
 
 
 
 
 
 

  1عدالت مهدوی و ادیان
 نصرت اهللا آیتی 

                                              
نامه نویسنده است که باعنوان دین در عصر ظهور برای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در                   نوشتار حاضر قسمتی از پایان    .  1

 .مقطع کارشناسی ارشد به رشتۀ تحریر در آمده است
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 اشاره
بـا اهـل کتـاب چگونـه اسـت؟          ) عج(برخوردهای آغازین امام مهدی   

عادالنه و همراه با رأفت و مـدارا یـا سـهمگین و همـراه خشـونت؟ در                  
آمیـز بـودن رفتـار امـام          بر مسـالمت  ، ؟؟؟    قسمت نخست نوشتارحاضر  

 . ذکر شده استبا اهل کتاب) عج(مهدی
از اهل کتاب ـ که متعصبانه حـق   شماری  قرآن تنها ،بر اساس این

) عـج (کنند ـ در جریان فتح دنیا به دست سپاه امـام مهـدی    را انکار می
را در پـیش    فـالح   کشته خواهند شد و اکثریـت آنـان راه رسـتگاری و             

 روایاتی پرداخته شده است کـه       ی به بررس  ،خواهند گرفت و در پایان    
بـا اهـل کتـاب سـخن بـه میـان        ) عـج (برخوردهای سـپاه امـام مهـدی      از  

تنها تعارضی  نهآنها  این است که ،روایات  نتیجه کنکاش در .ندا  هآورد
 .کنند  بلکه آن را تأیید نیز می،با مدعای فوق ندارند

 
 مقدمه

بـا  ) عـج (بار سـپاه امـام مهـدی         اندیشه خرافی برخوردهای تند و خشونت      ،از دیرباز 
های عصر ظهور در اذهان بسیاری نفوذ کـرده اسـت و گـاه ایـن تصـور بـه دور از                     انسان

رغبتـی و   های نادان را به مـرز بـی       انسان ،واقعیت و تصویر تاریک از عصر پرفروغ ظهور       
براسـاس ایـن دیـدگاه، وقتـی        . احیاناً تنفر از درک آن روزگار پرشـکوه کشـانده اسـت           

عیان چنـین باشـد، غیرمسـلمانان جـای خـود           با مسـلمانان و شـی     ) عج(برخورد امام مهدی  
 ،هـای اخالقـی  ها و آرمـان فرورفتن در منجالب فساد و تباهی و دوری از فضیلت . دارند

غیرمسلمانان را سزاوار برخوردی سهمگین و انتقامی سخت کرده اسـت و سـپاه مهـدی                
 .مور گرفتن این انتقام استأاز سوی خداوند متعال م) عج(موعود 
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ای سخنی جز این دارد و واقعیت را بـه گونـه          ) ع(هنگی پیشوایان دینی    اما میراث فر  
 ؛هـا اسـت   نه مهدی مسلمانان که مهدی همه امت      ) عج(مهدی  . دیگر ترسیم کرده است   

 و عـدالت او نـه مخصـوص مسـلمانان کـه بـرای همگـان                 1.»االممالسالم علی مهدی  «
 السالم علیـکَ  « :هی است  ال او مظهر رحمت واسعۀ   . 2»یسع عدله البروالفاجر  « :است

ت کل  عَسِرحمتی وُ  . و رحمت الهی همگان را فراگرفته است       3»ۀعَاسِ الوَ ۀحمها الرَ ای
 :خرمـی روزگـاران   و   5»االنـام علـی ربیـع   السـالم   « : او بهـار مردمـان اسـت       .4شی

 .کندطراوتش را به همگان هدیه میو  ی خرم، و چونان بهار6»االیام ۀونضر«
تـوان   ارتباط با معتقدان دیگر ادیان الهی در ابعاد مختلـف مـی        از عدالت مهدوی در   

 عـدالت  ،)...گیـری و تبیین، دادن فرصت فکر و تصمیم     (عدالت در دعوت    . سخن گفت 
) عـج (از ابعاد مختلف برخوردهـای عادالنـه امـام مهـدی            ... قضایی، عدالت اقتصادی و   

نزول . شوداحسان وارد میه گاه از مرز عدالت خارج شده و به حوزه  هاجواست و این م   
 از آسمان و شرکت دادن او در تشکیل حکومت عدل جهـانی و نیـز سـپردن                  عیسی

تـرین  نقش محوری به ایشـان در کشـتن دجـال و سـفیانی ـ بـه عنـوان دو جبهـه از مهـم         
گرفتن احساس    شکل ،ـ و در نتیجه   ) عج(های مخالف حکومت جهانی امام مهدی        جبهه

نسبت به این حرکت جهانی در میان اهـل کتـاب، از اقـدامات    مشارکت و بلکه مالکیت     
 .خواهد بود) عج( امام مهدی ۀمحسنان

 تنها بـه ایـن سـؤال        ،کتاب ما از میان ابعاد مختلف عدالت مهدوی در مواجهه با اهل          
پاسخ خواهیم داد که آیا آن حضرت در آغاز حرکـت جهـانی خـویش بـا اهـل کتـاب              

کـه   فت و رحمت خواهد داشت و یـا ایـن         أ و همراه با ر    آمیزبرخوردی عادالنه، مسالمت  
کننـد و  یید میأبسیاری از آنان را از دم شمشیر خواهد گذراند؟ قراین کدام دیدگاه را ت        

 توان تایید کرد؟از روایات مربوط کدام نظریه را می
 .ال فوق استؤنوشتار حاضر پاسخی کوتاه به س

ترین حد ممکن خواهـد  ، جنگ و خشونت در کم قتلۀ امام از حرب   ۀ استفاد ،به اعتقاد ما  
آن هـم  . بود و درصد بسیار اندکی از اهل کتاب در رویارویی با امام، به قتل خواهنـد رسـید            

این دیدگاه .  خود دست برنداشته و حق آشکار را انکار کنند      داهل کتابی که از لجاجت و عنا      
 :ز جملهیید و تقویت کرد اأتوان به وسیله قراین متعددی ترا می

 
 )عج(ها در برابر امام مهدی نرمش دولت: مؤید اول. 1

                                              
 ).عج(زیارۀ المهدیمصباح کفعمی، .  1
 .90، ص 27عالمه مجلسی، بحاراالنوار، ج .  2
 .مفاتیح الجنان، زیارت آل یس.  3
 .156اعراف، .  4
 .الجنان،زیارت آل یس مفاتیح.  5
 .همان.  6



 

عد
ان 

ادی
 و 

وی
مهد

ت 
ال

 

248 

براساس موازین فقهی و اسالمی پـیش از لشکرکشـی و           ) عج( امام مهدی    ،گمانبی
آغاز جهاد، اهل کتاب را به اسالم خوانـده و اهـداف خـود از جهـاد را بـه آنـان اعـالم                        

رسـاندن ایـن    . ... ، عدالت آن اهداف عبارتند از گسترش توحید، معنویت      . خواهد فرمود 
رسانی و ارتباطات امری    آوری موجود در امر اطالع    پیام به گوش جهانیان، با توجه به فن       

 ایـن پیـام آسـمانی در دل         ،با رسیدن پیام حضرت به گـوش جهانیـان        . ساده خواهد بود  
 معنویـت و عـدالت و       ۀهای تشن تاباند و انسان  یوس نور امیدی می   أهای خسته و م   انسان

دارد و در درون کشـورهای      سته از پوچی و ظلم و فساد را به جنبش و تحرک وا مـی              خ
های زیادی خود به خود و به صـورت خودجـوش            ها و جماعت  مسیحی و یهودی گروه   

هاسـت آمـاده    شکل گرفته و خود را برای کمک به امام که در حال حرکت به سـوی آن                
 :فرماید میامام صادق. کنندمی

 ۀم خرج من هذاالمر من کان یری انه من اهله و دخل فیه شبه عبد              اذا خرج القائ  
  1الشمس والقمر

و . شودرفت اهل این امر باشد از آن خارج می        قیام کند، کسی که گمان می     ) عج(چون قائم   
 .پیوندندپرستان هستند به آن میدر مقابل، افرادی که مانند خورشید و ماه

ی بـه قرینـه صـدر       لآمده، و » پرستانرشید و ماه  مثل خو «گرچه در این روایت تعبیر      
رفت و این   توقع نمی ) عج(ها پیوستن به امام مهدی      روایت منظور کسانی است که از آن      
چنین بسیاری از اهل کتاب امروز جهان، بـه           هم. شودتعبیر شامل تمامی غیرمسلمانان می    

 و خورشیدپرسـتان    اسم، اهل کتابنـد و از نظـر عمـل و اعتقـادات و اخالقیـات بـه مـاه                   
هـای  ها، حکومـت  ها و جماعت  با شکل گرفتن این گروه    «به هر حال    . شباهت نیستند  بی

 نـاگزیر از نـرمش و اقـدام         ،این مناطق هرچند هم که مصمم بر مقاومت و جنگ باشـند           
آمیز خواهند بود؛ چرا که حاکم در چنین شـرایطی ماننـد شـخص غیرمسـلحی                مسالمت

یابند که آینده جهـان     های کافر درمی  و تدریجاً دولت  . یی ندارد است که هیچ توان و نیرو     
خواهد بود و این حقیقتی است که گریـزی از آن نیسـت یـا               ) عج(در دست امام مهدی     

-چون دولت بزرگی خواهد بود که جبهـه        هم) عج(کم حکومت امام مهدی      که دست این
هترین روش، نزدیک شدن به     بنابراین ب . گیری و رویارویی با او بسیار مشکل خواهد بود        

 2.»او و داشتن برخوردی محترمانه است
تـرین سـطح     جنگ و کشتار به پـایین      ،ها، به یقین  با وجود چنین نرمشی از سوی دولت      

 .ممکن خواهد رسید
                                              

 .450محمد بن ابراهیم النعمانی، غیبت نعمانی، ص .  1
 .378محمدصدر، تاریخ ما بعدالظهور، ص .  2
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 به وسیله رعب) عج(یاری شدن امام مهدی : مؤید دوم. 2

با ایجاد رعـب از     ) عج(ی  در روایات فراوانی به این نکته اشاره شده است که امام مهد           
 :اندبرخی از آن روایات به این شرح) منصور بالرعب(. شودسوی خداوند یاری می

 :امام باقر ) الف
 . شهر امامه و خلفه و عن یمینه و عن شمالهۀالرعب یسیر مسیر... 
 1.کندرعب به فاصله یک ماه پیشاپیش او، پشت سر او و از راست و چپ او حرکت می... 

 :امام باقر) ب
یسیرالرعب امامه شهراً و خلفـه شـهراً امـدّه اهللا بخمـس االف مـن المالئکـۀ                  ... 

 2مسومین
. کنـد رعب به فاصله یک ماه پیشاپیش او و به فاصله یـک مـاه پشـت سـر او حرکـت مـی                      

 .کنددار کمک میخداوند او را با پنج هزار فرشته نشانه
و بـه حـداقل     ) عـج (الفان امام مهدی    اثر آشکار این رعب و هراس تضعیف روحیه مخ        

 . به حداقل رسیدن درگیری و تلفات خواهد بود،ها و در نتیجهرسیدن مقاومت آن
 
 با اهل کتاب) عج(آمیز امام مهدی رفتار مسالمت: ـ مؤید سوم3

بـا اهـل کتـاب گـواهی        ) عـج (آمیز بودن رفتار امام مهـدی       روایات فراوانی به مسالمت   
 :رسد تذکر دو نکته مفید به نظر می،هادن آن آور پیش از .دهد می

 نکته اول
داللـت  ) عـج (سید محمد صدر پس از آوردن برخی از روایاتی که بر قتل مخالفان امام   

 :گوید کند میمی
ممکن است این سؤال در ذهن خطور کند که ظاهر روایات یادشده این است کـه قتـل            

به راستی دلیـل ایـن مسـئله        . گیرددربرنمیزیاد مخصوص مسلمانان بوده و غیرمسلمانان را        
دانیم که کافر و مشـرک از حـق دورتـر و نسـبت بـه قتـل از مسـلمان                     که می چیست؟ با آن  

 منحرف سزاوارترند؟
 :ال دو پاسخ متفاوت بدهیمؤتوانیم به این سما می
 کنیم؛ زیـرا  ما داللت این روایات بر اختصاص کثرت قتل به مسلمانان را انکار می            ) الف

                                              
 .337محمد بن ابراهیم النعمانی، غیبت نعمانی، ص .  1
 .251، ص 5یث االمام المهدی، ج علی کورانی، معجم احاد.  2
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 :انداین روایات دو دسته
ای نسبت بـه اختصـاص بـه مسـلمانان در           اند و هیچ اشاره    روایاتی که مطلق   ،دسته اول 

: مانند این روایـات   . شودها عام است و شامل همه مردم می       ها وجود ندارد، بلکه ظاهر آن      آن
یـزال یقتـل اعـداء اهللا       فـال   «،  »...ما هو االالسیف  «،  »...الیستتیب احداً «،  »...القائم یسیر بالقتل  «

 .ها و امثال این»حتی یرضی اهللا عزوجل
، قـریش : ماننـد . ها نام بـرده شـده اسـت    ها از برخی گروه    اخباری که در آن    ،دسته دوم 

 بتریـه طبـق فـرض،       ،هـا از ایـن گـروه    .  قبیله از عرب   70،  فارس،  عرب،  اهل سواد  1،بتریه
ها عناوینی هستند غیردینی که در      ها این اند و مستحق قتل، ولی نسبت به دیگر گروه        منحرف

هـای متفـاوت ـ بـه     ها مسلمان ـ با مذاهب متفاوت ـ و غیر مسلمان ـ با دین   هر کدام از آن
ها در برخی از اخبار به معنای عدم شمول         آمدن اسامی این گروه   . شوندهایی یافت می  نسبت

؛ با مردم به انـدازه      علی قدر عقولهم  م الناس   کلّ«ها نیست؛ زیرا قانون     قتل نسبت به دیگر گروه    
هایی که مشمول   باعث شده است که پیشوایان اسالمی اسامی همه گروه،»عقلشان سخن بگو

اند را بیان نکنند؛ زیرا سطح فکری و فرهنگـی مـردم عصـر صـدور ایـن روایـات               حکم قتل 
 .ظرفیت فراگیری آن را نداشته است

بپذیریم که ظاهر روایات این است که کثرت قتل ما اگر از پاسخ اول کوتاه بیاییم و    : ب
توانـد مطـابق بـا      بلکـه مـی   . مخصوص مسلمانان است، این، امر بعید و دور از ذهنی نیست          

تر اشاره کـردیم کـه تسـلط        های کلی الهی باشد؛ زیرا ما پیش      قواعد عمومی اسالمی و برنامه    
امه ویژه و مخصوصـی دارد و       بر غیرمسلمانان و کشورهای غیر اسالمی برن      ) عج(امام مهدی   

آن برنامـه مخصـوص،     .  آینـده خـواهیم آورد     کننـد در  ییـد مـی   أما روایاتی که این معنی را ت      
کـه مسـلمانان و کشـورهای       چنـان   هـم . آمیـز دارد  تر آن جنبه مسالمت     تسلطی است که بیش   

شد و روایـات    باها می ای ویژه به خود را دارند که آن برنامه، کثرت قتل آن           اسالمی نیز برنامه  
این کثـرت قتـل بـه منظـور تسـلط نیسـت؛ بـه خـاطر               . یادشده بر این مطلب داللت داشتند     

 2.» استسازی جامعه از عناصر سوء پاک
با مسـلمانان و    ) عج(در ادامه، سید محمد صدر علل مختلفی را برای تفاوت رفتار امام             

 : کهترین آن دالیل این استیکی از مهم. شماردغیرمسلمانان بر می
دلیل و حجت حقانیت دین اسالم برای مسلمانان در محدوده وسیعی آشکار و واضـح               

                                              
) 1402، دارالمعرفـۀ : بیـروت  (1، الملـل والنحـل، ج   )شهرسـتانی (محمد بن عبـدالکریم  : ک.ر. بتریه پیروان کثیرالنوای ابتر هستند.  1

 .161ص
 .97محمدصدر، تاریخ ما بعدالظهور، ص .  2
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به خالف غیرمسلمانان که چنین وضوحی برای همه و در سطح واحدی فراهم نشـده               . است
های ایمـان   کند که مسلمانان از باالترین رتبه     وجود این ویژگی در مسلمانان، اقتضا می      . است

ای باشـند کـه خـود آن را طـرح            و بهترین نمونه و الگوی نظریـه       و اخالص برخودار باشند   
زودی یا در دراز مدت در امر رهبری و نیز اجرای             گونه نباشند، به    مسلمانانی که این  . اندکرده

کنند و این بـا هـدف       تئوری عدالت کامل، در سرزمین خود و سراسر گیتی اخالل ایجاد می           
 1.منافات دارد) عج(بلند امام 
 دومته کن

هـایی چـون     واژه اهل کتاب به کار نرفته است، ولی از سـرزمین           ،گرچه در این روایات   
نـد، شـیوه    ا  تر مردمان مغـرب زمـین اهـل کتـاب          جا که بیش  روم نام برده شده است و از آن       

 . امام با اهل کتاب خواهد بودۀبا مغرب زمین همان شیو) عج(رویارویی امام 
بـا اهـل   ) عـج (آمیز بودن رفتار امام مهـدی    بر مسالمت  برخی از روایاتی که      ،به هرحال 
 :کنند به قرار ذیل استکتاب داللت می

 :فرماید میامام علی) الف
ثم یسیر و من معه من المسلمین الیمرون علی حصن ببلد الـروم اال قـالوا علیـه                  
الاله االاهللا فتتساقط حیطانه ثم ینزل من القسطنطنیۀ فیکبـرون تکبیـرات فینشـف              

یجها و یسقط سورها ثم یسیر الی رومیۀ فاذا نزل علیـه کبرالمسـلمون ثـالث                خل
 2.تکبیرات فتکون کالرملۀ علی نشز

کـه بـا    ورند؛ مگر این  خدر کشور روم به دژی برنمی     . کنندسپس او و همراهانش حرکت می     
آیند میفرود  ) استامبول(سپس در قسطنطنیه    . ریزدگفتن ذکر الاله اله اهللا دیوارهایش فرو می       

هـا سـپس بـه      آن. ریـزد خشکد و حصارهایش فرو می    اش می و با گفتن چند تکبیر رودخانه     
 .شودجا چون شنزاری بر بلندی میکنند و با گفتن سه تکبیر، آنسمت رومیه حرکت می

 :امام باقر ) ب
ا و یبعث جنداً الی القسطنطنیۀ فاذا بلغوا الخلیج کتبوا علی اقدامهم شیئاً و مشو             ... 

علی الماء فاذا نظر الهیم الروم یمشون علی الماء قالوا هوالء اصحابه یمشون علی           
 3.الماء فکیف هو؟ فعند ذلک یفتحون لهم ابواب المدینه فیحکمون فیها ما یشائون

چون به رودخانه رسیدند، بر     . داردسپاهی را به سوی قسطنطنیه گسیل می      ) عج(و مهدی   ... 
 ،چـون رومیـان ایـن صـحنه را مشـاهده کردنـد            . روندآب راه می  پایشان چیزی نوشته و بر      

ـ چگونـه خواهـد   ) عج(روند، پس خود او ـ امام مهدی  گویند اصحاب او بر آب راه می می
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گشایند و سپاه امام وارد شهر شده و هـر چـه     درهای شهر را بر آنان می      ،بود؟ در این هنگام   
 .دهداراده کند انجام می

 :امام علی) ج
و یسیر المهدی حتی ینزل بیت المقدس و تنقل الیه الخزائن و تدخل العرب و               ... 

 1العجم و اهل الحرب و الروم و غیرهم فی طاعته من غیر قتال
شـود  تمام خزاین نزد او برده می     . آیدالمقدس فرود می  حرکت کرده در بیت   ) عج(مهدی  ... 

درگیـری اطاعـت او را گـردن        جنـگ و    جویان، رومیان و دیگـران بـی       و عرب، عجم، ستیزه   
 .نهند می

توان با روایـات دیگـری نیـز    آمیز با اهل کتاب ـ را می این مضمون ـ برخورد مسالمت 
 :یید کرد از جملهأت

 : فرمودامام علی
ـ      ) عج(فیسیر المهدی   ...   اال االمـن و االمـان   ۀبمن معه الیحـدث فـی بلـد حادث

 2.والبشری
در هیچ شهری جز امن و دادن امان و بشارت         . کنندسپس مهدی و همراهانش حرکت می     ... 

 .دهداتفاقی رخ نمی
 
 مدت زمان فتح دنیا: ـ مؤید چهارم4

بـا اهـل کتـاب    ) عـج ( رویارویی امـام  ۀتوان از آن به مسئل   ای که می  چهارمین زاویه 
از حربـه قتـل باشـد،    ) عـج (ای بر استفاده حداقل امام مهـدی  تواند قرینه نگریست و می  

برخی از روایـات ایـن موضـوع        . برای فتح دنیاست  ) عج(دت جنگ و نبرد امام      مسئله م 
 :بدین قرارند

 عرض کردم آیا شما صاحب این امـر         گوید به امام حسین     عیسی الخشاب می  : الف
 :هستید؟ حضرت فرمودند

ال ولکن صاحب االمر الطرید الشرید الموتور بابیه المکنی بعمه یضع سـیفه علـی              
  3شهرعاتقه ثمانیۀ ا

خـواهی  ای است که کسی برای پدرش خـون       خیر، ولی صاحب این امر طردشده رانده شده       
 .گذاردنکرده، او هم کنیه عموی خود است و شمشیر را هشت ماه بر دوش می

 :امام باقر ) ب
 ...و یضع السیف علی عاتقه ثمانیۀ اشهر یقتل هرجا... 
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 1...کشدگذارد و بسیار میشمشیر را برهنه کرده، هشت ماه بر دوش می... 
را به هر میزان که بدانیم، براساس روایـات یادشـده   ) عج(ما مدت حکومت امام مهدی      

هشت ماه آن که قاعدتاً هشت ماه آغازین ظهور است، مدت زمانی است که امام با مخالفـان                 
یت کرد توان این احتمال را تقوبا توجه به دو نکته می. خود به جنگ و نبرد خواهد پرداخت

با غیرمسلمانان بسیار انـدک خواهـد بـود و آنـان در برابـر امـام                 ) عج(های امام   که درگیری 
های آنـان را فـتح خواهـد     سرزمین،ترین درگیری مقاومت چندانی نخواهند کرد و امام با کم    

 .نمود
ماننـد   ،هـا اشـاره شـده اسـت       ها به نبرد امام با دیگر گروه       روایاتی که در آن    :نکته اول 

برخـی از   ... . رگیری با قریش، بنی شیبه، اهل بصره، اعراب و سفیانی در نقـاط مختلـف و               د
 :این روایات از این قرارند

 :امام باقر : الف
اذا بلغ السفیانی ان القائم قد توجه من ناحیۀ الکوفـۀ یتجـرد بخیلـه حتـی یلقـی            

صـحابه اکتـافهم    فیقتتلون یومهم ذلک حتی ان اهللا تعالی یمـنح القـائم وا           ... القائم
 2... .فیقتلونهم حتی یفنوهم

از جانب کوفه به سوی او رهسـپار شـده اسـت او            ) عج(شودکه قائم   چون سفیانی مطلع می   
پس آن روز با  ... شودرو می  هروب) عج(که با قائم    کند تا این  نیز همراه با سوارانش حرکت می     

کـه  کند تـا ایـن   ها مسلط می   آن و یارانش را بر   ) عج(سپس خداوند قائم    . جنگندیکدیگر می 
 .برندها را کشته و از بین میآن

 :امام صادق : ب
من آل محمد صـلوات اهللا علیـه اقـام خمسـمأۀ مـن قـریش                ) عج(اذا قام القائم    

فضرب اعناقهم ثم اقام خمسمأۀ فضرب اعناقهم ثم خمسمأۀ اخری حتـی یفعـل              
 3.عم منهم و من موالیهمن: و یبلغ عدد هوالء هذا؟ قال: قلت. ذلک ستّ مرات

سـپس پانصـد نفـر      . زندیام کرد پانصد نفر از قریش را گردن می        ) عج(چون قائم آل محمد     
راوی . کندزند و سپس پانصد نفر دیگر را و این کار را شش بار تکرار می              دیگر را گردن می   

 .انها و از دوستانش عرض کردم قریش این مقدار هستند؟ فرمود؟ آری از آن: گویدمی
با دشمنان به منظـور     ) عج(های امام مهدی  ها و درگیری  هایی است از جنگ   ها نمونه این

 .پاک کردن دنیا از وجودشان
  اندک بودن مدت زمان هشت ماه برای فتح کل دنیا؛:نکته دوم

هـای  های حضرت بـا گـروه     ها و درگیری   یعنی جنگ  ،با پیوست کردن این دو نکته     
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سو و اندک بودن مدت زمانی که حضرت طی آن بر تمـام             یکگوناگون در خاورمیانه از     
با اهل  ) عج(های امام   توان این احتمال را تقویت کرد که درگیری       ، می شوددنیا مسلط می  

 ،های حضرت در خاورمیانـه ها بسیار اندک خواهد بود؛ چرا که جنگ کتاب و دیگر ملت   
بنـابراین اگـر فـتح    . اهـد داد ای از هشت ماه را به خود اختصاص خو       بخش عمده  طبیعتاً

مغرب زمین و دیگر نقاط دنیا نیز همراه با جنگ و درگیری و قتل و کشتار باشـد، فـتح                    
العـاده منـاطق    دنیا در هشت ماه امری بعید خواهد بود؛ به ویژه با توجه به وسعت فـوق               

 .مسکونی کره زمین
وجـود دارد کـه     نکته قابل توجهی که مؤید مدعای ماست، این است که ایـن احتمـال               

زمان فتح و تسلط بر دنیا نباشد، بلکه مدت زمانی باشد که امام دنیا                مدت ،هشت ماه یاد شده   
کـل دنیـا را فـتح       نخسـت    به این معنـی کـه امـام          ؛کندرا از شر دشمنان و منحرفان پاک می       

 ضربه  های معاند و منحرفی نیز هستند که به دنبال        طبیعتا پس از فتح دنیا انسان     . خواهند کرد 
هـای حضـرت باشـند و امـام         و مخالفت بـا اهـداف و آرمـان        ) عج(زدن به نظام امام مهدی      

سید محمد صدر معتقد اسـت هشـت مـاه          . ای جز درگیری با این گروه نخواهد داشت        چاره
-دنیا را فتح مـی    ) عج( بلکه مدت زمانی است که اوالً امام         ؛یادشده تنها زمان فتح دنیا نیست     

 1.ندکا را از لوث وجود معاندان و منحرفان پاک می دنیکند و ثانیاً
تر از هشت ماه اتفاق خواهـد افتـاد و           فتح دنیا در مدتی بسیار کم      ،براساس این احتمال  

 ،در نتیجه. مدت زمان فتح مغرب زمین ـ سرزمین اهل کتاب ـ بسیار بسیار اندک خواهد بود  
 .ترین میزان خود خواهد بودقتل و درگیری به کم

 
 ها و مرگ فراگیرجنگ: ـ مؤید پنجم 5

آمیـز و بـه دور از جنـگ و    توان بـر مـدعای برخـورد مسـالمت       قرینه پنجمی را نیز می    
آن قرینه این اسـت کـه براسـاس تعـداد           . با اهل کتاب اقامه کرد    ) عج(ریزی امام مهدی   خون
یه ای بـر بشـریت سـا    قتل و مرگ بـه شـکل گسـترده   ،گیری از روایات، پیش از ظهور      چشم

هـا و حـوادث طبیعـی از میـان     ها بر اثـر جنـگ  خواهد افکند و درصد بسیار باالیی از انسان      
تردید وجود این دو عامل به ویژه عامـل اول ـ جنـگ و درگیـری ـ تـوان       بی. خواهند رفت

نظــامی و دفــاعی بشــریت را بــه شــدت کــاهش خواهــد داد و کشــورها را از نظــر نظــامی 
های کشتار جمعی    بشریتی که امروزه به مرگبارترین سالح      ،قینبه ی . پذیر خواهد نمود   آسیب

مجهز است و برخی از نیروی اتمی در اختیارش برای متالشی کردن کل کره زمـین کفایـت                  
                                              

 .410 محمدصدر، تاریخ مابعدالظهور، ص.  1
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 از توان نظامی خود تا حد ممکـن اسـتفاده خواهـد             ،در صورت وقوع جنگی فراگیر     ،کند می
 نیروهای متخاصـم و نیـز       ،کرد و بسیار طبیعی خواهد بود که در صورت وقوع چنین جنگی           

این جمله معروف کـه اگـر جنـگ         . ها به شکل وسیعی از میان برود       توان نظامی و دفاعی آن    
اهد بود، به همین    جهانی سومی وجود داشته باشد جنگ جهانی چهارم با سنگ و چوب خو            

 .واقعیت اشاره دارد
با رخ دادن چنین جنگی و فرسایش توان نظامی کشورهای متخاصم، مقاومت در برابـر               

تـرین جنـگ و     ترین حد خود خواهد رسید و سپاه امـام بـا کـم            به کم ) عج(سپاه امام مهدی  
 .درگیری دنیا را فتح خواهد نمود

مسائلی است که در روایات فراوانی بـه         ، پیش از ظهور   ،البته اصل وجود جنگ و مرگ     
ها در چند روایـت اشـاره شـده          تن ،آن اشاره شده است، ولی به گستردگی و فراگیر بودن آن          

 ،تردیدبی.  اتفاق خواهد افتاد   است و ما مدعی نیستیم که چنین جنگی با این گستردگی حتماً           
ها از یک سو و  و داللت آناثبات وقوع چنین حادثه هولناکی نیازمند بررسی روایات و اسناد    

نیز تحلیل شـرایط  و ها از سوی دیگر، بندی آنبررسی سایر روایات موافق و مخالف و جمع    
ها این احتمال را تقویت      ولی وجود این روایات در منابع دست اول و تعدد آن           ؛جهانی است 

 .کندکند و همین برای ما به عنوان شاهد کفایت میمی
 :بدین قرارندبرخی از این روایات 

 :امام علی ) الف
 .الیخرج المهدی حتی یقتل ثلث و یموت ثلث و یبقی ثلث

کند مگر هنگامی که یک سوم مردم کشته شوند و یک سوم بمیرنـد              ظهور نمی ) عج(مهدی  
 1.و یک سوم باقی بمانند

 :کند روایت میشیخ صدوق به سند خود از سلیمان بن خالد از امام صادق ) ب
. قائم موتان موت احمر و موت ابیض حتی یذهب من کـل سـبعۀ خمسـۀ               قدّام ال 

 2.الموت االحمر السیف والموت االبیض الطاعون
مرگ سرخ و مرگ سفید تـا از هـر          : دو مرگ وجود خواهد داشت    ) عج(پیش از ظهور قائم     

 .مرگ سرخ مرگ با شمشیر است و مرگ سفید مرگ با طاعون. هفت نفر پنج نفر بمیرند
هـای   است که گرچه بشریت از نظر بهداشتی و مبارزه با بیماری        ماین نکته الز  یادآوری  

ها بـا   گیری دست یافته است و مرگ انسان       گوناگون از جمله طاعون و وبا به پیشرفت چشم        
رسد، ولی این احتمال وجود دارد که شـیوع  طاعون با توجه به شرایط کنونی بعید به نظر می        
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های کشـتار  هایی که با سالحبا بروز چنین جنگ. فراگیر باشدهای  طاعون پس از بروز جنگ  
رود شوند، هم توان مالی و اقتصادی کشورها از بین می         ها کشته می   بسیاری از انسان   ،جمعی

ها به شدت کـاهش خواهـد یافـت؛ بـا ایـن             و هم نیروی انسانی الزم برای مبارزه با بیماری        
بنـابراین اگـر در ایـن    .  مشـکل خواهـد بـود   مـری  مبارزه با بیماری فراگیر طـاعون ا    ،شرایط

تـوان بـرای آن      می ،ها به وسیله طاعون سخن به میان آمده       روایات، از مرگ بسیاری از انسان     
ییـد کـرد کـه در       أتوان با توجه به این نکتـه ت       احتمال یادشده را می   . وجه معقولی تصور کرد   

 بـه سـبب طـاعون آورده شـده          روایت باال و روایات همانند، مرگ با شمشیر پیش از مـرگ           
 .است

بـا اهـل   ) عـج (آمیز امـام     قراین و شواهد خارجی بر رویارویی مسالمت       ،چه گذشت   آن
ها به مسـئله    اکنون نوبت آن رسیده است که به بررسی روایاتی بپردازیم که در آن            . کتاب بود 

شدن بحـث  ما به منظور کامل . اشاره شده است) عج(قتل اهل کتاب توسط سپاه امام مهدی      
جـا  در ایـن  ) عج( داللت روایات بر کشتار وسیع اهل کتاب توسط سپاه امام            ،و زدودن شبهه  

بـه تعبیـر    . ها را به کوتاهی بررسـی خـواهیم نمـود         مجموعه روایات را آورده و مضامین آن      
جا این است که اثبات کنیم از مجموعـه روایـاتی             دیگر، هدف از آوردن این احادیث در این       

توان کشـته   داللت دارند، به هیچ وجه نمی     ) عج( اهل کتاب توسط سپاه امام مهدی      که بر قتل  
آمیز بودن رویارویی امام    بنابراین قراین و شواهدی که بر مسالمت      . شدن بیشتر آنان را فهمید    

 . معارضی ندارند،با اهل کتاب اقامه شد) عج(
 

 روایات
 :دتوان به سه دسته تقسیم کرمجموعه این روایات را می

) عج(دسته اول روایتی که احتماالً بر کشته شدن همه کافران و مشرکان به دست امام       . 1
 :کندداللت می

  در تفسیر آیهبصیر از امام صادق شیخ صدوق به سند خود از ابی
    دین الحق لیظهره علی الدین کلـه و لـوکره المشـرکون           و  ی  لهدهوالذی ارسل رسوله با 

 )9: صف(
 هرچند  ،سول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد                او کسی است که ر    

 :کند  نقل می.مشرکان کراهت داشته باشند
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لم یبق کافر باهللا العظیم و المشرک باالمام االکره خروجـه           ) عج(فاذا خرج القائم    
من فـی بطنـی کـافر       ؤیا م : حتی ان لو کان کافر او مشرک فی بطن صخرۀ لقالت          

 1.فاکسرنی واقتله
کـه از خـروج      مگر این  ،ماند منکر خداوند و مشرک به امامی نمی       ،قیام کرد ) عج(چون قائم   

 به صدا   ،ای پنهان شده باشد   جا که اگر کافر یا مشرکی در دل صخره         تا آن  .او ناخشنود است  
 . مرا بشکن و او را بکش؛من در دل من کافری استؤای م: گویددرآمده می

ل وجود دارد که مفاد این روایت عمومیـت قتـل نسـبت بـه تمـامی کفـار و                    این احتما 
 هـیچ   ؛لم یبق کافر و المشرک    (کند  مشرکین باشد؛ چرا که نکره در سیاق نفی افاده عموم می          

این احتمـال   » اذا خرج القائم؛ چون قائم قیام کند      «توجه به جمله    ...) ماند  کافر و مشرکی نمی   
 مخصوص مکان یا زمان یا جنـگ خاصـی باشـد را تضـعیف               که قتل تمامی مشرکان و کفار     

 قیام خود را آغاز کـرد و خبـر           وقتی امام  ، براساس ظاهر روایت   ،به عبارت دیگر  . کندمی
-ها از این حادثه ناخرسند خواهند شد و همه آن         آن به گوش کفار و مشرکان رسید، همه آن        

 .ها به دست امام کشته خواهند شد
ا به شکلی که گذشت معنی کنیم، بر قتـل تمـامی کفـار و مشـرکین     اگر ما روایت باال ر 

رسد چنین معنایی از روایت فوق قابل استظهار نباشد؛ چـرا کـه              ولی به نظر می    ؛داللت دارد 
 وجه معقولی   ، از جمله قبل   »...ۀحتی لوکان کافر او مشرک فی بطن صخر       «غایت بودن جمله    

که ناخشنود هستند تا این   ) عج(شرکان از ظهور امام   همه کفار و م   «که بگوییم     ندارد؛ یعنی این  
» وید کافر یا مشرکی زیر من پنهان شـده        گا می جاگر کافر یا مشرکی در جایی پنهان شود، آن        

ا هـ معنای محصلی ندارد؛ چرا که پنهان شدن کفار و مشرکان و خبـر دادن موجـودات از آن                 
تی غایت از چیزی اسـت کـه از سـیاق           بلکه ظاهراً ح  . واند غایت ناخشنودی آنان باشد    تنمی

شوند، میان کفـار  ن از ظهور امام ناخشنود میاشود؛ یعنی همه کفار و مشرک    جمله فهمیده می  
جا که اگـر     جنگند تا آن  ها با یکدیگر می   دهد و آن  و مشرکین و امام جنگ و درگیری رخ می        

 .»...در دل سنگ هم پنهان شوند
 بلکـه   ؛ اهل کتـاب نیسـتند     ۀ هم ،خیزند به رویارویی برمی   و طبیعتاً آنانی که با سپاه امام      

 . بنابراین این روایت بر قتل همه اهل کتاب داللت ندارد.ها هستندبخشی از آن
که بر قتل اهل کتاب در زمـان یـا جنـگ خاصـی داللـت                هستند  دسته دوم روایاتی    . 2

 : از جمله؛کنند می
 :امام علی : الف

                                              
 .145، ص 5علی کورانی، معجم احادیث االمام المهدی، ج .  1
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فیسیر فی الدنیا و    ) ص(منتظر المهدی من آل محمد      ثم یموت عیسی و یبقی ال     ... 
 1سیفه علی عاتقه و یقتل الیهود والنصاری و اهل البدع

او در حالی . ماندباقی می ) ص(کند و مهدی منتظر آل محمد        رحلت می  سپس عیسی ... 
 .کشد و بدعت گزاران را میانوردد و یهود، نصار زمین را درمی،که شمشیر بر دوش دارد

 بـر   کند که پس از مرگ عیسـی       روایت بر قتل آن گروه از اهل کتاب داللت می          این
که این عده از اهل کتاب چند درصد از مجموع اهل کتـاب              ولی این  ؛انددین خود باقی مانده   

چه بسا با توجه به قراین و شواهدی        .  معلوم نیست   همه، اکثریت یا اقلیت،    ،پیش از ظهورند  
 بیشتر اهل کتاب اسالم آورده و تنهـا گـروه انـدکی بـاقی               2،ستکه در جای خود ذکر شده ا      

کـه بـه دسـت      را  تـوان کمیـت اهـل کتـابی         بنابراین از این روایت نمی    . مانده و کشته شوند   
 .شوند به دست آوردحضرت کشته می

 : امام علی: ب
و یخرج عیسی فیلتقی الدجّال فیطعنه فیذوب کما یـذوب الرصـاص والتقبـل            ... 

 3.یا مومن تحتی کافر اقتله: م احدا الیزال الحجر والشجر یقولاالرض منه
زنـد و او    ای بـه او مـی     پس نیـزه  . شودرو می کند و با دجال روبه     خروج می  و عیسی ... 

هـا و  پیوسته سـنگ . پذیردها را در خود نمیزمین هیچ یک از آن    . شودمانند سرب ذوب می   
 .من پنهان شده است او را بکشمن کافری در زیر ؤای م: گویند درختان می

 :امام باقر: ج
ثم ان اهللا تعالی یمنح القائم و اصحابه اکتافهم فیقتلونهم حتی یفنـوهم حتـی ان    ... 

من هـذا رجـل     ؤیا م : الرجل یختفی فی الشجرۀ والحجرۀ فتقول الشجرۀ والحجرۀ       
 4.کافر فاقتله فیقتله

ها را کشـته و از      که آن کند تا این  مسلط می ها  و یارانش را بر آن    ) عج(سپس خداوند قائم    ... 
 درخـت و سـنگ      ،جا که اگر شخصی پشت درخت یا سنگی پنهان شـود            تا آن . برندبین می 

 .کشدپس او را می.  او را بکش؛ای مومن، این مردی است کافر: گویندمی
بنابراین داللت بر کشته شـدن کفـار        . مخصوص جنگ با سپاه دجال است     » ب«روایت  

 بـر قتـل کفـار در        ،نیز به قرینه صدر روایـت     » ج«روایت  . کند؛ نه مطلق کفار   جال می سپاه د 
 :کندجنگ با سفیانی داللت می

ـ ۀاذا بلغ السفیانی ان القائم قد توجه من ناحی        یتجـرد بخیلـه حتـی یلقـی     ۀ الکوف
 ...؛ )عج(القائم

                                              
 .121، ص 3همان، ج .  1
 ).عج(اهل کتاب در دولت مهدی:  مقاله12 و 11فصلنامه انتظار شماره : ک.ر.  2
 .122، ص 3همان، ج .  3
 .316، ص 3 همان، ج . 4
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 بـا   ،کـرده از سمت کوفه بـه سـوی او حرکـت           ) عج(رسد که قائم    چون به سفیانی خبر می    
 .»...شودرو میروبه) عج(که با قائم کند تا اینسواران خود به سوی او حرکت می

 قتال تمامی کفاری است کـه در سـپاه          ،بنابراین نهایت مدلول این دو روایت و امثال آن        
که این تعداد از کفار چند درصـد از همـه           را   ولی این مطلب     ؛دجال و سفیانی حضور دارند    

 .دست آورد هتوان ب این روایات نمی از،کفار هستند
 روایاتی که نه بر شمول قتل داللت دارند و نه قتـل در زمـان یـا جنـگ                    ،دسته سوم . 3

 :آوریمجا می ها را در اینخاصی که ما بعضی از آن
 :امام باقر: الف

 ان الاله االاهللا وحده ال شریک له و ان محمدا ۀوالتبقی ارض اال نودی فیها بشهاد 
له اسلم من فی السموات و االرض طوعا و کرهـا و الیـه              : اهللا و هو قوله   رسول  
و هو قول   ) ص( و ال یقبل صاحب هذاالمر الجزیۀ کما قبلها رسول اهللا            ترجعون

 .1و قاتلوهم حتی التکون فتنه و یکون الدین کله هللااهللا 
شـهادت داده   ) ص(که در آن به یگانگی خداونـد و رسـالت پیـامبر              ماند مگر این  جایی نمی 

ها و زمین   تمام کسانی که در آسمان    «: فرمایدشود و این همان سخن خداوند است که می        می
نـد و همـه بـه سـوی او          ا  هستند، از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر فرمـان او تسـلیم              

 ،گرفـت جزیـه مـی   ) ص(چنان که رسول خـدا       آن ، و صاحب این امر    ».شوندبازگردانده می 
ها پیکار کنید تـا     و با آن  :  فرمایدکند و این همان سخن خداوند است که می         قبول نمی  جزیه
 .همه مخصوص خدا باشد) پرستش(برچیده شود و دین ) رک و سلب آزادیش(فتنه 

اسـتناد شـده اسـت،      ... » و قـاتلوهم  «که در ذیل روایت بـه آیـه شـریفه           با توجه به این   
 ،اد خواهند پرداخت و طبیعـی اسـت کـه در ایـن جهـاد      با اهل کتاب به جه   بنابراین امام 

سـپاه  بـه دسـت     قدر از اهـل کتـاب        هکه چ   ولی این  ؛گروهی از اهل کتاب کشته خواهند شد      
 .ای است که روایت نسبت به آن ساکت است به قتل خواهند رسید، مسئلهامام

 ؛کرهـا و له اسلم من فی السـموات واالرض طوعـا و             در تفسیر آیه     امام کاظم : ب
 از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر فرمان او ،ها و زمین هستندآسماندر و تمام کسانی که     « )83: عمـران   آل(

 .»ندا تسلیم
 :فرمود

انزلت فی القائم اذا خرج بالیهود والنصـاری والصـابئین والزنادقـۀ و اهـل الـردۀ                 
 اسـلم طوعـاً امـره       والکفار فی شرق االرض و غربها فعرض علیهم االسالم فمن         

بالصالۀ والزکاۀ و ما یؤمر به المسلم و یجب هللا علیه و من لم یسلم ضـرب عنقـه                   

                                              
 .همان.  1



 

عد
ان 

ادی
 و 

وی
مهد

ت 
ال

 

260 

جعلـت فـداک ان     : حتی الیبقی فی المشارق والمغارب احد اال وحد اهللا قلت لـه           
 1.ان اهللا اذا اراد امرا قلل الکثیر و کثر القلیل: فقال. الخلق اکثر من ذلک

او چـون بـر یهـود، نصـاری، صـابئان، ملحـدان،             .  نازل شده است   )عج(این آیه درباره قائم     
پـس کسـی    . کندها عرضه می  مرتدان و کفار شرق و غرب زمین خروج کرد، اسالم را بر آن            

چـه کـه بـر عهـده         او را به نماز و زکات و واجبات الهی و آن           ،که از سر اختیار اسالم آورد     
که در شـرق و       تا این . زندرد را گردن می   دهد و کسی که اسالم نیاو     مسلمان است دستور می   

: عـرض کـردم  : راوی گوید .  مگر اینکه به یگانگی خداوند معتقد باشد       ،ماندغرب کسی نمی  
چـون  : حضـرت فرمـود   . هـا را کشـت    فدایت شوم مردمان بیش از این هستند که بتـوان آن          

 .کندخداوند اراده فرماید زیاد را کم و کم را زیاد می
هـا شـده و جملـه     قتل غیرمسلمانان مشروط به اسالم نیاوردن آن  ،یتگرچه در این روا   

 ؛شرطیه به خودی خود هیچ داللتی بر تحقق شرط ندارد؛ لذا تحقق مشروط نیز قطعی نیست               
شـد و کسـی نیـز        اگر این شرط برآورده نمی      طبیعتاً ،به آینده ) عج(ولی با توجه به علم امام       

 بلکـه  ؛کرددند ـ امام جمله را به این شکل بیان نمی شسلمان میشد ـ یعنی همه م کشته نمی
بنابراین بیان مطلب به شکل قضیه شرطیه خالی از اشاره به           . شوندفرمود همه مسلمان می   می

مؤید ایـن مطلـب     . شوند نیست وجود برخی از افرادی که اسالم را اختیار نکرده و کشته می           
 ،قق شرط ـ عـدم اسـالم ـ و در نتیجـه     فهم راوی حدیث است که او نیز از قضیه شرطیه تح

هـا ممکـن   پرسد که مـردم بسـیارند و قتـل آن   تحقق مشروط قتل ـ را فهمیده است؛ لذا می 
نیست و حضرت نیز فهم او را رد نکرده و با این پاسخ که برای خداوند کم و زیاد تفـاوتی                     

 .کندیید میأندارد فهم او را ت
 اهل کتاب مسلم است، ولی کمیت اهـل کتـابی           بنابراین داللت روایت بر قتل برخی از      

چه بسـا   . ای نشده است  ای است که در این روایت به آن هیچ اشاره         شوند مسئله که کشته می  
 بیشـتر اهـل کتـاب اسـالم آورده و گـروه انـدکی کشـته        ،با توجه به قراین و شواهد گذشته  

 .شوند می
 

هل کتاب به دست حضـرت       مدلول ذیل روایت باال این است که بسیاری از ا          :پرسش
شوند؛ زیرا راوی از سخن حضرت این گونه فهمیده که گروه زیادی به دست امـام                 کشته می 

دهـد  کنـد و پاسـخ مـی      کشته خواهند شد و حضرت نیز ایـن فهـم را رد نمـی             ) عج(مهدی  
ای پـذیرفتن فهـم     کند که این پاسخ به گونه     خداوند اگر بخواهد کم را زیاد و زیاد را کم می          

در رویـارویی بـا   ) عج(شود که امام مهدیبنابراین از این روایت فهمیده می. وی نیز هست را
 و تعداد بسیاری از آنان را بـه         کند از حربه قتل و کشتار به گستردگی استفاده می         ،اهل کتاب 

                                              
 .60، ص 5علی کورانی، معجم احادیث االمام المهدی، ج .  1
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 .رسانندقتل می
 پاسخ
یهـود، نصـاری، صـابئین،      :  از شش گـروه نـام بـرده شـده اسـت            ،در این روایت  : یکم

حدین، مرتدین و کفار و مدلول روایت قتل بسیاری از مجموعه این شش گروه است؛ نـه                 مل
بنابراین اگر ما از شواهد و قـراین دریـافتیم کـه شـیوه              . کشته شدن بسیاری از یهود و نصارا      

 سهم اهل کتاب از ، در نتیجه،در رویارویی با اهل کتاب برپایه گذشت و مداراست       ) عج(امام
 . بسیار اندک خواهد بوداین کشتار گسترده

از یـک مجموعـه صـد       ) عج(است؛ ممکن است امام   » قتل اکثر «غیر از   » قتل کثیر «: دوم
تر مجموعـه صـدمیلیونی        ولی این گروه، بیش    ؛ هزار معاند را به قتل برساند      50میلیون نفری   

ایـن  بنـابراین مـا     . گرچه اگر بدون مقایسه در نظر گرفته شوند، گروه زیادی هسـتند           . نیستند
پذیریم که ممکن است از اهل کتاب نیز گروه زیـادی کشـته شـوند، ولـی بـا                   واقعیت را می  

 این گروه زیاد در مقایسه با جمعیـت مجموعـه اهـل             ،تر برشمردیم توجه به قراینی که پیش    
کتاب، درصد بسیار اندکی خواهند بود و قتـل ایـن تعـداد از اهـل کتـاب بـه دلیـل عنـاد و                      

 . بسیار طبیعی خواهد بود،دارند) عج(جهانی امامخصومتی که با حکومت 
 

 :جمع بندی
 در روایات دسـته دوم      ،از مجموع روایاتی که متعرض مسئله قتل اهل کتاب شده است          

از این  ) عج( گرچه به مسئله قتل اشاره شده است، لیکن از میزان استفاده امام مهدی               ،و سوم 
 .اهرم ذکری به میان نیامده است

 و برخـورد  1وجه به قراینی که سـابقاً برشـمردیم ـ قـراین اسـالم اکثریـت      بنابراین با ت
دست  هتوان این احتمال را تقویت کرد که اهل کتابی که بآمیز امام با اهل کتاب ـ میمسالمت

 جمعیت اهل کتاب بسـیار انـدک خواهنـد          ۀ در مقایسه با مجموع    ،شوندکشته می ) عج(امام  
 .بود

 دو احتمال وجود داشت که براساس احتمال اصح، معنـای           ،در معنای روایت دسته اول    
 لیکن اگر ما مفاد این روایـت را عمومیـت قتـل             ؛روایت، عمومیت قتل کفار و مشرکین نبود      

 : این معنی به چند دلیل قابل اخذ نیست،کفار و مشرکان بدانیم
م  قتـل کفـار و مشـرکین پـس از اتمـا            ،هـا ـ روایات دسته دوم و سوم که براساس آن        1

                                              
 ).عج( مقاله اهل کتاب در دولت مهدی 12 و 11فصلنامه انتظار شماره .  1
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 .حجت و عرضه اسالم خواهد بود
ـ این اصل مسلم و قطعی عقلی و اسالمی که کشتن شخصی پیش از اتمام حجـت و                  2

 سخن از قتل تمامی کفـار بـه         ،بنابراین اگر در این روایت    . آشکار شدن حقیقت ممنوع است    
 بـاز بـر     ، منظور کفاری است که پس از اتمام حجت و آشکار شدن حقیقت            ،میان آمده است  

 . باطل خود اصرار بورزندۀیدعق
 بر شروع قتل از همـان آغـاز ظهـور نیـز             1»اذا قام القائم  «که ظهور عبارت      عالوه بر این  
تواند به این معنی باشد که این اتفاقـات ـ ناخشـنودی    که این واژه می  چرا؛محل تأمل است

خیر بـودن ایـن   أبا تـ  اما بالفاصله یا ؛ها ـ پس از قیام رخ خواهد داد کفار از ظهور و قتل آن
 .توان استفاده کرد مطلب دیگری است که از این واژه نمی،اتفاقات
تحقیق دربـاره  . با اهل کتاب بود) عج( برخوردهای اولیه سپاه امام مهدی ،چه گذشت   آن

که نه اسالم آورده و نه در جریان فـتح دنیـا کشـته              را  مانده اهل کتاب    سرنوشت اقلیت باقی  
 . باید دنبال کردشوند در جای خودمی
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