
  



  

 الکلم جامع و االمم مهدی علی السالم

 عج قائم لشکر و اصحاب    سازی اماده و تجمیع و تمهید:  عنوان با  بدعتی و  مکذوبه

 وجود لزوم ادعای ، او مارق اتباع و بصری ناصبی الکذاب احمد بدعتهای و مکذوبات از یکی

.  میباشد عج مهدی امام لشکر سازی اماده  و انصار و اصاحب تجمیع برای ، ساز زمینه و ممهد

 لشکر ممهد و ساز زمینه که است کسی ، انان ناصب و جاهل امام باهلل العیاذ که میشوند مدعی و

 .!!! است عج قائم

 بوده تعارض در السالم علیهم بیت اهل روایات با قطعی و صریح طور به مبدعانه ادعای این اما

 نموده رد  را عج قائم اصحاب و لشکر برای ساز زمینه و ممهد وجود  السالم علیهم محمد ال و

 . باشند مفتضح و سیاه رو همیشه همچون کذاب مدعیان تا  اند

 اجتناب امری تاریخ طول در کذاب مدعیان به دادن سواری برای  دوپا  چهارپایان وجود چند هر

 . میشود مرتبط الهی ی وعده  و حکمت به  ان حقیقت و  است بوده ناپذیر

 میشود محقق دفعتا و بغته عج قائم امر:   روایات اول ی دسته

 قَالَ بِحِمْصٍ الْکَاتِبُ الرَّاسِبِیُّ عُمَرَ بْنُ -  168ص ؛ عشر اإلثنی األئمة على النص فی األثر کفایة

 حَدَّثَنِی قَالَ الْفَرَجِ بْنِ فَرْوَةَ بْنُ رَوْحِ أَبُو حَدَّثَنِی قَالَ الْمُحَمَّدِیُّ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنِی

 عَنِ ص اللَّهِ رَسُولَ جَدِّی سَأَلْتُ ع عَلِیٍّ بْنُ الْحَسَنُ قَالَ قَالَ حَیْفَرَ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ

 أَنْتَ وَ فَهْمِی وَ عِلْمِی اللَّهُ أَعْطَاهُمُ عَشَرَ اثْنَا إِسْرَائِیلَ نِیبَ نُقَبَاءِ عَدَدَ بَعْدِی الْأَئِمَّةُ ع فَقَالَ بَعْدَهُ الْأَئِمَّةِ

 کَمَثَلِ مَثَلُهُ إِنَّمَا حَسَنُ یَا قَالَ الْبَیْتِ أَهْلَ قَائِمُنَا یَخْرُجُ فَمَتَى اللَّهِ رَسُولَ یَا قُلْتُ حَسَنُ یَا مِنْهُمْ

 بَغْتَةً إِلَّا تَأْتِیکُمْ ال الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ثَقُلَتْ السَّاعَةِ
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 پس.  ایشان از بعد ی ائمه از ص اهلل رسول جدم از نمودم سوال:  السالم علیه مجتبی حسن امام

 انان به خداوند.  میباشند نفر دوازده  اسرائیل بنی نقباء عدد به من از بعد ی ائمه همانا:  فرمود

 چه  اهلل رسول یا گفتم.  ع حسن ای انانی از تو و.  است فرموده عطا  را من فهم و من علم

 آمدن مثل وى آمدن  مثل همانا حسن ای:  فرمود ؟ مینماید خروج ع بیت اهل ما قائم زمانی

 وَ السَّماواتِ فِی ثَقُلَتْ هُوَ إِلَّا لِوَقْتِها یُجَلِّیها ال: میفرماید قرآن در خداوند که است رستخیز روز

 آسمانها در مطلب این نمیکند، معلوم را آن وقت خداوند جز کسى: یعنى بغته إِلَّا تَأْتِیکُمْ ال الْأَرْضِ

 آمد خواهد شما بسوى ناگهانى بطور آمده، گران زمین و

 بْنُ جَعْفَرُ حَدَّثَنَا قَالَ الْمُفَضَّلِ أَبُو حَدَّثَنَا - 248: ص عشر، اإلثنی األئمة على النص فی األثر کفایة

 عُمَیْرٍ أَبِی بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنِی قَالَ نَهِیلٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَلَوِیُّ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ

 الْمُسْتَهِلِّ أَبِی بْنِ الْکُمَیْتِ أَبِیهِ عَنْ الْکُمَیْتِ بْنِ الْوَرْدِ عَنِ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَطِیَّةَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ

 قائمَنا إنّ المُستَهلّ ابا یا قال ثمّ...      ع الْبَاقِرِ عَلِیٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِی سَیِّدِی عَلَى دَخَلْتُ: قَالَ

 فَمَنْ سَیِّدِی یَا قُلْتُ الْقَائِمُ هُوَ وَ عَشَرَ ااثْنَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ الْأَئِمَّةَ لِأَنَّ الْحُسَیْنِ وُلْدِ مِنْ التَّاسِعُ هُوَ

 بْنُ عَلِیُّ الْحُسَیْنِ بَعْدَ وَ الْحُسَیْنُ وَ الْحَسَنُ بَعْدَهُ وَ طَالِبٍ أَبِی بْنُ عَلِیُّ أَوَّلُهُمْ قَالَ عَشَرَ الِاثْنَا هَؤُلَاءِ

 بَعْدَ وَ مُوسَى ابْنُهُ قَالَ هَذَا بَعْدَ فَمَنْ قُلْتُ جَعْفَرٍ کَتِفِ عَلَى یَدَهُ وَضَعَ وَ هَذَا بَعْدِی ثُمَّ أَنَا وَ الْحُسَیْنِ

 الْقَائِمِ أَبُو هُوَ وَ الْحَسَنُ ابْنُهُ عَلِیٍّ بَعْدَ وَ عَلِیٌّ ابْنُهُ مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَ مُحَمَّدٌ ابْنُهُ عَلِیٍّ بَعْدَ وَ عَلِیٌّ ابْنُهُ مُوسَى

 اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا یَخْرُجُ فَمَتَى قُلْتُ شِیعَتِنَا صُدُورَ یَشْفِی وَ عَدْلًا وَ قِسْطاً الدُّنْیَا فَیَمْلَأُ یَخْرُجُ الَّذِی

 .بَغْتَةً إِلَّا تَأْتِیکُمْ ال السَّاعَةِ کَمَثَلِ مَثَلُهُ إِنَّمَا فَقَالَ ذَلِكَ عَنْ ص اللَّهِ رَسُولُ سُئِلَ لَقَدْ قَالَ

 :رسیدم شعر این به که همین و

 خیزد؟ بپا شما  مهدى زمان چه. کند؟ قیام شما میان در حق زمان چه
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 کمیت کنیه) مستهل ابا اى: فرمود سپس بزودى، اللَّه؛ شاء ان بزودى اللَّه، شاء ان بزودى: فرمود

 علیه اللَّه صلّى خدا رسول از بعد امامان زیرا است الساّلم علیه حسین فرزند نهمین ما قائم( است

 کیانند؟ نفر دوازده این من آقاى اى: کردم عرض. است قائم دوازدهمیشان و نفرند، دوازده اله و

 الحسین بن على او از بعد و حسین، بعدش و حسن او از پس و طالب ابى بن على آنها اولى: فرمود

: فرمود کیست؟ او از پس: کردم عرض -نهاد جعفر شانه بر دست و -این من از پس و من و

 محمد از بعد و محمد؛ فرزندش على از پس و على، فرزندش موسى از بعد و موسى، فرزندش

 از پر را دنیا و آید بیرون که است، قائم پدر او و حسن، فرزندش على از پس و على، فرزندش

: کردم عرض. دهد شفا را ما شیعیان دلهاى و باشد شده جور و ظلم از پر چنانچه کند داد و عدل

 پرسش مطلب این به راجع خدا رسول از: فرمود خدا؟ رسول فرزند اى کند خروج زمانى چه در

 آید ناگهانى که است قیامت مانند او مثل همانا: فرمود شد؟

: ص ،2ج النعمة، تمام و الدین کمال  - 276: ص عشر، اإلثنی األئمة على النص فی األثر کفایة

 ع مُوسَى بْنَ عَلِیَّ مَوْلَایَ أَنْشَدْتُ یَقُولُ عَلَیْهِ اللَّهِ رَحْمَةُ الْخُزَاعِیَّ عَلِیٍّ بْنَ دِعْبِلَ سَمِعْتُ  - 372

 الْقُدُسِ رُوحُ نَطَقَ خُزَاعِیُّ یَا قَالَ وَ إِلَیَّ الشَّرِیفَ رَأْسَهُ رَفَعَ ثُمَّ شَدِیداً بُکَاءً ع الرِّضَا بَکَى قَصِیدَتِی

