
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 41/20/4931تاریخ: 

 «عشر اثنا خلفایی حدیث بررسی – مهدویت شبهات به پاسخ»موضوع: 

( صلواتی عنایت الفداءتقدیم به پیشگاه مقدس و باعظمت حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه 

 فرمایید.

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 هللا لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 هللا هدانا أن لوال لنهتدی کّنا ما و لهذا هدانا الذی الحمدلله

« أحمد الحسن»ی داشتیم به ویژه فرقه های انحرافهایی پیرامون فرقهدر جلسات گذشته سلسله بحث

 های ناآگاه ما را فریب دهند.بعضی از طلبه بعضا  کنند جوانان ما و که با هزاران حیله و نیرنگ تالش می

( الفداء)ارواحنا له فرزند و وصی حضرت مهدی « أحمد الحسن»های مختلف مبنی بر اینکه طرفداران او به بهانه

به بعضی از روایاتی که غیرمعتبر و ضعیف است  هاآنا به سمت خود بکشانند. کنند مردم راست تالش می

 کنند.کنند و روایات را تقطیع میاستناد می

سایت و وبالگ در  02الحمدلله رب العالمین در فضای مجازی هم جوانان شیعه بیکار ننشستند. شاید بیش از 

مطالب ضد قرآن، مطالب ضد سنت، مطالب ضد ائمه  به ویژه تناقضات، کفریات،« أحمد الحسن»رد ادعاهای 

 اطهار که در آثار او و طرفداران اوست، فعال است.



در رابطه با یکی از  خواهمیمامشب با توجه به ایام نیمه شعبان والدت باسعادت حضرت بقیة هللا األعظم 

والیت و امامت امیرالمؤمنین و ترین حدیث برای اثبات ترین و کاملتوان گفت بهترین، جامعاحادیثی که می

 امامت و والیت ائمه اطهار و حضرت مهدی است، صحبت کنم.

است. نبی گرامی اسالم بارها فرمودند: جانشینان و اوصیاء من  «عشر اثناخلفائی »این روایت مشهور به روایت 

 دوازده نفر هستند، نه کمتر و نه بیشتر.

کند. این روایت نه با امامی با هیچ یک از مذاهب اسالمی تطبیق نمیاین روایت جز با مذهب حقه شیعه دوازده 

مذاهب اهل سنت، نه با مذاهب انحرافی شیعه همانند مذهب زیدیه، مذهب اسماعیلیه و دیگر مذاهب سازگاری 

 ندارد.

د بسیاری ای داشته باشند. ما در موارجا دارد عزیزان به ویژه فضال و طالب گرامی به این روایت عنایت ویژه

 استفاده کنیم. «عشر اثناخلفائی »توانیم از حدیث می

عشر  اثنانکته ظریفی که در اینجا وجود دارد و در پایان مفصل به آن خواهم پرداخت، این است که قضیه خلفاء 

 اند.یکی از احادیث قطعی، مسلم و متواتر است. شیعه و اهل سنت این حدیث را به تفصیل نقل کرده

ترین کتاب بعد از قرآن کریم است، که به عقیده اهل سنت صحیح« صحیح مسلم»و « ح بخاریصحی»کتب 

های مختلف را مطرح کرده است. در منابع شیعه به عبارت «عشر اثناخلفائی »هفده یا هجده مورد حدیث 

 به تفصیل آمده است. «عشر اثناخلفائی »حدیث 

در دو مورد اتفاق نظر دارند.  ما شیعیانبا مخالفان ما  «عشر اثناخلفائی » درباره مسئله قابل توجه این است که

حضرت مهدی جزء  .است که هم شیعه آن را قبول دارد و هم اهل سنت «عشر اثناخلفائی »امیرالمؤمنین جزء 

بسیار جالب است اولین آنان است که هم شیعیان آن را قبول دارند و هم اهل سنت.  «عشر اثناخلفائی »



، آخرین آنان مشخص است و در این میان بزرگان اهل سنت با مشکل مواجه شدند که این ده مشخص است

 اند؟نفر چه کسانی

ابن »، «مهلب»، «ابن جوزی»های علمی اهل سنت است، که یکی از استوانه« ابن حجر عسقالنی»افرادی مانند 

فر را مشخص کنند و این دوازده نفر را و دیگران تمام تالش خود را به کار بردند تا این ده ن« عربی ناصبی

 معرفی کنند.

عشر  اثناآنان در یک تقسیم بندی ابوبکر، عمر، عثمان و حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( را جزء خلفای 

 مانده چه کسانی هستند؟!اند. حال هشت نفر باقیمعرفی کرده

ه قاتل امام حسین )علیه السالم( رفتند. جالب است آنان سپس به سراغ معاویة بن أبی سفیان و یزید بن معاوی

شخصی « ابن حجر عسقالنی»و « ابن جوزی»، «ابن عربی»بدانید یکی از عجایب روزگار این است که امثال 

 اند.همانند یزید را جزء خلفاء دوازده گانه شمرده

عشر را به هفت تن  اثناائمه وجود اند. با این معاویه و یزید و امام حسن مجتبی )علیه السالم( را هم آورده

 رساندند. حال الباقی چه کسانی هستند؟!

عشر چسباندند.  اثنارا قرض گرفتند و به ائمه « عمر بن عبد العزیز»علمای اهل سنت که چاره دیگری نداشتند، 

فهمیم پیغمبر نمی اصال  معنای این حدیث را نفهمیدیم و  اصال  به صراحت گفتند: ما  هاآنحال دیگر چکار کنند؟! 

 اکرم چه فرموده است!!

 وارد شده است:« صحیح بخاری»و « صحیح مسلم»در کتاب 

مْ یف   یْمض  ی یحت یْنَقض  ی اَل »  «َفة  یَخل   َعَشرَ  اْثنَا ه 



 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 4204، ح 4140، ص 9، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق ،روتیب - یالعرب التراث

 و:

ومَ  یحت َقائ ما   ن  یالد   َزال  ی الَ » اَعة   َتق   «َفة  یَخل   َعَشرَ  اْثَنا مْ یکَعلَ  ونَ یک أو السَّ

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02200، ح 23، ص 4مصر، ج  –

 و:

مْ یَول   ما» ال   َعَشرَ  اْثَنا ه   «َرج 

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 4204، ح 4140، ص 9ج  ،یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 و:

 «َفة  یَخل   َعَشرَ  اثنا یإل زا  یَعز   اإل ْسالَم   َزال  ی الَ »

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02212، ح 32، ص 4مصر، ج  –

 دانم در زمان یزید بن معاویه چه عزتی برای اسالم باقی مانده بود!! در روایت بعد وارد شده است:حال نمی

ایَعز   ن  یالد   هذا َزال  ی اَل » ایَمن   ز   «َفة  یَخل   َعَشرَ  اثنا یإل ع 



 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 4204، ح 4149، ص 9، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

 در حدیث بعد وارد شده است:

ا ن  یالد   ال  زَ ی اَل » ومَ  یحت َقائ م  اَعة   َتق   «َفة  یَخل   َعَشرَ  اْثَنا مْ یکَعلَ  ونَ یک أو السَّ

 اءیإح دار: النشر دار ،یسابوریالن یریالقش نیالحس أبو الحجاج بن مسلم :المؤلف اسم مسلم، حیصح

 4200، ح 4149، ص 9، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق روت،یب - یالعرب التراث

در کتاب خود  هجری 111متوفای « ابن تیمیه»شاگرد « ابن کثیر دمشقی سلفی»ین است که جالب ا

 سؤال کرد:« عبدهللا بن مسعود»از  نویسد شخصیمی

 «فةیخل من األمة هذه کملی مک هللا رسول سألتم هل»

 آیا شما سؤال نکردید خلیفه و جانشینان پیغمبر اکرم چند نفر هستند؟!

