجاج - 2ح  6ب  227ص  50وفی : ج 

 

  . بعض أجزائه ،عن االحتجاج - 4ح  22ب  122ص  52وفی : ج 

 

  . عن االحتجاج ، وعنکمال الدین بسندیه - 1ح  5ب  258ص  3الجزء  15العوالم : ج  : *

 

 . عن کمال الدین - 1ح  24ب  2ف  243منتخب األثر : ص  : *

 

 

 
 

 هجري قمري 1438رجب  10مصادف با  1394فروردین  19شنبه 
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  :متن روایت

 
 

 القائم من تخفى والدته على الناس

 
 

  :ترجمه

 
 

سعد بن عبد اهللا با اسناد خود از امام باقر علیه السالم نقل کرده که فرمود : والدت قائم ما بر مردم مخفى خواهد 

  .بود

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

 - : بن عبد اهللا بإسناده عن أبی جعفر علیهالسالم قال وعن سعد - 223 - 222إثبات الوصیۀ : ص  : *

 

  .عن إثبات الوصیۀ - 751ح  56ف  579ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  .عن إثبات الوصیۀ - 6ح  32ب  2ف  288منتخب األثر : ص  : *

 
 

  :متن روایت
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یا عبد اهللا بن عطاء ، قد أخذت تفرش أذنیک للنوکى ، إي واهللا ما أنا بصاحبکم ، قالقلت له : فمن صاحبنا ؟ قال : 

انظروا من عمی على الناس والدته فذاك صاحبکم إنه لیسمنا أحد یشار إلیه باإلصبع ویمضغ باأللسن إال مات غیظا 

 أو رغم أنفه 

 
 

  :ترجمه

 
 

ز عبد اهللا بن عطا ، از امام باقر علیه السالم نقل کرده که به آن حضرت عرض کردم : چرا موسى بن هالل کندى ، ا

قیام نمى کنى در حالیکه شیعیان شما در عراق زیادند . . . حضرت فرمود : اى عبد اهللا بن عطاء ، تو به حرف احمق 

پس صاحب ما کیست؟  : دمها گوش داده اى ، آرى به خدا سوگند من صاحب شما نیستم . مى گوید عرض کر

فرمود : نگاه کنید بینید چه کسى والدت او مخفیانه خواهد بود . همان صاحب شما مى باشد اگر هر یک از ما(اهل 

بیت ) را انگشت نما ساخته یا بر سر زبانها بیندازید ، باعث مى شوید که ما یا از ناراحتى بمیریم ، یا بدست دشمن 

  .کشته شویم

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

الحسین بن محمد وغیره ، عن جعفر بن محمد ، عن علی بن العباسبن عامر ، عن موسى  - 26ح  342ص  1ج  : *

بن هالل الکندي ، عن عبد اهللا بن عطاء ، عن أبی جعفر علیه السالمقال : قلت له : إن شیعتک بالعراق کثیرة ، واهللا ما 

 - : فی أهل بیتک مثلک ، فکیف ال تخرج؟ قال : فقال

 

قال : حدثنا محمد بن همابإسناد له عن عبد اهللا بن عطاء المکی قال : قلت  - 7ح  10ب  167النعمانی : ص  : *

کما  -ألبی جعفر علیه السالم إن شیعتکبالعراق کثیرة ، وواهللا ما فی أهل بیتک مثلک ، فیکف ال تخرج ؟ فقال : 

  .( أوحتف أنفه . .ت عن الناس . . باألصابع فیالکافی ، بتفاوت یسیر ، وفیه ( . . أنظروا من غیب

 

  .أشار إلى مثله عن الکلینی - 168وفی : ص 
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حدثنی محمد بن أحمد القالنسی بمکۀسنۀ  : حدثناعلی بن أحمد ، عن عبید اهللا بن موسى العلوي قال - 8وفیها : ح 

موسى بنهالل ، عن عبد اهللا بن عطاء  سبع وستین ومائتین قال : حدثنا علی بن الحسن ، عن العباس بن عامر ، عن

المکی قال : خرجت حاجا من واسط فدخلت على أبی جعفر محمدبن علی علیهما السالم ، فسألنی عن الناس ، 

واألسعار ، فقلت ترکت الناس ما دینأعناقهم إلیک ، لو خرجت التبعک الخلق ، فقال : یا ابن عطا قد أخذت تفرش 

أنا بصاحبکم ، وال یشار إلى رجل منا باألصابع ویمط إلیهبالحواجب إال مات قتیال أو حتف  أذنیکللنوکى ، ال واهللا ما

أنفه ، قلت : وما حتف أنفه ؟ قال : یموت بغیظه علىفراشه ، حتى یبعث من ال یؤبه لوالدته ، قلت : ومن ال یؤبه 

  .( لوالدته ؟ فقال : انظر منال یدري الناس أنه ولد أم ال ، فذاك صاحبکم

 

 -کما فی الکافی ، بتفاوت یسیر ، بسند آخر عن عبد اهللا بن عطاء :  - 2ح 32ب  325ص  1کمال الدین : ج  : *

  .( إلى قوله ( فهو صاحبکم

 

وقال ( وما روي عن الباقر علیه السالمأن الشیعۀ قالت له یوما : أنت صاحبنا الذي یقوم  400رسائل المفید : ص  : *

  .(بصاحبکم ،أنظروا من خفیت والدته ، فیقول قوم ولد ، ویقول قوم ما ولد ، فهو صاحبکم بالسیف ، قال : لست 

 

 . . کما فی الکافی بتفاوت یسیر ، مرسال عن عبد اهللا بن عطاء ،وفیه ( . . باألصابع - 191تقریب المعارف : ص  : *

).  
 