 سَمِعْتُ أَنِّی إِلَّا مَوْلَایَ یَا لَا قُلْتُ یَقُومُ مَتَى وَ الْإِمَامُ هَذَا مَنْ تَدْرِی فَهَلْ الْبَیْتَیْنِ بِهَذَیْنِ لِسَانِكَ عَلَى

 ابْنِی مُحَمَّدٌ بَعْدِی الْإِمَامُ دِعْبِلُ یَا فَقَالَ عَدْلًا یَمْلَأُهَا وَ الْفَسَادِ مِنَ الْأَرْضَ یُطَهِّرُ وَ مِنْکُمْ إِمَامٍ بِخُرُوجِ

 غَیْبَتِهِ فِی الْمُنْتَظَرُ الْقَائِمُ الْحُجَّةُ ابْنُهُ الْحَسَنِ بَعْدَ وَ الْحَسَنُ ابْنُهُ عَلِیٍّ بَعْدَ وَ عَلِیٌّ ابْنُهُ مُحَمَّدٍ بَعْدَ وَ

 فَیَمْلَأَهَا یَخْرُجَ حَتَّى الْیَوْمَ ذَلِكَ لَهُ اللَّهُ لَطَوَّلَ وَاحِدٌ یَوْمٌ إِلَّا الدُّنْیَا مِنَ یَبْقَ لَمْ لَوْ ظُهُورِهِ فِی الْمُطَاعُ

 النَّبِیَّ أَنَّ ع آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَدَّثَنِی قَدْ وَ الْوَقْتِ عَنِ فَإِخْبَارٌ مَتَى أَمَّا وَ جَوْراً مُلِئَتْ کَمَا عَدْلًا

 إِلَّا لِوَقْتِها یُجَلِّیها ال السَّاعَةِ مَثَلُ مَثَلُهُ قَالَ ذُرِّیَّتِكَ مِنْ الْقَائِمُ یَخْرُجُ مَتَى اللَّهِ رَسُولَ یَا لَهُ قِیلَ ص

 .بَغْتَةً إِلَّا تَأْتِیکُمْ ال الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ثَقُلَتْ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهُ هُوَ
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 چون: گفت که نموده روایت خزاعى بلدع از الرضا اخبار عیون و الدین کمال در صدوق شیخ

 : رسید ابیات باین که را خود قصیده

 میان در تا میکند قیام او برکات و خدا بنام او است حتمى بیاید، میباید ناچار که امامى ظهور: یعنى

 اشعار این شنیدن از( نماید عطا را نقمتى و نعمت هر پاداش و دهد تمیز باطل از را حقى هر ما

 :فرمود و کرد بمن رو آنگاه بگریست، سخت الساّلم علیه رضا امام حضرت

 میکند؟ قیام کى و کیست امام این میدانى! خواند را بیت دو این تو زبان با القدس روح! خزاعى اى

 پاك فساد لوث از را زمین و میکند، قیام شما از امامى که امشنیده قدر این! نه! آقا: عرضکردم

 .باشد شده ظلم از پر که چنان کرد خواهد عدل از پر را آن و میگرداند

 او از بعد او پسر على او از بعد و است محمد من پسر من از بعد امام! دعبل اى: فرمود حضرت

 زمان در( ایمان اهل) که است امام قائم حجت پسرش، حسن از بعد و میباشد حسن پسرش

 .میکنند بردارى -فرمان وى از ظهورش از بعد و میکشند را او انتظار غیبتش

 و بیاید او تا میگرداند طوالنى چندان را روز آن خداوند باشد نمانده روز یك جز دنیا عمر از اگر

 .باشد شده ظلم از پر که چنان کند عدل از پر را جهان

 از( جعفر بن موسى) پدرم چه. نمود تعیین را آن وقت نمیشود کرد؟ خواهد ظهور وقت چه اما

: شد سؤال( ص) پیغمبر از که اندکرده روایت الساّلم علیه على از پدرانش از حضرت آن و پدرش

 است رستخیز روز آمدن مثل وى آمدن: فرمود کرد؟ خواهد ظهور کى شماست نسل از که قائم

 إِلَّا تَأْتِیکُمْ ال الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ فِی ثَقُلَتْ هُوَ إِلَّا لِوَقْتِها یُجَلِّیها ال: میفرماید قرآن در خداوند که