 «کقبل العراق قدمت منذ أحد عنها یسألن ما»

 تا به حال کسی از من چنین سؤالی نپرسیده بود.

 «لیإسرائ یبن نقباء عدةک عشر إثنا فقال هللا رسول سألنا ولقد نعم قال ثم»

سپس گفت: بله پرسیدیم. پیغمبر اکرم فرمود: جانشینان من دوازده نفر هستند به تعداد نقبای بنی 

 اسرائیل.

 گوید:همین را فرموده است. سپس می همچنانکه قرآن کریم هم

 «الواردة ثیاألحاد یف به المبشر یالمهد منهم أن والظاهر»



 حضرت مهدی هم جزء این دوازده نفر است. ظاهرا  

 رکالف دار: النشر دار الفداء، أبو یالدمشق ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم م،یالعظ القرآن ریتفس

 ... ..هللا أخذ ولقد) 41 - 40: ( باب المائدة ،99، ص 0، ج 4124 – روتیب -

هایی مطرح کرده است. در بعضی روایات وارد شده است که پیغمبر اکرم فرمودند: دوازده او در ادامه بحث

 خلیفه بعد از من خواهند آمد.

ه  ی الَ  من نَاَوأَه   یَعل  » رُّ  «َخالََفه   أو َفاَرَقه   من ض 

 کنند.مخالفت می هاآنای با شوند و عدهجدا می هاآنمن از کنند، امت دشمنی می هاآنبا 

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02319، ح 30، ص 4مصر، ج  –

 نبی گرامی اسالم تمام این مسائل را آورده است.

ه  ی الَ » رُّ َخال ف   ض   «َفار ق  م   َوالَ  م 

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02299، ح 21، ص 4مصر، ج  –

 هم در آیه شریفه: «اثنا عشر خلیفه»مشخص است.  کامال  وضعیت اهلبیت )علیهم السالم( در این روایات 

م   بََعْثنا وَ  لَ یإ ْسرائ   یبَن   َق ثایم   اللَّه   أََخذَ  لََقدْ  )وَ  ْنه   با(ینَق   َعَشرَ  اثنا م 

 م.یختیبرانگ سرپرست و رهبر دوازده هاآن از و گرفت، مانیپ لیاسرائ یبن از خدا

 40(: آیه 4سوره مائده )



روایت جالبی وارد شده است. « طبرانی»اثر « معجم الکبیر»وارد شده است. جالب اینجاست که در کتاب 

« معجم الکبیر»و « معجم أوسط»، «معجم الصغیر»های هجری است و سه کتاب به نام 902متوفای « انیطبر»

 دارد.

از ابتدا تا انتها معتبر است. در اینجا هم باز تعابیری وارد شده است که « معجم الکبیر»مشهور است که روایات 

 گوید:می

ه  ی ال» رَّ َخال ف   ض   «َمَفار ق   َوال م 

 - الزهراء تبةکم: النشر دار ،یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسل :المؤلف اسم ر،یبکال المعجم

 4130، ح 430، ص 0، ج یالسلف دیعبدالمج بن یحمد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،4329 - 4121 - الموصل

 و:

ة   هذه َزال  ی ال» ْسَتق   األ مَّ َها م  یم   «َفة  یَخل   َعَشرَ  اْثَنا ونَ یک یحت أَْمر 

 اگر مردم این دوازده خلیفه را به عنوان خلیفه به حق انتخاب کنند، امور امت در صراط مستقیم است.

 - الزهراء تبةکم: النشر دار ،یالطبران القاسم أبو وبیأ بن أحمد بن مانیسل :المؤلف اسم ر،یبکال المعجم

 4132، ح 430، ص 0، ج یالسلف دیلمجعبدا بن یحمد: قیتحق ة،یالثان: الطبعة ،4329 - 4121 - الموصل

روایتی وارد شده « حاکم نیشابوری»اثر « مستدرک علی الصحیحینال»در احادیث اهل سنت از جمله کتاب 

 کشم.خوانم با تمام وجودم زجر میاست که بنده هروقت این عبارت را می

 فرماید:ثت که خداوند میکند، از سال سوم بعنبی گرامی اسالم با هزاران بیان حقایق را مطرح می

رْ  )وَ   (یناأْلَْقَرب   کَرتَ یَعش   أَْنذ 



 .نک انذار را تیکنزد شاوندانیخو

 041(: آیه 00سوره شعراء )

فرماید. همچنین در غدیر خم در میان جمعیت صد و بیست هزار پیغمبر اکرم والیت امیرالمؤمنین را مطرح می

حضرت در آخرین لحظات زندگی در حدیث قرطاس والیت کند. نفری والیت امیرالمؤمنین را مطرح می

 کند.امیرالمؤمنین را مطرح می

 فرماید:نکته جالب اینجاست که حضرت می

 «میمستق صراط یعل مکمیقی مهتد فهاد ایعل تموهایول وإن»

 تنها راه رسیدن به صراط مستقیم امت انتخاب علی بن أبی طالب به خالفت امت است.

 «خرجاهی ولم نیخیالش شرط یلع حیصح ثیحد هذا»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 9عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 4332 - هـ 4144 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 1024، ح 449

وارد شده  033یکی از کتب معتبر اهل سنت جلد هفتم صفحه « سند البزارم»جالب اینجاست که در کتاب 

 است:

 «مهدیا هادیا تجدوه و الطریق بکم یسلک تفعلوا ولن تستخلفوه إن»

رچه هرگز این کار را نخواهید کرد، او شما را در اگر علی بن أبی طالب را به عنوان خلیفه انتخاب کنید گ

 هادی و هدایت شده خواهید یافت.دهد و او را راه راست قرار می



, القرآن علوم مؤسسة: النشر دار البزار، الخالق عبد بن عمرو بن أحمد رکب أبو :المؤلف اسم الزخار، البحر

هللا، ج  نیز الرحمن محفوظ. د: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،4123 - نةیالمد, روتیب - مکوالح العلوم تبةکم

 0234، ح 033، ص 1

دانم که بعد از من می هارغم تمام سفارشات و توصیهل گرامی اسالم به این معناست که علی این فرمایش رسو

جلد « أبو نعیم اصفهانی»اثر « حلیة األولیاء»کنید. در کتاب من علی بن أبی طالب را به عنوان خلیفه انتخاب نمی

 وارد شده است: 01اول صفحه 

 «نیفاعل مکأرا وما ایعل تستخلفوا إن»

 کنید.دانم این کار را نمیلی را خلیفه قرار دهید، گرچه میاگر ع

 اوج مظلومیت نبی گرامی اسالم اینجاست. انسان باید برای قلب شکسته و پر از خون پیغمبر اکرم گریه کند.

