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 نفر زدهدوا در امامان انحصار آموزه بازخوانی
آیتیهللانصرت

1
 چکیده
 مسولمات از یکوی نفور12 در ائموه تعوداد انحصوار و گانه دوازده امامان به اعتقاد
 و اسوت شوده گفتوه سونن ان از متعوددی روایات در هم که است تشیع مذهب
 رغووم علووی مسووئله ایوون انوود. کرده تصووریح ان بووه شوویعه بووزر  اندیشوومندان هووم

 شده واقع تردید مورد معاصر انحرافی های نجریا از ای پاره سوی از وضوحش
 دسته هشت رو پیش نوشتار در است بنشیده ضرورت را ان مجدد بازخوانی و

کاوی مورد روایت  دارنود داللوت نفر12 در ائمه انحصار بر که است گرفته قرار وا
 ایون بور دارنود داللوت شده یاد انحصار بر که این بر افزون روایات مجموعه این
 قیاموت روز توا اسوالم گراموی پیوامبر رحلت زمان از که دارند داللت نیز نکته

  دارد. حضور خاکی کره روی بر امام 12 این از یکی حداق  پیوسته
 کلیدی واژگان

 امامت. استمرار نفر،12در ائمه انحصار گانه، دوازده امامان

                                                        
سووووووووطح چهووووووووار حوووووووووزه و عضووووووووو هیئووووووووت علمووووووووی مؤسسووووووووه آینووووووووده روشوووووووون )پژوهشووووووووکده مهوووووووودویت( قووووووووم  .1

(ayati110@yahoo.com). 
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 مقدمه
 بوووه مطلوووب ایووون اسوووت تشووویع مکتوووب مسووولمات از یکوووی 12 عووودد در اماموووان انحصوووار مسوووئله

 عنووان بوه اسوت. شوده مونعکس شویعی متوأخر و متقودم عالموان مکتوبات در منتلفی های شک 
 و عشور االثنا فی جاء ما عنوان با بابی کافی کتاف در شیعه محدث ترین پرآوازه کلینی شیخ نمونه
 بوواره ایوون در را متعووددی احادیوو  و (525 ،1ج :ش1367 )کلینووی، اسووت گشوووده علوویهم الوون 
 کنود می تصوریح اثناعشر ائمه روایات از ای پاره به اشاره از پس نیز اول صدوق است. کرده یتروا
 نیست: شدن زیاد و کم قاب  عدد این که

تغیر ةمامواإل ید العدد و الینقطع النسب و ال  (16 :ش1363 ،هیبابو )ابن ینقص. ال و الیز
  است: کرده تصریح شده یاد مطلب به چنین این نیز مفید شیخ

 أفضرل وأنره ،طاعتره وفرر  إمامتره عتقردیو ،زمانره إمرا  عرر ی أن مكلف كل عىل بی  و
نب المكال و العصمة یف وأهنم ،قومه دیوس عصره أهل  اهلل رسرول كرل أن عتقردیو اءیكاأل
 اهلل حجر  اهلل رسرول بعرد األمئرة وأن ،رسروال وال ایرنب إما  كل سیول ،إما  نیب فهو تعاىل
 بررن طالررب أیب بررن عررىل ی  املررنمن ریررأم دهمیوسرر أوهلررم ،اهلل اءیأصرر  صررةوخا ائررهیوأول تعرراىل

 عرىل مث ،ی  واحلسر احلسن وبعده السال  أفضل هیعل ،منا  عبد بن هاشم بن عبداملطلب
 عرىل مث ،جع رر برن مروى مث ،حممرد برن جع ر مث ،ی  احلس بن عىل بن حممد مث ،ی  احلس بن
 برن عرىل برن احلسرن مث ،عرىل برن حممرد برن عرىل مث ،مروى برن عىل بن حممد مث ،موى بن

 إمامرة ال مروى برن عىل بن حممد بن عىل بن احلسن ابن باحلق القامئ احلجة مث ،حممد
 (32 :ق1410 ،دیم  خیش) .سواهم ستحقهای وال ،رهمیغ النیب بعد ألحد

  نویسد: می چنین باره این در نیز طوسی شیخ
یرردون هنررمأ و امامررا   عشررر ثرریاإل یف ةحمصررور ةمامرراإل ن  أ  ،طرروى خی)شرر .ینقصررونال و الیز

  (157 :ق1411
 مسوئله ایون اسوت شوده طور  انحرافوی هوای جریان سووی از کوه شوبهاتی دلی  به وجود این با

   است. مجدد بازخوانی شایسته
 گفتووار در شوود خواهوود پرداختووه شووده یوواد مسووئله بررسووی بووه گفتووار دو طووی رو پوویش نوشووتار در

کوواوی مووورد 12 عوودد در امووانام انحصووار مسووئله ننسووت  از دوم گفتووار در و گرفووت خواهوود قوورار وا
 قیاموت روز توا اماموان ایون از نفور یک وجود ضرورت و قیامت روز تا گانه12 امامان سلسله استمرار
  شد. خواهد گوو گفت
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  12 در ائمه انحصار نخست: گفتار

 خلفوا، اماموان، کوه دارد ودوج مضمون این با روایت ها ده سنت اه  و شیعه حدیثی مصادر در
کووورم پیوووامبر از بعووود اوصووویاء و هوووا حجت هوووا، قیم امیوووران،  و شووویعه محووودثین 1نفرنووود. 12 ا
 گراموووی پیوووامبر از بعووود خلفوووای و اماموووان کوووه انووود کرده برداشوووت چنوووین روایوووات ایووون از سووونت اه 
 ان از انتووو می نوه و افوزود را کسوی تووان می نوه آن بووه و اسوت تعوداد هموین در منحصور اسوالم
 و نفور12 شویعه اماموان کوه این دلیو  بوه تواریخ طوول در پیوسوته شیعه عالمان رو همین از کاست.
 سوی از و اند کرده استدالل شیعه حقانیت بر سو یک از روایاتند این در شده بیان تعداد با مطابق
 خیشو ؛104 :ق1422 ،ینعموان ؛2-1 :توا بی ،ی)الجووهر انود. کرده محاجوه سونت اه  علیه بر دیگر
 کوردن پیودا و روایوات ایون فهوم بورای سونت اه  نویسوندگان کوه چنان هم (127 :ق1411 ،یطوس

 کرسوی بوه شویعه مودعای کوه این بورای و انود رفته سوو آن و سووی ایون به آن گانه دوازده مصادیق
گور هکو حوالی در 2 کننود. معرفی مصادیقی ان برای تا اند گرفته کار به را خود تالش نهایت ننشیند  ا
 یوا و کمتور معصووم اماموان شومار و نباشود 12 عودد در ائمه تعداد حصر مقام در روایات این
 دسوت و بوود خواهود باطو  تشویع موذهب حقانیت بر شیعه عالمان استدالل باشد12عدد از بیشتر
گوور دیگوور سوووی از و شوود خواهوود خووالی خووود حقانیووت دالیوو  اسووتوارترین از یکووی از شوویعه مووذهب  ا
 توجیهووات همووه آن بووه نیووازی کردنوود نمی فهووم را انحصووار روایووات ایوون از مووذهب نیسوو عالمووان

 مدعی توانستند می راحتی به آنها که چرا نداشتند، گانه12 امامان مصادیق بیان برای اساس بی
 ایون در منحصور اسوالم گراموی پیوامبر خلفوای تعوداد و نیست حصر مقام در روایات این شوند
 امیوه بنوی خلفوای تمامی و اند فرموده اشاره ها آن از برخی شماره به نهات حضرت آن و نیست عدد
 اموا نودارد. وجوود شویعه حقانیوت بور دلیلی هیچ روایات این در و حضرتند آن خلفای عباس بنی و
 از سونت اه  عالموان هوم و انود کرده قلموداد شویعه حقانیت دلی  را روایات این شیعه عالمان هم

 بتراشند روایات این برای تشیع مکتب امامان از غیر مصادیقی اند وشیدهک شیعه استدالل واهمه
 ایون کوه اند داشوته نظور اتفواق نکتوه ایون بور سونت اه  و شویعه عالمان که دارد این از نشان این و

 اند شده مدعی که کسانی و دارد داللت12 عدد در اسالم گرامی رسول خلفای حصر بر روایات
  اند. داده قرار هدف را شیعه مذهب حقانیت واقع در است بیشتر یا کمتر آنان تعداد که

                                                        
 نامه فصوو ، زینلوی غالمحسوین، اسووالمی موذاهب مشوترک اصوو  بوودن اموامی دوازده لووهمقا: ک. ر بیشوتر مطالعوه بورای. 1

 . 49ش، موعود مشرق
 اسالمی مذاهب مشترک اص  بودن امامی دوازده مقاله: ک. ر. 2
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 دوازده عودد بیوان بر افزون که دارد وجود فراوانی احادی  شده یاد احادی  مجموعه میان در
 بوور را راه کووه اسووت صووورتی بووه احادیوو  ایوون محتوووای دارد. داللووت 12 عوودد در امامووان انحصووار بوور

 را احادیو  از دسوته ایون بنودد می نفور12 از ائمه تعداد بودن زوناف یا کمتر بر مبنی دیگر ادعاهای
  کرد: تقسیم دسته چند به ان در رفته کار به تعابیر نوع جهت به توان می

 نخست دسته
 های دیوودگاه از بلکووه دارد تصووریح نفرنوود 12 امامووان کووه این بووه تنهووا نووه روایووات از دسووته ایوون
 هرچوه صوراحت بوا و اورده میوان بوه سونن انود ائمه تعوداد بودن بیشتر یا کمتر به قائ  که دیگری
  نماید. می تنطئه را آن تر تمام
  :؟ع؟أبوعبداهلل .1

باء عشر اثنا وآله هیعل اهلل صىل ناینب بعد األمئة  وزاد» واحردا مرمم نقرص مرن ،م همرون ن 
 (233 :ق1414 ،دیم  خی)ش .ش   عىل تنایوال من كنی ومل اهلل نید من خرج «واحدا مهیف

 بیوان را خواتم پیامبر از پس امامان تعداد و هستند سنن کننده شروع خود امام روایت این در
 شوناخته کوه اماموانی کوه معناسوت ایون حواوی اسوت عهود الم بوا هموراه که «االئمه» کلمه کنند می
 اتمخ به توجه با«بعد» کلمه دیگر سوی از نفرند12 اند شده معرفی خاتم پیامبر سوی از و اند شده
 روز توا هسوتند دیگور نسو  از پس نسلی امامان که این به توجه با و اسالم گرامی پیامبر بودن
 تا پیامبر از پس امامان فرمایند می روایت این در صادق امام این بنابر گیرد می بر در را قیامت
 از و شوده خوار  داخو دیون از بیافزاید آنها بر یا و بکاهد آنان تعداد از کس هر و نفرند12 قیامت روز

