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 تدر روايات اهل سن   دوازدهمين خليفۀ پيامبر اسالم امام مهدى

ین عبدالل    ____________________    _______________ 1وحهدوهدى ركنی يزدى_  هیعبدالكر

 چكحده
 حور   21اين نوشتار برپاخۀ احادخثى كه ههه در صحاا    واحان ا اهحن  حيل آيحن  خحه 

كرم اين حق قل را ب ان وىنوشته شاه ا ل    واه   وائاه كه حعا از پياوبر ا  ا الم كيا 
كه  خرين  نان حضرت  ههانيا نقباى حيى ا رائ ن د ازده تن نق ب    رپر ل خواها  وا 

 ( ا ل.اهلل فرجه وهاى)عجن
حه وحى كحه دانتحهياانى وتحهور از   نچه در اين پحو ه  ب تحتر ج حب توجم كيحا ايحن ا حل 

 تن خ  فه را حا خ فاى حاكهان اووى خا عبا ى تطب ق دهيا  لى 21شهار  ناا  نان خوا ته
ن   حق قل ووفق نتاه  كيا. جويى، صال حا ر ش عه را در اين زو يه وع وم وى انا. تأوم
، د ازدهه ن ، ر اخات اهن  يل، جانت يان پياوبر: اوام وهایها کلیدواژه

 خ  فه.
 

ن حعود حشوۀ جانشوخحه حکم عقل و تجرحه هر صاحب مکتب و مصل  اجتمواعی در اند
 ر دنجوال شوآد، وحوکه جراى اصالحات آورده حعد از خوآدش ناى  حاشد، تا جرنامه از خآدش می

 فتد.حنده نخحه دست حآادث نامعلآح آ
ودحعمل حه ا م آنوان حتورت محم  وه خوات   ن حکم عقلی در موورد رسوآالن اههوی خاص 

_____________________  
 _ استادان دانشگاه فردوسی مشهد.1

 27/2/1395 :_ سذحرش 20/11/1395درخافت: 
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ک کوه مو مور احوالد و تجلوحورا دحشترى دارد، زید و اهراح جحت   اموتحد توا قخوغش جوآده حاحن اسوالح 
ل  کتواب آسومانی ادارۀمتکف  مسولمانان  تگر و راهجورخکوه هودا _ اهّلل کوالح اش_ جآامع حاشد، و 

گووردد. اکنووآن احویر و تجحاش تفسوو ن صووحاحهحتوور ن و عامولحتوور اسوت تآسووط عوواهم ال ؤسوو نحوون 
که آخآ ش مییپ کرده ححه ا اءحا خاتم انجخد   ا نههخن حکم عقلِی وا   عمل 

کتاب خوداهافتن ساس  راخجراى   کوه موورد قجوآل و سونت رسوآل اکورح ی جر رجآق حه 
 خی اسووت وخاى تووار را مآ ووآق طوورح شووده مسووجلهحووم، زخن جهووان اسووت نوودارحهمووۀ مسوولم

گذشته اتفا  افتواده، و طجوق روش علموی در پوژوهشخرو که در   د جورخوخی حاخهواى توار دادى 
که عجارت از قرآن مج ن اسناد اتکاحتر مخقد کوه در صوحاحخد و احادحشآد  و  ث نجآى اسوت 
کتوب حود د معتجر نرد اهلحسانم کوه   _عه حث شوخسنت آمده است. حا وجوآد اعتجوار فراوانوی 

وووه آننوووه در سووود  رى از هرگآنوووهحشوووگیدارد، جوووراى پ _  شوووده حچهوووارح و سووونجم تووو ه ۀخاص 
کهوون اهوول سوونت حث از ِصووحاح و مسووانخوودارى از مووذهجی خوواص، حووه نقوول احاد جانووب د 

 م.حکن حسنده می
که حا مقلجی نسجتا  تازه روحانترار خآاننده اچآن در مقاالت علمی،  ى خن است  ارو

ب حق آمت عدل را اتی متعدد در قرآن اقامۀ حکخاحد، حا آنکه آیقتی را جحشآد و دور از تعص 
کالحخن مقال تنها آحدهد، در ا د میخآخراهرمان نو در کرده، احاد  اهّلل تی از  ل آن حث ذخرا نقل 
ر می را  دوازده تن از عترت وى هستند، امجر اکرحیخلفاى جر حق پن شآد هم تا مجرخآو