 «ضاءیالب المحجة یعل مکحملی ایمهد ایهاد تجدوه»

 تابکال دار: النشر دار ،یاألصبهان هللا عبد بن أحمد مینع أبو :المؤلف اسم اء،یاألصف وطبقات اءیاألول ةیحل

 طالب یأب بن یعل 1، باب 01، ص 4الرابعة، ج : الطبعة ،4124 - روتیب - یالعرب

این هم دردی است که باید از کنارش گذشت تا فرزند نبی گرامی اسالم حضرت مهدی بیاید و حق مطلب را ادا 

 کند.

که خیلی دردآور است و انسان باید بر قلب پر از خون نبی گرامی اسالم  «خلفائی اثنا عشر»در حدیث  دیگرنکته 

در حجة « خلفائی اثنا عشر»خون گریه کند، برخورد تند و زشت صحابه با رسول اکرم بوده است. اوج حدیث 

 الوداع ده روز قبل از واقعه غدیر خم است.



ن أبی طالب را به عنوان خلیفه معین نکرد؟! چرا کنند که چرا پیغمبر اکرم در مکه علی بافراد بسیاری ادعا می

 در منا و عرفات خالفت علی بن أبی طالب اعالم نشد؟!

ها این است که در منا و عرفات مردم های زیادی به این سؤاالت داده شده است. یکی از این جوابجواب

نبی  یا  ثانمکان پذیر نبود. ها امشغول عبادت بودند و جمع کردن آن جمعیت در یک جا علی رغم وجود خیمه

 گرامی اسالم تابع وحی است.

ب ع   )إ نْ  لَ  یوحی ما إ الَّ  أَتَّ  (یإ 

 .کنمیم یرویپ شودیم یوح من به آنچه از تنها من

 42(: آیه 0سوره انعام )

 جبرئیل روز هجدهم ذی الحجه نازل شده است و فرمود:

ول   َهایأَ  ای) س  نْ  کیإ لَ  أ ْنز لَ  ما بَل غْ  الرَّ  (ر سالََته بَلَّْغَت  َفما َتْفَعلْ  لَمْ  إ نْ  وَ  کَرب   م 

 او رسالت ،ینکن اگر و برسان( مردم به) کامال   است شده نازل تو بر پروردگارت طرف از آنچه امبریپ یا

 .یانداده انجام را

 01(: آیه 4سوره مائده )

گرامی اسالم تشکیل نماز جماعت داد و والیت نزدیک ظهر جبرئیل آمد و این آیه را نازل کرد. بالفاصله نبی 

 امیرالمؤمنین را معرفی کرد.

روایت در  439صفحه  0جلد « تفسیر روح المعانی»هجری در کتاب  4012متوفای « آلوسی سلفی»آقای 

 کند:نقل می« عبدهللا بن مسعود»کند، از صحیحی که در آن مناقشه هم نمی



شخصیتی برجسته است به « آلوسی»روایت به ما توضیح بدهند.  اهل سنت و وهابیت باید در خصوص این

 گوید:در مورد او می« األعالم»در کتاب « زرکلی»طوری که آقای 

 «االعتقاد یسلف انک»

، باب 410، ص 1عسوب، ج ی موقع: تابکال ، مصدریلکالزر نیرالدی، المؤلف: خیلکللزر األعالم: تابکال

 1الجزء 

 گوید:حش و ناسزایی به شیعه فروگذاری نکرده است. با این حال او در کتاب خود میاو در کتاب خود از هر ف

 ایعل إن کرب من یکال ماأنزل بلغ الرسول هایاأی (سلم و هیعل هللا یصل) هللا رسول عهد یعل نقرأ ناک»

 «رسالته بلغت فما تفعل لم إن و نیالمؤمن یول

خواندیم: ای پیغمبر به مردم برسان که علی ولی امر ما این آیه را در زمان پیغمبر اکرم چنین می

 ای.مسلمین است. اگر این کار را انجام ندهی رسالت را ناتمام انجام داده

 نیالد شهاب الفضل یأب العالمة :المؤلف اسم ،یالمثان والسبع میالعظ القرآن ریتفس یف یالمعان روح

 باب ،439 ص ،0 ج روت،یب – یالعرب التراث اءیإح دار: النشر دار ،یالبغداد یاأللوس محمود دیالس

 ... ..الرسول هایأ ای (01): المائدة

سلفی العقیده و متمایل به وهابیت هم همین مطلب را بیان کرده است. در حال « شوکانی»قبل از او آقای 

 شود.در عربستان سعودی به وفور چاپ می« شوکانی»های حاضر کتاب

کند و نقل می« عبدهللا بن مسعود»همین روایت را از  02صفحه  0جلد « قدیرال فتح»در کتاب « شوکانی»

 گوید:می



 طالب یأب بن یعل یف خم ریغد ومی هللا رسول یعل (یکإل أنزل ما بلغ الرسول هایأ ای) ةیاآل هذه نزلت»

 ما بلغ الرسول هایأ ای) هللا رسول عهد یعل نقرأ ناک قال مسعود ابن عن هیمردو ابن وأخرج عنه هللا یرض

 «(الناس من کعصمی وهللا رسالته بلغت فما تفعل لم وإن کرب من یکإل أنزل

 محمد بن یعل بن محمد :المؤلف اسم ر،یالتفس علم من ةیوالدرا ةیالروا یفن نیب الجامع ریالقد فتح

 ... ..الرسول هایأ ای (01): ، باب المائدة02، ص 0روت، ج یب – رکالف دار: النشر دار ،یانکالشو

همین عبارت را  032صفحه  0جلد « تفسیر الدّر المنثور»هجری در کتاب  344متوفای « سیوطی»قبل از او آقای 

شود، نبی گرامی اسالم بالفاصله والیت امیرالمؤمنین را کند. زمانی که این آیه با این تحقیق نازل مینقل می

 فرماید:کند و میاعالم می

 «هموال یفعل مواله نتک من»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 9ج عطا،  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 4332 - هـ 4144 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 1411، ح 442

 و:

 «ه  یَول   یَفَعل   ه  یَول   نتک من»

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن مدأح اإلمام مسند

 09244، ح 942، ص 4مصر، ج  –



گویند: "چرا در منا و عرفات آقایانی که می بهنکته جالب توجه این است ما امثال تعابیر مختلفی که داشتند. 