  .عن کمال الدین - 2ف  2ب  402إعالم الورى : ص  : *

 

  .عن إعالم الورى - 312ص  3لغمۀ : ج کشف ا : *

 

  .بعضه ، عن الکافی - 35ح  32ب  446ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

عن کمال الدین، وفی سنده ( . . جعفر بن علی بن الحسین بدل جعفر بن علی  - 129ح  5ف  32ب  467وفی : ص 

دل الحسن بن علی ، وهو أیضا اشتباه کمایظهر من بن الحسن ، والظاهر أنهاشتباه ، والحسین بن علی بن عبد اهللا ، ب

  .( کتب الرجال

 

عن  - 7ح  4ب  36وفی : ص  . عن کمال الدین ،بتفاوت یسیر فی سنده - 2ح  4ب  34ص  51البحار : ج  : *
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  .( روایۀ النعمانی الثالثۀ ، وفی سنده ( علی بن الحسن بدل علی بن الحسین

 

  .ۀ النعمانیاألولى ، وأشار إلى مثله عن الکافیعن روای - 8ح  5ب  138وفی : ص 

 

  .. عنکمال الدین - 3ح  32ب  2ف  228منتخب األثر : ص  : *

 
 
 

  :متن روایت

 
 

یا محمد بن مسلم إن فی القائم من آل محمد صلى اهللا علیه وآله ، شبها من خمسۀ من الرسل : یونس بن متى 

ویوسف بن یعقوب وموسى وعیسى ومحمد صلوات اهللا علیهم . فأما شبهه من یونس بن متى : فرجوعه من غیبته وهو 

فالغیبۀ عن خاصته وعامته ، واختفاؤه من إخوته وأما شبهه من یوسف بن یعقوب علیهما السالم  .شاب بعد کبر السن 

بهه من ;1588لى أبیه یعقوب علیه السالم مع قرب المسافۀ بینه وبین أبیه وأهله وشیعته . وأما ;1593وإشکال أمره 

موسى علیه السالم فداوم خوفه ، وطول غیبته ، وخفاء والدته وتعب شیعته من بعده مما لقوا من األذى والهوان ، إلى 

وأما شبهه من عیسى علیه السالم فاختالف من اختلف فیه ،  . أن أذن اهللا عز وجل فی ظهوره ونصره وأیده على عدوه

حتى قالت طائفۀ منهم ما ولد ، وقالت طائفۀ مات وقالت طائفۀ قتل وصلب . وأما شبهه من جده المصطفى صلى اهللا 

رسوله صلى اهللا علیه وآله ، والجبارین والطواغیت ، وأنه ینصر علیه وآله ، فخروجه بالسیف وقتله أعداء اهللا وأعداء 

بالسیف والرعب ، وأنه ال ترد له رایۀ. وإن من عالمات خروجه : خروج السفیانی من الشام ، وخروج الیمانی (من 

 الیمن) وصیحۀ من السماء فی شهر رمضان ، ومنادیا ینادي من السماء باسمه واسم أبیه 

 
 

  :ترجمه

 
 

بن حمید حناط ، از محمد بن مسلم ثقفى طحان و او از امام باقر علیه السالم روایت کرده که فرمود : اى  عاصم

محمد بن مسلم ، قائم آل محمد صلى اهللا علیه وآله به پنج پیغمبر شباهت دارد ، یونس بن متى و یوسف بن یعقوب و 

به یونس بن متى بازگشت او از غیبت بصورت  موسى و عیسى و حضرت محمد صلوات اهللا علیهم . اما شباهت او
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جوان بعد از پیرى و کهولت سن است ، و شباهت او به یوسف بن یعقوب علیهما السالم پس از غیبت خاص و عام 

او ،و پنهان شدن او از برادرانش مشکل شدن امر او براى پدرش یعقوب علیه السالم است گرچه راه و مسافت بین او 

روانش کوتاه و نزدیک بوده است . و اما شباهت او به موسى علیه السالم طوالنى بودن ترس و و پدر و اهل و پی

غیبت آن حضرت و مخفى بودن والدتش و سختى شیعیانش از اذیت و آزارها و خوارى ها بعد از غیبت آن حضرت 

شباهت آنحضرت به عیسى علیه تا آنکه خداوند اجازه ظهور و یارى و پیروزى او بر دشمنان را صادر نماید . و اما 

السالم اختالف مردم درباره او که عده اى مى گویند هنوز بدنیا نیامده و گروهى مى گویند فوت کرده و عده اى 

دیگر مى گویند کشته شده و به دار آویخته شده است . و اما شباهت آن حضرت به جد بزرگوارش محمد مصطفى 

ر قیام کرده و دشمنان خدا و رسول و ظالمین و طاغوتیان را کشته و بوسیله صلى اهللا علیه وآله آنست که با شمشی

شمشیر و افتادن ترس در دل دشمنان یارى شده و هرگز پرچمى از او شکست خورده بر نمى گردد و از عالمات 

 خروجش یکى خروج سفیانى در شام و دیگرى خروج یمانى ( از یمن ) و صیحه و نداى آسمانى در ماه رمضان

  . است و اینکه منادى از آسمان به نام آن حضرت و نام پدرش ندا خواهد داد

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

حدثنا محمد بن محمد بن عصام رضی اهللا عنهقال : حدثنا محمد بن  - 7ح  32ب  327ص  1کمال الدین : ج  : *

القزوینی قال : حدثنی علی بن  یعقوب ( الکلینی ) قال : حدثنا القاسم بن العالء قال : حدثناإسماعیل بن علی

إسماعیل ، عن عاصم بن حمید الحناط ، عنمحمد بن مسلم الثقفی الطحان قال : دخلت علی أبی جعفر محمد بن علی 

 - : الباقر علیهالسالم وأنا أرید أن أسأله عن القائم من آل محمد صلى اهللا علیه وعلیهم فقال لیمبتدءا

 

شبها بخمسۀ من األنبیاء . . فأما  ) عن کمال الدین بتفاوت یسیر ، وفیه - 2 ف 2ب  403إعالم الورى : ص  : *

  . ( شبهه الذي من یونس بن متى . . إشکال أمره معأبیه

 

فأما شبهه من یونس فرجوعه من غیبته  . . ) عن اعالم الورى بتفاوت یسیر ، وفیه - 313ص  3کشف الغمۀ : ج  : *

وأما  . . رب المسافۀ بینهما . . . وخفاء مولده على عدوه . . وحیرة شیعته من بعدهوهو شاب بعد کبر السن . . مع ق

  . ( شبهه من جده محمد صلىاهللا علیه وآله فتجر یده السیف
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کما فیکمال الدین وقال ( وبالطریق المذکور ( ما صح لی روایته عن الشیخ  - 176منتخب األنوار المضیئۀ : ص  : *

 - : ( یرفعه إلى محمد بن مسلم الثقفی ( المفید رحمه اهللا السعید أبی عبداهللا

 

  . أوله ، عن کمال الدین - 20ح  4ف  19ب  46ص  3إثبات الهداة :ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 132ح  5ف  32ب  468وفی : ص 

 

  . آخره ، عن کمال الدین - 13ح  4ف  34ب  718وفی : ص 

 

