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تر از جاهای دیگر ـ نبایـد ها در اسناد روایات این مسأله ـ شاید پررنگضمناً حضور گروهی از واقفی
و  سن طاطریمغفول عنه واقع شود )مثالً حضور حسین بن مختار قالنسی، حُمیدبن زیاد کوفی، علی بن ح

 حسن بن محمد بن سماعه کِندی در روایاتی که مورد اشاره واقع شد(. 
رت ل از ظهور حضه داللت روایات مورد بحث را بر عدم مشروعیت هر نوع حرکت و قیام، تا قبای کنکته

دهـد، وجـود روایـاتی اسـت دال  بـر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف ـ در ضیق و شـداد قـرار میمهدی ـ
ده آم ها قبل از قیام حضرت )عج( است. روایاتی است که در منابع شیعه و غیرشیعهمشروعیت برخی قیام
 است، از این قبیل: 

. در کتاب الغیبة نعمانی از ابن عقده از علی بن حسین از پدرش از احمدبن عمر از حسین بن موسـی از 1
کأن ی بقوم قد خرجـوا بالمشـر  »السالم انه قال: قر علیهاز امام با 1معمربنِ یحیی بن سام از ابوخالد کابلی
 یعطونه فاذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم علی عـواتقهم فیعطـون مـا یطلبون الحق فال یُعطونه ثم یطلبونه فال

سألوا فال یقبلونه حتی یقوموا والیدفعونها اال  الی صاحبکم، قتالهم شهداء اما إنی لو ادرکت ذلک ألبقیـت 
 «.2نفسی لصاحب هذا األمر ]الستبقیت[
 لیه السالم: از ایوب بن یحیی جندل از امام ابوالحسن الکاظم ع . از علی بن عیسی2
رجل من أهل قم یدعوا الناس الی الحق یجتمع معه قوم کزُبُر الحدید التزل هم الریاح العواصف والیمل ـون »

 «.3من الحرب والیجبنون وعلی اهلل یتوک لون والعاقبة للمتقین
روی »ت: ؛ از جمله این روای4. در متون حدیثی شیعه، در این راستا، برخی روایات دیگر، نیز وجود دارد3

حتی اذا جاء وعد اولیهما »عبداهلل علیه السالم جالساً اذ قرأ هذه اآلیة: بعض اصحابنا قال: کنت عند ابی
فقلنا: جعلنا فداک! من « 6سوا خالل الدیار وکان وعداً مفعوالً عباداً لنا اولی بأس شدید فجا 5بعثنا علیهم

7«.هؤالء؟ فقال ثالث مر ات: هم واهلل اهل قم

                                                 

 .243، پاورقی ص 52، ج بحاراالنوارای دیگر نیز آمده است. ر.ک: ، به گونه. سند روایت با کمی تفاوت1

  . همان متن2

  (.216، ص 57)= ج  216، ص 60همان، ج . 3

  ( و ...256)= ص  171، ص الغیبة للنعمانی کتاب. ر.ک: 4

  است.« علیکم»آن کریم . ثبت در قر5

   .5(: 17سوره اسراء ). 6

 (. 216، ص 57)= ج 216، ص 60، ج بحاراالنوار. 7
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اسرائیل و یکی از ست که مدلول مباشر و مستقیم آیه، اشاره به یکی از دو فساد بزرگ تاریخی بنیواضح ا
چه توسط امام علیه السالم بیان شـده اسـت، منافـاتی ؛ لکن این اشاره با آن1ها استدو شکست بزرگ آن

 ندارد.
 د. مثل: شوشبیه آن چه از متون شیعه نقل گردید، در متون حدیثی اهل تسنن دیده می

ان ا اهل بیت اختاراهلل لنا اآلخرة علی الدنیا، وان أهل بیتی سیلقون بعدی بـالءً وتشـریداً وتطریـداً، . »... 4
رون، فیُعطـون  حتی یأتی قوم من قبل المشر  معهم رایات سود، فیسألون الخیر فالیعطونه، فیقاتلون فیُنصـر

بیتی فیملئوها قسطاً کما ملئوها جوراً، فمن ادرک ذلک ماسألوا، فالیقبلونه حتی یدفعوها الی رجل من أهل 
 2«.منکم فلیأتهم ولو حبواً علی الثلج

التزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاهرین الـی ». جابر بن عبداهلل از رسول خدا)ص( یقول: 6و  5
لن یبرح هذا الدین قائماً یقاتل علیـه عصـابة مـن »؛ از جابر بن سمرة از پیامبر)ص( انه قال: «3یوم القیامة

 «.4المسلمین حتی تقوم الساعة
  5. روایات دیگری نیز به همین مضمون وجود دارد.7

ا از هاین روایات به دلیل تعدد و تعاضد نیازمند سند معتبر نیستند و یقین یا اطمینان به صدور، مضمون آن
ای بـه قـدر متـیقن از لطمه 6که برخی شبهات نسبت به اندکی از فقرات این روایات،معصوم)ع( است چنان
 زند.داللت این روایات نمی

 ز تـاریخ،براساس این روایات در همیشه تاریخ )اشاره به مضمون روایات اخیر( یا در مقـاطعی خـاص ا
 ضی هستند.کنند و اهل بیت نبو ت نیز از این امر رایاری میتوانند دین و حق را مردانی قیام کرده و تا می

نیز رهبران یکی  7در معتبر عیص بن قاسم« فواهلل ما صاحبکم ال ا من اجتمعوا علیه»رسد مصدا  به نظر می
ها قبل از ظهور است که پیوستن تدریجی به آن بدون مانع است و ال ـا بـا ظهـور خـود حضـرت، از قیام

 گونه که در آن روایت آمده است.زم است. نه آنپیوستن فوری ال
                                                 

قبـل از  اسـرائیلتـاریخی بنی فسادوجود دارد. از جمله این دو فساد تاریخی و دو شکست اختالفاتی شناسی . در مصدا 1

میالد و فساد دوم قبل از تسلط قیصر روم )اسـییانوس سال قبل از  600النصر و دروکردن ایشان توسط وی در حدود بخت

 یا انطیاخوس( بر ایشان در حدود یکصد سال قبل از میالد. در این باره به متون تفسیری و تاریخی مراجعه شود.

  .4082، حدیث 1366، باب خروج المهدی علیه السالم، ص 2، جهسنن ابن ماج. 2

  .66، کتاب االمارة، ص 13، ج صحیح مسلم. 3

  . همان.4

  .67ـ  65. ر.ک: همان، صص 5

  در روایت چهارم.« معهم رایات سود». اشاره است به فقره 6

 .51،ص1، ح13، جهادالعدو، باب15جوسائل الشیعة، .  7