ایها الناس! جانشینان من دوازده نفر  رفات فرمودند:گوییم پیغمبر اکرم در عمیبحث غدیر مطرح نشد؟!" 

 هستند.

مسند »صحابه نگذاشتند سخن پیغمبر اکرم تمام شود و اجازه ندادند کالم رسول هللا به پایان برسد. در کتاب 

 وارد شده است: 4جلد « أحمد بن حنبل

ونَ ی عا  یَمن   زا  یَعز   األَْمر   هذا َزال  ی الَ »  «َفة  یَخل   َعَشرَ  اثنا یإل هیعل ناواهم من یعل ْنَصر 

 گوید:راوی سپس می

ن   ل َمة  ک»  «الناس َهایَأَصمَّ

 مردم به قدری سروصدا کردند که گوشم کر شد.

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02301، ح 32، ص 4مصر، ج  –

این روایت صحیح است. همچنین در گوید: مردم نگذاشتند سخن پیغمبر اکرم را بشنوم. ت میراوی به صراح

 وارد شده است: 32صفحه  4جلد 

رَ کفَ  َفة  یَخل   َعَشرَ  اثنا یإل زا  یَعز   األَْمر   هذا َزال  ی الَ » وا الناس بَّ  «َوَضجُّ

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02304، ح 32، ص 4مصر، ج  –



مردم به هنگام سخن گفتن رسول هللا شروع به تکبیر گفتن، ضجه زدن و فریاد برآوردن کردند و نگذاشتند 

همچنین در کتاب  سخن پیغمبر اکرم به گوش مردم برسد. این کار روی چه اصلی و برای چه منظوری بود؟!

 وارد شده است: 33صفحه « د بن حنبلمسند أحم»

را   زا  یَعز   األَْمر   هذا َزالَ ی لَنْ »  «اْلَقْوم   لََغَط  ث مَّ  لهمک َعَشرَ  اْثَنا کْمل  ی یحت َظاه 

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02311، ح 33، ص 4مصر، ج  –

هدف برآوردن است. اطرافیان نگذاشتند سخن به معنای جیغ و داد کشیدن و فریاد بی «َلَغَط »نی است گفت

 پیغمبر اکرم به گوش مردم برسد.

را در نظر داشته باشید که به معنای جیغ و داد کشیدن، فریاد برآوردن و بیهوده صدای بلند کردن  «َلَغَط »کلمه 

 ه است:است. در روایت دیگر بازهم وارد شد

ونَ ی عا  یَمن   زا  یَعز   ن  یالد   هذا َزال  ی الَ »  «َفة  یَخل   َعَشرَ  اثنا یإل هیعل ناواهم من یعل ْنَصر 

 گوید:راوی می

ونَ ی الناس َفَجَعلَ » وم  ونَ یوَ  ق  د   «ْقع 

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 02310، ح 33، ص 4مصر، ج  –

پیغمبر اکرم را ببینند، چه رسد به اینکه دیگران گذاشتند نمی اصال  شدند و نشستند و بلند میمی دائما  مردم 

خواستند بفرمایند که خلفای من خواستند چه بگویند؟! حضرت میصدای آن بزرگوار را بشنوند. پیغمبر اکرم می

 دوازده نفر هستند.



خواستند در همانجا نام امیرالمؤمنین و یازده امام دیگر را معین حتمال وجود ندارد که حضرت میآیا این ا

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؟!

کنند که چرا رسول اکرم در مکه علی بن أبی طالب را به خالفت انتخاب نکردند، در میعلمای اهل سنت ادعا 

کنم، حدیث قرطاس حالی که این روایات گویای حقیقت است. جالب است که بنده وقتی این مباحث را بیان می

 شود.برایم تداعی می

ر در عرفات و منا آمده است و بار دیگر در اثناعش یدر دو مورد آمده است؛ یک بار در قضیه خلفای «َلَغَط »کلمه 

کنند تا کاغذ و قلم بیاورند تا چیزی بنویسند که قوم رود درخواست میای که پیغمبر اکرم از دنیا میآخرین لحظه

 بعد از آن بزرگوار گمراه نشوند.

 نویسد:روایتی وارد شده است که می« صحیح بخاری»در کتاب 

ْب کأَ  َهل مَّ » لُّوا لَنْ  اب اتَ ک مْ کلَ  ت   «بَْعَده   َتض 

گفتند: یا رسول هللا! ما آوردند و میبرای پیغمبر اکرم جان می در این موقعیت باید مسلمانان به جای کاغذ

 حاضریم قلب خود را بشکافیم تا این مطالب را بر روی قلب ما بنویسید. این برخوردها چه معنایی داشت؟!

مْ  تصموااخ ت  یاْلبَ  َأْهل   َواْخَتَلَف » ْنه   «َفم 

 صحابه با یکدیگر درگیر شدند و شروع به مخالفت و مخاصمت کردند.

واکأَ » َغَط  َثر  اَلَف  اللَّ ْخت   «َواال 

 های لغو و بیهوده کردند.صحابه شروع به گفتن حرف



 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 0البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،4321 - 4121 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 0390، ح 0022

 فرماید:به پیغمبر اکرم نسبت هذیان دادند، همو که قرآن کریم در شأن آن بزرگوار می هاآن

ق  ی ما )وَ  وَ  إ نْ  یاْلَهو َعن   ْنط   (یوحی یَوْح  إ الَّ  ه 

 .است شده یوح او به هک ستین یوح جز یزیچ آورده آنچه .گویدینم سخن نفس یهوا یرو زا هرگز و

 1و  9(: آیات 49سوره نجم )

 در حدیث دیگری وارد شده است:« صحیح بخاری»همچنین در کتاب 

َمر   قال» ْنَدَنا اْلَوَجع   َغَلَبه   یالنب إ نَّ  ع  ه   َتاب  ک َوع  َنا اللَّ وا َحْسب  رَ کوَ  َفاْخَتَلف   «اللََّغط   ث 

 اکرم که مفتخر به:هدف است. پیغمبر به معنای جیغ و داد بیهوده و فریاد بی« لَغط  »در این روایت هم کلمه 

نَّ  )وَ  ل ق   یلََعل کإ   (یمَعظ   خ 

 .یدار یابرجسته و میعظ اخالق تو و

 1(: آیه 02سوره قلم )

 است، فرمود:

وا َعن  » وم   «یق 

 د.از خانه من بیرون بروی



اس   بن َفَخَرَج » ز   إ نَّ  قولی َعبَّ ز   لَّ ک ةَ یالرَّ  «َتاب ه  ک نَ یَوبَ  اللَّه   رسول نیب َحالَ  ما ة  یالرَّ

گفت: مصیبت از زمانی شروع شد که مانع نوشتن نامه پیغمبر ابن عباس خارج شد در حالی که می

 اکرم شدند.

