بسم هللا الرحمن الرحیم
تاریخ4931/20/41 :
موضوع« :پاسخ به شبهات مهدویت – بررسی حدیث خلفایی اثنا عشر»
تقدیم به پیشگاه مقدس و باعظمت حضرت بقیة هللا األعظم (ارواحنا لتراب مقدمه الفداء) صلواتی عنایت
فرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم هللا الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدلله و الصالة
علی رسول هللا و علی آله آل هللا السیما علی موالنا بقیة هللا و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء هللا إلی یوم لقاء هللا
الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لوال أن هدانا هللا
در جلسات گذشته سلسله بحثهایی پیرامون فرقههای انحرافی داشتیم به ویژه فرقه «أحمد الحسن»
که با هزاران حیله و نیرنگ تالش میکنند جوانان ما و بعضا بعضی از طلبههای ناآگاه ما را فریب دهند.
طرفداران او به بهانههای مختلف مبنی بر اینکه «أحمد الحسن» فرزند و وصی حضرت مهدی (ارواحنا له الفداء)
است تالش میکنند مردم را به سمت خود بکشانند .آنها به بعضی از روایاتی که غیرمعتبر و ضعیف است
استناد میکنند و روایات را تقطیع میکنند.
الحمدلله رب العالمین در فضای مجازی هم جوانان شیعه بیکار ننشستند .شاید بیش از  02سایت و وبالگ در
رد ادعاهای «أحمد الحسن» به ویژه تناقضات ،کفریات ،مطالب ضد قرآن ،مطالب ضد سنت ،مطالب ضد ائمه
اطهار که در آثار او و طرفداران اوست ،فعال است.

امشب با توجه به ایام نیمه شعبان والدت باسعادت حضرت بقیة هللا األعظم میخواهم در رابطه با یکی از
احادیثی که میتوان گفت بهترین ،جامعترین و کاملترین حدیث برای اثبات والیت و امامت امیرالمؤمنین و
امامت و والیت ائمه اطهار و حضرت مهدی است ،صحبت کنم.
این روایت مشهور به روایت «خلفائی اثنا عشر» است .نبی گرامی اسالم بارها فرمودند :جانشینان و اوصیاء من
دوازده نفر هستند ،نه کمتر و نه بیشتر.
این روایت جز با مذهب حقه شیعه دوازده امامی با هیچ یک از مذاهب اسالمی تطبیق نمیکند .این روایت نه با
مذاهب اهل سنت ،نه با مذاهب انحرافی شیعه همانند مذهب زیدیه ،مذهب اسماعیلیه و دیگر مذاهب سازگاری
ندارد.
جا دارد عزیزان به ویژه فضال و طالب گرامی به این روایت عنایت ویژهای داشته باشند .ما در موارد بسیاری
میتوانیم از حدیث «خلفائی اثنا عشر» استفاده کنیم.
نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد و در پایان مفصل به آن خواهم پرداخت ،این است که قضیه خلفاء اثنا عشر
یکی از احادیث قطعی ،مسلم و متواتر است .شیعه و اهل سنت این حدیث را به تفصیل نقل کردهاند.
کتب «صحیح بخاری» و «صحیح مسلم» که به عقیده اهل سنت صحیحترین کتاب بعد از قرآن کریم است،
هفده یا هجده مورد حدیث «خلفائی اثنا عشر» را مطرح کرده است .در منابع شیعه به عبارتهای مختلف
حدیث «خلفائی اثنا عشر» به تفصیل آمده است.
مسئله قابل توجه این است که درباره «خلفائی اثنا عشر» مخالفان ما با ما شیعیان در دو مورد اتفاق نظر دارند.
امیرالمؤمنین جزء «خلفائی اثنا عشر» است که هم شیعه آن را قبول دارد و هم اهل سنت .حضرت مهدی جزء
«خلفائی اثنا عشر» است که هم شیعیان آن را قبول دارند و هم اهل سنت .بسیار جالب است اولین آنان

مشخص است  ،آخرین آنان مشخص است و در این میان بزرگان اهل سنت با مشکل مواجه شدند که این ده
نفر چه کسانیاند؟
افرادی مانند «ابن حجر عسقالنی» که یکی از استوانههای علمی اهل سنت است« ،ابن جوزی»« ،مهلب»« ،ابن
عربی ناصبی» و دیگران تمام تالش خود را به کار بردند تا این ده نفر را مشخص کنند و این دوازده نفر را
معرفی کنند.
آنان در یک تقسیم بندی ابوبکر ،عمر ،عثمان و حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا علیه) را جزء خلفای اثنا عشر
معرفی کردهاند .حال هشت نفر باقیمانده چه کسانی هستند؟!
آنان سپس به سراغ معاویة بن أبی سفیان و یزید بن معاویه قاتل امام حسین (علیه السالم) رفتند .جالب است
بدانید یکی از عجایب روزگار این است که امثال «ابن عربی»« ،ابن جوزی» و «ابن حجر عسقالنی» شخصی
همانند یزید را جزء خلفاء دوازده گانه شمردهاند.
معاویه و یزید و امام حسن مجتبی (علیه السالم) را هم آوردهاند .با این وجود ائمه اثنا عشر را به هفت تن
رساندند .حال الباقی چه کسانی هستند؟!
علمای اهل سنت که چاره دیگری نداشتند« ،عمر بن عبد العزیز» را قرض گرفتند و به ائمه اثنا عشر چسباندند.
حال دیگر چکار کنند؟! آنها به صراحت گفتند :ما اصال معنای این حدیث را نفهمیدیم و اصال نمیفهمیم پیغمبر
اکرم چه فرموده است!!
در کتاب «صحیح مسلم» و «صحیح بخاری» وارد شده است:
« َال ی ْن َقضی حتی یمْ ضی فیهمْ ْاثنَا َع َش َر َخلی َفة»

صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،9ص  ،4140ح 4204
و:
ون عَلَیکمْ ْاثنَا َع َش َر َخلی َفة»
«ال َ ی َزال الدین َقائما حتی َتقومَ َّ
الساعَة أو یک َ
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،23ح 02200
و:
«ما وَ لیهمْ ْاثنَا َع َش َر رَجال»
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،9ص  ،4140ح 4204
و:
«ال َ ی َزال اإل ْسالَم عَ زیزا إلی اثنا َع َش َر َخلی َفة»
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،32ح 02212
حال نمی دانم در زمان یزید بن معاویه چه عزتی برای اسالم باقی مانده بود!! در روایت بعد وارد شده است:
« َال ی َزال هذا الدین عَزیزا مَ نیعا إلی اثنا َع َش َر َخلی َفة»

صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،9ص  ،4149ح 4204
در حدیث بعد وارد شده است:
ون عَلَیکمْ ْاثنَا َع َش َر َخلی َفة»
« َال ی َزال الدین َقائما حتی َتقومَ َّ
الساعَة أو یک َ
صحیح مسلم ،اسم المؤلف :مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیری النیسابوری ،دار النشر :دار إحیاء
التراث العربی  -بیروت ،تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،9ص  ،4149ح 4200
جالب این است که «ابن کثیر دمشقی سلفی» شاگرد «ابن تیمیه» متوفای  111هجری در کتاب خود
مینویسد شخصی از «عبدهللا بن مسعود» سؤال کرد:
«هل سألتم رسول هللا کم یملک هذه األمة من خلیفة»
آیا شما سؤال نکردید خلیفه و جانشینان پیغمبر اکرم چند نفر هستند؟!
«ما سألنی عنها أحد منذ قدمت العراق قبلک»
تا به حال کسی از من چنین سؤالی نپرسیده بود.
«ثم قال نعم ولقد سألنا رسول هللا فقال إثنا عشر کعدة نقباء بنی إسرائیل»
سپس گفت :بله پرسیدیم .پیغمبر اکرم فرمود :جانشینان من دوازده نفر هستند به تعداد نقبای بنی
اسرائیل.
همچنانکه قرآن کریم هم همین را فرموده است .سپس میگوید:
«والظاهر أن منهم المهدی المبشر به فی األحادیث الواردة»

ظاهرا حضرت مهدی هم جزء این دوازده نفر است.
تفسیر القرآن العظیم ،اسم المؤلف :إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی أبو الفداء ،دار النشر :دار الفکر
 بیروت –  ،4124ج  ،0ص  ،99باب المائدة( 41 - 40 ) :ولقد أخذ هللا.. ...او در ادامه بحث هایی مطرح کرده است .در بعضی روایات وارد شده است که پیغمبر اکرم فرمودند :دوازده
خلیفه بعد از من خواهند آمد.
«عَلی من َناوَ أَه ال َ یضرُّه من َفار ََقه أو َخالَ َفه»
با آنها دشمنی میکنند ،امت من از آنها جدا میشوند و عدهای با آنها مخالفت میکنند.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،30ح 02319
نبی گرامی اسالم تمام این مسائل را آورده است.
«ال َ یضرُّ ه م َخالف وَ ال َ م َفارق»
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،21ح 02299
وضعیت اهلبیت (علیهم السالم) در این روایات کامال مشخص است« .اثنا عشر خلیفه» هم در آیه شریفه:
(وَ لَ َق ْد أَ َخ َذ َّ
ل وَ بَ َع ْثنا م ْنهم اثنا ع َ
الله میثا َق بَنی إ ْسرائی َ
َش َر نَقیبا)
خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت ،و از آنها دوازده رهبر و سرپرست برانگیختیم.
سوره مائده ( :)4آیه 40

وارد شده است .جالب اینجاست که در کتاب «معجم الکبیر» اثر «طبرانی» روایت جالبی وارد شده است.
«طبرانی» متوفای  902هجری است و سه کتاب به نامهای «معجم الصغیر»« ،معجم أوسط» و «معجم الکبیر»
دارد.
مشهور است که روایات «معجم الکبیر» از ابتدا تا انتها معتبر است .در اینجا هم باز تعابیری وارد شده است که
میگوید:
«ال یضرَّ ه م َخالف وَ ال مَ َفارق»
المعجم الکبیر ،اسم المؤلف :سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی ،دار النشر :مکتبة الزهراء -
الموصل  ،4329 - 4121 -الطبعة :الثانیة ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید السلفی ،ج  ،0ص  ،430ح 4130
و:
َ
ون ْاثنَا َع َش َر َخلی َفة»
«ال ی َزال هذه األمَّ ة م ْس َتقیم أمْ ر َها حتی یک َ
اگر مردم این دوازده خلیفه را به عنوان خلیفه به حق انتخاب کنند ،امور امت در صراط مستقیم است.
المعجم الکبیر ،اسم المؤلف :سلیمان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبرانی ،دار النشر :مکتبة الزهراء -
الموصل  ،4329 - 4121 -الطبعة :الثانیة ،تحقیق :حمدی بن عبدالمجید السلفی ،ج  ،0ص  ،430ح 4132
در احادیث اهل سنت از جمله کتاب «ال مستدرک علی الصحیحین» اثر « حاکم نیشابوری» روایتی وارد شده
است که بنده هروقت این عبارت را میخوانم با تمام وجودم زجر میکشم.
نبی گرامی اسالم با هزاران بیان حقایق را مطرح میکند ،از سال سوم بعثت که خداوند میفرماید:
(وَ أَ ْنذ ْر عَشیر ََتک ْاألَ ْقرَبین)

خویشاوندان نزدیکت را انذار کن.
سوره شعراء ( :)00آیه 041
پیغمبر اکرم والیت امیرالمؤمنین را مطرح می فرماید .همچنین در غدیر خم در میان جمعیت صد و بیست هزار
نفری والیت امیرالمؤمنین را مطرح میکند .حضرت در آخرین لحظات زندگی در حدیث قرطاس والیت
امیرالمؤمنین را مطرح میکند.
نکته جالب اینجاست که حضرت میفرماید:
«وإن ولیتموها علیا فهاد مهتد یقیمکم علی صراط مستقیم»
تنها راه رسیدن به صراط مستقیم امت انتخاب علی بن أبی طالب به خالفت امت است.
«هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه»
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  4144 -هـ  4332 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،9ص
 ،449ح 1024
جالب اینجاست که در کتاب «مسند البزار» یکی از کتب معتبر اهل سنت جلد هفتم صفحه  033وارد شده
است:
«إن تستخلفوه ولن تفعلوا یسلک بکم الطریق و تجدوه هادیا مهدیا»
اگر علی بن أبی طالب را به عنوان خلیفه انتخاب کنید گرچه هرگز این کار را نخواهید کرد ،او شما را در
راه راست قرار میدهد و او را هادی و هدایت شده خواهید یافت.