 آمده، گران زمین و آسمانها در مطلب این نمیکند، معلوم را آن وقت خداوند جز کسى: یعنى بغته

 آمد خواهد شما بسوى ناگهانى بطور

 .است آمده نیز هروى صلت ابو از دیگر بسند روایت این مانند االثر کفایة در
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 مُحَمَّدُ الظاهرة اآلیات تأویل و الفوائد جامع کنز کنز، - 164: ص ،24ج ،(بیروت - ط) األنوار بحار

 عَلِیِّ عَنْ بَشَّارٍ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَسَدٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ عَلِیِّ عَنْ الْعَبَّاسِ بْنُ

 السَّاعَةَ إِلَّا یَنْظُرُونَ هَلْ جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلْتُ: قَالَ زُرَارَةَ عَنْ الْحَضْرَمِیِّ جَعْفَرٍ بْنِ

 .بَغْتَةً تَأْتِیهِمْ ع الْقَائِمِ سَاعَةُ هِیَ قَالَ  بَغْتَةً تَأْتِیَهُمْ أَنْ

 بَغْتَةً تَأْتِیَهُمْ أَنْ السَّاعَةَ إِلَّا یَنْظُرُونَ هَلْ: پرسیدم را آیه این الساّلم علیه باقر حضرت از گفت زراره

 .شودمى آشکار آنها براى ناگهان که است قائم( قیام) ساعت فرمود

 . مینمایند اشاره قبلی تجمیع و میعاد بدون عج قائم اصحاب تجمع به که روایاتی دوم دسته

 یُوسُفَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ سَعِیدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا - 241: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 عَبْدِ أَبِی عَنْ بَصِیرٍ أَبِی عَنْ وُهَیْبٍ وَ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مِهْرَانَ بْنُ إِسْمَاعِیلُ حَدَّثَنَا قَالَ

 أَصْحَابِهِ وَ الْقَائِمِ فِی نَزَلَتْ قَالَ  جَمِیعاً اللَّهُ بِکُمُ یَأْتِ تَکُونُوا ما أَیْنَ الْخَیْراتِ فَاسْتَبِقُوا قَوْلِهِ فِی ع اللَّهِ

 .مِیعَادٍ غَیْرِ عَلَى یَجْتَمِعُونَ

 بهر خداوند چه. آورد خواهد را شما همه خدا باشید که جا هر را، نیك اعمال گیرید پیشى: یعنى

: فرمود که نموده روایت الساّلم علیه صادق جعفر امام حضرت از نعمانى غیبت تواناست، چیزى

 گردد، معلوم آمدنشان موقع آنکه از پیش آنها و شده نازل او یاران و محمد آل قائم باره در آیه این

 .میکنند اجتماع
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 فَیَجْلِسُ قَالَ طَوِیلٍ خَبَرٍ فِی ع الْقَائِمِ ذِکْرِ فِی ع الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ إِلَى یَرْفَعُهُ الْمَذْکُورِ بِالْإِسْنَادِ و

 هَاهُنَا یُجْلِسُكَ مَا اللَّهِ عَبْدَ یَا فَیَقُولُ کَلْبٍ مِنْ رَجُلٍ صُورَةِ فِی جَبْرَئِیلُ فَیَجِیئُهُ سَمُرَةٍ شَجَرَةِ تَحْتَ

 هَذَا فِی أَخْرُجَ أَنْ أَکْرَهُ وَ مَکَّةَ إِلَى دُبُرِهِ فِی فَأَخْرُجَ الْعِشَاءُ یَأْتِیَنِی أَنْ أَنْتَظِرُ إِنِّی اللَّهِ عَبْدَ یَا فَیَقُولُ

 یَقُولُ وَ عَلَیْهِ یُسَلِّمُ وَ یُصَافِحُهُ وَ بِیَدِهِ فَیَأْخُذُ قَالَ جَبْرَئِیلُ هُأَنَّ عَرَفَهُ ضَحِكَ فَإِذَا فَیَضْحَكُ قَالَ الْحَرِّ

 فَیَکْتُبَانِ عَلِیٌّ وَ مُحَمَّدٌ فَیَأْتِی رَضْوَى جَبَلِ إِلَى یَأْتِی ثُمَّ فَیَرْکَبُهُ الْبُرَاقُ لَهُ یُقَالُ بِفَرَسٍ یَجِیئُهُ وَ قُمْ لَهُ