  . أوله ، عن کمال الدین - 13ح  23ب  339ص  14البحار : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 6ح 13ب  217ص  51وفی : ج 

 

  . بعضه ، عن کمااللدین - 123ح  439ص  4نور الثقلین : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 6ب  94بشارة االسالم : ص  : *

 

 عن کمال الدین بتفاوت یسیر - 1ح  31ب  2ف  284منتخب األثر : ص  : *

 
 

  :وایتمتن ر

 
 

 صاحب هذا االمر تعمى والدته على ( هذا ) الخلق لئال یکون الحد فی عنقه بیعۀ إذا خرج 

 
 

  :ترجمه
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سعید بن غزوان ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السالم نقل کرده که فرمود : والدت صاحب این امر مخفیانه 

  .حضرت نباشدخواهد بود تا آنکه هنگام ظهور بیعت هیچکس بر عهده آن 

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رضی اهللا عنهقال : حدثنا محمد  - 1ح  44ب  479ص  2کمال الدین : ج  : *

بن یحیى العطار ، عن محمد بن عیسى بن عبید ، عن محمد بن أبی عمیر، عن سعید بن غزوان ، عن أبی بصیر عن أبی 

 - : عبد اهللا علیه السالم قال

 

حدثنا أبو عمروالکشی ، عن محمد بن  : حدثنا عبد الواحد بن محمد العطار رضی اهللا عنه قال - 5ح  480وفی : ص 

حدثنا محمد بن عیسى ،عن محمد بن أبی عمیر ، عن سعید بن غزوان ،  : مسعود قال : حدثنا جبرئیل بن أحمد قال

ا االمر تغیب والدته عن هذا الخلق کیال یکون الحد فی عن أبی بصیر عن أبی عبد اهللا علیه السالمقال ( صاحب هذ

  .( واحدة )عنقه بیعۀ إذاخرج و یصلح اهللا عز وجل أمره فی لیلۀ 

 

عن روایۀ کمال  - 211عن روایۀ کمال الدین األولى . وفیها : ح  - 207ح  5ف  486ص  3إثبات الهداة : ج  : *

  . الدینالثانیۀ

 

  . کما فی روایتی کمال الدین ، عنابن بابویه - 24ب  591ص  2حلیۀ األبرار : ج  : *

 

  . عن روایۀ کمال الدین األولى - 11ح  20ب  95ص  52البحار : ج  : *

 

  .عن روایۀ کمال الدین الثانیۀ - 15ح  20ب  96وفی : ص 

 
 

  :متن روایت
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لت : وما سنتهمن موسى بن عمران ؟ قال : فق ( فی القائم ارواحنا له الفداء سنۀ من موسى بن عمران ( علیه السالم

 وکم غاب موسى عن أهلهوقومه ؟ فقال : ثمانی وعشرین سنۀ :خفاء مولده وغیبته عن قومه ، فقلت 

 
 

  :ترجمه

 
 

در حضرت قائم ارواحنا له الفداء سنتى از  : عبد اهللا بن سنان ، از امام صادق علیه السالم روایت کرده است که فرمود

مى باشد . عرض کردم : سنت موسى بن عمران چیست ؟ فرمود : والدت  (بن عمران ( علیه السالم حضرت موسى 

مخفیانه و غیبت ودورى او از قوم خود . عرض کردم : او چه مقدار از اهل و قوم خود دور بود ؟ فرمود : بیست و 

  . هشت سال

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

حدثنا سعد بنعبد اهللا قال : حدثنا  : ا أبی رضی اهللا عنه قالحدثن - 14ح  6ب  152ص  1کمال الدین : ج  : *

 : المعلى بن محمد البصري ، عن محمد بن جمهور ، وغیره ، عن عبداهللا بن سنان ، عن أبی عبد اهللا علیه السالم قال

 - : سمعته یقول

 

  ( ما -(  -حدثنا أبی ( ومحمد بن الحسن ) رضی اهللا عنه  - 18ح 33ب  340وفی : ص 

 

قال : حدثناسعد بن عبد اهللا قال : حدثنا المعلى بن محمد البصري ، عن محمد بن جمهور ، وغیره ،عن ( محمد ) بن 

فاوت کما فی روایته األولى بت -أبی عمیر ، عن عبد اهللا بن سنان ، عن أبی عبد اهللا علیه السالم قال : سمعته یقول : 

  . یسیر

 

  . عن روایۀ کمال الدین األولى - 99ح  5ف  32ب  459ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . ( عن روایۀ کمال الدین الثانیۀ ، ولیس فی سنده ( ومحمد بن الحسن - 147ح  5ف  32ب  471وفی : ص 
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  . عن روایۀ کمال الدین األولى - 3ح  13ب  216ص  51البحار : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 58ح  125ص  4نور الثقلین : ج  : *

 

 عن روایۀکمال الدین الثانیۀ - 4ح  38ب  2ف  300منتخب األثر : ص  : *

 
 
 

  :متن روایت

 
 

 ما تنکرون أن یمد اهللا لصاحب هذا األمر فی العمر کما مد لنوح علیه السالم فی العمر 

 
 

  :ترجمه

 
 

نظرتان شگفت نیاید که خداوند عمر در  :این روایت به نحو ارسال ، از امام صادق علیه السالم روایت شده که فرمود 

  . صاحب این امر را طوالنى نماید همچنانکه عمر نوح علیه السالم را طوالنى نمود

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

 - : مرسال عن أبی عبد اهللا علیه السالم - 259غیبۀ الطوسی : ص  : *

 

ایته عن أحمد بن محمد األیادي وقال : فمن ذلک ما صح لی رو - 12ف  188منتخب األنوار المضیئۀ : ص  : *

یرفعه إلى أبی بصیر ، عن أبی عبد اهللا علیه السالم ، وفیه ( ما ینکرون . . لصاحب االمر . . فإن لصاحب الزمان شبها 

 . ( من موسى ورجوعه من غیبته بشرخ الشباب
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 امام مهدي درکالم امام رضا

 
 

  :متن روایت

 
 

دین لم ال ورع له ، وال إیمان لمن ال تقیۀ له ، إن أکرمکم عند اهللا أعملکم بالتقیۀ ، ال  "اإلمام الرضا علیه السالم )  )

فقیل له : یا ابن رسول اهللا إلى متى ؟ قال : إلى یوم الوقت المعلوم وهو یوم خروج قائمنا أهل البیت ، فمن ترك التقیۀ 