البحر الزخار ،اسم المؤلف :أبو بکر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ،دار النشر :مؤسسة علوم القرآن,
مکتبة العلوم والحکم  -بیروت ,المدینة  ،4123 -الطبعة :األولی ،تحقیق :د .محفوظ الرحمن زین هللا ،ج
 ،1ص  ،033ح 0234
این فرمایش رسول گرامی اسالم به این معناست که علی رغم تمام سفارشات و توصیهها من میدانم که بعد از
من علی بن أبی طالب را به عنوان خلیفه انتخاب نمیکنید .در کتاب «حلیة األولیاء» اثر «أبو نعیم اصفهانی» جلد
اول صفحه  01وارد شده است:
«إن تستخلفوا علیا وما أراکم فاعلین»
اگر علی را خلیفه قرار دهید ،گرچه میدانم این کار را نمیکنید.
اوج مظلومیت نبی گرامی اسالم اینجاست .انسان باید برای قلب شکسته و پر از خون پیغمبر اکرم گریه کند.
«تجدوه هادیا مهدیا یحملکم علی المحجة البیضاء»
حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ،اسم المؤلف :أبو نعیم أحمد بن عبد هللا األصبهانی ،دار النشر :دار الکتاب
العربی  -بیروت  ،4124 -الطبعة :الرابعة ،ج  ،4ص  ،01باب  1علی بن أبی طالب
این هم دردی است که باید از کنارش گذشت تا فرزند نبی گرامی اسالم حضرت مهدی بیاید و حق مطلب را ادا
کند.
نکته دیگر در حدیث «خلفائی اثنا عشر» که خیلی دردآور است و انسان باید بر قلب پر از خون نبی گرامی اسالم
خون گریه کند ،برخورد تند و زشت صحابه با رسول اکرم بوده است .اوج حدیث «خلفائی اثنا عشر» در حجة
الوداع ده روز قبل از واقعه غدیر خم است.

افراد بسیاری ادعا میکنند که چرا پیغمبر اکرم در مکه علی بن أبی طالب را به عنوان خلیفه معین نکرد؟! چرا
در منا و عرفات خالفت علی بن أبی طالب اعالم نشد؟!
جواب های زیادی به این سؤاالت داده شده است .یکی از این جواب ها این است که در منا و عرفات مردم
مشغول عبادت بودند و جمع کردن آن جمعیت در یک جا علی رغم وجود خیمهها امکان پذیر نبود .ثانیا نبی
گرامی اسالم تابع وحی است.
(إ ْن أَ َّتبع إالَّ ما یوحی إلَی)
من تنها از آنچه به من وحی میشود پیروی میکنم.
سوره انعام ( :)0آیه 42
جبرئیل روز هجدهم ذی الحجه نازل شده است و فرمود:
ن رَبک وَ إ ْن لَمْ َت ْفع ْ
(یا أَی َها الرَّسول بَل ْغ ما أ ْنز َ
َل َفما ب ََّل ْغ َ
ت رسالَ َته)
ل إلَیک م ْ
ای پیامبر آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است کامال (به مردم) برسان و اگر نکنی ،رسالت او
را انجام ندادهای.
سوره مائده ( :)4آیه 01
نزدیک ظهر جبرئیل آمد و این آیه را نازل کرد .بالفاصله نبی گرامی اسالم تشکیل نماز جماعت داد و والیت
امیرالمؤمنین را معرفی کرد.
آقای «آلوسی سلفی» متوفای  4012هجری در کتاب «تفسیر روح المعانی» جلد  0صفحه  439در روایت
صحیحی که در آن مناقشه هم نمیکند ،از «عبدهللا بن مسعود» نقل میکند:

اهل سنت و وهابیت باید در خصوص این روایت به ما توضیح بدهند« .آلوسی» شخصیتی برجسته است به
طوری که آقای «زرکلی» در کتاب «األعالم» در مورد او میگوید:
«کان سلفی االعتقاد»
الکتاب :األعالم للزرکلی ،المؤلف :خیرالدین الزرکلی ،مصدر الکتاب :موقع یعسوب ،ج  ،1ص  ،410باب
الجزء 1
او در کتاب خود از هر فحش و ناسزایی به شیعه فروگذاری نکرده است .با این حال او در کتاب خود میگوید:
«کنا نقرأ علی عهد رسول هللا (صلی هللا علیه و سلم) یاأیها الرسول بلغ ماأنزل الیک من ربک إن علیا
ولی المؤمنین و إن لم تفعل فما بلغت رسالته»
ما این آیه را در زمان پیغمبر اکرم چنین می خواندیم :ای پیغمبر به مردم برسان که علی ولی امر
مسلمین است .اگر این کار را انجام ندهی رسالت را ناتمام انجام دادهای.
روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی ،اسم المؤلف :العالمة أبی الفضل شهاب الدین
السید محمود األلوسی البغدادی ،دار النشر :دار إحیاء التراث العربی – بیروت ،ج  ،0ص  ،439باب
المائدة )01( :یا أیها الرسول.. ...
قبل از او آقای «شوکانی» سلفی العقیده و متمایل به وهابیت هم همین مطلب را بیان کرده است .در حال
حاضر کتابهای «شوکانی» در عربستان سعودی به وفور چاپ میشود.
«شوکانی» در کتاب «فتح القدیر» جلد  0صفحه  02همین روایت را از «عبدهللا بن مسعود» نقل میکند و
میگوید:

«نزلت هذه اآلیة (یا أیها الرسول بلغ ما أنزل إلیک) علی رسول هللا یوم غدیر خم فی علی بن أبی طالب
رضی هللا عنه وأخرج ابن مردویه عن ابن مسعود قال کنا نقرأ علی عهد رسول هللا (یا أیها الرسول بلغ ما
أنزل إلیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وهللا یعصمک من الناس)»
فتح القدیر الجامع بین فنی الروایة والدرایة من علم التفسیر ،اسم المؤلف :محمد بن علی بن محمد
الشوکانی ،دار النشر :دار الفکر – بیروت ،ج  ،0ص  ،02باب المائدة )01( :یا أیها الرسول.. ...
قبل از او آقای «سیوطی» متوفای  344هجری در کتاب «تفسیر الدرّ المنثور» جلد  0صفحه  032همین عبارت را
نقل میکند .زمانی که این آیه با این تحقیق نازل می شود ،نبی گرامی اسالم بالفاصله والیت امیرالمؤمنین را
اعالم میکند و میفرماید:
«من کنت مواله فعلی مواله»
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  4144 -هـ  4332 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،9ص
 ،442ح 1411
و:
«من کنت وَ لیه َفعَلی وَ لیه»
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،942ح 09244

امثال تعابیر مختلفی که داشتند .نکته جالب توجه این است ما به آقایانی که میگویند" :چرا در منا و عرفات
بحث غدیر مطرح نشد؟!" میگوییم پیغمبر اکرم در عرفات فرمودند :ایها الناس! جانشینان من دوازده نفر
هستند.
صحابه نگذاشتند سخن پیغمبر اکرم تمام شود و اجازه ندادند کالم رسول هللا به پایان برسد .در کتاب «مسند
أحمد بن حنبل» جلد  4وارد شده است:
َ
ون علی من ناواهم علیه إلی اثنا َع َش َر َخلی َفة»
«ال َ ی َزال هذا األمْ ر عَ زیزا مَ نیعا ی ْن َصر َ
راوی سپس میگوید:
«کلمَ ة َأ َصمَّ نی َها الناس»
مردم به قدری سروصدا کردند که گوشم کر شد.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،32ح 02301
راوی به صراحت میگوید :مردم نگذاشتند سخن پیغمبر اکرم را بشنوم .این روایت صحیح است .همچنین در
جلد  4صفحه  32وارد شده است:
«ال َ ی َزال هذا األَمْ ر عَ زیزا إلی اثنا َع َش َر َخلی َفة َفک َّب َر الناس وَ َض ُّجوا»
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،32ح 02304