کمان امآى حکه حه ه  نکخست، و احر آنان قاجل انقجا  نحا عجاسی و نخم وجه حا شمار حا
ِْنَ  ۀ مورد نرر:خآ نَّ ا ْنهَّ َحَ ثَْنا وف یَا َو ا ف ََ ْس ی إف یَثاَق َحنف َذ ا َّ وف

ََ ََ  ْی َوَلَقْد أَ ی َعَش نفخ اَل ا َّ إف
ََ ا َو یُّا ْن  َنقف َوَ کَّ

ل نَّ الصخَ ْهتَّ ََ
َ
ْ  أ َخَ وَلجف نَّ ال ْیتَّ ََ ی...و  ک َْ َوك لف سَّ ََّ ْن بف َْ َوكَوْنتَّ  .(12)ماجده /  ا

گرفووت، و از میل پحاسووراج و خودا از حنووی  ر و سرپرسووت(حووب )امحووان آنووان دوازده نقحوومووان 
گفت: من حا شوماحختحجرانگ  د و زکوات راخوهسوتم اگور نمواز را جور سوا دار م. و خداوند )حه آنان( 
 1د.خاوریمان جخد و حه رسآالن من اخجپرداز

_____________________  
 مکارح شحرازى است.  اهّلل آخ  ترجمۀ  _1
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سههند ( در 241 _164احموود جوون حنجوول ) _1 از  قحووحووه دو طر (406و  389، ص 1)ح خووآد  وَّ
که از عجداهّلل مسرو  نقل می کمان جر ا  کند  ت ن حجن مسعآد تعداد حا امجر یوفوۀ پحخلکه را ام 

گفووت: ححاشووند پرسو اکورح  »دح. اجوون مسوعآد 
 
وو  ود س  ق  سوآل  اهّلله  ه  وور  فقووال:  نا ر  ش  اثنوی ع 

نووی ؤسوراجد  کِعو جواِء ح  م. آن خدحرا( پرسوو جوان امووت اسوالحح)شومار نق   از رسوآل خوودا«لحِة ُنق 
گفت: دوازده تن همانند مهتران حنی  ل.حاسراج حترت 

واد موروزى )ح حُنعو _2 کتوواب خقوی 228م جون حم  هَت  والَه  ( در  هنالبف ن حچنوو (41)ص   حف
نا عخنو می ث  وعحوسوی جوُن حسد: حد  ثنا ُمجاِهوُد جوُن س  ، حود   ، عونحآنا  وعجی  سورو  ٍد عوِن اهش     «م 

جواِء : »رسوآل اهّلل قوال: قوال عن عجداهّلل جن مسعآٍد  ة ُنق  خکوآُن حعودی مون اهخلفواِء ِعود  
 حاشند. جان حترت مآسی میحنان سا از من شمارۀ نقحجانش« مآسی

ووُمرة جوون ُجنوواده ُسووآاجی و اجآات فراوانووی از جوواجر جووخووم خووذ، روادر همووان   فووه ازحُجح  ن س 
که:  نقل می امجریپ یحال »کند  مُر ع 

 
ا األ ور  خلارا  ؤهی حراُل هذ  ش  هوم ِمونحثنی ع  ُکل ُ   «شخُقور   فو   

که همه شه ارجمند و واال میحن همحامر د اح  فوهحهسوتند خل شخشان از قر حاشد تا دوازده تن 
 حاشند.
کتاب  _3 ال مؤه   هخ ََّ ال َّ کوه رسوآل خودا ث نجآى را نقل میخن حدحاَکن  گفوت: کنود 

جاِء ُمآسی» ُة ُنق  عدى ِعد   فاِء ح  ة  اهُخل   نان حعود از مون ماننود تعودادح  حتما  شمار جانش«ؤن   ِعد  
 (14971ث خ، حد89، ص 6)ح عنی داوزده تن[. خحاشند ] جان حترت مآسی میحنق

کتواب األحکواح، حواُب اال 256 _194حخارى )صَیح در  _4  سوتخالف شوماره ( اواخر 
ووُمره نقول موی 7223و  7222 ومعُت اهنجوی از جواجر جون س  ووراکوآُن خ»قووآل: خ کنوود: س   ثنوا عش 

.حأم کلمهیحعد پ« را  که من نش امجر  گفت  که او فرموآد: حاى را  گفت  هوم ِمون»ندح، وهی سدرح   ُکل ُ
که: حرسآل خدا ان سخن ححناجر ا«. شخُقر   و  ر خآاهنود جوآدحوسا از مون[ دوازده تون ام»]ن جآده 

 ش هستند.خشان از قر همه
کتواب 261 _ 206مسلم ) صَیحدر  _5 ووى، در  کوه  آموده 1821شوماره  َهاَوها( حه شرح ن 

ِمعُت اهنجی گفت: س  ُمرة  اِس ماِ وحال»قآل: خ جاجر جن س  ِهوحراُل أمُر اهن  نوااُهم  حا  موا و  ور   ث   عش 
جوال   کلموه آن«. ر  کووه جورا گوواه  گفووت  کووهحدح[، سووكا از سودرح پرسووحم سنهووان جوآد ]نشوونخاى   دح 

گفت:  رسآل خدا گفت. سدرح  هم ِمن قر»چه   «.شخُکل ُ
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کووه رسووآل اهّلل گوور از جوواجر جوون سووُمرة نقوول موویخق دحوودر همووان م خووذ از طر _ 6  کنوود 
م أفهمها. فقلوُت أِلجوی« ف حثنی عشر خلارا  اهی حراُل اؤلسالُح عیحال »گفت:  می کلم   ه   ثم قال 

هم ِمن ُقر»ما قاله فقال:   «.شخکل ُ
ن حووحوه ا امجر اکوورحیوگوور از جواجر جوون سومره، سووخن پخاتی دخودر هموان م خووذ از روا _7 

نحوُن عیحرال هوذا اهودحوال »عجارت نقل شده:  شور  خلاِاهوی  ا  عوحرا  م  کلموه«فو   حثنوی ع  کوه  ،  اى را 
گفووت احنشوون ُهوووم ِموون قووور»جووآد: ن حووودح و سووودرح  یحدر «. شخکل ُ ن متووومآن از حوومسووولم ا صهَه
 1ق نقل شده است.حطر ث تا هفتخاحاد
ههَن  در  _ 8 ا اهووودحوووال » ( آمووده:  275 _ 202داود ) اجووویسَّ وووی حراُل هووذ  کوووآن  خُن قاجمووا  حت 

ور خلاکُم حعل نا عش  هوم ِمون قورحث  کل ُ  ماننود آن حوا تفواوت 4280شوماره  4279)شوماره « ٍش خفو   
 «.قاجما  »حه جاى « را  حعی»

ن در  _ 9 ث خحود آن 2223 ( حاُب ماجاء فی اهخلفاء حه شماره  279 _ 209ِترمذى ) سَّ
ر أمخ»ن عجارت ذکر شده: ححه ا ش  عدى اثنا ع  هم ِمن قرحکآُن ِمن ح  کل ُ  «.ٍش خرا  

کثحووا _10 گرد اجوون ت744 _700ر )حوون  کووه شووا ثحوومح (  وور، محوود   ه، اصووآهی وحووفق ،ه و مفس 
وه دادن حوهخۀ خور آحاست در تفسو وع الهسانیدجاصاحب  کوه در خحود ادشوده، سوا از تآج  ثی 
یح یح وسهههلنحخوووارى و ُمسووولم آموووده و نقووول آن از  صههَه و معنوووی هوووذا » سووود:خنو ، مووویصههَه
وور  خلخاهحوود ، حث، اهجشووارة جآجووآِد اثنووی عش  سووكا «. همحِفوو عووِدُل خُم اهحووق   و حقووخفوو   صوواهحا 
واِهُر أن   ِمونُهُم »د: خوافرا موی وُر حووِه فوی األحاد واهر  ش   هوِدى ُ اهُمج  ن حووعنوی اخ«: حوِذکِره ِث اهوآاردةخواهم 
که حق را جر سا دارنود، و  امجر( است،یفۀ صاه  )حعد از پحث حشارت حه وجآد دوازده خلخحد
کوه از جملوۀن آنان حه عوداهت رفیدر ج کننود، و آشوکار اسوت  کوه در  آنوان توار  مهودى اسوت، 
 دش حشارت داده شده است.ده درحاره او حه وجآحث رسخاحاد

کووه مقجووآل نروور اهوولخووحنوواجر احاد ل  سوونت و جماعووت  ث نقوول شووده از منوواحع دسووت او 
 د:خآ ر حه دست میح  زخکند نتا د میحیگر را ت خکدخحاشد و متمآنش  می

_____________________  
خم، 1 هی، عجداهکر خد حه: عجداهل   .450_  449، ص سنت طجقات راویان احادیث وهدویت از طریق اهل. حنگر

450. 
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کووه در تموواح احاد . انحصووار خلفوواى رسووآل اکوورح اسووالح1  ث مووذکورخوودر دوازده توون 
   شده است.ختصر
 امت منآ  حه خالفت آنان است.حن تا قحددارى خ. ِقآاح و سا2
ت اسالح تا ق3  امت حه خالفت آنان حستگی دارد.حاح قح. عر 
 ت آنان است.خن حه خالفت و والحافتن زندگی مسلمخ. سامان 4
 ش هستند.خ. همۀ آنان از قر5
کووردن آنوان حوه شوومارۀ نقجواى حنویح. تشوج6 کوه خالفوت و امارتشووانحاسووراج ه و هماننود   ل 

کوه خلفوواى پیوون پحوصواب خداونوود جووآد نوه انتخوواب مووردح، اانت  امجرخوواتمیاح آشووکار را دارد 
کووهیج را موردح آن واقوعحووهوم انتصوواجی اسوت نوه حووه انتخواب موردح  ز اسوالح  نووی را ندارنود 

کوه حتآانخافرادى عاهم و عوادل و حلکوه معصوآح را جرگی و  هوادى د ماننود رسوآل خودانوننود 
ی حهوا تخوجنا ن حاشند وهی مت سوفانه حکواح اموآى و عجاسویحرهجر جامعه رو حه ُرشد مسلم

که ذکرش شرح کتب معتجر تار کردند   م.حنیج خی اهل سنت میخآور است و شرح آن را در 
کوه تعوداد دوازده خلخشا  ث آموده، نوه حواخوکوه در احاد فوۀ رسوآل خوداحان ذکر است 

کموان ُاموآى   ( توا موروان41ه )ح خوعاواز م _شمار خلفاى ارحعه منقجق است نه حوا چهوارده حا
ووم )ح  وود جوون مووروان جوون حک  کمووان عجاسووی  37( و نووه حووا 132جوون محم  از اجآاهعجوواس  _توون حا

اح  (.655مستعِصم )ح   تا عجداهّلل سف 
کوه توارحواقع ا سهلننتخَ يت  کوهحودهود ا   اسوالح حوه روشونی نشوان مویختوی   ن اسوت 

کووه یووان مآ ووآق خالفووت پحان و عجاسووخووامو  منصووجی اههووی و معنووآى اسووت،امجر اسووالح را 
کتووواب  کوووه در  گآنوووه  کردنووود، هموووان  وووی    حتووو ه َههها خل الخلبهههاءحکآموووت و سووولقنت تلق 

ثوآن  عاموا  »م: حخوآان آطی میحن سحاهد جالل ود  خاهِخالفوُ  ثال ُُ اهُملوُذکوآُن حع  آطی، ح)سو 1«هو
کتب درسی آموزِش عاهی األزهر آمده: (16توا:  جی هوؤالِء ر عن حتعج وأصد ». حتی در جرخی از 

_____________________  
در رمتوان سوال  توا شوهادت حتورت علوی سی ساهه جوآد )سوال رحلوت پیوامجر [حدود]خالفت  .1

 (، سكا سادشاهی شد.40
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موو
ُ
کوانآا ُملآکوا  ُدنحیاأل هوم  عول »کنود:  موی  خه تصورخو، و درحوارۀ معاو1«نیح  وحون أن   ون ج  ُل م  فهوآ أو 

 (.116و  3/107تا:  )عجداهقادر، جی 2«.هذا ُملکا  
ووی حووا مسووجله مهوم خالفووت احووجوۀ احنت گآنووه جرخوورد و تلق  کوه جووراى حووه دسووتحوون   ن شوود 

گآنووه ظلوم و ححآوردنوش از هو وور خوآددارى نمووی انووتحلوه و خحم  کووه اجون حج   کردنود  چنوان 
وواح جون  ى حج  النی درحووارۀ ظلووم و تعوود  سوق  کووارگراران مشووهور عجووداهملکآسوو  حع   ثقفووی از 

ووی قووال عمووُر جوون عجوود اهعی»سوود: خنو روان موویموو جحووحت  ووٍ  حخ  کوول ُ ُام  ووآ جاجووت   ثِهووا و ِججنوواحر: ه 
لجنوواهم غ  واِح ه  ج  ههن و در  (4/586: 1403ر، حون اث  اجوو1193  ش 2/187: 1415)اجون حجور،  3«.حاهح   سَّ
ووجرا  »آمووده اسووت:  2220ِترِمووذى حووه شووماره  وواُح ص  وول اهحج  ووآا مووا قت  جلوو    4أحص  ووِم  ف    أهووٍ  و اج 

 (.587، ص 4، ح الکاوا) 5«.لحن  أه  قتحعشر
حجت حوق تعواهی در  ت و  رورت جآدنحدر حاب اهم ضيوَت وجوى َلیبه و حجت َدا

  دارد حوه حورى هقحوتعج الن ههة کههال الهدة  و َههام کتواب  اجآجعفر صدو  در حن، شحزم
لحن عجارت: اهخلحا فوۀ حدادن خل خلقوت آدح، از قورار ش ازیدگار پوخوعنوی آفرخقو  حفُ  قجل  اهخ 

ت مآ ووآق حوواجوون ِاخجووار اهم. (30 د حوه: حقووره/خوو)حنگر دهوود ن حووه مالجکووه خجوور موویحخوآد در زموو
هوم ححکو خوداىرا حوفهمانود، ز خالفت و تقدح آن را جور خلقوت موی کوالح خوآد آننوه را ا  م در 

هوی جوراى موا نج ُ گفتوار امواح حن تصودحوحاشود، و ا است جر آننه مهم اسوت مقودح داشوته توا ت  ق 
کوه موی جعفور وت خودا پوخوفرما اسوت  لوق و سوا از خلووق ید: حج  لوق و هموراه خ  ش از خ 

_____________________  
که جی راست .1 خان احن است   آنان شاهانی جراى دنحاى مردح جآدند. کش ترحن تعجحر از حکآمت امو

که خالفت را حه صورت سادشاهی درآورد. .2 کسی است   او نخستحن 

گر هر امتی فرد خجحث و حد  .3 اح را جیاوسحرت خعنی ا خم، جخآد را جیاورد و ما حج  جر آنان در محران  کش یر
 خجاثت جرترى خآاهحم داشت.

وون حوووجا شووحجا  فقوود صوووجره، و فووی اهحوودخث: نهوووی عوون صوووجر ذى روح،   .4 کوول  م  اصوول اهصووجر: اهحوووجا، و 
 ، مادۀ صجر.العرب لسان

کننود حوه صودو جیسوت هورار  .5 کوردن حوه قتول رسوانده شوماره  اح حوه صوورت حوجا و زجورُکش  گر آننه حج   ا
 رسد. ُکشته می
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که حجتح. چآن اگر خل(7: 1380)صدو ،  است ن احواوسوت و مصواه  واقعوی آدم فۀ اههی 
کوه حگ گمراهی قرار می ن نجاشد آنان در معرمحکند در زم داند و احالد می را می رنود در حواهی 

 ست.حشان تماح نخحجت جرا
گفتووه شوود، مالجکووه از سووجب آفوور کووه حووه فسوواد وحنش مآجووآدى زمخافوویون جوور آننووه   نووی 

از  اتی راحآنکوه چنووان خصآصوو دگار متعوال جوویخووکننود، و آفر پووردازد سوؤال مووی رى مویحوور خوآن
کنوود، در آحووآدم  آموووزى و معوورفتش حووه اسووتعداد علوومو م اسووماء حووه او حاز تعلوو 31ه خووراده نفووی 
کورده اسوت حوژگوی او را الحن وحنکه هموخکند، و ا اد میخق ححقا  ی،ح)طجاطجواق خالفوت اههوی 
که جامعۀ انسوانی در زموححد (117 _ 1/116تا:  جی فوۀ حخل گواه از وجوآد چنوان محن هوحهی است 

حاشد و خوآاه  د خاهی حاشد، خآاه حجت ظاهرخکه حجت جر خلق است نجا عاهم و عادهی
کوه خونا وانی در احوالد احکواح فوردی و اجتمواعی، فش را خوظوادر زموان نحجوت ب،  علمواى رح 

 دهند. انجاح می
کجر اکورحیوپ فوۀححوا آنکوه تعوداد دوازده تون خل: كویَ َاضهی عیهاض کوشش َکلخف کوه در  ا

کداح از حات آمده جر هخروا عی صد  نمیم  کمان مد  توی آشوکار اسوت، حواقع نحوکنود و ا حا
کآشش ج رنو  »انود، و حوه مصودا   کورده هآده جراى انقجا  حوا آنوانیجرخی علماى اهل سنت 

وو  وخخو« دارى جوورى و زحمووت مووا مووی خوآد مووی وو  افکنووده شووتن را حووه تکل  عس ُ انوود  ماننوود  ت 
النی در 1امحوقا وی ع سوق  ور ع  ن احتموال دانسووته حرا جهتورنرورش  يهتح الُّهاَ  کوه اجون حج 

ة اهخالفو  فوی االسووالح )ص » ل عنوآانحوذ بهاءلَها خل الخ آطی درحاسوت، و سو فصول فوی مود 
ر، عثمان،ح( آن را چن17 کرده: اجوحکر، ُعم  ، معاو ن ذکر  جون موروان  د، عجوداهملکخویحه، خوعلی 

 د جووونخووویحد جووون حووواهثوووانی عشووور هوووآ اهآه د، هشووواح وخووویحمان، حد، سووولحوووو چهووار فرزنووودش وه
کمی جناعجوداهملک کووه حووا وارخ،  : 1384. )مسووعآدى، و فاسووق جووآد تکووار و ظوواهم و فووردى خم 

 .(2/308: 1356عقوجی، خ  228و  3/225
ا جالل  امجر مشورو  نجاشود( ازیون )کوه توآاهی خلفواى پحود: حنواجر اخوگو آطی میحن سحاهد ام 

_____________________  
 . در  544مذهب، داراى منصب قتاوت در مغورب، ح:   ی ِعحام جن مآسی جن عحام، ماهکیقا  .1

 مراکش.
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جه و اجن خخلفاى ارحعه هستند و حسن و معاو جمله خلفاى رسآل خدا جون  ر و عموریاهی ُ
جوآد.  عوداهت جرخوورداراز که « ظاهر»ن ححاشد، و همنن ان ]عادل[ میخان اموحر در محعجداهعی

کوه  فوه دو تون حواقی مویحوهوی توا دوازده خل هودى»کوی از آنوان خمانود،  کوه از آل« م   تیوج اسوت 
د  (.18تا:  آطی، جیح)سحاشد.  می حترت محم 

که خفرما خآانندگان مالحره می کتابند   هواى متعودد در دانشمندى معروف، صاحب 
و  مویخعلآح قرآنی و حود را  امجر اکورح اسوالحیوفوه پحخآاهود دوازده تون خل ث، چگآنوه حوا تکل 

کند، وهی حاز هم  کسر دارد. کخدرست   تن 

 خلحفۀ پيامجر اسالم دوازده ۀشحعه و اهل ُسّنت دربار ۀمقايسۀ عقحد
کووه در هندوحواز م ا جامعووۀ مروواهر اهعلووآح جووآده، حسوتان رجووان دانشوومندان اهوول سوونت 

ن  شَح ( است. وى در 1346  احمد سهانفورى )ح حش  حهذل الهجههوىداود حه نواح  یاج سَّ
هن  ابه  الحوم، حعود از نقول حود1ىاوى يی حاخ سَّ کتواب اهم  کوه  ث،خ، در احتوداى  شورحی دارد 

ه خکردنود. اثناعشور دایون اجمه اختالف پحن ایتعحشآد: مردح در  اش ترجمه و نقل می خالصه
گفتنوود آن اجمووه از طوورف خداونوود سووجحان، معصووآح و منصووآص هسووتند. سووا از  از روافو  

، حعود فرزندش حسون است، حعد طاهب ن آنها علی جن اجیحنخست رسآل خدا
عه حاماموان شو کخوحوه  کخ ، سكانح، حعد فرزندش علی جن اهحسنحجرادرش حس
ود»جورد توا امواح دوازدهوم:  را نواح موی هودى ُ  محم  ور جون اهحسون اهم  جووت آن حو درحوارۀ ن ،«اهمنتر 

کووه او در سوورداجیحعحد: شووخووگو حتوورت مووی کردنوود  گمووان  ا(  ان  ن را )سووامر  م  کووه در نووار ُسوور  
ا حوه خودانود،  نمی _ و تعاهی سجحانه _هست سنهان شده. علت سنهان شدنش را جر خداوند 

ن را حعود از آنکوه از حتوا زمو شوآد مویامت ظواهر حش از قیحاشد و پ ترس از دشمنانش میسجب 
کا( و عدل کند. ُجور و ظلم ُپر و انجاشته شده، از ِقسط )دادن حق  هر   ُپر 

ا  گفته نماند آننه درحوارۀ اختفواى حتورت در نوار و سورداب سوامر  کوه مسوکن آنوان  _نا

_____________________  
جنن ابجی. 1 خوا جون خححوی اهکانودهلآى، داراهکتوب اهعلمحوه، داود بذل الهجهود فی حجّل سن ود زکر ، تعلحوق محم 

 .188، ص 17جیروت، ص
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اموه ست، و اگر احتوداى سنهوان شودن از آنجوا جوآده، ادحعه نحل شحد اصخد از عقاخگو می _ جآده
 حاشد. عه نمیحد شخست و جرء عقاح  نحنا  صححقخاب ددر سر جتحن

هواى آنوان اسوت  یحگوو اوهخواالت و حون خحوو ا»دهود:  ن ادامۀ سخن مویح  احمد چنحش
 ران مالقواتشحو حعتوی از سوف هجوت ُصوغرى جوآدحسنهوان شودنش ن یکنند احتدا گمان می که
که ممکن نحکردند، سكا ن می ُکجرى شروق شد   ند.حکسی او را ججست حجت 

گفته اى اسوت  فوهحن دوازده خلحو: مراد از ااند وهی اهل سنت و جماعت، حعتی از آنان 
ا شآکت و قدرت اسوالح در زموان آنوان افوراخند خآاه عادل حاشند خایج اپییکه پ ش خا ظاهم، ام 
در پووی  رفتنی اسوت(. وهوی حعتوی از اهول سونت توآاهی و پویح)سوا حکآمتشوان سوذ احودخ موی
کسوانی هسوتند  نود: ُموراد از خلفواى دوازدهخگو امجر را شر  ندانسته موییلفاى پخ جآدن گانوه 
کننود، و آخور آنوان امواح مهودىحرت و روش خلفواى راشودحس که جر اسوت، و در  ن عمول 
 انیوج (18 _ 16)ص  َها خل الخلبهاءآطی در حن مقلوب را سوحول احن حق است. تفصحمن ا نرر

 .«کرده است
 

که آ حه ذهن مین سؤال حان اخدر سا که دوازدهخعۀ اثنی عشرحدۀ شحا عقخرسد  اماح  ه 
حترت  را خلفاى جر حق آن امجر اکرحیمعصآح و منصآص و ناح جرده شده تآسط پ

کهختر است،  دهختر و سسند داند، از نرر عقل و وجدان درست می علماى اهل  ا دوازده تن 
کنند سنت حا زحمت و تعس ُ  می کمانی  شآند و مججور می خآاهند آنان را درست  حا

از هاى جی ر ناح ججرنده داورى را حه وجدانحظاهم و جاجر را ن ب واگذاشته،  حق تعاهی  تعص 
که احینما رى را جراى همه مسجلت میحسذ قتحطلجی و حق ۀ حقحروح کالح خداست: حم  ن 

 
َخَ
قفخ إف ََ  َيَهاَذا َحْ َد اْل

قخَّ ََ نَّ اْل کَّ حخَّ نَّ ا َّ َ  کَّ وَن  الَيَذلف يَّ ََ ْص ََّ ی  نخَ
َ
 (.32آنا / ح) ضخَ لَّ َيأ

 منابع
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  .1426 روت،یج
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