ئم منکم أهل البیت ؟ قال الرابع من ولدي ابن سیدة قبل خروج قائمنا فلیس منا . فقیل له : یا ابن رسول اهللا ومن القا

اإلماء ، یطهر اهللا به األرض من کل جور ، ویقدسها من کل ظلم . ( وهو ) الذي یشک الناس فی والدته ، وهو صاحب 

الغیبۀ قبل خروجه . فإذا خرج أشرقت األرض بنوره ، ووضع میزان العدل بین الناس فال یظلم أحد أحدا . وهو الذي 

تطوى له األرض وال یکون له ظل . وهو الذي ینادي منادي من السماء یسمعه جمیع أهل األرض بالدعاء إلیه یقول : 

أال إن حجۀ اهللا قد ظهر عند بیت اهللا فاتبعوه ، فإن الحق معه وفیه . وهو قول اهللا عز وجل : إن نشأ ننزل علیهم من 

 م مع مصادره فی الحجروقد تقد "السماء آیۀ فظلت أعناقهم لها خاضعین 

 
 

  :ترجمه

 
 

امام رضا علیه السالم فرمودند:هرکس که پرهیزکارنیست دین ندارد و کسی که تقیه نمی کند ایمان ندارد و همانا 

بهترین شما نزد خداوند کسی است که بیشتراز دیگران برمبناي تقیه عمل کند.پرسیده شد:اي پسر رسول خدا تا چه 

ت معلوم و(آن وقت معلوم) روز خروج قائم ما اهل بیت است پس هرآن کس که قبل از وقت؟ فرمود:تا روز وق

خروج قائم ما تقیه را ترك نماید ازما نیست .ازحضرت پرسیده شد:اي فرزند رسول خدا! قائم از شما اهل بیت 

ر او زمین را از ه کیست؟فرمود: او چهارمین فرزند من است و اوفرزند بهترین کنیزان می باشد که خداوند به سبب

گونه ظلم و جوري پاك می سازد.او کسی است که مردم دروالدت اوشک می نمایند، و او قبل ازقیام و خروجش 

صاحب غیبتی است پس زمانی که خروج کند زمین با نور وي روشن می شود و میزان عدل را در بین مردم قرار می 

ید . او کسی است که زمین در زیر پایش پیچیده می دهد پس در آن زمان هیچ کس به دیگري ظلم نمی نما
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شود(داراي طی االرض است)وبراي اوسایه نمی باشد.او فردي است که منادیی از اسمان که صداي او را تمام 

زمینیان می شنوند،همه رابه سوي او فرامی خواند و آن منادي چنین می گوید :آگاه باشید همانا حجت خداوند 

اهرشده پس ازاو تبعیت و پیروي نمائید به درستی که حق با او و در اوست.و او است مصداق درکنار خانه خدا ظ

قول خداوند عزوجل که فرمود :اگر ما بخواهیم نشانه اي از آسمان براي آنها فرو می فرستیم تا گردنهایشان براي او 

  .خاضع شود

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

حمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی رضی اهللا عنه قال : حدثنا علی بن حدثنا أ - 5ح  35ب  371کمال الدین : ص  : *

 إبراهیم بن هاشم ، عن أبیه ، عن علی بن معبد ، عن الحسین بن خالد قال : قال علی بن موسى الرضا علیهما السالم

: - 
 
 

  :متن روایت

 
 

بعده ابنه الحسن ، أمره أمر أبیه وقوله قول إن اإلمام بعدي ابنی علی ، أمره أمري وقوله قولی وطاعته طاعتی ، واالمام 

أبیه وطاعته طاعۀ أبیه ، ثم سکت . فقلت له : یا ابن رسول اهللا فمن االمام بعد الحسن ؟ فبکى علیه السالم بکاء شدیدا 

ألنه یقوم  فقلت له : یا ابن رسول اهللا لم سمی القائم ؟ قال : . ، ثم قال : إن من بعد الحسن ابنه القائم بالحق المنتظر

بعد موت ذکره وارتداد أکثر القائلین بإمامته . فقلت له : ولم سمی المنتظر ؟ قال : الن له غیبۀ یکثر أیامها ویطول 

أمدها فینتظر خروجه المخلصون وینکره المرتابون ویستهزئ بذکره الجاحدون ، ویکذب فیها الوقاتون ، ویهلک فیها 

 المستعجلون ، وینجو فیها المسلمون

 
 

  :ترجمه
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صقر بن ابى دلف مى گوید از ابو جعفر محمد بن علی الرضا علیه السالم شنیدم که فرمود : امام و پیشواى پس از من 

پسرم على است ، فرمان او فرمان من و سخن او سخن من و اطاعت از او اطاعت از من است ، پیشوا و امام پس از 

سخن او سخن پدرش و اطاعت از او اطاعت از پدر اوست ، و  او پسرش حسن است ، فرمان او فرمان پدرش و

سپس ساکت شد ؟ عرض کردم : اى فرزند رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم امام و پیشواى بعد از حسن 

کیست ؟ حضرت به شدت گریست و سپس فرمود : امام و پیشواى بعد از حسن پسرش قائم منتظر است ، بدو 

رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم چرا وى قائم نامیده شد ؟ فرمود : چون او پس از  اى فرزند : عرض کردم

آنکه نامش از یادها رفت و بیشتر معتقدین به امامتش از عقیده خود برگشتند ، قیام مى کند ، به آنحضرت عرض 

افراد مخلص در انتظار اویند و کردم : چرا وى را منتظر گویند ؟ فرمود : چون او غیبتى طوالنى و دراز دارد ، و 

تردید کنندگان او را رد مى کنند و انکار کنندگان ، یاد او را به استهزاء مى گیرند و وقت گذاران در غیبت ، دروغ 

  . مى گویند ، شتابزدگان در آن به هالکت مى رسند و مسلمانان در آن نجات و رهایى مى یابند

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

حدثنا عبد الواحد بن محمد العبدوس العطار رضی اهللا عنه قال :  - 3ح  36ب  378ص  2 کمال الدین : ج : *

حدثنا علی بن محمد بن قتیبۀ النیسابوري قال : حدثنا حمدان بن سلیمان قال : حدثنا الصقر بن أبی دلف قال : 

 - : سمعت أبا جعفر محمد بن علی الرضا علیهما السالم یقول

 

  . کما فی کمال الدین سندا ومتنا - 279کفایۀ األثر : ص  : *

 