مردم به هنگام سخن گفتن رسول هللا شروع به تکبیر گفتن ،ضجه زدن و فریاد برآوردن کردند و نگذاشتند
سخن پیغمبر اکرم به گوش مردم برسد .این کار روی چه اصلی و برای چه منظوری بود؟! همچنین در کتاب
«مسند أحمد بن حنبل» صفحه  33وارد شده است:
ل هذا األَمْ ر عَ زیزا َظاهرا حتی یمْ لک ْاثنَا ع َ
ن ی َزا َ
َش َر کلهم ث َّم لَ َغ َط ْال َقوْ م»
«لَ ْ
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،33ح 02311
گفتنی است « َل َغ َط» به معنای جیغ و داد کشیدن و فریاد بی هدف برآوردن است .اطرافیان نگذاشتند سخن
پیغمبر اکرم به گوش مردم برسد.
کلمه « َل َغ َط» را در نظر داشته باشید که به معنای جیغ و داد کشیدن ،فریاد برآوردن و بیهوده صدای بلند کردن
است .در روایت دیگر بازهم وارد شده است:
ون علی من ناواهم علیه إلی اثنا َ
عَش َر َخلی َفة»
«ال َ ی َزال هذا الدین عَزیزا مَ نیعا ی ْن َصر َ
راوی میگوید:
« َف َجعَ َ
ون»
ون وَ ی ْقعد َ
ل الناس یقوم َ
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،33ح 02310
مردم دائما مینشستند و بلند میشدند و اصال نمیگذاشتند دیگران پیغمبر اکرم را ببینند ،چه رسد به اینکه
صدای آن بزرگوار را بشنوند .پیغمبر اکرم میخواستند چه بگویند؟! حضرت میخواستند بفرمایند که خلفای من
دوازده نفر هستند.

آیا این احتمال وجود ندارد که حضرت می خواستند در همانجا نام امیرالمؤمنین و یازده امام دیگر را معین
بفرمایند؟! چرا این افراد سروصدا به راه انداختند؟! چرا داد و بیداد کردند؟! چرا تکبیر و ضجه کردند؟! چرا
نگذاشتند صدای پیغمبر اکرم به گوش صحابه برسد؟!
علمای اهل سنت ادعا می کنند که چرا رسول اکرم در مکه علی بن أبی طالب را به خالفت انتخاب نکردند ،در
حالی که این روایات گویای حقیقت است .جالب است که بنده وقتی این مباحث را بیان میکنم ،حدیث قرطاس
برایم تداعی میشود.
کلمه « َل َغ َط» در دو مورد آمده است؛ یک بار در قضیه خلفایی اثناعشر در عرفات و منا آمده است و بار دیگر در
آخرین لحظهای که پیغمبر اکرم از دنیا میرود درخواست میکنند تا کاغذ و قلم بیاورند تا چیزی بنویسند که قوم
بعد از آن بزرگوار گمراه نشوند.
در کتاب «صحیح بخاری» روایتی وارد شده است که می نویسد:
ن َتض ُّلوا بَعْ َده»
« َهلمَّ أَکت ْ
ب لَکمْ ک َتابا لَ ْ
در این موقعیت باید مسلمانان به جای کاغذ برای پیغمبر اکرم جان میآوردند و میگفتند :یا رسول هللا! ما
حاضریم قلب خود را بشکافیم تا این مطالب را بر روی قلب ما بنویسید .این برخوردها چه معنایی داشت؟!
«وَ ْاخ َت َل َف َأ ْهل ْال َبیت اختصموا َفم ْنه ْم»
صحابه با یکدیگر درگیر شدند و شروع به مخالفت و مخاصمت کردند.
« َأک َثروا َّ
الل َغ َط وَ اال ْخت َال َف»
صحابه شروع به گفتن حرفهای لغو و بیهوده کردند.

الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،4321 - 4121 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،0ص
 ،0022ح 0390
آنها به پیغمبر اکرم نسبت هذیان دادند ،همو که قرآن کریم در شأن آن بزرگوار میفرماید:
(وَ ما ی ْنطق َعن ْال َهوی إ ْن هوَ إالَّ وَ ْحی یوحی)
و هرگز از روی هوای نفس سخن نمیگوید .آنچه آورده چیزی جز وحی نیست که به او وحی شده است.
سوره نجم ( :)49آیات  9و 1
همچنین در کتاب «صحیح بخاری» در حدیث دیگری وارد شده است:
اخ َت َلفوا وَ کث َر َّ
«قال عمَ ر إ َّن النبی َغ َل َبه ْالوَ َجع وَ ع ْن َد َنا ک َتاب َّ
الله َح ْسبنَا َف ْ
الل َغط»
در این روایت هم کلمه « َ
لغط» به معنای جیغ و داد بیهوده و فریاد بیهدف است .پیغمبر اکرم که مفتخر به:
(وَ إ َّنک لَعَلی خلق عَظیم)
و تو اخالق عظیم و برجستهای داری.
سوره قلم ( :)02آیه 1
است ،فرمود:
«قوموا عَ نی»
از خانه من بیرون بروید.

ال بین رسول َّ
ل الرَّ زیة ما َح َ
« َف َخر ََج بن عَ َّباس یقول إ َّن الرَّ زی َة ک َّ
ن ک َتابه»
الله وَ َبی َ
ابن عباس خارج شد در حالی که می گفت :مصیبت از زمانی شروع شد که مانع نوشتن نامه پیغمبر
اکرم شدند.
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،4321 - 4121 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،4ص ،41
ح 441
پیغمبر اکرم می خواستند چه مطالبی بنویسند؟! دوستان عزیز مشاهده کنید آقای «بدرالدین عینی» یکی از
استوانههای علمی اهل سنت و یکی از شارحین منصف «صحیح بخاری» است.
ایشان همانند «ابن حجر» یا «قسطالنی» متعصب نیست و در «شرح صحیح بخاری» توضیحاتی میدهد که
کامال روایات را شرح میدهد به طوری که انسان متوجه مضمون کلمات میشود.
«ابن حجر عسقالنی» و «قسطالنی» روایات را گزینشی توضیح دادهاند ،اما «عینی» کلمه به کلمه و حرف به
حرف کتاب «صحیح بخاری» را توضیح داده است .ایشان در جلد دوم صفحه  414مینویسد :پیغمبر اکرم چه
چیزی میخواست بنویسد تا مردم گمراه نشوند؟!
شما حرف ایشان را با عمل صحابه که در مقابل فرمایشات پیغمبر اکرم جیغ و داد کشیدند ،قرینه قرار دهید.
ایشان مینویسد:
«أنه أراد أن ینص علی اإلمامة بعده»
پیغمبر اکرم میخواست امامت بعد از خود را در این نامه بنویسد.
«وقال سفیان بن عیینة :أراد أن ینص علی أسامی الخلفاء بعده حتی ال یقع منهم االختالف»