  داشت. ننواهد ای بهره ما والیت
 صووورت بووه و شووود می بسووته12 عوودد بووا امامووت بوواف روایووت ایوون در شوود مالحظووه کووه چنووان هم
 شوود می تصوریح نکتوه ایون به شود می نفی باشد امامت مقام حائز که سیزدهمی نفر وجود شفاف
 دیوون از اسووت امامووت مقووام ئزحووا دیگووری شوون  یووا و خووودش کووه باشوود بوواور ایوون بوور کووس هوور کووه

 چوه آن حسوب بوه کوه اسوت افزودنوی نکته این بود. خواهد خار  معصوم امامان والیت و خداوند
 کسوی کوه اسوت کسوی بورای معصووم پیشووایان والیوت و خداونود دین از خروج آمده روایت این در
 باشود عقیوده ایون بور گورا حتی باشد قائ  امامت مقام او برای و بداند امام را معهود امام12 از غیر
  است. معهود امام 12 از تر پایین فض  نظر از شن  ان که
  :؟ع؟صادق امام .2

ى ودهیال فإن ىسیع بةیغ وأما ...  وجرل عر  اهلل فكرهبمم قترل أنره عرىل ات قت والنصار
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 لطوهلا ستنكرها األمة فإن القامئ بةیغ كهبلك هلم(. شبه ولكن صلبوه وما لوهقت )وما :بقوله
 إن :بقولرره ك ررری وقائرل ،ومررا  ولرد إنرره :بقولره ی تررری وقائررل ،ولردی مل إنرره :قرولی قائررل نفر

 وقائرل ،فصراعدا عشرر ثالر  إىل تعردىی إنره :بقولره رقیر وقائرل ،مایعق كان عشرنا یحاد
 (170 ق:1411 ،طوى خیش) .رهیغ كلیه یف نطقی القامئ روح إن :بدعواه اهلل عیصی

 زیسووتی پنهان و کننوود می اشوواره غیبووت تووارینی سووابقه بووه صووادق؟ع؟ حضوورت روایووت ایوون در
 بووه هووم قوائم غیبووت فرماینود می ادامووه در و شوووند می یوادآور را پیووروان انکوار و عیسووی حضورت
 و مووروق و کفوور و افتورا از هووایی چهره در انکووار ایون و گیوورد می قورار انکووار مووورد شودن طوووالنی جهوت
 اموام غیبوت منکرین کلی صورت به نظر مورد وایتر حسب به دهد. می نشان را خودش عصیان
 مودعی و کننود می انکوار را اموام وجوود یعنی موضوع برخی گیرند می جای دسته دو در مهدی
 یوازدهم اموام کوه این یوا و اسوت رفتوه دنیوا از و شوده زاده کوه این یوا و نشده زاده او اساسا   شوند می
 که صورت این به کنند می انکار را غیبت و پذیرند می را امام وجود دیگر برخی و است بوده عقیم
 اموام جسم که این یا و دارد حضور امامی زمان طول در و نفرند12 از بیش امامان شوند می مدعی
 فرموایش حسوب بوه شود مالحظوه کوه چنان هم است. حاضر و است شده متمث  دیگران جسم در

 معنووای بوه لغوت در موروق اسوت موارق انودد می بیشوتر و 13 را اماموان تعوداد کوه کسوی صوادق اموام
 والیووت و خوودا دیوون از خووروج همووان خووروج ایوون و (313 ،5ج :ق1404 ،فووارس )ابوون اسووت خووروج

  کوووه اسوووت روشوون بوووود. شووده گفتوووه سوونن آن از پیشوووین روایووت در کوووه اسووت معصووووم پیشوووایان
 ائموه انحصوار معنوای نفربوه12 از ائموه بودن بیشتر به شدن قائ  نتیجه در خداوند دین از خروج
 است. 12 در

  :قال ،؟امهع؟الباقر یعل محمدبن جعفر یأب عن ،یجعف یزید جابربن عن .3
 عقرب یف اإلمامرة جعرل وتعراىل تبارك اهلل إن :قولونی قوما أن اهلل رسول ابن ای :له قلت
 یف ةیرباق كلمرة جعلهراو» قولی ذكره تعاىل اهلل سمعوای أومل ،واهلل كهببوا :قال ی  واحلس احلسن
ن َ  َجرابر    ای :قال مث .ی  احلس عقب یف إال جعلها فهل ،«عقبه رَة  إر ئر َ

َ رم   األأ رهبر   ه 
رول   َنرص َ   َن یال َ  َرس 

َماَمةر  اهللر  ر
اإلأ م   َو  بر ة   ه  ئر َ

َ هبر  األأ
رول   َقراَل  َن یال َ را اهللر  َرس  ررر  َل َ سأ

 
ىَل  یبر  َی أ اءر  إر ََ ر  َوَجردأ    الس َ

َسامر 
َ
وبَ  مأ هَی  أ ت  شر  َساقر  َعىَل  ة  َمكأ َع أ ورر  الأ

الن   َنا بر ا   َعَش َ  اثأ مأ  اْسأ مأ  َطاه   َو  َعىلر ی   مر بأ ردی  َو  َعرىلر ی  َو  سر َ َ َ  حم 
َ ر ی  َو  روَى  َو  َجعأ ردی  َو  َعررىلر ی  َو  م  َ َ َ َسرن   َو  َعررىلر ی  َو  حم  َ ررة   َو  احلأ ج َ َقرامئر   احلأ  هر  الأ رة   َفَهررهبر ئر َ

َ ررنأ  األأ رلر  مر هأ
َ
رربَ  أ  تر یأ

َو  رر أ َهرراَرة   َو  ة  الص َ عر یَ  َمررا اهللر  َو  الط َ َحرردی  هر یررد َ
َ
َنررایأ َغ  أ ال َ     رر َمررَع  َتَعرراىَل  اهلل   َحَشررَ ه   إر لر بأ ه َو  َس یإر ررود  ن   ...ج 

 (.247 ،1ج :ق1401 ،مقی خ از)
 چنوین جوابر پرسوش از کوه است صورت این به نفر12 در ائمه انحصار بر شده یاد روایت داللت
 آن مصووادیق دربوواره بوواقر؟ع؟ امووام از و بوووده مطلووع امامووان وجووود اصوو  زا او کووه شووود می فهمیووده
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 پیامبر که هستند کسانی همان ائمه مصادیق فرمایند می پاسخ در حضرت آن و است کرده سؤال
 هسوتند کسوانی هموان انود هکرد تصریح نامشان به پیامبر که کسانی و است فرموده تصریح آنها بر
 اسوامی کوه فرزندشوان11 و علوی اموام از عبارتنود کوه .دیدنود عورش ساق بر را شان اسامی پیامبر که
گر ما از غیر که فرمایند می تصریح ادامه در است. امده روایت در آنان  درباره نصی کند ادعا کسی ا
 بوه تصوریح ایون و شد خواهد محشور لشکریانش و ابلیس با است امامت مقام حائز و شده وارد او
 است. امام12از غیر برای امامت جایگاه نفی

 دوم دسته
 رخودادهای و تکووینی های پدیده به ائمه تعداد تنظیر با که هستند روایاتی دسته دومین
 از معصووم اماموان تعوداد بیوان مقوام در روایوات از دسوته ایون در دارنود. داللوت انحصوار بور تارینی
 اماموان تعوداد کوه شوود می تصوریح و شود می برده نام تارینی رخدادهای یا و تکوینی های پدیده
 سووال، هووای ماه چووون هووم هایی پدیووده اسووت تووارینی یووا تکوووینی پدیووده فووالن تعووداد انوودازه بووه
  اسرائی . بنی نقباء و اسباط عیسی، حواری شب، ساعات روز، ساعات آسمان، های بر 
 :للسائ  فقال بعده األئمة عن _ عنده وأنا _ اهلل رسول سئ  ولقد .1

 عررددهم إن والشررهور ا یررواأل اىلیررالل ورب ،البررروج بعرردد عررددهم إن البررروج ذا  والسررماء
 رأى عررىل دهیر اهلل رسرول فوضرع ؟اهلل رسرول ایر هررم فرن :السرائل فقرال .الشرهور كعردد
 (260 :ش1363 ،صدوق خیش) .یاملهد وآخرهم ههبا أوهلم :فقال

 :قال یالقصر مانیسل .2
  .(224 :ق1401 ،یالقم خ از) .احلول شهور عدد :قال األمئة عن عىل بن احلسن سألت

 :قال یالجعف جابر .3
 یف شرهرا عشرر اثنرا اهلل عند الشهور عدة )إن :عزوجل اهلل قول لیتأو عن أباجع ر سألت
 نهیفر تظلمروا فرال میالق نیالد ذلك حر  أربعة مما واألر  السماوا  خلق و ی اهلل كتاب

 رسررول یجررد یفهرر السررنة أمررا جررابر ایرر :القرر مث الصررعداء یدیسرر فتررن س :قررال أن سرركم(
إىل إىل )و( ی  راملرنمنیأم فهرو ،شهرا عشر اثنا وشهورها ،اهلل  ،مروى وابنره ،جع رر ابری و
إىل ،عىل وابنه ،حممد وابنه ،عىل وابنه إىل ،احلسن ابنه و  اثنرا ،یاملهرد یاهلراد حممد ابنه و
 نیالرد هرم نیالرهب احلرر  األربعرةو .وعلمره هیروح عرىل وأمناؤه خلقه یف اهلل حج  إماما عشر
 برن وعرىل ،ی  احلس بن عىل وأیب ،ی  املنمن ریأم عىل :واحد باسم رجونی   ممم أربعة ،میالق

 یأ أن سركم( نهیفر تظلمروا )فال میالق نیالد هو منالء فاالقرار ،حممد بن وعىل ،موى
 (150-149 :ق1411 ،طوى )شیخ .هتتدوا عایمج مم قولوا
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 :؟ع؟محمد جعفربن اهللأبوعبد قال .4
 اثنا ؟مهع؟واألمئة ،شهرا عشر اثنا والشهور ،ساعة عشرة اثنتا والمار ،ساعة عشرة اثنتا لیالل
إن ،باینق عشر اثنا والنقباء ،إماما عشر  اهلل قرول وهرو ،سراعة عشررة اثنری مرن سراعة ایعل و
 -89 :ق1422 ،یننعمرا) «.رایسع بالساعة كهبب ملن وأعتدنا بالساعة كهببوا بل» :وجل ع 
90) 

 :قال ،یالرق ریکث بن داود .5
 داود ایر برك أبطرأ یالرهب مرا :ىل فقرال ،نرةیباملد ؟ع؟حممرد برن جع ر عبداهلل أیب عىل دخلت
 خل ت ،فداك جعلت :فقلت ؟ما خل ت من :فقال ،بالكوفة عرضت حاجة :فقلت ؟عنا
كبا تركته ،دایز عمك ما  سرلوین سرلوین :صروته برأعىل ینرادی ، ایسر متقلردا فرر  عرىل را
 والقررآن واملثراین ،املنسرو  مرن الناسرخ عرفت قد ،جم علم یجوان ی  فب ،ت قدوین أن قبل
إین ،میالعظ  :نرادى مث ،املرهباهب برك ذهبرت لقد ،داود ای :ىل فقال ،نكمیوب اهلل ی  ب العلم و
كلهرا ةرطب مما فتناول ،رطب اهیف بسلة فأتاه ،الرطب بسلة ائتی ،مهران بن ْساعة ای  فأ

 فضرررب ،وأغرردقت وأطلعررت وأنبتررت ف لقررت ،األر  یف فغرسررها هیررف مررن النررواة واسررتجرج
 ،اقررأه :وقرال ،إىل ودفعره ف ضره ضیأبر رقرا ممرا واسرتجرج فشرقها عهبق من بسرة إىل دهیب

إذا فقرأترره  عرردة إن» :والثرراین .اهلل رسررول حممررد ،اهلل إال إلرره ال :األول السررطر ،سررطران هیررف و
 حرر  أربعرة ممرا واألر  السرماوا  خلرق و یر اهلل كتراب یف شهرا عشر اثنا اهلل عند الشهور
 عرىل ،عرىل بن ی  احلس ،عىل بن احلسن ،طالب أیب بن عىل ی  املنمن ریأم «میالق نیالد ذلك
 برن حممرد ،مروى برن عرىل ،جع رر برن مروى ،حممرد برن جع رر ،عرىل بن حممد ،ی  احلس بن
لف ،عىل بن احلسن ،حممد بن عىل ،عىل  هرهبا كترب می یأتدر ،داود ای :قال مث ،احلجة احل 
 (89 :)مهو .عا  بألیف آد  اهلل لقی   أن قبل :فقال .وأنمت ورسوله أعلم اهلل :قلت ؟ههبا یف

 :فقال ؟ص؟اهلل رسول خطبنا .6
 طالرررب؟ع؟ أیب برررن عرررىل تررروىلیفل ترررییم و یرررو ایتیرررح ایررری أن أراد مرررن النرررا  معاشرررر
 عرردد :فقررال ؟بعرردك مررن األمئررة فكررم اهلل رسررول ایرر :لیررفق .بعررده مررن باألمئررة (یقترردی)ول

 (86 :ق1401 ،یالقم خ از) .األسباط

 :قال ثم .7
 فكأمنرا زاره ومرن أال ،عمررة وألرف حجة ألف ثواب له كتب حبقه عارفا زاره من عبا  ابن ای

ین ین ومن ،زار إن الأ .بالنار عهببهی ال أن اهلل عىل ال ائر وحق ،اهلل زار فكأمنا زار  حترت اإلجابة و
 بعردد :قرال ؟بعردك األمئرة فكم اهلل رسول ای :قلت .ولده من واألمئة ،تربته یف والش اء ،قبته
 كرانوا :قرال ؟كانوا فكم اهلل رسول ای :قلت .لیإسرائ بی ونقباء موى وأسباط ىسیع یحوار
 احلسررن یسرربطا وبعررده ،طالررب أیب بررن عررىل أوهلررم ،عشررر اثنررا یبعررد واألمئررة ، عشررر اثرری
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 حممرد انقىضر فرإذا ،حممد فابنه عىل انقىض فإذا ،عىل فابنه ی  احلس انقىض فإذا ،ی  واحلس
 عرىل انقىض فإذا ،عىل فابنه موى انقىض فإذا ،موى فابنه جع ر انقىض فإذا ،جع ر فابنه
 انقىضرر فرإذا ،احلسررن فابنره عرىل انقىضرر فرإذا ،عرىل فابنرره حممرد انقىضر فررإذا ،حممرد فابنره
 :ىل قرال .قر  مرن أْسرع مل یأسرام اهلل رسول ای :قلت :عبا  ابن قال .احلجة بنهفا احلسن

 (18-17 :)مهو .یبعد األمئة هم عبا  ابن ای

 :قال ؟ع؟یعل محمدبن جعفر یأب عن .8
 واالهررم مررن ال ررائ  ،عشررر اثرری وكررانوا لیإسرررائ برری نقبرراء بعرردد ؟ص؟اهلل رسررول بعررد األمئررة إن

 (245-244 :مهو) . ...عاداهم من واهلالك

 را ما آن استفاضه و کثرت تا شد ذکر آن از متعددی های نمونه که _ شده یاد روایات توضیح در
 شود. می اشاره چند نکاتی به _ کند نیاز بی سندی بررسی از

کورم پیوامبر از پوس روایوات ایون نظور موورد زموانی بازه .1  از دسوته ایون از ای پواره در اسوت ا
 از پووس امامووت مسووئله بیووان مقووام در کووه کنوود می تصووریح مطلووب ایوون بووه ممعصووو خووود یووا روایووات
 سووال اسوالم گرامی پیامبر از پس امامان تعداد از پرسشگر یا و است اسالم گرامی پیامبر
 اسووت خواتم نبووی رحلوت از پوس روایووات از دسوته ایون نظوور موورد زموانی بووازه بنوابراین کنود می

 ایون بنوابر دارد اداموه قیاموت روز تا و شود می آغاز حضرت آن رحلت از زمانی بازه این است روشن
 توا حضورت آن رحلوت از پس که است امامانی از پرسش معنای به پیامبر از پس امامان از پرسش
 زموانی بوازه هموین در اماموان تعوداد بیوان مقوام در نیوز ها پاسوخ و داشوت خواهند وجود قیامت روز
 اسوت اماموانی تعوداد شومارش معنای به پیامبر از پس امامان تعداد بیان که چنان هم است
 شد. خواهند برانگینته مقام این به قیامت قیام تا خاتم نبی رحلت از پس که
 12 عودد بیوان بوه تنها امامان شمار بیان مقام در معصوم پیشوایان روایات از دسته این در .2
کتفا کید برای بلکه فرمایند نمی ا  گرداننود می بواز توارینی یا و تکوینی ای پدیده به را ان مطلب تأ
 اسووباط و عیسووی حووواری روز، سوواعات شووب، سوواعت سووال، هووای ماه آسوومان، هووای بر  تعووداد بووه
 نوه و کمتور نوه اسوت 12 در منحصر تعدادشان شده یاد تارینی و تکوینی های پدیده اسرائی . بنی

 تعووداد بیشووتر و 13 نووه و اسووت رکمتوو و 11 نووه نظور مووورد های پدیووده کووه چنووان آن یعنووی ایوون بیشوترو
 و تکووینی های پدیوده بوه تنظیور و بیوان از نوع این ان از بیشتر نه و است 12 از کمتر نه نیز امامان
 بووواقی دیگووور احتمووواالت بووورای جوووایی و دارد موضووووعیت 12 عووودد کوووه دارد آن از حکایوووت توووارینی
 کسوی توا نیسوت عودد یوک بیانگر صرفا   روایات این در رفته کار به تعابیر دیگر تعبیر به گذارد. نمی
 وانهواده دیگور جوای بوه دیگور مصوادیق و اسوت شوده بیوان روشون مصوادیق روایوات این در بگوید
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 و شوده بسوته تعدادشوان کوه تکوینی های پدیده به امامان شماره بیان مقام در وقتی که چرا شده
 از وقتوی کوه چنوان آن اسوت حصر در ن  بیانی چنین شود می تنظیر نیستند شدن زیاد و کم قاب 
 ر  گذشووته زمووان در توارینی های پدیووده کووه جوا آن از آیوود می میووان بوه سوونن تووارینی های پدیوده
 12 عودد در محصوور اموری نیوز اماموان شوماره ندنیسوت شدن زیاد و کم قاب  و اند شده تمام و داده
 نیست. شدن زیاد و کم قاب  و است
کیود .3 گون های شووک  بوا آن بیووان و اسوت 12 امامووان شوومار کوه این بوور تأ  بووروج تعووداد بوه گونووا

 نشوان فوراوان روایات در مسئله این تکرار و و... روز ساعات شب، ساعت سال، های ماه اسمان،
 شووویعه در را نفوور12 در ائموووه شوومار انحصووار بوووه بوواور اند کوشوویده معصووووم پیشوووایان کووه دارد آن از

 خوالف ادعوای طور  یوارای کسوی و شوود بسوته دیگور ادعوای بور راه کوه صوورتی بوه نماینود نهادینه
 آینووده تووا گذشووته از توواریخ مقوواطع همووه بووه نوواظر و زمووان جلووودار معصوووم پیشوووایان باشوود نداشووته
 و هسوتند نیوز آینوده های نس  جلودار بودند خود معاصر نس  پیشوای که چنان هم آنان هستند.

گاهنود نیوز شوود می سورازیر سویشوان به که شبهاتی سی  و آنان نیازهای از  چنوان بایود ایون بنوابر آ
 نیوز آیند می آینده در که مدعیانی و شود بسته نیز آینده های نس  شبهات بر راه که بگویند سنن
کیود راز رو همین از شوند گیر زمین  در شوود می فواش هوا قرن از پوس موضووعی بوه آنهوا اهتموام و تأ

کیود هموه آن سوّر  تووان می اموروز نیوز 12 در ائمه انحصار موضوع  را 12 در ائموه تعوداد انحصوار بور تأ
کتفا همین به فقط توانستند می معصوم پیشوایان دریافت  خواتم رسوول از پوس اماموان کوه کنند ا

 شووند می 12 در ائمه انحصار منکر که طلبانی فرصت و آینده های قرن از که این برای اما نفرند12
گوواه  بوور را راه و... روز و شووب سوواعات و سووال هووای ماه و آسوومان بووروج تعووداد بووه تنظیوور بووا بودنوود آ
 اند. بسته ادعاها این تمامی
 والسوماء» کنود می یواد قسوم اماموان تعوداد بیوان مقوام در معصووم احادی ، این از برخی در .4
 بوه ؛الشوهور کعودد عوددهم إن والشوهور امیوواأل یالیوالل ورف ،البوروج بعدد عددهم إن البروج ذات
 و هوا بر  تعوداد بوه اماموان تعوداد سووگند، روزهوا و ها شوب پروردگار به سوگند، وجبر دارای آسمان
 بودون واقوع بیان مقام در معصوم؟ع؟ که است این بر دیگری قرینه کردن یاد قسم «.هاست ماه
 آن. از بیشتر یا کمتر نه و است واقع عین شود می گفته انچه و است فزونی و کمی هیچ

 سوم دسته
 کند: می معرفی ایمان و کفر محور را امام 12 به عتقادا که روایاتی 
 :؟ص؟اهلل رسول قال .1
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 اییوأوصرر خل ررای هررم ،القررامئ آخرررهم و طالررب أیب بررن عررىل أوهلررم عشررر اثنررا یبعررد األمئررة
 ،صردوق خیشر) .كرافر هلرم واملنكرر ،مرنمن مرم املقرر ،یبعرد أمری عرىل اهلل وحج  ،اییوأول

 (259 ش:1363

 :؟ص؟هللا رسول قال .2 
 وهررو _ أمتررك یف األر  یف خل ررت مررن ،حممررد ایرر :یب یأسررر لررةیل إىل أوحرری وجررل عرر  اهلل إن

 .رب ایر ،نعرم :قلرت طالرب؟ أیب برن عىل ،حممد ای :قال .یأخ ،رب ای :قلت _؟ بهبلك أعلم
 فأنرا ،یمع تهبكر حی أذكر فال ،مما فاخترتك اطالعة األر  إىل اطلعت إین ،حممد ای :قال

 بررن عررىل ممررا فرراختر  أخرررى اطالعررة األر  إىل اطلعررت إین مث ،حممررد أنررتو املحمررود
نب دیس فأنت ،كیوص فجعلته طالب أیب  مرن اْسرا لره شققت مث ،اءیاألوص دیس وعىل اءیاأل

 مرن واألمئة ی  واحلس واحلسن وفاطمة ایعل خلقت إین ،حممد ای .عىل وهو األعىل فأنا أْسای
ب من كان قبلها فن ،املالئكة عىل هتمیوال عرضت مث ،واحد نور  كران جحردها ومن ،ی  املقر
 جاحرردا ییررلق مث نقطررعی حرری عبرردین یعبرراد مررن عبرردا أن لررو ،حممررد ایرر .نیالكررافر مررن
 ،أمامك تقد  :فقال .نعم :فقلت ؟تراهم أن أحتب ،حممد ای :قال مث .ینار أدخلته هتمیلوال

 برن وحممرد ،ی  احلسر برن وعىل ،ی  واحلس ،واحلسن طالب، أیب بن عىل فإذا یأمام فتقدمت
 ،حممرد بن وعىل ،عىل بن وحممد ،موى بن وعىل ،جع ر بن وموى ،حممد بن وجع ر ،عىل

 مررن ،رب ایرر :فقلررت ،وسررطهم یف یالرردر الكوكررب كأنرره القررامئ واحلجررة ،عررىل بررن واحلسررن
 ایر .یأعردا مرن نرتقمیو ،یحرامر وحمرر  ،حالىل حملل ،القامئ وههبا ،األمئة هنالء :قال ؟هنالء
 (93 ق:1422 )نعماین، .بهی من وأحب أحبه فإین أحببه ،حممد

 :؟ص؟اهلل رسول قال .3
 أو ،ورسروىل یعبرد حممردا أن شرهدی ومل برهبلك شرهد أو یوحرد أنا إال إله ال أن شهدی مل من و

 مرن األمئرة أن شرهدی ومل برهبلك شرهد أو ، ییخل طالب أیب بن عىل أن شهدی ومل بهبلك شهد
 ،حجبتره قصردین إن ،وكتریب ایتیربآ ك رر و ،عظمری وصرغر ،نعمری جحرد قدف یحجج ولده
إن إن ،حرمتره سرألی و إن ،نرداءه أْسرع مل نراداین و إن ،دعراءه أسرتجب مل دعراین و  رجرراین و
نصرار هللعبردا برن جرابر فقا  .دیللعب بظال  أنا ما و می ج اؤه وذلك ،بتهیخ  ایر :فقرال یاأل

 أهرل شرباب دایسر ی  واحلسر احلسرن :قرال طالرب؟ أیب ابن عىل ولد من األمئة ومن اهلل رسول
نرة  ایرر وسرتدركه عررىل برن حممررد البراقر مث ،ی  احلسرر برن عررىل زمانره یف نیالعابررد دیسر مث ،احل 
 برن مروى الكرامم مث ،حممرد برن جع رر الصرادق مث ،السرال  مری فأقرئره أدركتره فرإذا ،جابر
 یال كر مث ،حممرد برن عرىل الرنی مث ،عرىل برن حممرد الرتی مث ،مروى بن عىل الرضا مث ،جع ر
 ملئرت كما عدال و قسطا األر  ألی یالهب أمی یمهد باحلق القامئ ابنه مث ،عىل بن احلسن
یت یوأوالد اییوأوص خل ای جابر ای هنالء ،وملما جورا  و اطراعی فقرد اطراعهم مرن ،وعترر
ین فقرد ممم واحدا انكر او انكرهم من و عصاین فقد عصاهم من  اهلل یسر  مرم ...انكرر
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 (259-258 ش:1363 ،صدوق خیش) . ...باذنه اال االر  عىل تقع ان السماء

 :فقال ؟ص؟اهلل رسول خطبنا .4
 طالرررب؟ع؟ أیب برررن عرررىل تررروىلیفل ترررییم و یرررو ایتیرررح ایررری أن أراد مرررن النرررا  معاشرررر
 عرردد :فقررال ؟بعرردك مررن األمئررة فكررم اهلل رسررول ایرر :لیررفق .بعررده مررن باألمئررة (یقترردی)ول

 (86 ق:1401 ،یمق خ از) .األسباط

 کوه صوورت ایون بوه گیورد می قورار ایموان و کفر محور امام 12 به اعتقاد احادی  از دسته این در
 دیگور برخوی در و اسوت کافر نماید انکار را آنها که کسی و است مومن بیاورد ایمان آنها به که کسی
 و است امام 12 این به اعتقاد محمدی اتمم و حیات محور که است شده تعبیر چنین روایات از

 چنوین کوه کسوی و است محمدی او حیات نماید اقتدا آنان به و بپذیرد را امام 12 والیت که کسی
 نیست. برخوردار محمدی ممات و حیات از نکند

گور کوه اسوت صوورت ایون بوه 12عودد در ائمه انحصار بر احادی  از دسته این داللت  بور افوزون ا
 آنووان والیووت پووذیرش و الزم آنووان بووه اعتقوواد کووه باشووند داشووته وجووود دیگووری مامووانا نفوور 12 ایوون

 بلکوه نیسوتند محمودی مموات و حیوات و ایموان و کفور محور امام12 صورت این در باشد ضروری
 بوور احادیوو  از دسووته ایوون در کووه حووالی در دارنوود محوریووت دیگوور امامووان یووا امووام عووالوه بووه امووام 12

کیوود امووام12 محوریوت  دیگوور تعبیوور بووه دارد 12 در ائمووه شوومار انحصووار از نشوان ایوون اسووت. شووده تأ
 وارد مومنووان جرگوه در بپوذیرد را اموام12 والیوت هرکسوی کووه اسوت ایون شوده یواد روایوات محتووای
 اسوت ایمان و کفر محور امام12 این به باور و است کافران زمره در کند انکار را آنان هرکس و شده
 هوم او والیوت پوذیرش و او به اعتقاد که باشیم داشته هم سیزدهمی امام ما کنیم می فرض حال
 بوه مشوروط کوه چنوان هم مومنوان جرگوه بوه ورود فورض ایون در باشود واجب گانه12 امامان چون

 فورض در این بنابر هست سیزدهم مفروض امام پذیرش به مشروط است امام12 والیت پذیرش
 مموات و حیوات و کفور و ایموان محوور عنووان بوه اموام 12 بوه اعتقاد دادن قرار سیزدهم امام وجود

 گرفتوه قورار ایموان و کفور محوور اموام12 بوه اعتقواد کوه این از نتیجوه در اسوت اشوتباه اموام محمدی
 تووان می نوه و کاسوت توان می نه تعداد این از و است انحصاری عدد این که شود می روشن است
 افزود. آن به

گر که است افزودنی نکته این  کفور و ایمان محور عنوان به علی؟ع؟ امام روایات از ای پاره در ا
کرم؟ص؟: پیامبر فرمایش این مانند است، شده معرفی  ا

 حمكرره واحلكرم یبعرد مرن ؟ع؟لعرىل ةیررالوال إن للظلرم لرقی   ومل بظرال  سیلر ؟ع؟ایرعل إن
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 .مررنمن إال هوحمكر وقولره ترهیوال رىضیرر وال كرافر إال وحمكره وقولره تررهیوال ردیر وال قولره والقرول
 (353-352 ،7ج ش:1367 ،ییكل)

 عووام صووورت بووه روایووات ایوون در کووه چوورا نوودارد مووا نظوور مووورد روایووات بووا منافوواتی روایووات ایوون
 منووط ایمان یعنی اند شده معرفی محمدی ممات و حیات و کفر و ایمان محور امام12 مجموعی

 اعتقواد گورو در محمودی ممات و حیات که چنان هم است. امام 12 این تمامی والیت پذیرش به
 محوور علوی اموام گفوت تووان می اسوت اموام 12 این از یک علی امام که جا آن از و آنهاست همه به

 صوحیح انفورادی صوورت بوه معصوم امامان همه درباره تعبیر این که چنان هم است کفر و ایمان
 است.
 چهارم دسته

کرم رپیامب توسط هستی حقایق مشاهده بیانگر که روایاتی  الهوی انبیای از دیگر برخی و ا
 است.
 :؟ص؟اهلل رسول قال .1

 وهررو _ أمتررك یف األر  یف خل ررت مررن ،حممررد ایرر :یب یأسررر لررةیل إىل أوحرری وجررل عرر  اهلل إن
 .رب ایر ،نعرم :قلرت ؟طالرب أیب بن عىل ،حممد ای :قال .یأخ ،رب ای :قلت ؟ _ بهبلك أعلم
 فأنرا ،یمع تهبكر حی أذكر فال ،مما فاخترتك عةاطال األر  إىل اطلعت إین ،حممد ای :قال

 بررن عررىل ممررا فرراختر  أخرررى اطالعررة األر  إىل اطلعررت إین مث ،حممررد وأنررت املحمررود
نب دیس فأنت ،كیوص فجعلته طالب أیب  مرن اْسرا لره شققت مث ،اءیاألوص دیس وعىل اءیاأل

 مرن واألمئة ی  واحلس حلسنوا وفاطمة ایعل خلقت إین ،حممد ای .عىل وهو األعىل فأنا أْسای
ب من كان قبلها فن ،املالئكة عىل هتمیوال عرضت مث ،واحد نور  كران جحردها ومن ،ی  املقر
 جاحرردا ییررلق مث نقطررعی حرری عبرردین یعبرراد مررن عبرردا أن لررو ،حممررد ایرر .نیالكررافر مررن
 ،امكأم تقد  :فقال .نعم :فقلت ؟تراهم أن أحتب ،حممد ای :قال مث .ینار أدخلته هتمیلوال

 برن وحممرد ،ی  احلسر برن وعىل ،ی  واحلس ،واحلسن طالب، أیب بن عىل فإذا یأمام فتقدمت
 ،حممرد بن وعىل ،عىل بن وحممد ،موى بن وعىل ،جع ر بن وموى ،حممد بن وجع ر ،عىل

 مررن ،رب ایرر :فقلررت ،وسررطهم یف یالرردر الكوكررب كأنرره القررامئ واحلجررة ،عررىل بررن واحلسررن
 ایر .أعردای مرن نرتقمیو ،یحرامر وحمرر  ،حالىل حملل ،القامئ وههبا ،األمئة هنالء :قال ؟هنالء
 (95 ق:1422 )نعماین، به.ی من وأحب أحبه فإین أحببه ،حممد

 بنووابر و شوده معرفوی کفوور و ایموان محوور گانوه12امامووان والیوت کوه این بوور افوزون روایوت ایون در
 انحصار بر که دیگری قرینه است12 در امامان تعداد انحصار بر ای قرینه تعبیر این گذشت چه نآ

 یووک از گوزارش بلکووه نیسوت نفرنود 12 ائمووه کوه این از اخبوار روایووت ایون کوه اسووت ایون دارد داللوت
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کوورم پیووامبر وقتووی روایووت ایوون حسووب بووه یعنووی اسووت شووده دیووده واقعیووت  رفتنوود معووراج بووه ؟ص؟ا
 و ببووین و جلوو بیوا فرموود حضورت نآ بوه خداونوود .دادنود نشوان حضورت نآ بوه را حقوایقی خداونود
 دیوده پیوامبر توسط که حقایقی نآ کردند گزارش را دیدند چه نآ و دیدند را بود جا نآ نچهآ پیامبر
 کنوار هوا پرده وقتوی اال و نبوود جوا نآ دیگوری اموام یعنوی ایون و بودنود امام12 شدند گزارش و شدند
 شود. دیده هم امام آن بایست می شد دیده حقایق و رفت

کوورم پیووامبر اساسووا   کووه کوورد تاییوود نیوز نکتووه ایوون بووا توووان مووی را هشوود یوواد مطلوب  معووراج در ؟ص؟ا
 ،1ج ق:1385 صودوق، )شویخ گانوه12 اماموان نوور از نمودنود مشاهده را زمین و ها سمانآ ملکوت
 ق:1403 مجلسوی، ( شد می دوخته تشآ از هایی نخ با شان های پوست که کسانی تا گرفته (132
 قابو  مطلوب این ،این بنابر . ...و (324 )همو: بودند ویزانآ سینه به که یزنان تا و (333 ،18ج

 حضورت نآ چشوم از ولوی داشوته وجوود نیوز دیگوری امام گانه12 امامان کنار در که نیست پذیرش
 .باشد کرده منفی حضرت نآ مبارک چشمان از را نآ عامدانه متعال خداوند یا و مانده منفی

 توضویح ایون رسود موی نظور بوه که داد توضیح توان می نیز دیگری صورت به را شده یاد حدی 
کوورم پیووامبر توسووط نآ شووهود و حقووایق انکشوواف توووان می :باشوود توور نزدیووک واقعیووت بووه  در ا

 چنوین شوده یواد روایوت از و کورد تفسویر دیگور مکانی و زمانی ظرف و دیگر عالم به مربوط را معراج
 مادی دنیای به انهگ12 امامان هنوز که جا آن از فتندر معراج به حضرت آن وقتی که کرد برداشت
 ممکون گفوت تووان می و کردنود، مشواهده را ائموه نور دیگر عالمی در حضرت نآ بودند نیامده
 او برای و نیست مکان و زمان حجاف قید در متعال خداوند که چنان نآ باشد این مقصود است
 زموان هموان کوه ای پدیوده میان تفاوتی علم نظر از او برای و است حاضر خلقت انتهای تا ابتدا از

 خداونود بورای هوا نآ انکشواف و نودارد وجوود شوود می موجوود بعود قورن صدها چه نآ با دارد وجود
کرم پیامبر که هنگامی است السویه علی  را بشوری هوای حجاف تمامی شدند برده معراج به ا
 بوام بور دندشو رهانیوده مکوانی و موانیز حجواف قیود از حضورت نآ وقتوی و برداشتند حضرت آن از

 و فرمودنود مشواهده را گوذرد می بشور بور قیاموت توا خلقوت ابتودای از چوه نآ تموام و ایستاده هستی
 بوود آنان عینی وجود بلکه نبود گانه12 امامان حقیقت از دیگری نسنه دیدند ؟ص؟پیامبر چه نآ
 هموه هوا پرده رفتن کنار دلی  به پیامبر و کرد خواهند فرینیآ نقش و مدآ خواهند تاریخ بستر در که
گر .فرمودند مالحظه یکجا را نآ  توا بودنود نشوده موجوود زموان نآ در که گانه12امامان شود گفته ا

 الهوی منظور از اموا اسوت چنوین ایون زمینوی منظور از کوه اسوت ایون پاسوخ ببینند را آنان خود پیامبر
 یکجووا حقوایق هموه متعوال خداونوود ایبور نودارد زموانی محوودودیت خداونود چوون و نیسوت چنوین
 مکوانی و زموانی محودودیت قیود از که این دلی  به معراج در نیز ؟ص؟وپیامبر است مشهود و حاضر
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 معوراج در اموام 12 دیودن کوه شوود موی روشن شده یاد توضیح با کرد. شهود را حقایق همه شد رها
 وجوود بیشوتر اموام12 جوز اسوالمی جامعوه آینوده بسوتر در و واقوع موتن در کوه ندارد این جز تفسیری
 .ندارند
 اهلل؟ص؟: رسول قال .2

 اءكیأوصر حممرد ای تیفنود ؟اییأوص ومن رب ای :فقلت السماء... اىل یب عرج ملا وانه ...
 اثری تیرفرأ العررش سراق إىل _ ریب یدیر ی  بر وأنرا _ فنظرر  ،العررش سراق عرىل املكتوبون

 برن عرىل أوهلرم ،اییأوصر مرن ویص كرل اسرم هیعل مكتوب أخضر سطر نور كل یف ،نورا عشر
 حممرد ای تیفنود ؟یبعد من اییأوص أهنالء رب ای :فقلت ،أمی یمهد وآخرهم طالب أیب
 ریروخ وخل راؤك اؤكیأوصر وهرم ییبر عىل بعدك یوحجج اییوأص  وأحبای اییأول هنالء
یت .بعرردك خلرری  األر  هرررنوألط ،كلمرری مررم ی  وألعلرر ،ییررد مررم ألمهرررن وجررالىل وعرر 
مرا األر  مشارق وألملكنه ،أعدای من بآخرهم  لره وألذللرن ،احیرالر لره وألسرجرن ،ومغار
نصرررنه ،األسرباب یف نررهیوألرق الصررعاب الرقراب نررد وأل  علررنی حرری مبالئكرری وألمدنره ،یحب 
لرق مررعی  و دعرویت  و یرر إىل اییررأول ی  بر ا یرراأل وألداولرن ملكرره نیررألد مث ،یدیرتوح عررىل احل 
 (256 ش:1363 ،صدوق خیش) .امةیالق

کرم پیامبر معراج از دیگری گزارش که _ روایت این داللت  ائموه انحصوار مسوئله بر _است ؟ص؟ا
کورم پیامبر وقتی نیز روایت این در که چرا است پیشین روایت داللت نظیر12 در  بوه خطواف ؟ص؟ا

 را آنوان کوه نآ جوای بوه متعوال خداونود هسوتند کسوانی چوه من اوصیاء که کنند می عرض خداوند
 کسوانی توو اوصویاء فرمایود موی ایشوان بوه و دهود موی نشوان حضورت نآ بوه را حقایقی نماید معرفی
 نوور12 و کورده نظور عورش سواق بوه حضورت نآ و اسوت مکتووف عورش سواق بر نامشان که هستند
 را انخرینشوآ و اولوین قضوا از و شوده ثبوت اوصیائشوان از یکوی نام ها ان از کدام هر در که بینند می
 روایوت محتووای بوه توجوه بوا .بودند ؟جع؟مهدی امام و ؟ع؟علی امام که فرمودند مشاهده هم
 شود مودعی توان نمی و است 12 در منحصر اسالم گرامی رسول اوصیاء که شود می روشن شده یاد
 ها ژهوا و الفاظ راه از گانه12 اوصیاء مسئله بیان جا این در اساسا   چرا شکارندآ مصادیق نفر12 نای

 کشوف طریوق از آنوان تعوداد و اوصویا بیوان بلکوه بوده مصادیق زاابر بیان مقصود بگوییم تا نبوده
گر که است روشن و است بوده واقعیت دادن نشان و حقایق کورم پیامبر ا  اوصویاء بور افوزون ا
 پیوووامبر بوورای موضووع نآ در نووورش اوصووویاء سووایر چووون هووم داشوووتند نیووز دیگووری وصووی گانووه12
کرم کید باید نکته این بر باز شد می هویدا ؟ص؟ا  توجیهی تواند نمی اوصیا درجات تفاوت که کرد تأ
 جایگواه کوه اسوت کسوانی تعوداد بیوان مقوام در روایوت ایون کوه چرا باشد نشدن و شدن دیده برای

کورم پیامبر وصایت گور ایون بنوابر خوانود پیوامبر وصوی را هوا نآ تووان موی و برخوردارنود ؟ص؟ا  کسوی ا
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کرم پیامبر بر نورش موقعیت نآ در بایستی باشد داشته یگاهیجا چنین گر و شد می هویدا ا  ا
 .باشد ؟ص؟خاتم رسول وصی تواند نمی و ندارد جایگاهی چنین او پس نشده چنین
 :؟ع؟صادق مامإ .3

 ،العررش جنرب إىل نرورا فررأى فنظرر بصرره عرن لره كشرف میإبراه خلق ملا سبحانه اهلل إن
 ،جنبره إىل نرورا یورأ .خلری مرن صر ویت حممرد نرور هرهبا :لره لیرفق ؟النور اههب ما یإهل :فقال
 جنرمم إىل یورأ .ییرد ناصر طالب أیب بن عىل نور ههبا :له لیفق ؟النور ههبا وما یإهل :فقال
نروار هرهبه ما یإهل :فقال أنوار ثالثة  ،النرار مرن اهیرحمب فطمرت فاطمرة نرور هرهبا :لره لیرفق ؟األ
نرروار هررهبه ومرا یإهلرر :فقررال مرم ح رروا قررد أنروار تسررعة یورأ .ی  سررواحل احلسرن اهیولررد ونرور  األ

 هرنالء حبرق یإهلر :میإبرراه فقرال .وفاطمرة عرىل ولرد مرن األمئة هنالء میإبراه ای :لیق ؟التسعة
مسة  وابنره حممرد وابنره ی  احلسر برن عرىل أوهلرم میإبرراه ایر :لیرق ؟التسرعة مرن عرفتی إال احل 
 فقرال .ابنره القرامئ واحلجرة احلسرن وابنه عىل وابنه حممد بنهوا عىل وابنه موى وابنه جع ر
ى یدیوسر یإهلر :میإبرراه  میإبررراه ایر :لیرق أنررت إال عرددهم یصری ال مررم أحردقوا قرد أنرروارا أر
 ؟عتهیشرر تعرر  ومب :میإبرراه فقرال طالرب. أیب برن عررىل ی  املرنمن ریرأم عةیشر عهتمیشر هرنالء
هر ،ی  ومخس إحدى بصالة :قال  والتجمت ،الركوع قبل والقنو  ،میالرح الرمحن اهلل ببسم واحل 
 یف اهلل فأخبر :قال ،ی  املنمن ریأم عةیش من اجعلی اللهم :میإبراه قال ذلك فعند ،ی  میال یف

إن :فقال كتابه  (296 ،2ج ق:1407 استرآبادی، )حسیی .میإلبراه عتهیش من و
 کوه چورا تاس پیشین روایت دو لتدال شبیه نیز12عدد در امامان انحصار بر روایت این داللت

 کنوار ابوراهیم حضورت چشومان از هوا پرده کوه این اسوت واقعیوت یوک گور گوزارش نیوز روایوت ایون در
 اسوت روشون فرموود مشاهده را امام 12 نور حضرت نآ و شد مکشوف ایشان برای حقایقی و رفت
گر که  بوا خصوصوا   کورد موی گوری هجلوو ؟ع؟ابوراهیم بورای نیوز ها آن نور بود12 از بیش امامان شمار ا

 شد مکشوف ؟ع؟ابراهیم برای نیز شیعیان نور که بود ای اندازه به حقایق انکشاف که این لحاظ
 حضورت بورای اموا داشوتند ودوجو نیز دیگری امامان یا امام که شد مدعی توان نمی وجود این با و

 .نشدند گر جلوه ابراهیم؟ع؟
 پنجم دسته

 بوا داد قورار واحودی عنووان آنهوا بورای تووان نمی کوه هسوتند یا متفرقوه روایوات دسته پنجمین
 بودین روایوات ایون از برخوی دارد داللوت 12 در ائموه انحصوار بور کودام هور داخلوی قورائن وجوود این

 قرارند.
 :قولی ؟ع؟جعفر أبا سمعت .1

  .؟ع؟ی  احلس ولد من األمئة مث ی  وحس حسن ممم إماما عشر اثنا نن
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 و اسوت کلوی االئموه واژه کند ادعا کسی تا است نرفته کار به عشر اثنا الئمها تعبیر روایت این در
 بوا منافواتی ایون و اند مصادیق آشکارترین مصادیق این بسا چه و است کلی ان مصادیق اثناعشر
 کلموه از حودی  این در باقر امام اما بلکه ندارد ائمه کلی عنوان برای دیگر های مصداق وجود
 مصووداق بووه نوواظر عنوووانی بلکووه نیسووت کلووی و ذهنووی مفهووومی «نحوون» انوود دهکر اسووتفاده «نحوون»

 شوویم می شوناخته امام عنوان به که عینی مصادیق و خارجی موجودات عنوان به ما یعنی است
 منافاتی این و هستند مصادیق بارزترین اثناعشر که این ادعای روایت این در این بنابر نفریم12
 خوار  عوالم در روایوت ایون داللوت بوه ایون بنوابر نیست پذیرفتنی داردن بارز غیر مصادیق وجود با
  ندارد. وجود امام برای دیگری مصداق امام12 از غیر
 :؟ع؟فقال .2

 احلسرن فابی مىض فإذا ،كمیعل  ییوخل یبعد إمامكم طالب أیب ابن عىل مسعود ابن ای
 ،كمیعلر  رییوخل بعرده إمرامكم ی  احلس فابی مىض فإذا ،كمیعل  ییوخل بعده إمامكم

 ألیر ،أمری قرامئ تاسعهم ،كمیعل وخل ای أمئتكم واحد بعد واحد ی  احلس ولد من تسعة مث
 إال بغضرهمی وال والدتره طابرت مرن إال ممیر ال ،وملمرا جرورا ملئت كما وعدال قسطا األر 
 فقررد مررمم واحرردا أنكررر مررن ،كررافر إال مهیعررادی وال ،مررنمن إال مهیوالیرر وال ،والدترره خبثررت مررن

ین ین ومن ،أنكر  ومرن ،جحردین فقرد مرمم واحردا جحرد ومرن ،وجرل عر  اهلل أنكرر فقرد أنكرر
 هتمیومعصرر ،اهلل طاعررة وطرراعی ،طرراعی طرراعهتم الن ،عزوجررل اهلل جحررد فقررد جحرردین
رد أن اكیرإ مسرعود ابرن ایر عزوجرل اهلل ةیمعص ییومعص ،ییمعص  ممرا حرجرا ن سرك یف حت 
یب فروع ة ،فتك رر أقىض  مث ،ولرده مرن واألمئرة عرىل یف اهلروى عرن نراطق وال متكلرف نراأ مرا ر
 وعراد ،یبعرد أمی وأمئة ،خل ای واىل من وال اللهم _ :السماء إىل هیدی رافع وهو _ ؟ع؟قال
ل وال ،خهبهلم من واخهبل ،نصرهم من وانصر ،عاداهم من  حبجترك ممم قامئ من األر  حت 

 هیررعل قررال مث ،ناترركیوب )وبرهانررك( ترركوحج نرركید بطررلی لررئال ،مغمررورا ایررخاف أو مرراهرا
إن ،هلكرمت فرارقتموه إن مرا هرهبا یمقرام یف لكم مجعت قد مسعود ابن ای :السال   متسركمت و

ومت به  (262 ش:1363 صدوق، )شیخ .اهلدى اتبع من عىل والسال  ،ن 

 ایون در اسوت حودی  فقوره آخورین اسوت نفور12 در ائموه انحصوار بور قرینوه حودی  این از چه آن
کورم؟ص؟ پیوامبر حودی   ضوورورت اداموه در و گوینود می سونن گانوه12 امامووان از ننسوت وهلوه در ا
 آن نهایت در و است شده اشاره انکارشان عواقب از برخی به و کرده گوشزد را آنان والیت پذیرش
گور کوه آوردم گورد را چیوزی شوما برای جا این در من فرمایند می مسعود ابن به خطاف حضرت  بوه ا

گر و بیابید می نجات یدزد چنگ آن  آن فرموایش از بنوش ایون شوید. می هالک کردید رها را آن ا
گوور کووه چوورا دارد12 در ائمووه انحصووار بوور داللووت حضوورت  طبیعتووا   باشوود ایوون از بوویش امامووان تعووداد ا
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 مترتب عواقبی همان نیز انکارشان و داشته ضرورت گانه12 امامان چون هم آنان والیت پذیرش
 گراموی رسول سنن این سنن زمانی صورت این در است مترتب گانه12 امامان رانکا بر که است

 «نجووتم بوه تمسوکتم وإن ،هلکوتم فوارقتموه إن موا هوذا یمقوام یفو لکوم جمعوت قود» اسوالم؟ص؟
 را آنوان والیوت پذیرش ضرورت و کنند یاد نیز دیگر امامان ان از حضرت آن که بود خواهد درست
 دربوواره فقوط را تعبیور ایوون و انود نکرده چنوین کوه حووالی در دهنود بویم انآنوو انکوار از و نماینود تبیوین
 اموام آنوان از غیور و نفرنود12 در منحصور ائمه که دارد آن از نشان این اند برده کار به گانه12امامان
 ندارد. وجود دیگری
 :قاال واثلة بن عامر  یالطف یوأب سلمه ابی عمربن .3

 فری جراءه إذ عیربو وقرد عمرر حول قعود نن نمایفب ، ما ی  ح بكر أیب عىل الصالة شهدنا
 ،هرارون ولرد مرن أنره  عمرونی وهرم ،نرةیباملد ودهیرال عرامل أبروه كران نرةیاملد ودهی من یودهی

 :عمرر :فقرال ؟كمینبر وسرنة بكترابكم أعلرم كرمیأ ،ی  املرنمن ریرأم ایر :وقال ،عمر عىل فسلم
 :ال ری فقرال .نراینب وسنة بكتابنا علمناأ ههبا :وقال طالب؟ع؟_ أیب بن عىل إىل وأشار _ ههبا

ین  و ثرال  و ثرال  عرن أسرألك إین :فقرال .حاجترك عرن سرلی ،نعرم :قرال ؟كرهبا أنرت أخبر
ین :فقرال .سل :؟ع؟عىل فقال . . .واحدة  ال هردى إمرا  مرن اهیرنب بعرد األمرة هلرهبه كرم أخبرر

ین ؟خرهبهلم مرن خهبالن ضرهمی نرة یف حممرد موضرع عرن وأخبرر  مرع وكرم ؟هرو موضرع یأ احل 
 یمهرد هراد كلهرم ایمهرد إماما عشر اثنا األمة هلهبه ،یودهی ای :عىل :فقال ؟من لته یف حممد
ما عدن جنة منازل أفضل یف ؟ص؟حممد وموضع ،خهبهلم من خهبالن ضرهمی ال  اهلل مرن وأقر

ثنررا من لترره یف ؟ص؟حممررد مررع یالررهب وأمررا ،وأشرررفها  ،نعمرراین) . ...یی  املهررد األمئررة عشررر فاال
 (100-97 ق:1422

کتفا آن از بنشی نق  به که طوالنی روایت این به استدالل  طبوق کوه اسوت صورت بدین شد ا
گر که کند می عرض حضرت آن به و پرسد می سؤاالتی علی؟ع؟ امام از یهودی مردی روایت  بوه ا
 از یکوی آورد موی اسوالم نهایوت در و کنم موی اختیوار را اسوالم بدهیود درسوت پاسوخ من های پرسش
 پاسووخ در اموام و گیرنود می برعهوده را اسوالم اموت هوودایت کوه اسوت اماموانی تعوداد او های پرسوش

 آسومانی هوای کتاف اسوتناد بوه یهوودی مورد کوه اسوت روشن نمایند می معرفی نفر12 را تعدادشان
 امووام آزمووودن پرسووش طوور  از او هوودف و اسووت داشووته خبوور امامووان واقعووی تعووداد از خووود دیوون

 داده علوی اموام سووی از کوه پاسونی ایون بنوابر اسوت بووده خداونود حجت شناخت و علی؟ع؟
 یهودی تا نمایند بیان را امامان واقعی تعداد باید امام یعنی باشد کام  و درست بایستی شود می
 چنووین در و دریابوود را حضوورت و اسووالم آیووین حقانیووت واقووع بووا امووام پاسووخ موافقووت از نظوور مووورد

 برخی بیان به امام بوده12 از بیشتر امامان تعداد که این رغم یعل شد مدعی توان نمی جایگاهی
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کتفا مصادیق از  است. فرموده ا
 و شیعه مصادر در گانه12 امامان خصوص در که است متواتری روایات از اندکی گذشت چه آن
 نفور12 بور روایوات ایون داللوت کوه شود روشن گذشته توضیحات با و است شده منعکس سنت اه 
 ایون و نودارد مفهوم عدد شود مدعی کسی تا نیست عدد داشتن مفهوم و ظهور باف از ائمه بودن
 مصووادیق کووه دیگووری امامووان وجووود بووا منافوواتی ایوون و اند برشوومرده را آشووکار مصووادیق روایووات

 کوه چنان هم که است پذیرش غیرقاب  و اساس بی نظر این از شده یاد ادعای ندارد. غیرآشکارند
 بووه را 12 عودد از بیشوتر یوا کوم و حصورند بور نو  شووده یواد احادیو  دسوته پون  گذشوت تفصوی  بوه

 و ندارد وجود دیگر احتماالت طر  برای راهی ن  وجود با و کنند می نفی قاطعیت با و صراحت
گر  چنوین البتوه کوه _ باشود دانسوته12 از بیشوتر یا کمتر را ائمه تعداد که باشد داشته وجود حدیثی ا

 نهاد. کنار را آن باید روایات این با تعارض دلی  هب _ ندارد وجود حدیثی

وز تا امام12 استمرار :دوم گفتار  قیامت ر
 روز توا گانوه12اماموان ایون کوه این اموا بوود 12 در ائمه تعداد انحصار اثبات پی در ننست گفتار
 دیگری مطلب باشد داشته حضور باید ها ان از یکی لزوما   ها دوره همه در و داشته استمرار قیامت
 دارد وجوود نیوز فورض ایون عقلوی لحواظ بوه که چرا آید نمی دست به12 در ائمه انحصار از که است
 وجووود نفوور12 ایوون از یووک هوویچ هووایی دوره یووا دوره در شووده یوواد عوودد در ائمووه انحصووار رغووم بووه کووه

 اقامووه دیگوری دالیو  بایود می قیاموت روز توا اموام12 اسوتمرار اثبوات بورای رو ایون از باشوند نداشوته
 شد. خواهند برشمرده استمرار دالی  ادامه در کرد.

 برخی که کرد استدالل توان می روایات از متعددی های دسته به شده یاد مدعای اثبات برای
  قرارند: بدین آنها از

 نخست دسته
 بور و گویود می سنن ای زمانه و عصر هر در امام وجود ضرورت بر که است روایاتی دسته اولین

کیود توهنک ایون گور کوه کنود می تأ  ضوومیمه بوه روایوات ایون بورد می فورو را اهلوش زموین نباشوود اموام ا
 قیاموت روز توا اموام12 وجود استمرار نشانگر داشت داللت12 عدد در امامان انحصار بر که روایاتی
 زموانی و عصور هور در دیگور سوی از و نفرباشند12 در منحصر امامان سو یک از وقتی که چرا است.
 زمووان و زمووین کووه قیامووت روز توا پووس کووه شوود خواهوود آن نتیجوه باشوود داشووته ضوورورت امووام وجوود
 وجوود اسوتمرار هموان ایون و داشت خواهند حضور امام12 این از یکی حداق  شد خواهد دگرگون

 ،178 ،1ج ش:1367 )کلینوی، دارد وجوود فراوانوی روایوات باره این در است. قیامت روز تا امام12
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 قرارند: بدین ها ان از یبنش که ...(و179
 :قال العالء یأب بن نیالحس .1

 :قرال ؟إمامران كرونی :قلرت ،ال :قرال ؟إمرا  اهیف سیل األر  تكون :؟ع؟عبداهلل ألیب قلت
  (178 )مهو: .صامت وأحدمها إال ال

 :قال ؟ع؟اهلل عبد یأب عن ،عمار بن إسحاق .2
لو ال األر  إن :قولی ْسعته إن ،ردهرم ئایشر املنمنرون زاد إن مرایك ،إمرا  اهیوف إال حت   نقصروا و
 )مهو( .هلم أمته ئایش

 :قال ؟ع؟اهلل عبد یأب عن .3
 .عادل إما  ریبغ األر  تركی أن من أعظم و أجل اهلل إن

 :قال ؟ع؟جعفر یأب عن .4
 )مهو( .بأهله البحر وجی كما ،بأهلها ملاجت ساعة األر  من رفع االما  أن لو

 :قال الوشاء .5
و إنرا :قلرت ال :قرال ؟إمرا  ریبغ األر  تبی هل ؟ع؟الرضا احلسن اأب سألت  تربی ال أهنرا ینرر
 (179 )مهو: .لساخت إذا تبی ال :قال ؟العباد عىل وجل ع  اهلل سج ی أن إال

 دوم دسته
 حضوور اسوتمرار از صوراحت بوه گانوه12 اماموان بوه اشواره از پوس کوه اسوت روایاتی دسته دومین
 ضومیمه بوه نیواز آنوان اسوتمرار اثبوات برای و است گفته سنن قیامت روز تا گانه12 امامان همین
 داد. جای طایفه چند در توان می را روایات این نیست. دیگر قرینه شدن

 قیامت روز تا عترت و قرآن همراهی به ناظر روایات نخست: طایفه
1. ... : 

لرف این ؟ص؟اهلل رسرول قرول معری عرن ؟ع؟ی  املنمن ریأم سئل   اهلل كتراب ی  الثقلر كمیفر حم 
یت  تاسرعهم ی  احلسر ولرد مرن التسرعة واألمئرة ی  واحلسر واحلسرن انرا :فقرال ؟العترة من وعتر
 .حوضرره ؟ص؟اهلل رسرول عرىل ردوایر حری  ررارقهمی وال اهلل كتراب  رارقونی ال وقرامئهم مهیمهرد
  (60 ،2ج ق:1404 ،صدوق خیش)

 :قال .2
 النرا  اهیرأ» :فقرال ذلرك بعرد طبی   مل بایطخ قا  اهلل رسول أن أتعلمون اهلل أنشدكم
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یت اهلل كتاب ی  الثقل كمیف تارك إین  فیراللط فرإن تضلوا لئال مما فتمسكوا ییب أهل وعتر
ب ین ریاحل  طراب برن عمرر فقا  «احلو  عىل ردای حی  ترقای لن أهنما إىل وعهد أخبر  وهرو احل 
كل اهلل رسول ای :فقال املغضب شبه  یأخر أوهلم ممم اییأوص ولكن ال :فقال ؟تكیب أهل أ
یث یریووز  مث ،احلسرن ابری مث ،أوهلرم هرو ،یبعرد من منمن كل ووىل أمی یف  ییوخل ووار
 اهلل شهداء ،احلو  عىل ردوای حی واحد بعد واحد ی  احلس ولد من تسعة مث ،ی  احلس ابی
 ومررن ،اهلل أطرا  أطراعهم مرن حمكترره ومعرادن علمره وخر ان خلقرره عرىل وحججره أرضره یف

 (279 ش:1363 ،صدوق خیش) .وجل ع  اهلل عیص عصاهم
 :وج  عز اهلل فأنزل ... .3

كملرت و یر)ال  لرره فقرال نرا(ید اإلسرال  لكرم تیورضر نعمرری كمیعلر وأمتمرت نكمیرد لكرم أ
 و یرر إىل اییأوصرر ویف هیررف بررل :قررال ؟عررىل یف ا یرراآل هررهبه أن لررت ،اهلل رسررول ایرر :سررلمان

یث ،یوصرررهر ،ییووصررر یخررر ا عرررىل :قرررال .ىل ممیرررب ،اهلل رسرررول ایررر :فقرررال .امرررةیالق  ،ووار
 مث ،حسرن ابری أوهلم ،یولد من إماما عشر وأحد ،یبعد منمن كل ووىل ،أمی یف  ییوخل
 ال معهرم والقررآن القررآن مرع هرم ،واحرد بعرد واحردا ی  احلسر ولرد مرن تسرعة مث ،ی  حسر ابی
 (77-75 ق:1422 ،نعماین) احلو . عىل ردوای حی  ارقهمی وال  ارقونهی

 بوه و ترتیب به آنها که این به تصریح و گانه12 امامان به اشاره از پس احادی  از دسته این در
 پیوامبر حووض بور ورود روز توا آنوان کوه اسوت شوده تصوریح آینود می هوم از پوس یک به یک صورت
کرم؟ص؟  توا کوه اسوت جاودانوه کتابی کریم قرآن که است روشن شوند نمی جدا قرآن از قیامت روز ا

 ایون عتورت و قرآن بودن ناپذیر جدایی الزمه این بنابر ماند می امان در حوادث گزند از قیامت روز
 باشد. داشته حضور معصوم امامان از یکی آن کنار در که است
 روایووت دو ایوون محتوووای حسووب بووه کووه اسووت افزودنووی نکتووه ایوون ننسووت روایووت دو مووورد در

 بوواقی امووت میووان در را چیووزی شووان رحلووت از بعوود بوورای انوود بوده ایوون درصوودد رسووول؟ص؟ حضوورت
 اول روز همووان از حضورت آن رحلووت از بعود اوال   کووه جوا آن از و باشود آنووان هودایت مایووه کوه بگذارنود
 مربوط است هدایت به نیازمند آن با مواجهه دلی  به امت که مشکالتی ثانیا   و است قیامت تاروز
 رحلوت روز همان از این بنابر است هدایت نیازمند ها دوره ههم در امت و نیست خاصی مقطع به
 باشد. داشته حضور بیت اه  از یکی قرآن کنار در باید قیامت روز تا

 بیوان روایوت ایون در کوه سوتا مصوادیقی هموین بوه مربووط عتورت و نآقور بوین مفارقت عدم و
کوورم پیووامبر از وقتوی کووه چوورا اند شوده  همووراه قیامووت روز تووا کوه عترتووی مصووادیق خصووص در ا
 ایوون از یکووی قیامووت روز تووا بنووابراین فرماینوود می یوواد امووام12 از حضوورت آن شووود می سووؤال قراننوود
 داشت. خواهد حضور قرآن کنار در امام12
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 قدر شب به مربوط روایات :دوم طایفه
 بوه مربووط احادیو  دارنود داللوت قیاموت روز توا اموام12 اسوتمرار بور کوه روایواتی از دسوته دومین
 است. قدر های شب همه در فرشتگان نزول استمرار
 :عباس البن قال ؟ع؟نیرالمؤمنیأم أن ؟ع؟یالثان جعفر یأب عن .1

إنه ،سنة كل یف القدر لةیل إن ة االمرر ولهبلك ،السنة أمر لةیالل تلك یف نزلی و  رسرول بعرد وال
 )كلیری، .ثونحمرد أمئرة صرلیب مرن عشرر وأحد أنا :فقال ؟هم من :عبا  ابن فقال .؟ص؟اهلل

 (247 ،1ج ش:1367

 :قولی یالکنان واثلة بن عامر  یطفال أبا .2
 مرا ؟ص؟اهلل رسرول بعرد الوصراة عىل اهیف نزلی سنة كل یف القدر لةیل :قولی ؟ع؟ایعل ْسعت

 األمئررة هررم صررلیب مررن عشررر وأحررد انررا :قررال ؟ی  راملررنمنیأم ایرر الوصرراة ومررن :لرره لیررق ،نررزلی
وهر) .املحدثون  (30-29 تا: یب ،یاحل 

 قدری شب سال هر در قیامت روز تا و نیست خاصی مقطع به مربوط قدر شب که است روشن
 این شده یاد روایات حسب به داشت خواهند نزولی شب این در فرشتگان و داشت خواهد وجود
 فرشووتگان مهووبط کووه داشووت خواهوود _ سرپرسووتانی _ والیووان شووود می تکوورار سووال هوور در کووه شووبی
 و داشووت خواهوود حضووور نفوور12 ایوون از یکووی قیامووت روز تووا بنووابراین نفرنوود 12 آن والیووان و هسووتند
 ایوون در علووی امووام توور روشوون عبووارت بووه بووود. ننواهوود آن از بیشووتر و نفرسوویزدهم بوورای جووایی
 شووب هموین فرماینود می اداموه در و دارد وجوود سوال هوور در قودر شوب کوه فرماینود می ابتودا روایوت،
 ایوون از یکووی قیامووت روز تووا ایون بنووابر دارد والووی12 شووود می تکوورار سوال هوور در قیامووت تووا کووه قودری
  داشت. خواهند حضور والی12

 سوم دسته
 داللوت قیاموت روز توا اموام12 اسوتمرار بور متفواوت مضوامین بوا که هستند روایاتی طایفه آخرین

  گرفت. نظر در خاصی عنوان ها آن برای توان نمی و دارند
 :لحةلط قال ؟ع؟ایعل أن .1 

 تضرل ال مرا اهیرف كتربیل برالكتف دعانرا ی  حر ؟ص؟اهلل رسرول شرهد  قد سیأل ،طلحة ای
تلررف وال بعررده األمررة  اهلل رسررول فغضررب ،جرررهی اهلل رسررول إن :قررال مررا صرراحبك :فقررال ،حت 
ین خررجمت ملرا فرإنكم :قرال .شهدته قد بىل :قال ؟وتركها  أن أراد یبالرهب ؟ص؟اهلل رسرول أخبرر

 األمررة أن علررم قررد تعرراىل اهلل بررأن أخبررره لیررجبرئ وأن ،العامررة هیررعل شررهدیو اهیررف كترربی
 عرىل وأشرهد ،الكترف یف كتربی أن أراد مرا عرىل فأمىل  ةیبصح دعا مث ،وت ترق ستجتلف
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 نیالرهب اهلردى أمئرة مرن كونی من وْسی ،واملقداد ،ذر وأبا ،ال ارى سلمان :ره  ثالثة ذلك
 هررهبا ابرری مث ،حسررن هررهبا ابرری مث ،أوهلررم ینفسررما ،امررةیالق و یرر إىل بطرراعهتم ی  املررنمن أمررر
 نشرهد :قراال ؟مقرداد برا وأنرت ،ذر أبرا ایر كرهبلك ،ی  حسر هرهبا ابری ولرد من تسعة مث ،ی  حس
 (84 ق:1422 ،نعماین) ؟ص؟.اهلل رسول عىل بهبلك

کرم پیامبر که دارد داللت قیامت روز تا امام 12استمرار بر دلی  این به شده یاد روایت  در ا
 گموراه آن بوه تمسوک بوا اموت است قیامت روز تا که شان حیات از پس که بودند چیزی بیان مقام
 هوم اسوت اموده حضورت ان فرموایش در چوه آن ایون بنابر نگردد دستگی دو و اختالف دچار نشده
 مطلبوی اسوت گمراهوی و اخوتالف رفوع مقوام در کوه جهوت آن از هوم و است قیامت روز تا به مربوط
گفته بمطل و است کام  و تام کرم پیامبر فضایی چنین در ندارد وجود آن در نا  فرمایند می ا

 ایوون از غیور قیاموت روز تووا ایون بنوابر نفرنوود12 اسوت واحوب شووان اطاعوت قیاموت روز تووا کوه اماموانی
گوور کووه چوورا بووود ننواهوود دیگووری امووام نفوور12  تمووام حضوورت آن باشوود داشووته وجووود دیگووری امووام ا
 هموین اساسا بلکه و اند نفرموده بیان را است دودستگی و اختالف رفع باع  قیامت روز تا چه آن
  گردید. خواهد امت میان در اختالف و گمراهی ایجاد موجب خود نکردن بیان
 :؟ص؟اهلل رسول قال .2

 وأن ،یوحررد أنررا إال إلرره ال أن علررم مررن :قررال أنرره جاللرره جررل العرر ة رب عررن لیررجبرئ حرردثی
 أدخلره یحججر ولده من األمئة وأن ، ییخل طالب أیب نب عىل أن و ،ورسوىل یعبد حممدا  
نررة  حممرردا أن شررهدی ومل بررهبلك شررهد أو یوحررد أنررا إال إلرره ال أن شررهدی مل ومررن ،...برررمحی احل 
 ومل برهبلك شرهد أو ، رییخل طالرب أیب برن عىل أن شهدی ومل بهبلك شهد أو ،ورسوىل یعبد
 بررن جررابر فقررا  . . .عظمرری وصررغر ،نعمرری جحررد فقررد یحججرر ولررده مررن األمئررة أن شررهدی

نصار عبداهلل  احلسرن :قرال ؟طالرب أیب ابرن عىل ولد من األمئة من و اهلل رسول ای :فقال یاأل
نرة أهرل شرباب دایسر ی  واحلسر  البرراقر مث ،ی  احلسر برن عرىل زمانره یف نیالعابرد دیسرر مث ،احل 
 بررن جع ررر الصررادق مث ،السررال  مرری فأقرئرره أدركترره فررإذا ،جررابر ایرر وسررتدركه عررىل بررن حممررد
 النی مث ،عىل بن حممد التی مث ،موى بن عىل الرضا مث ،جع ر بن موى الكامم مث ،حممد
 األر  ألیر یالهب أمی یمهد باحلق القامئ ابنه مث ،عىل بن احلسن یال ك مث ،حممد بن عىل
یت یوأوالد اییوأوص خل ای جابر ای هنالء ،وملما جورا ملئت كما عدال و قسطا  نمر ،وعترر
 فقرد مرمم واحردا أنكرر أو أنكررهم ومرن ،عصراین فقرد عصراهم ومرن ،أطاعی فقد أطاعهم
ین  اهلل  ررظی ومررم ،بإذنرره إال األر  عررىل تقررع أن السررماء عزوجررل اهلل سرركی مررم ،أنكررر
 (259-258 ش:1363 ،صدوق خیش) .بأهلها دیمت أن األر 

 هموین سوبب بوه که است شده یحتصر آنان معرفی و گانه12 امامان بیان از پس روایت این در
 اضوطراف موجوب کوه این از را زمین و آید فرود اهلش بر که این از را آسمان خداوند گانه12امامان
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 آمودن فورود از و پابرجاسوت قیامت روز تا زمین و آسمان که است روشن کند می حفظ گردد اهلش
 اموام12 ایون از یکوی هپیوسوت صوورت بوه قیاموت روز توا ایون بنوابر اسوت محفووظ کوردن مضطرف و

کی کره این روی بر و است موجود   کند. می زندگی خا
 :؟ص؟اهلل رسول قال .3

 اییوأوصرر خل ررای هررم ،القررامئ آخرررهم و طالررب أیب بررن عررىل أوهلررم عشررر اثنررا یبعررد األمئررة
  (259 )مهو: .كافر هلم واملنكر ،منمن مم املقر ،یبعد أمی عىل اهلل وحج  ،اییوأول

گور که است صورت بدین قیامت روز تا امام12 استمرار بر روایت این داللت  ایون روایوت تعبیور ا
 رو ایون از و نودارد مفهووم عودد شوود مودعی کسی بود ممکن صورت این در عشر اثنا ةاالئم که بود

گور دیگور سوی از ندارد12 از بیش نفی بر داللت  اولهوم عشور اثنوا االئموة کوه بوود ایون روایوت تعبیور ا
 شود نمی گردیده بیان ائمه اخر و اول که این از بگوید کسی که بود ممکن باز القائم خرهما و علی
 یوک هیچ روایت تعبیر اما دارد اخر و اول معینی معدود هر تقدیر هر به که چرا کرد اثبات را چیزی

 ...اخورهم و ...اولهوم اثناعشور بعودی االئموه اسوت صورت این به بلکه نیست شده یاد فروض از
 چورا کنود می شوفاف کام  صورت به را روایت مدلول و است افرین نقش جا این در «بعدی» لمهک
 کوه اسوت ایون روایوات معنوای ایون بنوابر است قیامت روز تا رحلت روز ننستین از پیامبر از بعد که

 شوان آخورین و علوی؟ع؟ اموام شوان اولوین و نفرنود12 آینود می قیاموت روز توا مون از پوس که امامانی
 اموام عنووان بوه اموام12 ایون از یکوی قیاموت روز توا پیوسوته ایون بنوابر اسوت. قوائم؟جع؟ تحضر
  داشت. خواهد حضور

 گیری نتیجه
 وجووود امووامی گانووه12 امامووان ایوون از غیوور و نفرنوود12 امامووان کووه شوود روشوون گذشووت چووه آن از

 آنان از یکی ها ورهد همه در و داشته استمرار قیامت روز تا گانه12 امامان سلسله و داشت ننواهد
گور وجوود ایون با و داشت خواهد حضور  شوده روایوت ضوعیف احادیو  برخوی در چوه آن حسوب بوه ا
 حوائز اوال   آنوان باشوند داشوته وجود مهدیانی حضرت، آن از پس یا و مهدی امام دوره در است
گر ثانیا   و نیستند امامت مقام  زیور آنوان صووممع اموام وجوود بوا باشود تصور قاب  نقشی آنان برای ا
 و شووأن عنوووان هوویچ بووه و کوورد خواهنوود آفرینووی نقووش حضوورت آن اراده و اموور تحووت و امووام پوورچم
 گرفت. نظر در توان نمی آنان برای مستقلی جایگاه
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