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بسم اهلل الرمحن الرحمی
 شماره پرسش25 :

تاریخ پرسش1395/11/25 :

صحت دارد که گروهی از اج ّنه امام مهدی را یاری خواهند کرد؟
آیا ّ
 پاسخ به پرسش شماره25 :

تاریخ پاسخ به پرسش1395/11/27 :

روایت معتبری دربارهی یاری امام مهدی علیه السالم توسط ج ّنیان نرسیده ،ولی قاعدت ًا
یاری او بر آنان نیز واجب است؛ چراکه یاری او به اقتضای امر قطعی رسول خدا صلّی اهلل
علیه و آله و سلّم یکی از احکام اسالم محسوب میشود و آنان نیز مکلّف به اسالم و احکام
الرحمن
آن هستند ،بلکه در میانشان مسلمانانی وجود دارند؛ چنانکه از سورهی جن و سورهی ّ
و آیات آخر سورهی أحقاف و برخی آیات دیگر در قرآن معلوم میشود (در این باره ،بنگرید
به :پرسش و پاسخ .)212
آری ،وجوب یاری او بر آنان محدود به ح ّد توانشان است؛ چراکه خداوند فرموده است:
س �إِ َّلا ُو ْس َع َها ۚ( بقره)233 /؛ «کسی جز به اندازهی توانش تکلیف نمیشود» و
َ لا تُ َكلَّ ُ
ف نَ ْف ٌ
السالم (نکـ :ص)35 /
توان آنان در میان آدمیان زیاد نیست؛ چراکه به دعای سلیمان علیه ّ
از شرکت علنی در جنگها و آباد کردن سرزمینهاشان باز داشته شدهاند و با این وصف ،کار
چندانی از دست آنان برای امام مهدی علیه السالم بر نمیآید؛ چنانکه یکی از یارانمان ما را
خبر داد ،گفت:
«قُ ْل ُت لِ ْل َم ْن ُصورِ� :أ َی ُکو ُن الْ ِج ُّن ِم ْن ُج ُنو ِد الْ َم ْه ِد ِّي؟ قا َلَ :و ما َعسیٰ �أن َی ُکونُوا؟! َواللّ ِه
ئیس ُه ْم بِ َه ِد َّی ٍة لا �أ ْدرِي ما ِه َي
جاءنِي َر ُ
�إِنِّي لَ َد َع ْو ُت َفرِیقاً ِم ْن ُه ْم �إِلیٰ ن ُْص َرتِ ِه َو �أنا بِ َب ْل َخ َف َ
َخاف! َف�أ ْع َف ْی ُت ُه ْم»؛ «به منصور گفتم :آیا ج ّنیان از سپاهیان مهدی
َفقا َلَ :س ِّی ِدي! �إِن ّا ن ُ
هستند؟ فرمود :و چه چیزی میتوانند باشند؟! به خدا سوگند من گروهی از آنان را
به یاری او فرا خواندم در حالی که در بلخ بودم ،پس رئیسشان به نزد من آمد با
سید من! ما میترسیم! پس معافشان
هدیهای که نمیدانم چه بود ،پس گفت :ای ّ
کردم»!
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از اینجا دانسته میشود که تو ّقع زیادی از ج ّنیان وجود ندارد و گواه آن این است که رسول
خدا صلّی اهلل علیه و آله و سلّم و خلفاء او نه در جنگهاشان از آنان کمکی گرفتند و نه در
آباد کردن سرزمینهاشان ،هر چند ممکن بود که در برخی کارهای جزئی یا شخصیشان
از آنان کمکی بگیرند؛ همچنانکه ممکن بود کارهای بزرگ و مه ّمی را برای انجام در میان
السالم را در ح ّد توانشان
ج ّنیان به آنان بسپارند .با این وصف ،اگر ج ّنیان امام مهدی علیه ّ
یاری کنند ،برایشان بهتر است؛ چراکه آنان نیز بخشی از ساکنان زمین هستند و از اصالح آن
سود خواهند برد ،ولی اگر او را از روی قصور یا تقصیرشان یاری نکنند باکی نیست؛ چراکه
فرشتگان و آدمیان مؤمن او را یاری خواهند کرد ،همان طور که ج ّد او رسول خدا صلّی اهلل
علیه و آله و سلّم را یاری کردند و یاری آنان برای او کافی خواهد بود ان شاء اهلل (در این
باره ،بنگرید به :نقد و بررسی .)51
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