سفیان بن عیینه میگوید :پیغمبر اکرم در آخرین لحظه میخواست نام خلفا را بنویسد
عمدة القاری شرح صحیح البخاری ،اسم المؤلف :بدر الدین محمود بن أحمد العینی ،دار النشر :دار
إحیاء التراث العربی – بیروت ،ج  ،0ص  ،414ح 441
پیغمبر اکرم میخواست اسامی خلفای دوازدهگانهای که در مکه نگذاشتند بنویسند را در آخرین لحظه بنویسند تا
دیگر «ابن کثیر»« ،ابن حجر»« ،ابن جوزی» و دیگران افرادی مانند یزید و معاویه و دیگران را جزء خلفاء اثنا
عشر معرفی نکنند« .شهد شاهد من أهلها»!!
«ابن حجر» هم همین عبارت را در کتاب «شرح صحیح بخاری» جلد اول صفحه  023نقل میکند و مینویسد:
«أراد أن ینص علی أسامی الخلفاء بعده حتی ال یقع بینهم االختالف»
فتح الباری شرح صحیح البخاری ،اسم المؤلف :أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی،
دار النشر :دار المعرفة  -بیروت ،تحقیق :محب الدین الخطیب ،ج  ،4ص  ،023ح 441
«قسطالنی» هم این عبارت را در کتاب خود نقل میکند« .أحمد امین مصری» که یکی از دانشمندان معاصر
مصری است ،در کتاب «یوم اإلسالم» این عبارت را نقل میکند و مینویسد:
«قد أراد الرسول فی مرضه الذی مات فیه أن یعین من یلی األمر من بعده»
پیغمبر اکرم در آخرین لحظه زندگی میخواست اسامی کسانی که خالفت و امامت بعد از خود را متولی
میشوند ،بنویسد.
یوم االسالم  ،احمد امین مصری ،ص 14

متأسفانه نگذاشتند پیغمبر اکرم سخن حق را مکتوب کند .اجازه بدهید اسامی آقایانی که در رابطه با خلفاء اثنا
عشر مطالبی آوردند را برای شما عرض کنم.
درگیریهایی که اهل سنت در شرح این حدیث دارند بسیار جالب است .در کتاب «ینابیع المودة» اثر
«قندوزی» وارد شده است که پیغمبر اکرم میخواستند بفرمایند:
«کلهم من بنی هاشم»
ینابیع المودة لذوی القربی ،المؤلف :القندوزی ،ج  ،0ص  ،924ح 322
اطرافیان فهمیدند ،سروصدا کردند و نگذاشتند سخن رسول هللا به گوش مردم برسد .در کتاب «شرح سنن
ترمذی» اثر «ابن عربی مالکی» یکی از ناصبیهای پست روزگار است .من در میان نواصب بیحیاتر از او ندیدم.
او در جلد نهم این کتاب می گوید :این دوازده نفر از قبیل ابوبکر ،عمر ،عثمان ،معاویه ،یزید و دیگران را شمردیم.
در ادامه می گوید :اگر بگوییم این افراد متعلق به بنی امیه هستند به مشکل برمیخوریم ،زیرا بنی امیه بیست و
شش نفر بودند.
همچنین اگر بگوییم این افراد متعلق به بنی عباس هستند بازهم به مشکل برمیخوریم ،زیرا بنی عباس سی و
پنج نفر بودند .او در نهایت میگوید:
«لم اعلم للحدیث معنی»
اصال معنای حدیث را نفهمیدم.
عارضة االحوذی بشرح سنن الترمذی ،ابوبکر بن العربی ،ج ،3ص ،03دار الکتب العلمیه – بیروت.
«ابو الفرج ابن جوزی» در کتاب «کشف المشکل عن حدیث الصحیحین» میگوید:

«أطلت البحث عنه»
درباره خلفای اثنا عشر بحثهای طوالنی کردم.
«و تطلبت مظانه»
هرجایی که احتمال دادم کسی در مورد این حدیث مطلبی نوشته باشد مطالعه کردم.
«وسألت عنه»
از هرکسی که احتمال میدادم معنای حدیث را فهمیده باشد سؤال کردم.
«فما رأیت أحدا وقع علی المقصود به»
اما نتوانستم کسی را پیدا کنم که مراد پیغمبر اکرم را فهمیده باشد.
کشف المشکل من حدیث الصحیحین ،اسم المؤلف :أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی ،دار النشر :دار
الوطن -الریاض  4142 -هـ  4331 -م ،.تحقیق :علی حسین البواب ،ج  ،4ص  ،113ح 101
«ابن حجر عسقالنی» هم همین عقیده را دارد .آقای « نووی» هم در کتاب «شرح صحیح مسلم» بعد از بحث و
بررسی می گوید :خالصه ما نتوانستیم بدانیم که مراد پیغمبر اکرم از این دوازده نفر چیست.
«وهللا أعلم بمراد نبیه»
خداوند به مراد پیغمبر اکرم عالمتر است.
صحیح مسلم بشرح النووی ،اسم المؤلف :أبو زکریا یحیی بن شرف بن مری النووی ،دار النشر :دار
إحیاء التراث العربی  -بیروت  ،4930 -الطبعة :الطبعة الثانیة ،ج  ،40ص  ،029ح 242