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا وأب لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، 41، ص 4البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،4321 - 4121 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 441ح 

یکی از « بدرالدین عینی»خواستند چه مطالبی بنویسند؟! دوستان عزیز مشاهده کنید آقای پیغمبر اکرم می

 است.« صحیح بخاری»هل سنت و یکی از شارحین منصف های علمی ااستوانه

دهد که توضیحاتی می« شرح صحیح بخاری»متعصب نیست و در « قسطالنی»یا « ابن حجر»ایشان همانند 

 شود.دهد به طوری که انسان متوجه مضمون کلمات میروایات را شرح می کامال  

کلمه به کلمه و حرف به « عینی»اند، اما ح دادهروایات را گزینشی توضی« قسطالنی»و « ابن حجر عسقالنی»

: پیغمبر اکرم چه نویسدمی 414را توضیح داده است. ایشان در جلد دوم صفحه « صحیح بخاری»حرف کتاب 

 خواست بنویسد تا مردم گمراه نشوند؟!چیزی می

دند، قرینه قرار دهید. شما حرف ایشان را با عمل صحابه که در مقابل فرمایشات پیغمبر اکرم جیغ و داد کشی

 نویسد:ایشان می

 «بعده اإلمامة یعل نصی أن أراد أنه» 

 خواست امامت بعد از خود را در این نامه بنویسد.پیغمبر اکرم می

 «االختالف منهم قعی ال یحت بعده الخلفاء یأسام یعل نصی أن أراد: نةییع بن انیسف وقال»



 خواست نام خلفا را بنویسدآخرین لحظه می گوید: پیغمبر اکرم درسفیان بن عیینه می

 دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن محمود نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة

 441، ح 414، ص 0روت، ج یب – یالعرب التراث اءیإح

آخرین لحظه بنویسند تا  ای که در مکه نگذاشتند بنویسند را درگانهخواست اسامی خلفای دوازدهپیغمبر اکرم می

و دیگران افرادی مانند یزید و معاویه و دیگران را جزء خلفاء اثنا « ابن جوزی»، «ابن حجر»، «ابن کثیر»دیگر 

 !!«شهد شاهد  من أهلها». کنندنعشر معرفی 

 نویسد:کند و مینقل می 023جلد اول صفحه « شرح صحیح بخاری»در کتاب هم همین عبارت را « ابن حجر»

 «االختالف نهمیب قعی ال یحت بعده الخلفاء یأسام یعل نصی أن أراد»

 ،یالشافع یالعسقالن الفضل أبو حجر بن یعل بن أحمد :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالبار فتح

 441، ح 023، ص 4ب، ج یالخط نیالد محب: قیتحق روت،یب - المعرفة دار: النشر دار

که یکی از دانشمندان معاصر « أحمد امین مصری»کند. کتاب خود نقل می هم این عبارت را در« قسطالنی»

 :نویسدیمکند و این عبارت را نقل می« یوم اإلسالم»مصری است، در کتاب 

 «ی األمر من بعدهقد أراد الرسول فی مرضه الذی مات فیه أن یعین من یل»

خالفت و امامت بعد از خود را متولی خواست اسامی کسانی که پیغمبر اکرم در آخرین لحظه زندگی می

 شوند، بنویسد.می

 14یوم االسالم ، احمد امین مصری، ص 



اجازه بدهید اسامی آقایانی که در رابطه با خلفاء اثنا متأسفانه نگذاشتند پیغمبر اکرم سخن حق را مکتوب کند. 

 عشر مطالبی آوردند را برای شما عرض کنم.

اثر « ینابیع المودة»ح این حدیث دارند بسیار جالب است. در کتاب هایی که اهل سنت در شردرگیری

 خواستند بفرمایند:وارد شده است که پیغمبر اکرم می« قندوزی»

 «هاشم یبن من لهمک»

 322، ح 924، ص 0، ج ی، المؤلف: القندوزیالقرب یلذو المودة عینابی

شرح سنن »به گوش مردم برسد. در کتاب  اطرافیان فهمیدند، سروصدا کردند و نگذاشتند سخن رسول هللا

 از او ندیدم. حیاتریب نواصبهای پست روزگار است. من در میان یکی از ناصبی« ابن عربی مالکی»اثر « ترمذی

گوید: این دوازده نفر از قبیل ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، یزید و دیگران را شمردیم. او در جلد نهم این کتاب می

خوریم، زیرا بنی امیه بیست و گوید: اگر بگوییم این افراد متعلق به بنی امیه هستند به مشکل برمیدر ادامه می

 شش نفر بودند.

خوریم، زیرا بنی عباس سی و همچنین اگر بگوییم این افراد متعلق به بنی عباس هستند بازهم به مشکل برمی

 گوید:پنج نفر بودند. او در نهایت می

 «عنیلم اعلم للحدیث م»

 معنای حدیث را نفهمیدم. اصال  

 بیروت. –، دار الکتب العلمیه 03، ص3عارضة االحوذی بشرح سنن الترمذی، ابوبکر بن العربی، ج

 گوید:می« کشف المشکل عن حدیث الصحیحین»در کتاب « ابو الفرج ابن جوزی»



 «عنه البحث أطلت»

 های طوالنی کردم.درباره خلفای اثنا عشر بحث

 «مظانه و تطلبت»

 هرجایی که احتمال دادم کسی در مورد این حدیث مطلبی نوشته باشد مطالعه کردم.

 «عنه وسألت»

 دادم معنای حدیث را فهمیده باشد سؤال کردم.از هرکسی که احتمال می

 «به المقصود یعل وقع أحدا تیرأ فما»

 اما نتوانستم کسی را پیدا کنم که مراد پیغمبر اکرم را فهمیده باشد.

 دار: النشر دار ،یالجوز ابن الرحمن عبد الفرج أبو :المؤلف اسم ن،یحیالصح ثیحد من لکالمش شفک

 101، ح 113، ص 4البواب، ج  نیحس یعل: قیتحق ،.م 4331 - هـ 4142 - اضیالر -الوطن

ث و بعد از بح« شرح صحیح مسلم»هم در کتاب « نووی»هم همین عقیده را دارد. آقای « ابن حجر عسقالنی»

 گوید: خالصه ما نتوانستیم بدانیم که مراد پیغمبر اکرم از این دوازده نفر چیست.بررسی می

 «هینب بمراد أعلم وهللا»

 تر است.خداوند به مراد پیغمبر اکرم عالم

 دار: النشر دار ،یالنوو یمر بن شرف بن ییحی ایرکز أبو :المؤلف اسم ،یالنوو بشرح مسلم حیصح

 242، ح 029، ص 40ة، ج یالثان الطبعة: الطبعة ،4930 - روتیب - یربالع التراث اءیإح



حرف او به این معناست که پیغمبر اکرم این حدیث را برای خداوند فرموده است، برای مردم نفرموده است!! 

فرماید: خدایا! من این روایت را برای تو گفتم. چرا به این روایت عمل فردای قیامت نبی گرامی اسالم می

 نکردی؟!!