  . عن کمال الدین ، مرسال - 2ف  409إعالم الورى : ص  : *

 

  . آخره مرسال - 20ب  1172ص  3الخرائج : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، بتفاوت یسیر ، ونقص بعد ألفاظه - 3ف  11ب  230ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

 

  . عن کمال الدین ، وکفایۀ األثر - 260ح  6ف  9ب  518ص  1: ج إثبات الهداة  : *
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  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 13ب  477ص  2حلیۀ األبرار : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، بتفاوت یسیر ، عن ابن بابویه - 14ب  554وفی : ص 

 

  . ، عن ابن بابویه کما فی کمال الدین - 81ح  536مدینۀ المعاجز : ص  : *

 

  . أوله ، عن کمال الدین - 1ح  2ب  118ص  50البحار : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 4ح  2ب  30ص  51وفی : ج 

 

  . عن کفایۀ األثر - 5ح  9ب  158 - 157وفی : ص 

 

  . کما فی کمال الدین ، مرسال ، عن األربعین - 222ص  1إلزام الناصب : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 62ص  1والرجعۀ : ج  الشیعۀ : *

 

 .. عن کفایۀ األثر - 2ح  18ب  2ف  223منتخب األثر : ص  : *

 

  :متن روایت

 
 

ولدولی اهللا وحجتهعلى عباده وخلیفتی من بعدي، مختونا، لیلۀ النصف من شعبان سنۀخمس وخمسین ومائتین عند 

مع جمع منالمالئکۀ المقربین بماء الکوثر والسلسبیل، ثم  طلوع الفجر، وکان أول من غسله رضوان خازن الجنان

أمه ملیکۀ التی یقال لها  ( غسلته عمتی حکیمۀ بنت محمد بن علیالرضا علیهما السالم قال ( أي محمد بن حمزة ظاهرا

 " بعضاألیام سوسن، وفی بعضها ریحانۀ، وکان صقیل ونرجس أیضا من أسمائها

 
 

  :ترجمه
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حسن بن عبد اهللا بن عباس بن علی بن ابى طالب روایت کرده که گفت: از ابو محمد علیه السالم محمد بن حمزة بن 

شنیدم که مى فرمود: ولى خدا و حجت او بر بندگانش و جانشین من پس از خود، در سپیده دم شب نیمه شعبان 

کسانى بودند که با آب  ختنه شده به دنیا آمد، رضوان دربان بهشت جمعى از فرشتگان مقرب نخستین 255سال 

کوثر و سلسبیل او را شستشو دادند و سپس عمه ام حکیمه دختر امام جواد او را شستشو داد، گفت: ( یعنى محمد 

بن حمزه ) مادر او ملیکه است که گاهى به او سوسن، و گاهى ریحانه، گفته مى شود و صیقل و نرجس نیز از 

  .نامهاى او هستند

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

  .الفضل بن شاذان: على ما فی کشف الحق : *

 

بن ) شاذان رحمه اهللا: حدثنا محمد  ) قال: قال أبو محمد - 2ح  33کشف الحق ( أربعون الخاتون آبادي ): ص  : *

بن حمزة بنالحسن بن عبد اهللا بن العباس بن علی بن أبی طالب، صلوات اهللا علیه قال : سمعت أبامحمد علیه السالم 

 - :یقول

 

  .على ما فی هامش کشف الحق - 30کفایۀ المهتدي: ح  : *

 

کما فی کشف الحق، عن الغیبۀ للفضل بن شاذان، عن محمد بن علی بن حمزة بن  - 1ب  13النجم الثاقب: ص  : *

 - :الحسین بن عبید اهللا بن عباس بن علی بن أبی طالب علیهالسالم

 

 .م الثاقبعن النج - 1ح  3ف  1ب  320منتخب األثر: ص  : *

 
 

  :متن روایت
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یا عقید أغل لی ماء بمصطکى، فأغلى له، ثم جاءت به صقیل الجاریۀ أم الخلف علیهالسالم فلما صار القدح فی یدیه 

وهم بشربه فجعلت یده ترتعد حتى ضرب القدح ثنایاالحسن، فترکه من یده، وقال لعقید: ادخل البیت فإنک ترى صبیا 

سهل: قال عقید فدخلت أتحرى فإذا أنا بصبی ساجد رافع سبابته نحو السماءفسلمت علیه،  ساجدا فأتنی به، قال أبو

فأوجز فی صالته فقلت: إن سیدي یأمرك بالخروج إلیه، إذ جاءت أمه صقیلفأخذت بیده وأخرجته إلى أبیه الحسن 

فلما  ر رأسه قطط، مفلج األسنان،علیه السالم، قال أبو سهل فلما مثل الصبی بینیدیه سلم وإذا هو دري اللون، وفى شع

رآه الحسنعلیه السالم بکى وقال: یا سید أهل بیته اسقنی الماء فإنی ذاهب إلى ربی، وأخذالصبی القدح المغلی 

بالمصطکى بیده ثم حرك شفتیه ثم سقاه، فلما شربه قال: هیئونیللصالة، فطرح فی حجره مندیل فوضأه الصبی واحدة 

دمیه، فقاهللا أبو محمد علیه السالم: أبشر یا بنی فأنت صاحب الزمان، وأنت المهدي، وأنت واحدة ومسح على رأسه وق

حجۀاهللا على أرضه، وأنت ولدي ووصیی، وأنا ولدتک وأنت محمد بن الحسن بن علی بن محمدبن علی بن موسى بن 

مۀ ه وآله، وأنت خاتم األئجعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب، ولدك رسوالهللا صلى اهللا علی

الطاهرین، وبشر بک رسول اهللا صلى اللهعلیه وآله وسماك وکناك، بذلک عهد إلی أبی عن آبائک الطاهرین، صلى اهللا 

  .على أهاللبیت ربنا إنه حمید مجید، ومات الحسن بن علی من وقته صلوات اهللا علیهم أجمعین

 
 

  :ترجمه

 
 

وایت کرده که امام عسکرى به خادمش عقید فرمود: اى عقید برایم دارویى ابوسهل اسماعیل بن علی نوبختى ر

بجوشان، [ داروى گیاهى شبیه به سقز ] برایش جوشانید و سپس صقیل مادر( صاحب ارواحنا له الفداء ) آنرا آورد 

هاى ه دندانهنگامیکه جام در دست آن حضرت قرار گرفت و خواست آنرا بنوشد، دستش لرزید به گونه اى که جام ب

داخل خانه شو، کودکى را در حال سجده مى بینى او  :پیشین حسن خورد، آنرا از دستش رها کرد و به عقید فرمود

را نزد من آور، ابو سهل گفت: عقید اظهار داشت: داخل خانه شدم و به جستجو پرداختم، ناگهان کودکى را در حال 

بلند کرده است، براو سالم کردم، حضرت نمازش را کوتاه  سجده دیدم که انگشت سبابه اش را به سوى آسمان

برگزار کرد، بدو عرض کردم: سرورم به شما فرمان داده که نزدش بروید، در این هنگام مادرش صقیل آمد و دست 

او را گرفت و نزد پدرش حسن علیه السالم برد، ابو سهل گفت: وقتى کودك نزد پدر آمد سالم کرد، وى چهره اى 

و نورانى، موهایى مجعد و پیچیده داشت و میان دندانهایش فاصله بود وقتى حسن علیه السالم او را دید،  درخشان
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گریست و فرمود: اى سرور اهل بیت او، دارو را به من بنوشان، زیرا من اینک به جوار حق پر مى گشایم، کودك 

و آنگاه آن دارو را به او نوشاند، زمانی  جام دارویى را که جوشیده بود بدست گرفت و سپس لبانش را حرکت داد

که داروى جوشیده را نوشید فرمود: مرا براى نماز گزاردن آماده کنید، در اتاق حضرت پارچه اى گسترده شد و 

کودك، آن حضرت را عضوى پس از عضو دیگر وضو داد و سر و پاهاى او را مسح نمود، ابو محمد به او فرمود: 

کم، تو صاحب الزمان و مهدى و حجت خداوند در زمین و فرزند و وصى من هستى، تو از مژده باد تو را اى پسر

نسل من و محمد بن حسن بن علی بن محمدبن علی بن موسى بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن 

لیه و ر صلی اهللا عابى طالب هستى، تو از نسل رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم و آخرین امام مى باشى، پیامب

آله و سلم به وجود تو مژده داد و تو را نام و کنیه گذاشت، و پدرم از پدران پاکت راجع به این موضوع به من 

سفارش کرد، درود خدا بر اهل بیت، پروردگارا تو مورد سپاس و ستایشى، و حسن بن علی صلوات اهللا 

  .علیهماجمعین، در آن هنگام به جوار معبود شتافت

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

أحمد بن علی الرازي، عن محمد بن علی، عن عبد اهللا بنمحمد بن خاقان الدهقان، عن  - 165غیبۀ الطوسی: ص  : *

دخلت على أبی  -قرأت على أبیسهل إسماعیل بن علی النوبختی . . . .  :أبی سلیمان داود بن عنان البحرانی قال

وکان الخادم أسود، نوبیا قد خدم من قبله علی  -إذ قال لخادمه عقید محمد فی المرضۀ التی مات فیهاوأنا عنده، 

 - : بنمحمد، وهو ربى الحسن علیه السالم، فقال

 

کما فی غیبۀ الطوسی، بتفاوت وقال وبالطریق المذکور یرفعه إلى  - 10ف 142منتخب األنوار المضیئۀ: ص  : *

 - :إسماعیل بنعلی

 

  .أوله وآخره، عن غیبۀالطوسی - 55ح  2ف  31ب  415ص  3إثبات الهداة: ج  : *

 

  .. عن غیبۀ الطوسی325ح  12ف  32ب  509وفی: ص 
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  .عن غیبۀ الطوسی - 69ح  782تبصرة الولی:ص  : *

 

  .عن غیبۀالطوسی - 14ح  18ب  16ص  52البحار: ج  : *

 

 - :عن غیبۀ الطوسی - 2ح  12ب  297ص  3الجزء  15العوالم: ج  : *

 
 
 

  :ایتمتن رو

 
 

إرفع الستر، فرفعته فخرج إلینا غالم خماسی له عشر أو ثمان أو نحو ذلک، واضح الجبین، أبیض الوجه، دري 

المقلتین، شثن الکفین، معطوف الرکبتین، فی خده األیمن خال، وفی رأسه ذؤابۀ، فجلس على فخذ أبی محمد علیه 

ی ادخل إلى الوقت المعلوم فدخل البیت وأنا أنظر إلیه، ثم قال السالم ثم قال لی: هذا صاحبکم، ثم وثب فقال له: یا بن

  .لی: یا یعقوب انظر من فی البیت، فدخلت فما رأیت أحدا

 
 

  :ترجمه

 
 

یعقوب بن منقوش مى گوید: از امام ابو محمد حسن بن علی علیه السالم پرسیدم صاحب االمر کیست؟ حضرت 

ناگهان کودکى بلند باال و رشید که حدود ده یا هشت سال داشت، بیرون آمد،  فرمود: پرده را کنار بزن، آنرا کنار زدم،

پیشانى بلند و چهره اى سفید و نورانى و چشمان درخشان و دستانى ستبر و زانوانى برجسته داشت، و خالى بر گونه 

اه حضرت به من راست او، و در سرش طره اى از گیسو وجود داشت، بر دامان ابو محمد علیه السالم نشست، آنگ

این [ کودك ] صاحب شماست و سپس زود برخاست و رفت و امام بدو فرمود: پسرکم، تا زمانى مشخص و  :فرمود

معلوم، داخل شو، و آن کودك داخل خانه شد و من به او مى نگریستم، پس از آن امام به من فرمود: اى یعقوب، به 

  .. کسى را ندیدم کسى که در خانه است بنگر، من وارد خانه شدم ولى
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  :آدرس حدیث

 
 

حدثنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفرالعلوي السمرقندي قال:  - 2ح  38ب  407ص  2کمال الدین: ج  : *

حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبیه محمد بن مسعودالعیاشی قال: حدثنا آدم بن محمد البلخی قال: حدثنی 

دقاققال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبد اهللا بن قاسم بن إبراهیم بن مالک األشتر قال: علی بن الحسین بن هارون ال

حدثنی یعقوب بن منقوش قال: دخلت على أبی محمد الحسن بن علی علیهما السالم وهو جالسعلى دکان فی الدار 

 - :وعن یمینه بیت علیه ستر مسبل فقلت له: سیدي من صاحب هذا االمر؟ فقال

 

  .کما فی روایته األولى سندا ومتنا - 5ح  43ب  436وفی: ص 

 

 -کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر، عن محمد بن مسعودالعیاشی، عن أبیه:  - 3ف  2ب  413إعالم الورى: ص  : *

 ." . . ابن األشتر . . ذوائب "وفیه 

 

. .  "وفیه  -قوب بن منقوش: کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر، مرسال، عن یع - 17ب  958ص  2الخرائج: ج  : *

 ." ملیح الوجه

 

  .عن إعالم الورى - 317ص  3کشف الغمۀ: ج  : *

 

  .کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر، عن الصدوق - 10ف  145منتخباألنوار المضیئۀ: ص  : *

 

فی إعالم ورواهالطبرسی  "عن کمال الدین، وقال  - 183ح  5ف  32ب  481 - 480ص  3إثبات الهداة: ج  : *

 ." الورى عن العیاشی

 

  .کمافی کمال الدین، عن ابن بابویه - 12ب  545ص  2حلیۀ األبرار: ج  : *

 

  .کما فی کمال الدین، عن ابن بابویه - 13ب  551 - 550وفی: ص 
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  .کما فی کمال الدین، عن ابنبابویه، مع سقط فی السند - 75ح  572مدینۀ المعاجز: ص  : *

 

  .کما فی کمال الدین عن ابن بابویه، مع سقط فی السند - 16 ح 596وفی: ص 

 

  .عن کمال الدین - 24ح  766تبصرة الولی: ص  : *

 

  .عن کمال الدین - 17ح  18ب  25ص  52البحار: ج  : *

 

  .کما فی کمال الدین، عن الغیبۀ - 82ب  461ینابیع المودة: ص  : *

 

 . . عنکمال الدین - 4ح  3ب  3ف  356منتخب األثر: ص  : *

 
 

  :متن روایت

 
 

یا أحمد بن إسحاق إن اهللا تبارك وتعالى لم یخل األرض منذ خلق آدم علیه السالم والیخلیها إلى أن تقوم الساعۀ 

  .من حجۀ هللا على خلقه، به یدفع البالء عن أهل األرض، وبه ینزل الغیث، وبه یخرج برکات األرض

 

اهللا فمناالمام والخلیفۀ بعدك؟ فنهض علیه السالم مسرعا فدخل البیت، ثم خرج وعلى قال: فقلت له: یا ابن رسول 

عاتقهغالم کأن وجهه القمر لیلۀ البدر من أبناء الثالث سنین، فقال: یا أحمد بن إسحاقلوال کرامتک على اهللا عز وجل 

نیه، الذي یمأل األرض قسطا وعلى حججه ما عرضت علیک ابنی هذا، إنه سمی رسول اللهصلى اهللا علیه وآله وک

  .وعدال کما ملئت جورا وظلما

 

یا أحمد بن إسحاق مثله فی هذه األمۀ مثل الخضر علیه السالم، ومثله مثل ذیالقرنین، واهللا لیغیبن غیبۀ ال ینجو فیها 

  .من الهلکۀ إال من ثبته اهللا عز وجل على القول بإمامته ووفقه [ فیها ] للدعاء بتعجیل فرجه

 

ال أحمد بن إسحاق: فقلتله: یا موالي فهل من عالمۀ یطمئن إلیها قلبی؟ فنطق الغالم علیه السالم بلسان عربیفصیح فق

  .فقال: أنا بقیۀ اهللا فی أرضه، والمنتقم من أعدائه، فال تطلب أثرا بعد عینیا أحمد بن إسحاق
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یه فقلت له: یا ابن رسول اهللا لقد عظم فقال أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا، فلما کان من الغدعدت إل

سروري بما مننت [به] على فما السنۀالجاریۀ فیه من الخضر وذي القرنین؟ فقال: طول الغیبۀ یا أحمد، قلت: یا ابن 

رسوالهللا وإن غیبته لتطول؟ قال: إي وربی حتى یرجع عن هذا االمر أکثر القائلین به والیبقى إال من أخذ اهللا عز وجل 

لوال یتنا، وکتب فی قلبه االیمان وأیده بروح منه. یا أحمد بن إسحاق هذا: أمر من أمر اهللا، وسر من سر اهللا، عهده 

وغیب من غیب اهللا، فخذ ما آتیتک واکتمه وکن من الشاکرین تکن معنا غدا فی علیین. قال مصنف هذا الکتابرضی اهللا 

الوراق وجدت بخطه مثبتافسألته عنه فرواه لی عن سعد بن عبد عنه: لم أسمع بهذا الحدیث إال من علی بن عبد اهللا 

  .اهللا، عن أحمد بن إسحاق رضی اهللا عنه کما ذکرته

 
 

  :ترجمه

 
 

أحمد بن اسحاق بن سعد اشعرى مى گوید بر ابو محمد حسن بن علی علیهما السالم وارد شدم مى خواستم درباره 

ابتدائا به من فرمود : اى أحمد بن اسحاق ، خداوند تبارك و تعالى جانشین پس از او از آن حضرت بپرسم، که امام 

از زمانى که حضرت آدم علیه السالم را آفرید تا قیامت، زمین را خالى از حجت قرار نداده است ، بواسطه وجود 

را خارج  حجت ، بال و دشواریها از ساکنان زمین دفع شده و بواسطه وجود او باران رحمت مى آید و نعمتهاى زمین

  . مى سازد

 

وى گفت : بدو عرض کردم : اى فرزند رسول خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم امام و جانشین پس از شما کیست ؟ 

حضرت از جا برخاست و به سرعت داخل خانه شد و سپس بیرون آمد و کودکى سه ساله را بر دوش خود داشت 

اى أحمد بن اسحاق اگر بخاطر عظمت تو در پیشگاه  که صورتش چون ماه شب چهارده مى درخشید فرمود :

خداوند و بر حجتهاى او نبود ، این فرزندم را به تو نشان نمى دادم، این فرزند هم نام و کنیه رسول خدا صلی اهللا 

علیه و آله و سلم است ، همان کسى که زمین را پس از آنکه از ظلم و ستم پر شده باشد ، آکنده از عدل و داد مى 

  .ند ک

 

اى أحمد بن اسحاق ، مثال او میان این امت مثال حضرت خضر علیه السالم و ذى القرنین است ، بخدا سوگند او 
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آنچنان غیبتى خواهد داشت که در آن هیچکس از هالکت رهایى نمى یابد مگر آنکس که خداوند عز وجل او را 

  .م نگاه داردنسبت به امامت او و دعا براى شتاب در فرج آن حضرت ثابت قد

 

أحمد بن اسحاق مى گوید : بدو عرض کردم : اى سرور من آیا عالمت و نشانه اى در این راستا وجود دارد که دلم 

آرام گیرد ؟ که ناگهان کودك با زبان عربى فصیح به سخن درآمد و فرمود : من بقیۀ اهللا در زمین او و انتقام گیرنده از 

  . سحاق بعد از این لحظه اثرى نمى یابىدشمنان او هستم ، اى أحمد بن ا

 

أحمد بن اسحاق گفت : شادمان بیرون رفتم ، فردا خدمت حضرت بازگشتم و بدو عرض کردم : اى فرزند رسول 

خدا صلی اهللا علیه و آله و سلم به آنچه که منت بر من گذاشتى بسیار شادمان شدم اکنون بفرمایید او چه شباهتى به 

دارد ؟ فرمود : اى احمد ، طوالنى بودن غیبت ، عرض کردم : اى فرزند رسول خدا صلی اهللا خضر و ذى القرنین 

آرى بخدا سوگند تا آنجا که بیشتر کسانى که به امامت او  :علیه و آله و سلم آیا غیبت او به طول مى انجامد ؟ فرمود

آنکس که خداوند از او پیمان والیت ما را قائل بودند از عقیده خود برگردند و کسى بر این عقیده باقى نماند مگر 

  . گرفته باشد ، و ایمان را در دل او جایگزین و با روح خود ، او را حمایت و تأیید کند

 

اى أحمد بن اسحاق ، این امرى است از امر خدا و رازى است از راز و اسرارخدا ، و غیبى است از غیب هاى خدا ، 

  .آنرا نهان دار ، و از سپاسگزاران باش ، روز قیامت در علیین با ما خواهى بود  آنچه را که به تو گفتم دریاب ، و

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

حدثنا علی بن عبد اهللا الوراق قال : حدثناسعد بن عبد اهللا ، عن  - 1ح  38ب  384ص  2کمال الدین : ج  : *

علیهما السالم وأنا أرید أن أسأله عن  أحمد بن إسحاق بن سعد األشعري قال : دخلت على أبی محمد الحسنبن علی

 - : بعده ، فقال لی مبتدئا [ الخلف [ من

 

 - : بعضه ، مرسال عن الحسن العسکري علیه السالم - 68ح  1174ص  3الخرائج : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین بتفاوت یسر ، عن الشیخأبی جعفر بن بابویه - 3ف  2ب  412إعالم الورى : ص  : *
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  . عن إعالم الورى - 316ص  3کشف الغمۀ : ج  : *

 

  . مختصرا عن ابن بابویه - 3ف  11ب  231ص  2الصراط المستقیم : ج  : *

 

  . عن الخرائج - 3ف  40منتخباألنوار المضیئۀ : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 153ح  5ف  6ب  113ص  1إثبات الهداة : ج  : *

 

  . عن کمال الدین - 180ح  5ف  32ب  479ص  3وفی : ج 

 

ورواه الطبرسی فیکتابه إعالم الورى عن ابن  "بعضه ، عن کمال الدین . وقال  - 31ح  1ف  33ب  665وفی : ص 

  . " بابویه مثله

 

  . کمافی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 20ح  598مدینۀ المعاجز : ص  : *

 

  . دین ، عن ابن بابویهکما فی کماالل - 21ب  174ینابیع المعاجز : ص  : *

 

  . کما فی کمال الدین، عن ابن بابویه - 13ب  553ص  2حلیۀ األبرار : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، عن ابنبابویه - 44ح  777تبصرة الولی : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 16ح  18ب  23ص  52البحار : ج  : *

 

  . ه ، عن کمال الدینبعض - 193ح  392ص  2نورالثقلین : ج  : *

 

  . عنکمال الدین - 71ح  271ص  5وفى : ج 

 

  . کما فی کمال الدین ، عن کتابالغیبۀ - 81ب  458ینابیع المودة : ص  : *



 احادیث مهدوي                                                                                  63

 

 . عن کمال الدین - 5ح  20ب  2ف  229منتخب األثر : ص  : *

 
 

  :متن روایت

 
 

بن أحمد العلوي عن أبِی غانم الخادم قَال ولد ألبِی محمد ع ولد ] ابن المتَوکلِ عنِ الحمیرِي عن محمد إکمال الدین]

فسماه محمدا فعرضه على أصحابه یوم الثَالث و قَال هذا صاحبکم من بعدي و خلیفتی علیکم و هو القَائم الذي تمتد 

  .إلیه األعناق باالنتظارِ فإذا امتألت األرض جورا و ظلما خرج فمألها قسطا و عدال

 
 

  :ترجمه

 
 

محمد بن أحمد علوى از ابو غانم خادم روایت کرده است که گفت : فرزندى براى ابو محمد علیه السالم متولد شد او 

 ( این شخص ( قائم ارواحنا له الفداء "را محمد نامید ، و روز سوم والدت او را به یاران خود نشان داد و فرمود : 

همان قائمى است که همه در انتظار اویند ، آنگاه که زمین پر از پس از من صاحب شما و جانشینم بر شماست ، او 

  .ظلم وستم شده باشد ، وى ظهور مى کند و آنرا از عدل و داد آکنده مى سازد

 
 

  :آدرس حدیث

 
 

حدثنا محمد بن موسى بن المتوکل رضی اهللا عنه قال : حدثنا عبد اهللا  - 8ح  42ب  431ص  2کمال الدین : ج  : *

الحمیري قال : حدثنا محمد بن أحمد العلوي ، عن أبی غانم الخادم قال : ولد ألبی محمد علیه السالم ولد  بن جعفر

 - : فسماه محمدا ، فعرضه على أصحابه یوم الثالث ، وقال

 

 - : أوله ، مرسال عن غانم الخادم - 118ح  72العدد القویۀ : ص  : *
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  . عن کمال الدین - 196 ح 5ف  32ب  483ص  3إثبات الهداة : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین ، عن ابن بابویه - 13ب  764تبصرة الولی : ص  : *

 

  . عن کمال الدین - 11ح  1ب  5ص  51البحار : ج  : *

 

  . کما فی کمال الدین بتفاوت یسیر ، عن کتاب الغیبۀ - 82ب  460ینابیع المودة : ص  : *

 

 . عن ینابیع المودة - 10ح  3ف  1ب  342منتخب األثر : ص  : *

 
 
 