حرف او به این معناست که پیغمبر اکرم این حدیث را برای خداوند فرموده است ،برای مردم نفرموده است!!
فردای قیامت نبی گرامی اسالم می فرماید :خدایا! من این روایت را برای تو گفتم .چرا به این روایت عمل
نکردی؟!!
مشاهده کنید اگر تنها کمی انصاف باشد ،خلفای اثنا عشر جز مذهب شیعه دوازده امامی با هیچ مذهبی تطبیق
نمی کند .ما روایات متعدد از علمای اهل سنت داریم که نام ائمه اطهار را از امیرالمؤمنین تا حضرت مهدی با
اسم و مشخصات آوردند!!
دوستان قضیه به قدری روشن اس ت و به قدری حقانیت اهلبیت (علیهم السالم) و شیعه واضح است که گمان
می کنم اگر کسی به اندازه سر سوزن انصاف داشته باشد و تعصب را کنار بگذارد حقیقت را درک خواهد کرد.
بنده این مطالب را تنها به عنوان یک شیعه عرض نمیکنم ،زیرا حدود  10سال است که در حوزه علمیه هستم و
عمده عمر خود را به مطالعه کتب اهل سنت سپری کردم .تنها مذهبی که حقانیت آن در کتب مخالفینش با
سندهای صحیح آمده است ،مذهب تشیع است.
مخالفین ،ادله مختلف از جمله حدیث وصایت ،حدیث خالفت ،حدیث امامت ،حدیث غدیر ،حدیث منزلت،
حدیث خلفاء اثنا عشر ،حدیث ثقلین و دی گر احادیث را کنار گذاشتند و ادعا میکنند که پیغمبر اکرم ابوبکر را به
عنوان خلیفه معین کرده است!
بنده می خواهم مطلبی به عنوان یادگاری به دوستان بدهم که خیلی روی این قضیه کار کردم .بنده شاید بیش از
هزار ساعت وقت گذاشتم تا ببینم دلیل این افراد بر خالفت ابوبکر چیست.

بنده یک فایل  022صفحهای گردآوری کردم که اگر امسال فرصتی باشد ،چاپ کنیم و در اختیار دیگران قرار
دهیم .بنده برای گردآوری این فایل هزار ساعت وقت گذاشتم و چند تن از دوستان را هم وادار به این کار کردم
که شاید چندین هزار ساعت هم آنها وقت گذاشتند.
در نها یت مشاهده کردیم عمده دلیلی که علمای اهل سنت از جمله «ابن حجر»« ،فخر رازی» آوردند این بود که
میگویند دلیلی باالتر از این برای حقانیت ابوبکر میخواهید که پیغمبر اکرم وقتی از دنیا میرفتند در جمع
تمامی صحابه از جمله علی بن أبی طالب فرمود:
«مروا أَبَا بَکر لی َصل بالنَّاس»
به ابوبکر بگویید تا نماز بخواند.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،اسم المؤلف :أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشیبانی ،دار النشر :مؤسسة قرطبة
– مصر ،ج  ،4ص  ،023ح 4121
پیغمبر اکرم ابوبکر را به امامت دین ما منصوب کرد .ما او را امام در دنیا قرار ندهیم؟! «فخر رازی» این روایت
را در کتاب «تفسیر» خود با آب و تاب فراوان نقل می کند و از قول یکی از بزرگان میگوید :این عبارت باید با
طال نوشته شود!
اوال باید بگوییم پیغمبر اکرم در آخرین بیماری خود فرمود :قلم و کاغذ بیاورید ،اما خلیفه دوم ادعا کرد که رسول
هللا هذیان میگوید .ولی وقتی که پیغمبر اکرم به ابوبکر دستور دادند نماز بخواند ،بهترین دلیل برای انتخاب او
به خالفت بعد از خود است؟!!

آیت هللا العظمی سبحانی نقل می کردند :من به مصر رفته بودم و علمای دانشگاه األزهر هم جمع شده بودند.
روحانی پیرمردی شروع به صحبت ک رد ،مرا پدرانه نصیحت کرد و گفت" :شیخ جعفر سبحانی! دل ما به حال
شما میسوزد که فردای قیامت گرفتار آتش جهنم میشوید.
غضب خداوند را نداشته باشید و مشاهده کنید پیغمبر اکرم از میان صحابه ابوبکر را برای امامت انتخاب کرد در
حالی که علی بن أبی طالب« ،ابن عباس»« ،سلمان» و دیگران حضور داشتند".
آیت هللا العظمی سبحانی نقل میکنند که ایشان حدود نیم ساعت توضیح داد ،اما من در نهایت گفتم« :شیخنا!
ولکن الرجل قد یهجر» .زمانی که این حرف را زدم ،این بنده خدا سرش را پایین انداخت و از خجالت نتوانست
حرف بزند .زمانی که پیغمبر اکرم میفرماید:
ن َتض ُّلوا بَعْ َده»
« َهلمَّ أَکت ْ
ب لَکمْ ک َتابا لَ ْ
ادعا میکنند که پیغمبر اکرم هذیان میگوید ،اما زمانی که میفرماید:
«مروا أَبَا بَکر لی َصل بالنَّاس»
ادعا میکنند که فرمایش رسول هللا واقعیت دارد .اگر چنین باشد «ابن أم مکتوم» سیزده بار در جای پیغمبر
اکرم نماز خوانده است .بنده (اسکن) صفحات کتب را هم دارم ،اما در حال حاضر فرصت نیست تا این مطالب
را نشان بدهم .بنده به دنبال این بودم تا ببینم روایت:
«مروا أَبَا بَکر لی َصل بالنَّاس»
در کجاست و مشاهده کردم که در کتاب «صحیح بخاری» جلد اول صفحه  044حدیث 022و  024این روایت
وارد شده است .پیغمبر اکرم به ابوبکر دستور دادند تا نماز بخواند و ابوبکر هم برای خواندن نماز میرود.

بالفاصله پس از اینکه ابوبکر برای خواندن نماز به مسجد میرود ،پیغمبر اکرم متوجه میشوند که او در حال نماز
خواندن در مسجد است.
حضرت به صحابه دستور می دهند که مرا به مسجد برسانید و زمانی که به مسجد میآیند ابوبکر را کنار میزنند
و خود در محراب مینشیند و مردم پشت سر آن بزرگوار نماز میخوانند.
این مسئله به معمایی تبدیل شده است که بنده نتوانستم آن را حل کنم .همچنین از هرکسی از بزرگان اهل
سنت سؤال کردم به نتیجه نرسیدم .این معما یکی از معماهایی است که تا به حال کسی نتوانسته آن را حل
کند.
الله ی َصلی َقاعدا ی ْق َتدی أبو بَکر ب َص َالة رسول َّ
«وکان رسول َّ
ون ب َص َالة أبی بَکر رضی هللا
الله وَ النَّاس م ْق َتد َ
عنه»
رسول هللا در نماز ایستاده بود در حالی که ابوبکر به رسول هللا اقتدا کرده بود و مردم به ابوبکر اقتدا کرده
بودند!
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،4321 - 4121 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،4ص
 ،044ح 024
خیلی معجزه است!! ما گفتیم پیغمبر اکرم نشسته نماز میخواند .کسی که ایستاده نماز میخواند اقتدا کردن به
شخصی که نشسته نماز میخواند یا صحیح است و یا باطل است.
اگر باطل است ،نماز ابوبکر که به پیغمبر اکرم اقتدا کرده است باطل است و اقتدا به نماز باطل هم باطل است.
اگر نماز پیغمبر اکرم صحیح است ،چرا مردم به پیغمبر اکرم اقتدا نکردند؟!