جز مذهب شیعه دوازده امامی با هیچ مذهبی تطبیق مشاهده کنید اگر تنها کمی انصاف باشد، خلفای اثنا عشر 

 از امیرالمؤمنین تا حضرت مهدی با کند. ما روایات متعدد از علمای اهل سنت داریم که نام ائمه اطهار رانمی

 آوردند!! و مشخصات اسم

ت و به قدری حقانیت اهلبیت )علیهم السالم( و شیعه واضح است که گمان دوستان قضیه به قدری روشن اس

 کنم اگر کسی به اندازه سر سوزن انصاف داشته باشد و تعصب را کنار بگذارد حقیقت را درک خواهد کرد.می

و  سال است که در حوزه علمیه هستم 10حدود  ، زیراکنمبنده این مطالب را تنها به عنوان یک شیعه عرض نمی

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.

حدیث وصایت، حدیث خالفت، حدیث امامت، حدیث غدیر، حدیث منزلت،  جملهمختلف از  مخالفین، ادله

کنند که پیغمبر اکرم ابوبکر را به گر احادیث را کنار گذاشتند و ادعا میحدیث خلفاء اثنا عشر، حدیث ثقلین و دی

 !عنوان خلیفه معین کرده است

خواهم مطلبی به عنوان یادگاری به دوستان بدهم که خیلی روی این قضیه کار کردم. بنده شاید بیش از بنده می

 چیست. هزار ساعت وقت گذاشتم تا ببینم دلیل این افراد بر خالفت ابوبکر



چاپ کنیم و در اختیار دیگران قرار  باشد،ای گردآوری کردم که اگر امسال فرصتی صفحه 022بنده یک فایل 

دهیم. بنده برای گردآوری این فایل هزار ساعت وقت گذاشتم و چند تن از دوستان را هم وادار به این کار کردم 

 وقت گذاشتند. هاآنکه شاید چندین هزار ساعت هم 

آوردند این بود که « فخر رازی»، «ابن حجر»یت مشاهده کردیم عمده دلیلی که علمای اهل سنت از جمله در نها

رفتند در جمع خواهید که پیغمبر اکرم وقتی از دنیا میگویند دلیلی باالتر از این برای حقانیت ابوبکر میمی

 تمامی صحابه از جمله علی بن أبی طالب فرمود:

وا» ر   «ب النَّاس   َصل  یل   ر  کبَ  أَبَا م 

 به ابوبکر بگویید تا نماز بخواند.

 قرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش عبدهللا أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد اإلمام مسند

 4121، ح 023، ص 4مصر، ج  –

این روایت « فخر رازی»یم؟! پیغمبر اکرم ابوبکر را به امامت دین ما منصوب کرد. ما او را امام در دنیا قرار نده

گوید: این عبارت باید با کند و از قول یکی از بزرگان میخود با آب و تاب فراوان نقل می «تفسیر»را در کتاب 

 طال نوشته شود!

باید بگوییم پیغمبر اکرم در آخرین بیماری خود فرمود: قلم و کاغذ بیاورید، اما خلیفه دوم ادعا کرد که رسول  اوال  

که پیغمبر اکرم به ابوبکر دستور دادند نماز بخواند، بهترین دلیل برای انتخاب او  ولی وقتیگوید. هذیان می هللا

 !!؟به خالفت بعد از خود است



 کردند: من به مصر رفته بودم و علمای دانشگاه األزهر هم جمع شده بودند.آیت هللا العظمی سبحانی نقل می

رد، مرا پدرانه نصیحت کرد و گفت: "شیخ جعفر سبحانی! دل ما به حال روحانی پیرمردی شروع به صحبت ک

 شوید.سوزد که فردای قیامت گرفتار آتش جهنم میشما می

غضب خداوند را نداشته باشید و مشاهده کنید پیغمبر اکرم از میان صحابه ابوبکر را برای امامت انتخاب کرد در 

 و دیگران حضور داشتند."« لمانس»، «ابن عباس»حالی که علی بن أبی طالب، 

شیخنا! »کنند که ایشان حدود نیم ساعت توضیح داد، اما من در نهایت گفتم: آیت هللا العظمی سبحانی نقل می

زمانی که این حرف را زدم، این بنده خدا سرش را پایین انداخت و از خجالت نتوانست «. ولکن الرجل قد یهجر

 فرماید:می حرف بزند. زمانی که پیغمبر اکرم

ْب کأَ  َهل مَّ » لُّوا لَنْ  َتاب اک مْ کلَ  ت   «بَْعَده   َتض 

 فرماید:گوید، اما زمانی که میکنند که پیغمبر اکرم هذیان میادعا می

وا» ر   «ب النَّاس   َصل  یل   ر  کبَ  أَبَا م 

بار در جای پیغمبر  سیزده« ابن أم مکتوم»کنند که فرمایش رسول هللا واقعیت دارد. اگر چنین باشد ادعا می

صفحات کتب را هم دارم، اما در حال حاضر فرصت نیست تا این مطالب  )اسکن( اکرم نماز خوانده است. بنده

 را نشان بدهم. بنده به دنبال این بودم تا ببینم روایت:

وا» ر   «ب النَّاس   َصل  یل   ر  کبَ  أَبَا م 

این روایت  024 و  022حدیث 044صفحه لد اول ج« صحیح بخاری»در کجاست و مشاهده کردم که در کتاب 

 .رودوبکر هم برای خواندن نماز میوارد شده است. پیغمبر اکرم به ابوبکر دستور دادند تا نماز بخواند و اب



شوند که او در حال نماز رود، پیغمبر اکرم متوجه میبالفاصله پس از اینکه ابوبکر برای خواندن نماز به مسجد می

 مسجد است.خواندن در 

زنند آیند ابوبکر را کنار میدهند که مرا به مسجد برسانید و زمانی که به مسجد میحضرت به صحابه دستور می

 خوانند.نشیند و مردم پشت سر آن بزرگوار نماز میو خود در محراب می

از بزرگان اهل  این مسئله به معمایی تبدیل شده است که بنده نتوانستم آن را حل کنم. همچنین از هرکسی

آن را حل  هال کسی نتوانستسنت سؤال کردم به نتیجه نرسیدم. این معما یکی از معماهایی است که تا به ح

 کند.

ا یَصل  ی اللَّه   رسول انکو» د  ونَ  َوالنَّاس   اللَّه   رسول ب َصاَلة   ر  کبَ  أبو یْقَتد  ی َقاع  ْقَتد   هللا یرض ر  کبَ  یأب ب َصاَلة   م 

 «عنه

مردم به ابوبکر اقتدا کرده  در نماز ایستاده بود در حالی که ابوبکر به رسول هللا اقتدا کرده بود و رسول هللا

 بودند!

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 4البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،4321 - 4121 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 024، ح 044

خواند اقتدا کردن به خواند. کسی که ایستاده نماز میخیلی معجزه است!! ما گفتیم پیغمبر اکرم نشسته نماز می

 خواند یا صحیح است و یا باطل است.شخصی که نشسته نماز می

ه است باطل است و اقتدا به نماز باطل هم باطل است. اگر باطل است، نماز ابوبکر که به پیغمبر اکرم اقتدا کرد

 اگر نماز پیغمبر اکرم صحیح است، چرا مردم به پیغمبر اکرم اقتدا نکردند؟!



ونَ  َوالنَّاس   اللَّه   رسول ب َصاَلة   ر  کبَ  أبو یْقَتد  ی» ْقَتد   « ر  کبَ  یأب ب َصاَلة   م 

 به ابوبکر اقتدا کردند. ابوبکر در نماز به پیغمبر اکرم اقتدا کرد و مردم هم

احتیاج به ترانس است تا فشار آن گرفته  حتما  های چند هزار وات است و گویا رسول گرامی اسالم همانند برق

کنید باید با سال عمر پیغمبر اکرم صورت گرفته است؟! اهم دلیلی که ادعا می 09شود. آیا چنین فعلی در طول 

 طال نوشته شود همین است؟!

 جاست که در روایت قبل وارد شده است:جالب این

ع  ی ر  کبَ  وأبو»  «رَ یب  کالتَّ  الناس ْسم 

 گفت.و ابوبکر برای مردم اذان می

 دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدهللا أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

، ص 4البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق ،الثالثة: الطبعة ،4321 - 4121 - روتیب - مامةیال, ریثک ابن

 022، ح 044

گذارم. بنده تعصب شیعه را کنار می اصال  کنم و دوستان عزیز بنده نه به عنوان یک شیعه این مطالب را عرض می

 کنم.طرف ادله محکم شیعه بر امامت امیرالمؤمنین را بیان میتنها به عنوان یک انسان بی

نویسند و هزار دلیل بر حقانیت حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا می« ألفین»در این خصوص « عالمه حلی»

کند. این مطالب ادله بزرگوارانی است که مطالبی در این خصوص علیه( و هزار دلیل بر بطالن دیگران بیان می

 کنند.مطرح می



لفای اثنا عشر است. کنند، بحث خمطرح می« أحمد الحسن»بنابراین یکی از مسائلی که امروزه طرفداران 

کنم و در را به خلفای اثنا عشر مفصل بیان می« أحمد الحسن»بنده در جلسات بعد استدالل طرفداران  شاءهللاان

 کنم.این خصوص صحبت می

که بنا به نقلی یکی از صحاح سته است در رابطه با کسانی که در سپاه حضرت مهدی « سنن ابن ماجه»در کتاب 

 نویسد:کنند، می( حرکت میاءالفد)ارواحنا له 

وه  یَرأَ  فإذا» م  وه  یَفَبا ت  ا َولَوْ  ع  ْلج   یعل َحْبو   «الثَّ

 آید بیعت کنید، ولو به منزله راه رفتن روی برف باشد.با سپاهی که با پرچم مشکی می

 «یاْلَمْهد   اللَّه   َفة  یَخل   فإنه»

 زیرا صاحب این پرچم خلیفه خدا مهدی است.

 ،- روتیب - رکالف دار: النشر دار ،ینیالقزو عبدهللا أبو دیزی بن محمد :المؤلف اسم ماجه، ابن سنن

 1221، ح 4901، ص 0، ج یالباق عبد فؤاد محمد: قیتحق

 َفة  یَخل   فإنه»را حذف کردند و گفتند:  «اللَّه  »کردند، این است که کلمه « أحمد الحسن»یکی از جنایاتی که طیف 

 وارد شده است:« البحر الزخار»کنید در کتاب !! مشاهده «یاْلَمْهد  

 «المهدي هللا خليفة فإنه الثلج على حبوا ولو فبايعوه رأيتموه فإذا»

 علوم مؤسسة:  النشر دار ، البزار الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو:  المؤلف اسم ، الزخار البحر

 الرحمن محفوظ. د:  تحقيق ، األولى:  الطبعة ، 4123 - المدينة,  بيروت - والحكم العلوم مكتبة,  القرآن

 1409، ح 422، ص 42هللا، ج  زين



 نویسد:در کتاب خود می« حاکم نیشابوری»همچنین 

 «یالمهد هللا فةیخل فإنه الثلج یعل حبوا ولو عوهیفبا تموهیرأ إذا»

آید و با شما مشرق میهای سیاهی از طرف فرماید: پرچممضمون روایت این است که رسول گرامی اسالم می

رفتن بر روی برف باشد. در مورد  بصورت چهار دست و پابیعت کنید ولو  هاآنکنند. با حد و حصر میقتال بی

 سند روایت وارد شده است:

 «نیخیالش شرط یعل حیصح ثیحد هذا»

 دار: النشر دار ،یسابوریالن مکالحا عبدهللا أبو عبدهللا بن محمد :المؤلف اسم ن،یحیالصح یعل کالمستدر

، ص 1عطا، ج  القادر عبد یمصطف: قیتحق ،یاألول: الطبعة ،م 4332 - هـ 4144 - روتیب - ةیالعلم تبکال

 2190، ح 442

مفتی اعظم عربستان سعودی هم نتوانست این روایت را جابجا کند. او در « بن باز»کار به جایی رسیده است که 

آید. اگر پرچم او را دیدید با او ای است که میجزء اثنا عشر خلیفه «هدیخلیفة هللا الم»نویسد: کتاب خود می

 راه رفتن بر روی برف باشد.به سختی بیعت کنید، ولو 

( جزء این خلفا است توسط علمای الفداءو اینکه حضرت مهدی )ارواحنا له  «خلفائی اثنا عشر»بنابراین قضیه 

 نویسد:ه است. او در کتاب خود میوارد شد« ابن کثیر دمشقی»اهل سنت از جمله 

 «یالمهد منهم أن والظاهر المحالة تهمیوال ونکت یحت الساعة والتقوم»

 رکالف دار: النشر دار الفداء، أبو یالدمشق ریثک بن عمر بن لیإسماع :المؤلف اسم م،یالعظ القرآن ریتفس

 ... ..هللا أخذ ولقد (41 - 40): ، باب المائدة99، ص 0، ج 4124 – روتیب -



را جزء « عمر بن عبدالعزیز»و « عبدهللا بن زبیر»و « معاویه»اسامی « تاریخ الخلفاء»در کتاب « سیوطی»آقای 

 گوید: آورد و میخلفا می

ماند. ما منتظر دو تن از خلفای اثنا عشر چهار تن از خلفای اثنا عشر را بیان کردیم و چهار تن دیگر باقی می"

 "مهدی است. هاآنهستیم. یکی از 

او فراموش کرده است نام این  ظاهرا  منتظر اوست، چه کسی است. « سیوطی»دانیم شخص دیگری که ما نمی

 کند.به همین شکل روایت را بیان می« هیثمی»خلیفه را بیان کند. آقای 

 به صراحت وارد شده است: "حضرت مهدی آخرین خلفاء اثنا« سایت مجمع فقهی مکه مکرمه»همچنین در 

 از او خبر داده است.« صحاح»عشری است که پیغمبر اکرم در کتب 

حضرت مهدی واجب است و این یکی از عقاید اهل سنت و جماعت است. جز افراد جاهل و  اعتقاد به قیام

 کند."گذار کسی وجود حضرت مهدی را انکار نمیبدعت

خالفت ائمه اطهار و خالفت حضرت مهدی  بنابراین ثابت شد یکی از ادله محکم ما بر خالفت امیرالمؤمنین،

 است. «خلفائی اثنا عشر»( حدیث شریف فداه)ارواحنا 

 «خلفائی اثنا عشر»روایت با سندهای مختلف بحث  94های شیعه طبق آنچه در ذهن دارم حدود البته در کتاب

 اند.را آورده

« ذهبی»استاد « جوینی»اند. آقای آورده ما در کتب متعدد علمای اهل سنت روایاتی داریم که با سندهای معتبر

 گوید:می

پیغمبر اکرم فرمود: من سید پیامبران و علی بن أبی طالب سید وصیین است. اوصیاء من دوازده نفر هستند. 

 ( است.الفداءحضرت مهدی )ارواحنا له  هاآنعلی و آخرین  هاآناولین 



روایتی از نبی گرامی اسالم بیان « خوارزمی»اثر « ینمقتل الحس»و « جوینی»اثر « فرائد السمطین»در کتاب 

کند. همچنین تعبیر می« بدیلاستاد بی»است که از او به « ذهبی»استاد « جوینی»گفتنی است  شده است.

در این کتب روایتی از نبی گرامی اسالم نقل شده  های دهر و اخطب خواطب است.یکی از عالمه« خوارزمی»

 من در شب معراج به عرش نگاه کردم. دیدم در آنجا نوشته شده است: است که حضرت فرمودند:

 «علی و فاطمة و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد»

 نویسد:رسد، میتا زمانی که به نام حضرت مهدی می

 «کأنه کوکب دری  بینه»

 ستاره درخشانی در میان دیگر ائمه بود.

اوصیاء تو هستند. مهدی جزء  هاآنهای من بر بندگان من هستند، حجت هاآنفرمود: ای پیامبر! خداوند عالم 

گیرد و این خلفا است و از قاتلین عترتت انتقام خواهد گرفت. به عزت و جاللم قسم او از دشمنان من انتقام می

 بخشد.عزت به دوستانم می

 پرسش:

 د.نکندوازده مهدی قبل از امام مهدی قیام میگویند: می« أحمد بن اسماعیل»طرفداران 

 پاسخ:

هم در این خصوص مطالبی بیان  قبال  کند. ما معتقدند که دوازده مهدی بعد از حضرت مهدی قیام می هاآن

 است.« شیخ طوسی»کردیم. تنها حدیث وصیت و حدیث غیبت اثر 



ابن »ول دارد. همچنین یکی از راویان به نام سند این روایت مخدوش است. این روایت دو یا سه راوی مجه اوال  

 در این روایت است که ضعیف و کذاب است.« خلیل

فرماید: مسئله وصیت مربوط به زمان وفات حضرت مهدی عالوه بر این باید گفت که رسول اکرم به صراحت می

 وارد شده است:« شیخ طوسی»اثر « الغیبة»( است. در کتاب الفداء)ارواحنا له 

نْ  وَ  إ َماما   َعَشرَ  اْثنَا یبَْعد   ون  یکَس » مْ  م  ه   «ا  یَمْهد   َعَشرَ  اْثنَا بَْعد 

 دوازده مهدی خواهند آمد. هاآنبعد از من دوازده امام و بعد از 

در هیچ روایتی نیامده است  ولی آمده است هاآنکه نام ائمه اطهار و خلفاء اثنا عشر در داریم ما روایات فراوانی 

 دوازده امام، دوازده مهدی هم داریم. این روایت، تنها روایتی است که این مطلب در آن آمده است.که بعد از 

ضعیف است و دو یا سه راوی مجهول و ضعیف در این روایت وجود دارد.  کامال  بنده عرض کردم که این روایت 

 عالوه بر این در این روایت بیان شده است:

نْ  ون  یک ث مَّ  إ َماما   َعَشرَ  اْثنَا کَفَذل  » ه   م   «ا  یَمْهد   َعَشرَ  اْثَنا بَْعد 

 بعد از این دوازده امام، دوازده مهدی خواهند آمد.

َذا)» ل   اْبن ه   یإ لَ  َسل ْمَهایَفلْ ( اْلَوَفاة   َحَضَرْته   َفإ  ب   أَوَّ َقرَّ  «یناْلم 

ست، این افراد چه غلطی هنوز که حضرت مهدی ظهور نکرده است و وفات حضرت مهدی هم اتفاق نیفتاده ا

 کنند؟! آیا این چنین هتاکی کردن نسبت به سخنان معصومین )علیهم السالم( ناروا نیست؟!می

وَ  وَ  یأَب   اْسم   وَ  یاْسم  ک اْسم   یأََسام   َثاَلَثة   لَه  » ْسم   وَ  أَْحَمد   وَ  اللَّه   َعْبد   ه  ال ث   اال   «یاْلَمْهد   الثَّ



، ق 102: مؤلف وفات خی، تارالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیللحجة، نو بةیالغ تابک( / یللطوس) یبةالغ

 الواقفة یعل المک، باب ال442احمد، ص  یعل ناصح، و هللا عباد ،یتهران: مصحح/  محقق

؛ مگر اینکه کارت شناسایی خود را به «مهدی»و « عبدهللا»نام دارد، نه « أحمد الحسن»الزم به ذکر است که او 

 تا مشخصات او را ببینیم. ما نشان دهد

 پرسش:

 در کتاب خود روایات اثنا عشر را بیان کرده است؟!« ناصر الدین ألبانی»درست است که 

 پاسخ:

سلسلة »است که این روایت را در کتاب « ألبانی»که خلفای اثنا عشر را تصحیح کرده است، آقای  یکی از کسانی

 آورده است.« األحادیث الصحیحة

رسد. دعاها به اجابت می قطعا  در این جلساتی که نام اهلبیت برده شد  شاءهللاانبنده دعا کنم. اجازه بدهید 

همه حاجت  شاءهللاانها به اجابت برسد، عزیزان ما هم با حضور قلب آمین بگویند. اگر یکی از آمین شاءهللاان

 روا خواهیم شد.

دهیم هرچه روی حضرت صدیقه طاهره سوگند میبروی حضرت محمد و آل محمد و به آبخدایا تو را به آ

( را نزدیک بگردان. خدایا انقالب ما را به انقالب الفداءتر فرج موالی ما حضرت ولی عصر )ارواحنا له سریع

 اش متصل بفرما.جهانی

ران خدایا خدمتگزاران به حضرت صاحب الزمان باألخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. خدایا ما را از یا

 خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده.



مندان و حوائج جمع ما به حق حضرت حجة بن خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا حوائج حاجت

 الحسن برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

 خص امام راحل صلواتی ختم بفرمایید.هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، صدیقین، صالحین، شهدا باأل

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