 مِنْهُ رَجُلٌ فَیَقُومُ قَالَ بِهَا یَجْتَمِعُونَ النَّاسُ وَ مَکَّةَ إِلَى یَخْرُجُ ثُمَّ النَّاسِ عَلَى یَقْرَؤُهُ مَنْشُوراً عَهْداً لَهُ

 فَیَقُومُونَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولُ إِلَیْهِ دَعَاکُمْ مَا إِلَى یَدْعُوکُمْ جَاءَکُمْ قَدْ طَلِبَتُکُمْ هَذَا النَّاسُ أَیُّهَا فَیُنَادِی

 دَعَاکُمْ مَا إِلَى أَدْعُوکُمْ اللَّهِ نَبِیِّ ابْنُ أَنَا فُلَانٍ بْنُ فُلَانُ أَنَا النَّاسُ أَیُّهَا فَیَقُولُ بِنَفْسِهِ هُوَ فَیَقُومُ قَالَ

 مِنْ خَمْسُونَ مِنْهُ فَیَمْنَعُونَهُ الثَّلَاثِمِائَةِ عَلَى یُنِیفُ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ فَیَقُومُ لِیَقْتُلُوهُ إِلَیْهِ فَیَقُومُونَ اللَّهِ نَبِیُّ إِلَیْهِ

 .مِیعَادٍ غَیْرِ عَلَى اجْتَمَعُوا بَعْضاً بَعْضُهُمْ یَعْرِفُ لَا النَّاسِ أَفْنَاءِ مِنْ سَائِرُهُمْ وَ الْکُوفَةِ أَهْلِ

 قائم از مفصلى روایت در که میکند روایت الساّلم علیه العابدین زین امام از شده یاد کتاب در نیز

 کلب قبیله از مردى بصورت جبرئیل جا آن در: نشیندمى تناورى درخت زیر در: فرمود و برد نام

 و رسد فرا شب منتظرم: میگوید قائم اى؟نشسته اینجا چه براى خدا بنده اى: میگوید و آیدمى

 او خنده از خندد،مى جبرئیل موقع این در. بروم گرما این در نمیخواهم بروم بمکه شب هنگام

 .است جبرئیل که شودمى متوجه

 سپس! برخیز: میگوید و میکند سالم باو و میدهد دست وى با و میگیرد را او دست جبرئیل آنگاه

 اللَّه صلّى محمد سپس میاورد، رضوى بکوه و میکند سوار را او و آوردمى او براى براق بنام اسبى

 بخواند مردم براى را آن تا مینویسند او براى اىعهدنامه و میایند الساّلم علیه على و آله و علیه

 میایستد مردى هنگام این در. اندکرده اجتماع آنجا در مردم که حالى در میرود بمکه آنجا از قائم

 اینست مردم اى: میگوید و
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 جا از مردم میخواند میکرد، دعوت پیغمبر بآنچه را شما و است آمده شما نزد به که شما مطلوب

 بسوى اکنون اینست، شما مطلوب! مردم اى: میگوید و میایستد قائم طرف از مردى میشوند، بلند

 پذیرش به را شما خدا پیغمبر که میکند دستوراتى و قوانین و احکام بآن دعوت را شما آمده شما

 برمیخیزند جا از نفر چند و سیصد ولى. رسانند بقتل را او که میروند وى بطرف مردم میخواند آن

 هستند ناشناسى مردم سایرین. هستند کوفه مردم از آنها نفر پنجاه. میزنند عقب او دور از را آنها و

 .میشوند جمع مکه در حج موسم غیر در آنها نمیشناسند، را دیگر یك اغلب که

 وَ رَجُلًا عَشَرَ ثَلَاثَةَ وَ ثَلَاثَمِائَةٍ أَصْحَابَهُ عَلَیْهِ اللَّهُ فَیَجْمَعُ قَالَ  -  282: ص النص، للنعمانی، الغیبة

 -کِتَابِهِ فِی اللَّهُ ذَکَرَهَا الَّتِی الْآیَةُ جَابِرُ یَا هِیَ وَ الْخَرِیفِ کَقَزَعِ قَزَعاً مِیعَادٍ غَیْرِ عَلَى لَهُ اللَّهُ یَجْمَعُهُمُ

 مَعَهُ وَ الْمَقَامِ وَ الرُّکْنِ بَیْنَ فَیُبَایِعُونَهُ قَدِیرٌ ءٍشَیْ کُلِّ عَلى اللَّهَ إِنَّ جَمِیعاً اللَّهُ بِکُمُ یَأْتِ تَکُونُوا ما أَیْنَ

 یُصْلِحُ الْحُسَیْنِ وُلْدِ مِنْ رَجُلٌ جَابِرُ یَا الْقَائِمُ وَ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءُ تَوَارَثَتْهُ قَدْ ص اللَّهِ رَسُولِ مِنْ عَهْدٌ

 رَسُولِ مِنْ وِلَادَتُهُ عَلَیْهِمْ یُشْکِلَنَّ فَلَا جَابِرُ یَا ذَلِكَ مِنْ النَّاسِ عَلَى أَشْکَلَ فَمَا لَیْلَةٍ فِی أَمْرَهُ لَهُ اللَّهُ

 یُشْکِلُ لَا السَّمَاءِ مِنَ الصَّوْتَ فَإِنَّ عَلَیْهِمْ کُلُّهُ هَذَا أَشْکَلَ فَإِنْ عَالِمٍ بَعْدَ عَالِماً الْعُلَمَاءُ وِرَاثَتُهُ وَ ص اللَّهِ

 . أُمِّه وَ أَبِیهِ اسْمِ وَ بِاسْمِهِ نُودِیَ إِذَا عَلَیْهِمْ

 و آورد،مى گرد او بر را حضرت آن یاران نفر سیزده و سیصد خداوند پس: داد ادامه حضرت آن

 به بعد و اندمتفرّق که) پائیز ابر هاىپاره بسان آورد فراهم او براى قبلى قرار بدون را آنان خداوند

 است کرده ذکر را آن خود کتاب در خداوند که است اىآیه همان این جابر اى( پیوندندمى هم

 که آوردمى گرد را شما همگى خداوند باشید که کجا هر» جَمِیعاً اللَّهُ بِکُمُ یَأْتِ تَکُونُوا ما أَیْنَ: که

 وصیّت و فرمان او با و کنندمى بیعت او با مقام و رکن میان در پس «است توانا چیز همه بر خدا

 دریافت ارث به پدران از را آن فرزندان که است همراه آله و علیه اللَّه صلّى خدا رسول از اىنامه

 برایش شبه یك را او کار خداوند که است حسین فرزندان از مردى -جابر اى -قائم و اند،داشته

 رسول نسل از او شدن زاده دیگر نماید مشکل مردم بر جمله آن از چه هر پس فرماید،مى اصالح

 مشکل ایشان بر دیگرى از پس عالمى هر علماى از او بردن ارث و آله و علیه اللَّه صلّى خدا

 بود نخواهد
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 او که هنگامى خیزدمى بر آسمان از که آواز آن باشد مشکل ایشان بر جملگى هم اینها اگر باز و

 .«گذاردنمى باقى ایشان بر را مشکلى دیگر شودمى خوانده مادرش و پدر و خودش نام به

 بْنُ إِبْرَاهِیمُ حَدَّثَنِی قَالَ سُلَیْمَانَ أَبُو هَوْذَةَ بْنُ أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا  - 315: ص النص، للنعمانی، الغیبة

: قَالَ ع الْبَاقِرِ جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ الْجَارُودِ أَبِی عَنْ الْأَنْصَارِیِّ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ النَّهَاوَنْدِیُّ إِسْحَاقَ

 بِاسْمِهِ یُعْرَفُ نَهَاراً السَّحَابِ فِی یُحْمَلُ بَعْضُهُمْ الْعَجَمِ أَوْلَادُ رَجُلًا عَشَرَ ثَلَاثَةَ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ الْقَائِمِ أَصْحَابُ

 .مِیعَادٍ غَیْرِ عَلَى مَکَّةَ فِی فَیُوَافِیهِ فِرَاشِهِ عَلَى نَائِمٌ بَعْضُهُمْ وَ حِلْیَتِهِ وَ نَسَبِهِ وَ أَبِیهِ اسْمِ وَ

 عجم فرزندان از مرد سیزده و سیصد قائم اصحاب»: فرمود الساّلم علیه باقر امام: گوید الجارود ابو

 و نسبش و پدرش نام و خودش نام و شودمى برده ابر میان روز در آنان از اىپاره که هستند

 با مکّه در قبلى قرار بدون و باشد خفته بسترش در آنان از بعضى شود،مى شناخته خصوصیّاتش

 .«کند دیدار او

 : نتیجه

 :  میشود ثابت چنین فوق روایات مطابق

 حضرت اصحاب نفر  313 و میباشد یکباره به و دفعتا و بغته السالم علیه قائم قیام و ظهور امر -1

 در و مکه در دفعتا و ، یکدیگر با اشنایی بدون  و قبلی تجمیع و همانگی و میعاد بدون نیز عج

 . میباشد بدعت و باطل عج امام اصحاب و لشکر برای تمهید و.  میشوند جمع عج حضرت کنار

 دلیل بی  ، یمانی با ،  انها از بعضی حتی یا عج مهدی امام اصحاب نفر  313 همراهی ادعای -2

 . است بدعت و باطل  و

 باطل و دلیل بی ، باشد ایشان لشکر فرماندهان از یا عج مهدی امام وزیر یمانی انکه ادعای -3

 . است بدعت و

 و دلیل بی ، باشد عج مهدی امام اصحاب از نفر 313 از یکی جزو لزوما یمانی انکه ادعای -4

 . است بدعت و باطل
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 وجود ان در نصی زیرا.  اثبات قابل نه و است نفی قابل نه ، عج امام یار 313 جزو یمانی وجود:  دقت
 مهدی امام رایت صاحب و لشکر ی فرمانده که دارد وجود نص صالح بن شعیب مورد در مثال اما.  ندارد
 . است عج
 است ثابت انچه.  است عج مهدی امام اصحاب نفر 313 و لشکر تمهید در کالم: )    مهم دقت  

 باشد نفر 313 جزو لزوما  او انکه اما.  است عج مهدی امام سوی به او دعوت و یمانی بودن عالمت
 و تر پایین ی رتبه انصار  جزو و.  باشد داشته انها از پایینتر مقامی میتواند و است دلیل و نص بدون

 نفر 313 تجمیع و جیش تمهید بر داللت نیز عج امام سوی به یمانی دعوت.  باشد حضرت لشکریان
 میشوند شناخته ظهور از پیش عالمات از یکی عنوان به  سفیانی و خراسانی و یمانی بلکه.  ندارد صحابه

 خراسانی لشکر میان در ، روایات طبق بلکه حتی و.  است شده سفارش خراسانی و یمانی به پیوستن و
 اصحاب  از بعض و ، میباشد عج قائم رایت صاحب و لشکر فرمانده که صالح بن شعیب چون افرادی ،

 معنای به ها این اما.  نیست مطرح مسائلی چنین یمانی درباره که.  دارند وجود ، عج مهدی حضرت
 دعوت و عالمت عنوان به بلکه.   نیست عج مهدی امام اصحاب و لشکر تمهید  و سازی زمینه

 حضرت اصحاب نفر 313  و لشکر ، افراد این  هرگز اما.  میشوند شناخته عج امام سوی به کنندگانی
.  شد خواهد محقق  عج امام خود توسط  و میعاد بدون و دفعتا امر این بلکه.  نمینمایند  تجمیع  را عج

 که کسانی و ، هدایت های پرچم این میان از ، ع امام انصار و اصحاب و لشکر افراد بعض انتخاب و
 (  بود خواهد ع حضرت خود دست به ، نیستند ها پرچم این در داخل اصال

 مهیا را حضرت لشکر  و حضرت اصحاب  از نفر 313 دیگری شخص هر یا یمانی انکه ادعای -5
 . است بدعت و باطل و دلیل بی ، مینماید

 و دلیل بی ، میکند انتخاب و تجمیع را عج امام لشکر  ، دیگری شخص هر یا یمانی انکه ادعای-6

 . میشود واقع عج امام توسط و دفعتا و بغته لشکر تجمیع و ظهور امر و.  است بدعت و باطل
 زعم طبق اگر اال و.  است شرك و بدعت و باطل ، یمانی بودن عدال و قسطا االرض یمال ادعای —7

 توسط ،  عج عصر امام برای لشکر و اصحاب جمع به نیازی دیگر ، باشد قائم همان یمانی مرتدین
 . نمیباشد یمانی

 حکومت صاحب ، حجله در عروس همچون و نمیجنگد عج مهدی امام انکه ی ناصبانه ادعای —8
 یمانی انکه بر مبنی ، مارقین باطل  ادعای  با  بازهم ایضا و.  است  نصب و بدعت و باطل ، میشوند

 . است تناقض در ، نیز باشد  قائم لشکر و قیام ممهد
 الحمقی من محمد ال اعداء جعل الذی هلل الحمد و

9 