«ی ْق َتدی أبو بَکر ب َص َالة رسول َّ
ون ب َص َالة أبی بَکر »
الله وَ النَّاس م ْق َتد َ
ابوبکر در نماز به پیغمبر اکرم اقتدا کرد و مردم هم به ابوبکر اقتدا کردند.
گویا رسول گرامی اسالم همانند برقهای چند هزار وات است و حتما احتیاج به ترانس است تا فشار آن گرفته
شود .آیا چنین فعلی در طول  09سال عمر پیغمبر اکرم صورت گرفته است؟! اهم دلیلی که ادعا میکنید باید با
طال نوشته شود همین است؟!
جالب این جاست که در روایت قبل وارد شده است:
«وأبو َبکر ی ْسمع الناس ال َّتکبی َر»
و ابوبکر برای مردم اذان میگفت.
الجامع الصحیح المختصر ،اسم المؤلف :محمد بن إسماعیل أبو عبدهللا البخاری الجعفی ،دار النشر :دار
ابن کثیر ,الیمامة  -بیروت  ،4321 - 4121 -الطبعة :الثالثة ،تحقیق :د .مصطفی دیب البغا ،ج  ،4ص
 ،044ح 022
دوستان عزیز بنده نه به عنوان یک شیعه این مطالب را عرض میکنم و اصال تعصب شیعه را کنار میگذارم .بنده
تنها به عنوان یک انسان بیطرف ادله محکم شیعه بر امامت امیرالمؤمنین را بیان میکنم.
«عالمه حلی» در این خصوص «ألفین» می نویسند و هزار دلیل بر حقانیت حضرت امیرالمؤمنین (سالم هللا
علیه) و هزار دلیل بر بطالن دیگران بیان می کند .این مطالب ادله بزرگوارانی است که مطالبی در این خصوص
مطرح میکنند.

بنابراین یکی از مسائلی که امروزه طرفداران «أحمد الحسن» مطرح میکنند ،بحث خلفای اثنا عشر است.
انشاءهللا بنده در جلسات بعد استدالل طرفداران «أحمد الحسن» را به خلفای اثنا عشر مفصل بیان میکنم و در
این خصوص صحبت میکنم.
در کتاب «سنن ابن ماجه» که بنا به نقلی یکی از صحاح سته است در رابطه با کسانی که در سپاه حضرت مهدی
(ارواحنا له الفداء) حرکت میکنند ،مینویسد:
«فإذا رَأَیتموه َف َبایعوه وَ لَوْ َح ْبوا علی ال َّث ْلج»
با سپاهی که با پرچم مشکی میآید بیعت کنید ،ولو به منزله راه رفتن روی برف باشد.
«فإنه َخلی َفة َّ
الله ْالم َْهدی»
زیرا صاحب این پرچم خلیفه خدا مهدی است.
سنن ابن ماجه ،اسم المؤلف :محمد بن یزید أبو عبدهللا القزوینی ،دار النشر :دار الفکر  -بیروت ،-
تحقیق :محمد فؤاد عبد الباقی ،ج  ،0ص  ،4901ح 1221
یکی از جنایاتی که طیف «أحمد الحسن» کردند ،این است که کلمه « َّ
الله» را حذف کردند و گفتند« :فإنه َخلی َفة
ْالمَ ْهدی»!! مشاهده کنید در کتاب «البحر الزخار» وارد شده است:
«فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة هللا المهدي»
البحر الزخار  ،اسم المؤلف :أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار  ،دار النشر  :مؤسسة علوم
القرآن  ,مكتبة العلوم والحكم  -بيروت  ,المدينة  ، 4123 -الطبعة  :األولى  ،تحقيق  :د .محفوظ الرحمن
زين هللا ،ج  ،42ص  ،422ح 1409

همچنین «حاکم نیشابوری» در کتاب خود مینویسد:
«إذا رأیتموه فبایعوه ولو حبوا علی الثلج فإنه خلیفة هللا المهدی»
مضمون روایت این است که رسول گرامی اسالم میفرماید :پرچمهای سیاهی از طرف مشرق میآید و با شما
قتال بیحد و حصر میکنند .با آنها بیعت کنید ولو بصورت چهار دست و پا رفتن بر روی برف باشد .در مورد
سند روایت وارد شده است:
«هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین»
المستدرک علی الصحیحین ،اسم المؤلف :محمد بن عبدهللا أبو عبدهللا الحاکم النیسابوری ،دار النشر :دار
الکتب العلمیة  -بیروت  4144 -هـ  4332 -م ،الطبعة :األولی ،تحقیق :مصطفی عبد القادر عطا ،ج  ،1ص
 ،442ح 2190
کار به جایی رسیده است که «بن باز» مفتی اعظم عربستان سعودی هم نتوانست این روایت را جابجا کند .او در
کتاب خود مینویسد« :خلیفة هللا المهدی» جزء اثنا عشر خلیفهای است که میآید .اگر پرچم او را دیدید با او
بیعت کنید ،ولو به سختی راه رفتن بر روی برف باشد.
بنابراین قضیه «خلفائی اثنا عشر» و اینکه حضرت مهدی (ارواحنا له الفداء) جزء این خلفا است توسط علمای
اهل سنت از جمله «ابن کثیر دمشقی» وارد شده است .او در کتاب خود مینویسد:
«والتقوم الساعة حتی تکون والیتهم المحالة والظاهر أن منهم المهدی»
تفسیر القرآن العظیم ،اسم المؤلف :إسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی أبو الفداء ،دار النشر :دار الفکر
 -بیروت –  ،4124ج  ،0ص  ،99باب المائدة )41 - 40( :ولقد أخذ هللا.. ...

آقای «سیوطی» در کتاب «تاریخ الخلفاء» اسامی «معاویه» و «عبدهللا بن زبیر» و «عمر بن عبدالعزیز» را جزء
خلفا میآورد و میگوید:
" چهار تن از خلفای اثنا عشر را بیان کردیم و چهار تن دیگر باقی میماند .ما منتظر دو تن از خلفای اثنا عشر
هستیم .یکی از آنها مهدی است".
ما نمیدانیم شخص دیگری که «سیوطی» منتظر اوست ،چه کسی است .ظاهرا او فراموش کرده است نام این
خلیفه را بیان کند .آقای «هیثمی» به همین شکل روایت را بیان میکند.
همچنین در «سایت مجمع فقهی مکه مکرمه» به صراحت وارد شده است" :حضرت مهدی آخرین خلفاء اثنا
عشری است که پیغمبر اکرم در کتب «صحاح» از او خبر داده است.
اعتقاد به قیام حضرت مهدی واجب است و این یکی از عقاید اهل سنت و جماعت است .جز افراد جاهل و
بدعتگذار کسی وجود حضرت مهدی را انکار نمیکند".
بنابراین ثابت شد یکی از ادله محکم ما بر خالفت امیرالمؤمنین ،خالفت ائمه اطهار و خالفت حضرت مهدی
(ارواحنا فداه) حدیث شریف «خلفائی اثنا عشر» است.
البته در کتاب های شیعه طبق آنچه در ذهن دارم حدود  94روایت با سندهای مختلف بحث «خلفائی اثنا عشر»
را آوردهاند.
ما در کتب متعدد علمای اهل سنت روایاتی داریم که با سندهای معتبر آوردهاند .آقای «جوینی» استاد «ذهبی»
میگوید:
پیغمبر اکرم فرمود :من سید پیامبران و علی بن أبی طالب سید وصیین است .اوصیاء من دوازده نفر هستند.
اولین آنها علی و آخرین آنها حضرت مهدی (ارواحنا له الفداء) است.

در کتاب «فرائد السمطین» اثر «جوینی» و «مقتل الحسین» اثر «خوارزمی» روایتی از نبی گرامی اسالم بیان
شده است .گفتنی است «جوینی» استاد «ذهبی» است که از او به «استاد بیبدیل» تعبیر میکند .همچنین
«خوارزمی» یکی از عالمههای دهر و اخطب خواطب است .در این کتب روایتی از نبی گرامی اسالم نقل شده
است که حضرت فرمودند :من در شب معراج به عرش نگاه کردم .دیدم در آنجا نوشته شده است:
«علی و فاطمة و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد»
تا زمانی که به نام حضرت مهدی میرسد ،مینویسد:
«کأنه کوکب دری بینه»
ستاره درخشانی در میان دیگر ائمه بود.
خداوند عالم فرمود :ای پیامبر! آنها حجت های من بر بندگان من هستند ،آنها اوصیاء تو هستند .مهدی جزء
این خلفا است و از قاتلین عترتت انتقام خواهد گرفت .به عزت و جاللم قسم او از دشمنان من انتقام میگیرد و
عزت به دوستانم میبخشد.
پرسش:
طرفداران «أحمد بن اسماعیل» میگویند :دوازده مهدی قبل از امام مهدی قیام میکنند.
پاسخ:
آنها معتقدند که دوازده مهدی بعد از حضرت مهدی قیام میکند .ما قبال هم در این خصوص مطالبی بیان
کردیم .تنها حدیث وصیت و حدیث غیبت اثر «شیخ طوسی» است.

اوال سند این روایت مخدوش است .این روایت دو یا سه راوی مجهول دارد .همچنین یکی از راویان به نام «ابن
خلیل» در این روایت است که ضعیف و کذاب است.
عالوه بر این باید گفت که رسول اکرم به صراحت میفرماید :مسئله وصیت مربوط به زمان وفات حضرت مهدی
(ارواحنا له الفداء) است .در کتاب «الغیبة» اثر «شیخ طوسی» وارد شده است:
ن بَعْ دهمْ ْاثنَا ع َ
« َسیکون بَعْ دی ْاثنَا ع َ
َش َر مَ ْهدیا»
َش َر إمَ اما وَ م ْ
بعد از من دوازده امام و بعد از آنها دوازده مهدی خواهند آمد.
ما روایات فراوانی داریم که نام ائمه اطهار و خلفاء اثنا عشر در آنها آمده است ولی در هیچ روایتی نیامده است
که بعد از دوازده امام ،دوازده مهدی هم داریم .این روایت ،تنها روایتی است که این مطلب در آن آمده است.
بنده عرض کردم که این روایت کامال ضعیف است و دو یا سه راوی مجهول و ضعیف در این روایت وجود دارد.
عالوه بر این در این روایت بیان شده است:
ن بَ ْعده ْاثنَا ع َ
َش َر مَ ْهدیا»
« َف َذلک ْاثنَا َع َش َر إمَ اما ثمَّ یکون م ْ
بعد از این دوازده امام ،دوازده مهدی خواهند آمد.
«( َفإ َذا َح َضر َْته ْالوَ َفاة) َف ْلی َسلمْ َها إلَی ابْنه أَوَّ ل ْالم َق َّربین»
هنوز که حضرت مهدی ظهور نکرده است و وفات حضرت مهدی هم اتفاق نیفتاده است ،این افراد چه غلطی
میکنند؟! آیا این چنین هتاکی کردن نسبت به سخنان معصومین (علیهم السالم) ناروا نیست؟!
َ
اسم أَبی وَ هوَ عَ ْبد َّ
الله وَ أَ ْح َمد وَ اال ْسم َّ
الثالث ْالم َْهدی»
اسمی وَ ْ
اسم ک ْ
«لَه َث َال َثة أ َسامی ْ

الغیبة (للطوسی)  /کتاب الغیبة للحجة ،نویسنده :طوسی ،محمد بن الحسن ،تاریخ وفات مؤلف 102 :ق،
محقق  /مصحح :تهرانی ،عباد هللا و ناصح ،علی احمد ،ص  ،442باب الکالم علی الواقفة
الزم به ذکر است که او «أحمد الحسن» نام دارد ،نه «عبدهللا» و «مهدی» ؛ مگر اینکه کارت شناسایی خود را به
ما نشان دهد تا مشخصات او را ببینیم.
پرسش:
درست است که «ناصر الدین ألبانی» در کتاب خود روایات اثنا عشر را بیان کرده است؟!
پاسخ:
یکی از کسانی که خلفای اثنا عشر را تصحیح کرده است ،آقای «ألبانی» است که این روایت را در کتاب «سلسلة
األحادیث الصحیحة» آورده است.
اجازه بدهید بنده دعا کنم .انشاءهللا در این جلساتی که نام اهلبیت برده شد قطعا دعاها به اجابت میرسد.
انشاءهللا عزیزان ما هم با حضور قلب آمین بگویند .اگر یکی از آمینها به اجابت برسد ،انشاءهللا همه حاجت
روا خواهیم شد.
خدایا تو را به آ بروی حضرت محمد و آل محمد و به آبروی حضرت صدیقه طاهره سوگند میدهیم هرچه
سریعتر فرج موالی ما حضرت ولی عصر (ارواحنا له الفداء ) را نزدیک بگردان .خدایا انقالب ما را به انقالب
جهانیاش متصل بفرما.
خدایا خدمتگزاران به حضرت صاحب الزمان باألخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار .خدایا ما را از یاران
خاص ،سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.

خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما .خدایا حوائج حاجت مندان و حوائج جمع ما به حق حضرت حجة بن
الحسن برآورده نما .خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.
هدیه به ارواح پاک انبیاء ،اولیاء ،صدیقین ،صالحین ،شهدا باألخص امام راحل صلواتی ختم بفرمایید.
والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته

