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 مقدمه

ِاللَّهِر ُسولِِِِملَّةِِِع ل ىِوِاللَّهِلِِیس بِِِیفِِِوِاللَّهِإِل ىِوِاللَّهِِمنِ ِوِبِاللَّهِوِاللَّهِِبْسمِِ ✨
ِ؛یأ ْمرِِِف  وَّْضتُِِكِ یإِلِ ِوِیظ ْهرِِِأ ْلج ْأتُِِكِ یإِلِ ِوِیو ْجهِِِو جَّْهتُِِكِ یوإِلِ ِین  ْفسِِِأ ْسل ْمتُِِكِ یإِلِ ِاللَُّهمَِّ
ِیف  ْوقِِِِمنِِْوِیِشم الِِِع نِِْوِیِنِیمِِیِع نِِْوِیخ ْلفِِِِمنِِْوِیدِ یِنِِیب ِِِمنِِْم انِِیالِِِِبِحْفظِِِیاْحف ْظنِِِاللَُّهمَِّ
 اما و1ِ.بِاللَّهِِإلَِِّقُ وَّةِ ِلِ ِوِح ْولِ ِلِ ِف ِإنَّهِقُ وَِّتكِ ِوِِبح ْوِلكِ ِیع نِ ِاْدف عِِْوِیِقب لِِِِمنِِْوِیت ْحتِِِِمنِِْو

بعد:

 حضرت کریم نبی بواسطه را اسالم شریف دین که را اوندیخد سپاس و ستایش

 اعالن با و داده قرار ابدی دینی و مانع و جامع را آن و نموده برقرار مصطفی محمد

 و نمود اتمام و اکمال ،معصومش فرزند یازده و طالبابی بن علی حضرت ولیت

 به را ایشان از رویپی افتخار و اجازه و کرده یاری را محمد آل و محمد مذهِب 

 پیوسته ،نخستین روزاز  محمد آل مذهِب  و دین دشمنانلی و فرمود؛ عطا شیعیان

 عظیم سّد  در خللی ابزاری، هر با و راهی هره ب ای،دوره هر در تا اندبوده کمینگاه در

 را شرع و قرآن ابتدا آورند. پدید شیعه مذهب استوار بنیان صموِد  در خمودی و اسالم

 که آنگاه و نمودند محمد آل مذهب از برون رفت به تشویق را مردم و کرده بهانه

 مذهب بر را مذاهب دیگر پیروان گردید، زائل شیعه مذهب عالمان توسط هایشانبهانه

 همان شیعی، نمای با که پروراندند را افرادی درون مذهب در یا و شورانیَدند شیعه

 آنگاه و است؛ دشمنان همین ناپاک بطِن  از آمده بال که بنماید شخوارون را هاییگزافه

                                                   

 - شیخ ابو جعفر کلینی -جهت استمداد از خداوند متعال. )الکافی بسمله حضرت امام سجاد (1)

 .(768ص - 0ج
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 دین مدعی اوباش بدست را فتنه تیز چاقوی نکرد، افاقهها نیرنگ این از یک هیچ که

نت، ادعای و اسالم نام به و نموده قبلهه ب رو را محمد آل پیروان تا دادند رند. سر س   بب 

 مذهب دل در هاییفرقه خلقت ،این َدد سیرتان یهایفریبکار همین یجمله از

 پویای و زنده و یکپارچه ولی خورده زخم پیکر روش بدین تا است، امامیه شیعه متحد

 اخیر سده چند طی در رواین از پس کنند. مبتال گیشّقه چند و تفرقه جذاِم  به را شیعه

با  به پشت گرمی اینان برخاسته و فراوانی مدعیان ،کبری غیبت هنگامه در بویژه و

 علمای و تقلید مراجع با دشمنی به و خود بسوی را شیعیان ،ای مقامی وال و الهیادع

 ند.افراخوانده مذهب، نیکوکار

 ارتباط ابزارهای ظهور و ارتباطیهای راه پیشرفت با و معاصر عصر در به ویژه

 و جدید ایوسیله و مسیر مجازی، فضای و ایماهوارههای شبکه نظیر نوین جمعی

 وسیع سطح در را خود افکار آن بواسطه تا است گرفته قرار افراد این اختیار در زودبازده

های راه این پس کنند؛ منتشر باشد، هایشانگفته وها نوشته بر ناظری آنکه بی و

 و دینانبی جولنگاه و شده نوظهورهای فرقه این گونهقارچ رشد سبب ارتباطی

از جانب حضرت  نمایندگی و تادگیفرس دروغین مدعیان یا و مخالفان مذهب

ها ده کوتاه یزمان مدت در که بطوری است؛ گردیده مهدویتمدعیان  یا و مهدی

 و غیره( و بوک فیس )نظیر اجتماعیهای وبگاه در صفحه صدها نیز و تارنما و وبالگ

 بیشتر که است آمده پدید افکار این نشر برای ایماهوارههای شبکه برخی همچنین

 به انصارالمهدی فرقه نوظهور،های فرقه این یکی از دارند. گذرا ولی زودبازده تأثیر

 در پیش سال چندین که است صالح اسماعیل احمد فردی به نام مدیریت و ریاست

 و ادعاها و فرقه این پیرامون است سخنی این نوشتار گردید. تأسیس اشرف نجف شهر

 فرقه این مبلغانپیروان و  اند.نموده ابراز شیعه شریف مذهب به نسبت که شبهاتی

 که ایادله و مدارک و اسناد و دندار  آنان را شبهات رد توان شیعه مذهب اندمدعی

 هرگز آن نمخالفا که است کاری و نیرومند بقدری شود،می عرضه این فرقه توسط

 نویسد:می فرقه این مبلغان از یکی چنانکه بنویسند. آن برای پاسخی توانندنمی
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ِقرطاًساِمنهمِنرِ ِفلمِب،یالمِرِالخوفِهمیعلِأطبقِقدِالقومِأنِالظاهر
ِأصحابِكانواِفلوِ...یالمهدِالمامِأنصارِسطرهیِماِعلىِالردِیفِمدونًا
ِیفِماِأنِعلمونیِمنهأِبماِولكنِصحته،ِعتقدونیِماِهمیدیأِلسطرتِعلم
ِلفضحواِههذِالحالِوِأظهروهِولوِالعسجد،ِقبالِیفِالرمادِعدویِلِهمیدیأ

ِ!بیالمِرِبالصمتِلذواِلذلكِوِاألشهادِرؤوسِعلى
 ایشان از چراکه اند؛شده دچار برانگیز شک ترسی به طایفه این ظاهراً

 اگر پس بینیم...نمی اند،نوشته مهدی امام انصار آنچه ردّ در مدوّن اینوشته
 است، صحیح دارند باور که را چیزی دستانشان بودند، باسواد هااین
 چونان دارند، دست در که چیز آن که دانندمی هااین چون ولی نوشت!یم

 پیش در آبرویشان ،کنند هویدا را آن اگر و است، یاقوت مقابل در خاکی
 1اند.!برده پناه آغشته به تردید سکوتی به سبب بدین رفت، خواهد همگان

 شیعه مذهب پژوهشگران کودکانه،های گیریمعرکه وها رجزخوانی این برخالف

 حلقه عرفان ،وهابیت ،بهائیت )همانند پیشین گرگمراههای فرقه به نسبت که همانطور

 فرقه این به نسبت اند،نوشته ردشان در گوناگونی هایکتاب و ننشسته خاموش و...(

 به آن ادعاهای و شبهات ابطال در چندین کتاب و نبوده تفاوت بی نیز نوظهور

 ؛«ةیاألحمد الشهب» ؛«القاصم الرد» همانند کتبی اند؛نوشته عربی و فارسی هایزبان

ه ب غیرها و «الساطع البرهان» ؛«الرایات اهدی» ؛«الخاتمه ةیالمهدو» ؛«البصره دجال»

 نص» ؛«دجال تبار از» ؛«افسانه ره» ؛«پریشان هایخواب» همانند کتبی و عربی زبان

 فرقه این شبهات از بسیاری و شده شتهنو فرقه این رد در فارسی زبانه ب غیرها و «خالد

 پژوهش محور نگرشی نیز کتاب این است. شده ابطال ادله شرعی مستحکم، بر تکیه با

 است. فرقه این ادعاهای و شبهات به نسبت

                                                   

 .078ص - ناظم العقیلی -)جامع( أحمد الحسن یة و الوصیالوص (1)
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 واژگان بر و نموده کمک کتاب این نوشتار در را ما خواهممی یاریگر خداوند از 

نبرد؛ و ِبه َنسَتعین َو هَو  کژ ،راست و حق راه از را نویسنده و بخشیده نفوذ و تأثیر آن

عیٍن.  َخیر  ناِصٍر َو م 



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 

  

 نکات دهگانه

 در رابطه با

 انصار المهدیفرقه 



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 

 

 انصار المهدیفرقه  در رابطه با دهگانهنکات 

 اول نکته ✱
 مهدویت پیرامون مقامات مدعی ،تاریخ طول در که ییهافرقه ترینبرجسته

 اند.نبوده خارج جنبه چند از اند،شده

 از یکی اشسرکرده که نموده ادعا فرقه این یعنی ظهور؛ هاینشانه الف.

 و گریسیدحسنی ،گریخراسانی ،گرییمانی همانند است؛ مهدی ظهور عالمات

 .ادعاها از دست این از

 و منتخب ،پیشوایش که گردیده مدعی فرقه این یعنی سفارت؛ و بابیت ب.

 است. غیبت هنگامه در او نماینده ویژه و بوده مهدی فرستاده

 ،انشسرکرده کهاند مدعیها فرقه این از تعدادی یعنی خالفت؛ و ذّریت ج.

 اوست. از پس جانشین و الزمانصاحب حضرت فرزند

 را خویش و پیشوای سرکرده ،هافرقه این از برخی یعنی قائمیت؛ و مهدویت د.

 اند.دانسته محمد آل قائم و منتظر مهدی

 جا مسلمین بین در شبهه و گزافه از باریکوله باها فرقه این از کدام هر پس

 و اند؛گردیده گروهشان به های فراوانیدسته پیوستن سبب ای بسا و کرده خوش

 است. بسیار باره این در هامثال



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 رهبر این فرقه یعنی ست؛ادعاها این مجمع و انجمن ،انصار المهدی فرقه ولی

 مدعی هم است؛ سفارت و بابیت مدعی هم ؛ظهور( نشانه) است یمانیت مدعی هم

 در فرقه این و است. قائمیت و مهدویت مدعی هم است؛ مهدی خالفِت  و بنّوت و ذّریت

 مطرح ادعایشان اثبات در پیشینهای فرقه که شبهاتی مجموعهها زمینه این همه

 پس .است کرده ادعا بازار روانه ،شبهات دیگر به آغشته و نموده احیاء نو از را اندنموده

  فرقه نای
ً
 فراوان شبهات دارای بلکه نیست؛ زائل و نوظهورهای فرقه همانند دیگر صرفا

 به پاسخ و شبهات بدین یازیدن دست که است عقیدتی مذهب شیعه ابعاد تمامی در

 از مدتی از پس بزوال روی فرقه این اگرچه یعنی بود. خواهد ارزشمند و ماندگار هاآن

 ماندگار ،مهدویت باور راغبان وپژوهشگران بین شان،هاتشب پاسخ اما رفت؛ خواهد بین

 بود. خواهد کارساز نیز دیگر نوظهورهای فرقه رّد  در و

 دوم نکته ✱
 اینکه یا نبود؛ خارج دیدگاه دو از فرقه این شبهات رد در اینجانب روش و َمشی

 مبانی در ریشه که بنگارم هاییپاسخ و نموده نقضی هایجواب در صرف را تالشم

 هایجواب در شدن ورغوطه بجای اینکه یا و جدل(؛ )صناعه دارد آنان مخلوِق  و مریض

 به روی ،یارانش و اسماعیل احمد فراوانهای غلط و دروغ و خطا از استفاده و نقضی

 َمشی )که بدین روش و آورده قرآن آیات و بیت اهل نصوص معتبر وعقل  قوانین

 را جماعت این شبهات نادرستی و پوکی است(، دهبو شبهاته ب پاسخ در شیعه پاینده

 برهان(. )صناعه سازم هویدا

، ن خست روشدر  که چرا نمودم؛ اختیار را دوم روش ،بیشتر موارد در پس

 بجای که دیدم بهتر رو این از ؛رفت خواهد بین از فرقه، این شدن زایل با های ماپاسخ

تراق
 
 شبهات تکذیب در ترگسترده افق با ایتهنوش فرقه، ایننادرست  قواعد در نمودن ا

 موجوِد  یک همانند ،بعبارت دیگر این جنبش .بنگارم مهدویت مدعیهای فرقه



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 آن، در کاوش و کالبدشکافی با که است؛ گوناگون هایبیماری حاوی آزمایشگاهی

 است. کارگر نیز مشابه امراض در درمان که ساخت فراوانی پادزهرهای توانمی

 سوم نکته ✱
است که از ابتدا در  یهایفرقه از گرفته وام ،جنبش این شبهات از بسیاری

 ،دشمنی با دین مبین اسالم یا مذهب شیعه امامیه بوده است؛ همانند بهائیان

 .دین ناباورانوهابیان و  ،هاقادیانی

 مثال: بعنوان

 و دینانبی هایگریهوچی جمله از که ،کریم قرآن در «نحوی غلط» ادعای

نیز آن شبهات را  اسماعیل احمد مبلغان دین طرفی از واست  اسالم دین نلفامخا

 نویسد:چنانکه یکی از مبلغانشان می ؛اندبازنشر داده

ِبهاِسأستشهدِیالتِاتیاآلِأكثرِالنحو؛ِتخالفِرةیكثِةیقرآنِاتیآِ
ِهمِوِت،یالنترنِشبكةِعلىِةیحیالمسِالمواقعِمنِریالكثِیفِموجودة

ِبها.ِستدلونی
 بدان که آیاتی از بسیاری است؛ مخالفت در نحو با فراوانی قرآنی آیات
 موجود اینترنت در مسیحیت هایسایت از بسیاری در نمود، خواهم استشهاد

 1کنند.!می استدالل آیات بدان آنان و است

ست و ا که از اختراعات وهابیان« بودن تشیعسیزده امامی »همچنین شبهه 

عنوان ه ، باندسهیم گشتهدر نشر این شبهه  پیروی از آنانه بز فرقه احمد اسماعیل نی

 :یکی از مبلغان این فرقه می نویسدمثال 

                                                   

 .662ص-عبدالرزاق الدیراوی -العصمة (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِتترسبِاألولِیالمهدِوِیمانیالِهوِوِعشرِالثالثِیالوصِمجیءِعند
ِمودةِنیمنتحلِمنِعشرِاثناِالنارِفرقِعددِصبحیفِبهِیؤمنونِلِالفرقةِعنه

ِالثالثِیالوصِاتبعتِیالتِةیالناجِالفرقةِبقیتِوِالنارِیفِکلهاِامیرالمومنین
ِعشر.

 او از ایفرقه است؛ مهدی و یمانی همان که سیزدهم وصی با آمدن
 پس امامی(؛ دوازده شیعیان )منظور آورندنمی ایمان او به و شده رویگردان

 مودت اهلِ که هاییآن از شودمی فرقه دوازده ،جهنمیهای فرقه تعداد
 یک فقط و بود خواهند جهنم آتش در همگی پس تند؛هس منینؤامیرالم
 1کنند.!می پیروی سیزدهم وصی از که ماند خواهد دهندهنجات ،فرقه

و بلکه  جهنم اهل مذهب در دید ایشان، امامی دوازده شیعه مذهب بنابراین

ل به وجود ئهم بدین سبب که قا آن است خارج از دین و در دشمنی با پیامبر خاتم

 اند:؛ چنانکه نوشتهدهم نیستندامام سیز 

ِ.معنىِمتواترةِاتیرواِیهِوِعشر،ِثالثةِاألئمةِأنِذكرتِیالتِثیاألحاد
ِنیبِثیالحدِعلماءِوقفِوهناِإماًما،ِعشرِیباثنِسلمیِیالمامِالمعتقدِو
ِأهمِنسفوایِوِعشر،ِثالثةِاألئمةِأنِسلموایِأنِنیبِمر؛ِاحالهماِوِ:نیمطب

ِرسالةِرفضِستلزمیِهذاِوِمتواترا،ِثایحدِطرحوایِأنِأوِةیعیالشِالمعتقدات
ِ.نهیبعِالكفرِهوِوِاهللِعبدِبنِمحمد

 و ؛است معنوی متواتر ،است تن سیزده امامان شمار گفته که احادیثی
 بر حدیث علماء اینجا و است؛ تن دوازده امامان تعداد امامیه، شیعه باور طبق
 که شوند تسلیم یا است!( لخت ترینششیرین )که اندنموده وقوف نظریه دو

 درهم شیعه اعتقاد ترینمهم اینصورت در و است نفر سیزده امامان تعداد

                                                   

 .07ص-الیمانی الموعود حجة الله (1)



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 پیامبری انکار مستلزم این که بیاندازند دور را متواتر حدیث یا شکند؛می
 1است.! کفر خود این و بوده عبداهلل بن محمد

 این سیسأت از یشپ که است سخنانی همان تکرارِ  شبهه آغشته به تکفیر، این

 مخترع که وی است؛ شده گفته قفاری عبدالله بن ناصر مشهور وهابی توسط فرقه،

 نویسد:می است، «امامی سیزده» شبهه

ِوِ.عشرِثالثةِصبحونیِیعلِمعِوِعشرِاثناِ-یعلِبدون-ِأئمتهمِأن
ِ.ةیعشِرِیالثنِانیبنِنسفیِهذا

 نفر سیزده ،علی با و دوازده علی بدون شیعیان امامان همانا
 2شکند.می درهم را امامی دوازده اندیشه بنیاد این و شودمی

 نویسد:می خویش حقد سراسر کتاب در صقر محمد هشحاتهمچنین 

ِصبحونیِیعلِِِالمامِمعِوِاثناعشرِیعلِِِالمامِبدونِأئمتهمِأنَِّ
ِ.كلهِعةیالشِانیبنِنسفیِهذاِوِعشر؛ِثالثة

 او با و بوده تن دهدواز علی امام بدون شیعه مذهب امامان همانا

 3شکند.می درهم را شیعه مذهب کُلی بنیان این و امام؛ سیزده شوندمی

                                                   

 کنه حکنم کفنر همنه فنردتذکر است اینن ه . لزم ب689ص-ی القرآن و السنةالمهدی و المهدیین ف (1)

المهندی و »آن :  درسنتشیعیان دوازده امامی را صنادر نمنوده، حتنی اسنم کتنابش را غلنط نوشنته و 

نوشته است.! تو خنود حندیث مفصنل بخنوان « المهدی و المهدیین»، وی به غلطاست که « المهدیون

 از این مجمل.

 .668ص-0ج-الشیعه اصول مذهب (2)

 .81ص-الشیعه هم العدو فاحذرهم (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 است عربستان مشهور ستیزانشیعه از که الغامدی حمدان بن احمد همچنین

 گوید:می است، نوشته شیعه نمحققا از یکی به خطاب که کتابی در

ِذلكِإماًماِعشرِبثالثةِتعتقدِلِفِلمِثهیأحادِعیجمِبصحةِتقولِكنتِإذا
ِعلىِاتیرواِأربعِاألئمةِعددِبابِیفِیالكافِمنِاألولِالمجلدِیفِروىِألنَّه
ِإماًما؟ِعشرِثالثةِاألئمةِأنَِّ

 به اعتقاد چرا پس هستی کلینی روایات همه درستی به معتقد تو اگر
 وایتر چهار ،امامان شمار باب اولش، مجلّد در چراکه !نداری؟ امام سیزده
 1است.! نفر سیزده امامان تعداد کندمی اثبات که است آمده

 و بوده وهابیت مقلد مسئله، این درو یارانش  اسماعیل احمد که شودمی دیده

 اند.نموده تکرار ادبیات و کلمات همان با و وارطوطی را اندفراگرفته استاد از آنچه هر

 ها وهابی از نیز این شبهه روایاِت  بلکه
ّ
  و شده بتقل

ً
 و قفاری که اخباری همان عینا

 در کتب این فرقه گمراه ،اندآورده مضحک ادعای این اثبات در اندیگر  و صقر شحاته

 .شده است ذکر

 «رجال علم اصالت عدم» اسماعیل، احمد فرقه ادعاهای ارکان از یکی همچنین

 به بلکه است؛ بیت اهل جانب از شناسیرجال دانش صدور عدم و شیعه مذهب نزد

 اند.!آورده رجال علم به رو ،سنی مذهبان از تقلید به شیعیان نوظهور، فرقه این ادعای

 :سسان این فرقه می نویسدؤیکی از م چنانکه

ِمخالفةِوِجرأةِعتبریِتیالبِأهلِعنِصدریِلمِنیمعِمنهجِاتخاذِإن
ِیرِوِلماِمخالًفاِالمنهجِكانِإذاِفیفكِِمحمدِآلِوِمحمدِنیلدِةیشرع
ِ؟تیالبِأهلِعن

                                                   

 .608ص-رسالة جوابیه علی ابو مهدی الحسینی القزوینی (1)



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 جسارت نگردیده، صادر بیت اهل جانب از که معین روشی پذیرفتن
 کهاین د بهچه رس است؛ محمد آل و محمد دین با شرعی مخالفت و بوده
 1است؟ گردیده روایت بیت اهل از که باشد چیزی آن مخالف روش این

 یسد:نومی وهابی جیزاوی اشرف که است اتهاماتی همان تکرار سخنان، این

 و روایت میدان در سنت اهل گرفتن پیشی و پیشینه روافض، که زمانی
 یک تصحیح برایها دوردست به علماء سَفرهای و دیدند، را حدیث درایتِ
 کینه پس شنیدند؛ را روایات تثبیت یا حدیث سماع یا و سند یافتن یا لفظ

 روشی خواستند به خیال خود و گرفت جنبیدن وجودشان در چرکینی
 دارای روّات و است؛ همه دروغ کهحال آن بنمایند اقامه روایات برای انونمندق

 نمودند تالش و کنند... تعدیل پارهوصله تطبیقی با و دُزدی روشی با را طعن
 بسازند. علمی تقلّب، از و ایقاعده دروغ، از و قصری خاشاک، و غبار از که
 از هایشانقلبت از دارند[ حدیث و رجال علم حیطه در] هرچه پس

 هااین و شده نوشته الحدیث مصطلح علم در که است سنت اهلهای نوشته
 2شوند. تربیت ایشان روش به و کنند تقلید سنت اهل از خواستند

 از امامان حق در غلو ادعایاین باره همانند  در دیگر فراوان شبهات همچنین

 فقه اصول علم طالنب ،پیامبران و امامان در عصمت نقصادعای  شیعه، طرف

 شیعه، یفقها علمیت یا عدالت عدم ،معظم تقلید از مراجع تقلید بطالن شیعی،

 توسط حسین امام کشتن ادعای ،بیت اهلدر کالم  شیعیان نکوهیده بودن

شاگرد و  اسماعیل، احمد فرقه ،هااین تمامی در که مطالب از دست این از و شیعیان

 که گویی است. گرفته سرچشمه آنان مقالت و کتب از شبهاتش و بودهمقلد وهابیان 

 باشد.می درون از شیعه باورهای تخریب جهت وهابیت سرباز فرقه، این

                                                   

 .077ص-)جامع( الوصیة و الوصی (1)

 .66ص-علم الحدیث بین اصالة اهل السنة و انتحال الروافض( 2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 و گرفته وام بهائیت گمراه باور از فرقه این که مشهوری شبهات جمله از

 چنانکه است.! «کنونی صرع در مدمح آل قائم حضرت میالد»شبهه  ،ستا آموخته

 :اندنوشته

ِهذا...ِقال:ِالباقرِعنِ..الثالث.ِ...ةیوالذِرِنییالمهدِتذكرِاتیالروا
ِضلیِبةیغِوِرةیحِلهِتكونِالعترة،ِهذهِمنِیالمهدِهوِالزمانِآخرِیفِمولود
ِاقوام.ِهایف

 ...سوم روایت ...: کندمی یاد را مهدی فرزندان و مهدیین که روایاتی
 مهدی همان که «است زمانآخرال در مولودی این»... فرمود: باقر امام
 اثرش در هاییقوم که بود خواهد غیبتی و حیرت او برای و است عترت از

 1شوند. گمراه

فرموده  خطاب به ام هانی ثقفیچون در این روایت، امام باقر اندمدعی پس

 اسماعیل احمد او از مراد قطعا پس «آمد خواهد بدنیا آخرالزمان در مهدی» :است

 در بهائیه و بابیه فرقه استدلل همان این و است.! آمده بدنیا کنونی صرع در که است

 نویسد:می بهائی نعیم میرزا چنانکه است؛ باب علیمحمد مهدویِت  اثبات

 محمّدباقر امام حضرت خدمت یبامداد که کرده تیروا هیّثقف یهان امّ

 من قلب بر خدا کتاب از یاهیآ من یآقا یا :نمودم عرض و شدم مشرف
 :فرمود .بازداشته خواب از مرا و انداخته اضطراب و بقلق مرا که شده وارد

 فاَل﴿ :است فرموده که عزّوجلّ خداوند قول :گفتم .یهان امّ یا ما از بپرس

 امّ یا ینمود سؤالای همسئل کوین :فرمود .﴾الجَوارِالکُنَّسِ بِالخُنَّسِ اُقسِمُ

 از یمهد او و «شودمی تولدم آخرالزمان در که است کس نیا» .یهان
 گمراه یگروه آن در که است یبتیغ و رتیح را او و است عترت نیا

                                                   

 .71ص-ی!؛ همه گمراهند جز یمان16ص-طاهرین فی المهدی و المهدییناخبار ال (1)



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 و یابیدر را او اگر تو حاله ب خوشا پس .ابندیمی تیهدا یگروه و شوندمی
 دینمامی ثابت و محقّق یبخوب فیشر ثیحد نیا ؛یانته .ابدیدر آنکه خوشا
 را عقول و تیدرا باب از .گردد دمتولّ نیآخر زمان در دیبا حضرت آن که
 است نشده یجار نیا بر اهلل سنّت و ستین ممکن بدانند که دینمامی تیکفا
 1.آخرالزّمان در امیق و باشد الزّمان اوّل در تولد که

 دعوت» و اسماعیل احمد بودن «جدید قائم» و «جدید حق» شبهه همچنین

 بهائی نعیم میرزا چنانکه است؛ ابیتب باور از گرفته وام 2او، ادعای بودن، «جدید

 نویسد:می

نیمعصوم هائم عبارات در آنکه[ علیمحمدباب حقانیت در] هشتم وجه
 و شده مذکور اریبس «دیجد امام» و «دیجد حقّ» قائم حضرت حقّ در

 شود ائمّهه ب متصل که امام رایز باشد، دیبا الحسن محمّدبن از ریغ و البتّه

 3.شد خواهدن خوانده دیجد امام

 و دین( )ضد الحاد کیسه از را خود شبهات از بسیاری نوظهور، فرقه این پس

 اقامه رو این از ندارد؛ چیزی خود از و است اندوخته )بهائیت( ادعا و )وهابیت( عناد

دشمنان  دیگر شبهاِت  پاسخی به که بابت آن از شبهات، اینه ب پاسخ در نوشتاری

 بود. خواهد ماندگار و مندسود هست، نیز مذهب اهل بیت

 از آغشته یا برگرفته فرقه، این شبهات از بسیاری کهاست  تذکر به لزم

 غیرشیعی و شیعی علماء از شماری بین چندی از هر که است کمیابی هایدیدگاه

 به تشیع، نظر جمهور یا اجماع با مخالفت علت به اندکی، از پس و گردیده هویدا

                                                   

در آخرالزمان بدنیا  مهدی»عنواِن  -موسوی -ر.ک جمال ابهی؛ 6ص-نعیم بهائی-الستدللیه (1)

 .862ص-«آیدمی

 .676ص-)جامع(یة و الوصی؛ الوص687ص-.ک جامع األدلهر (2)

 .6ص-اإلستدللیه (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 ،صوفی عربی ابن و مرندی ابوالحسن آراء از برخی نندهما است؛ گراییده نیستی

 .و دیگران حرعاملی شیخ ،نوری محدث ،األصول قوانین صاحب قّمی میرزای

 حضرت برای فرزند وجود اثبات در فرقه این مبلغان از یکی مثال بعنوان

 نویسد:می مهدی

ِةیلذِراِوجودِیعلِالیدلِعشراِیاثنِالثاقبِالنجمِیفِیالنوِرِرزایالمِذكر
ِ.یالمهدِلإلمام

 امام برای ذّریه وجود بر دلیل دوازده الثاقب نجم در نوری میرزای
 1است. نموده مطرح مهدی

 و متون در شایسته یپژوهش بدون ،مطالب این جنبش گمراه بیشتر بنابراین

 
ً
  که باشدمی کم فروغ افراد از برخی انتقال نظریات صرفا

ً
 اصحاب نزد نظریات آن اتفاقا

 بسیاری از مثال بعنوان .و پیوسته مورد انتقاد و عدم اقبال بوده است متروک هب،مذ

 از برگرفته ،اندنموده مطرح رؤیا حجیت اثبات در اسماعیل احمد فرقه که دلیلی

 چندین آنکه حال است؛ نوری محدث «دارالسالم» و قمی میرزای «األصول قوانین»

 2.اندداده پژوهشگر آن دلیل را مورد انتقاد قرار

 و کتاب آیینه در آن علمی بررسی و نظریات کمیاب و ناهمگون بر نگرش پس

 خواهد هویدا را درستیش میزان امامیه، شیعه باورهای مذهب و عقل قوانین و سنت

 نمود.

                                                   

 .62ص-الرد الحاسم علی منکری ذریة القائم (1)

 ینی شیرازی.سید مرتضی حس-698ص -فقه الرؤی (2)



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 چهارم نکته ✱
آورد، وجود آنچه بانِگ هشدار و زنگ خطر نسبت بدین فرقه را به صدا درمی

در میانشان است؛ آنان، مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب « تکفیر شیعیان»اندیشه 

و  2که از پذیرفتن اماِم سیزدهم سرباز زند را کافر تلقی نموده و هر 1اهل جهنم دانسته

و هم  ،3اللهکه مجموعه ادعاهای احمد اسماعیل را قبول نکند، دشمن رسول هر

                                                   

فكلم  اِج  اءِوص  یِترس  بتِفرق  ةِم  نِه  ذهِاألم  ةِم  دعینِأنه  مِعل  ىِمنه  انِالوص  یِال  ذیِقبل  ه،ِإل  ىِأنِیص  لِ( 1)
األمرِإلىِالوصیِالثانیِعش رِم نِاألوص یاءِفعن دهِیك ونِق دِات ب عِم نِفرق ةِوِترس بتِعل ىِمس یرةِاألوص یاءِأح دِ

ِكله  اِف  یِالن  ار،ِوِعن  دِمج  یءِالوص یِالثال  ثِعش  رِ تترس  بِعن  هِِ-ه  وِالیم  انیِوِالمه  دیِاألولِو-عش رِفرق  ة
فرق  ةِلِیؤمن  ونِب  ه،ِفیص  بحِع  ددِف  رقِالن  ارِاثن  اِعش  رِم  نِمنتحل  ینِم  ودةِأمیرالم  ؤمنینِكله  اِف  یِالن  ار،ِوِتبق  ىِ

ای از این امتت متدعی شتده هر قدر که وصیّ آمده است، فرقه الفرقةِالناجیةِالتیِاتبع تِالوص یِالثال ثِعش ر.

( رستید؛ ماند؛ تا اینکه این امر به وصی دوازدهتم )امتام زمتانصی قبلی باقی میاست که بر منهاج همان و

های یازده وصتی رفتته و همته اهتل جهتنم شتدند؛ و پس قومی نیز از او رویگردان شده و به همان مسیر فرقه
هنگامی که وصی سیزدهم آید که همان یمانی و مهدی اول است؛ قومی از وی رویگتران شتده و بتدو ایمتان 

بودنتد؛  منینؤشود که همگتی از اهتل متودت امیرالمتهای جهنمی، دوازده فرقه مینیاورند؛ پس تعداد فرقه

پس همه در آتش جهنم خواهند بود و تنها یک فرقه ناجیه بتاقی خواهتد مانتد کته از وصتی ستیزدهم تبعیتت 

 .(07ص-)الیمانی حجة الله کند.!می

عش ر،ِوِه  یِروای  اتِمت واترةِمعن  ى.ِوِالمعتق  دِالم امیِیس  لمِب  اثنیِاألحادی ثِالت  یِذك رتِأنِاألئم  ةِثالث  ةِ( 2)
عش رِإماًم  ا،ِوِهن  اِوق  فِعلم  اءِالح  دیثِب  ینِمطب  ین:ِوِاحالهم  اِم  ر؛ِب  ینِأنِیس  لمواِأنِاألئم  ةِثالث  ةِعش  ر،ِوِ

ِو ینسفواِأهمِالمعتقداتِالشیعیة،ِأوِأنِیطرحواِح دیثاِمت واترا،ِوِه ذاِیس تلزمِرف ضِرس الةِمحم دِب نِعب داهلل
اند تعداد امامان سیزده تن است، متواتر معنوی هستند؛ و طبتق عقیتده شتیعه احادیثی که گفته هوِالكف رِبعین ه.

ترینش تلتخ انتد )کته شتیرینامامیه، تعداد ائمه دوازده تن است؛ و اینجا علماء حدیث بر دو نظریه وقتوف نموده
تترینِ اعتقتاد شتیعه درهتم در اینصتورت مهماست!( الف. یا تسلیم شوند که تعتداد ائمته ستیزده نفتر استت و 

بوده و این ختود کفتر  شکند؛ یا حدیث متواتر را دور بیاندازند که این مستلزم انکار نبوت محمد بن عبداهللمی

 .(689ص-)المهدی و المهدیین فی القرآن و السنةاست. 

خلِفیِه ذهِال دعوةِوِیعل نِالبیع ةِبریءِمنِكلِمنِینتسبِألیهِوِلمِید أنِرسولِاهللِمحمدِبنِعبدِاهلل( 3)
. ِت بَّ از هر کسی کته ختود را بته او منتستب کنتد در  اهلل محمد بن عبداهللهمانا رسول ت  بَّْتِید اِأ ِبیِل ه ٍبِو 
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دانند. می 2منینؤامیرالم و خارج از ولیِت  1شأن دشمنان صدر اسالم و نفرین شده

و شیعیان دوازده امامی را  3از طرفی مرجعیت شیعه را سبب شرِک شیعیان دانسته

های شیعیان را باطل و ها و خوبیو همه عبادت 4دانندمصداق بارز نواصِب واقفی می

پس به معنی تام کلمه ما با یک فرقه تکفیری روبرو هستیم  5کنند.ارزش تلقی میبی

                                                                                                                             

)بینان  حالی که به این دعوت نپیوسته و اعالن بیعت ننموده، بیتزار استت؛ پتس بریتده بتاد دستتان ابولهتب.!

 احمد اسماعیل.(-البرائة

فلیعلمِالجمیعِأنَِّمنِیقفِالیومِبالضّدِمنِهذهِالحركةِالیمانیةِالمباركةِس یلعنهِالت الونِكم اِیلع نِالی ومِم نِ( 1)
پس همگی بدانید که هرکس امروزه ضد این حرکت یمانی مبتارک  .وقفِضّدِرسولِاهللِمحّمدِبنِعب دِاهلل

لعنتت  دشتمنان پیممبتر محمتد بتن عبتداهلل بایستد، آیندگان او را لعنت خواهند نمود، همتانطور کته امتروز

 (.82ص-احمد اسماعیل-العلمیة الحوزة طلبة إلی نصیحة) شود.!می

ِك  لِم  نِل مِیلتح  قِبه  ذهِال دعوة...ِخ  ارنِم  نِولی  ةِ وِأعل نِبأس  مِالم  امِمحم دِب  نِالحس  نِالمه دی( 2) أن
 محمد بتن الحستن المهتدی به اسم امام وِهوِبهذاِإلىِجهنمِوِب س ِال وردِالم ورود. طالبعلیِبنِأبی
بتوده و  طالتبنمایم: همه کسانی که به این دعوت ملحق نشوند، خارج از والیتت علتی بتن ابتیاعالن می

 )بیان البرائة( بدین سبب جهنمی هستند و چه بدجایگاهیست.!

ِكعب  ا( 3) دةِاألص  نامِوِالش ر ِأن  وانِمنها...الش  ر ِالظ  اهر،ِوِه  وِأیض  اًِأقس  امِمنه اِالش  ر ِالص  ریحِف  یِالعقی  دة
شرک چند نوع است... اولتین آن  األوثان،ِوِعبادةِالعلماءِغیرِالعاملینِالضالین،ِوِهمِاألصنامِالت یِله اِلس ان.

گتردد؛ از جملته شترک صتریح در عبتادات هماننتد بتت شرک ظاهری است که خود به چند قستم تقستیم می

)بینان  ایی هستتند کته زبتان دارنتد.!هتهتا بتو آن« پرستش علمای بی عمتل گمتراه»پرستیدن و همچنین 

 احمد اسماعیل.( -المحرم

عالء رزاق األسندی. ناگفتنه نمانند کنه اینن شنبهه نینز از کیسنه بهائینت -( ر.ک: واقفة عصر الظهور4)

دزدیده شده! و اصل این ادعا که شیعیان به علت انکار امام سیزدهم، واقفی هسنتند، اّول بنار توسنط 

 اله بهائیت ادعا شد؛ چنانکه میرزا نعیم بهائی می نویسد:بانیان و منادیان فرقه ض
خبتر  با جماعت واقفیّه در اکثر کتب شتیعیان متذکور استت و حضترت رضتا مناظرات حضرت امام رضا

فرماید عنقریب این امّتت مثتل واقفیّته بته دهد... مالحظه فرمائید که میتر از واقفیّه میابتالء شیعیان را سخت

 وجه نهم.(-)اإلستدللیه شوند.ال میکلمة غیبت مبت

ِك لِأعمال هِالعبادی ةِباطل ةِجمل ةِكلِمنِلمِیلتحقِبهذهِال دعوةِوِیعل نِالبیع ةِلوص یِالم امِالمه دی( 5) ...
 تمامی افرادی که بدین دعتوت نپیوندنتد و اعتالن وِتفصیالِفالِحجِوِلِصالةِوِلِصومِوِلِزكاةِب الِولی ة.



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

و  منینؤمامی مخالفان خود را ناصبی، کافر، ملعون، خارج از ولیت امیرالمکه ت

اش را باطل اهل جهنم حکم داده و در زمره مشرکین درآورده و تمامی اعمال عبادی

 دانند. می

رو بایستی پیش از آنکه در کنار داعش و بوکوحرام و القاعده و النصره و از این

هر تشیع، باراحرار و التکفیر و الهجره و  دیگر  غیرها، فرقه تروریسی دیگری آن هم با م 

به جان اسالم زخم خورده بیافتد، دعاوی و شبهات این جماعت در چارچوب قضاوت 

 عقل و شرع قرار گیرد و پوچی آن اثبات گردد.

 پنجم نکته ✱
 اشتباه و خطا از پر منابع از نقل به فرقه این روایی دلیل و شبهات بیشتر

 شیعه مذهب نزد اهمیت بی و اعتبار بی هاییکتاب یا و اإلسالم( بشارة کتاب )همانند

 یا ،دارپیشینه منابع و اصلی مصادر به رجوع با که است عالمت( 072 کتابچه )همانند

 هایاندیشهیا در تضاد با  که گردیده نقل دیگر ایگونه به یا و نیست روایات آن از اثری

 .که در ادامه خواهیم دید است بسیار باره این رد هامثال و .این فرقه است

 ششم نکته ✱
اهل  منابع به نقل از اصل در این فرقه استناد مورد روایات از توجهی قابل شمار

 اخبار این مهم، این روپوشانی برای فرقه این مبلغان ولی باشد؛می شیعیان غیر و سنت

سنی  کتبمهدویت در  یرامونپ اخبار )که شیعه متأخر و معاصر مصادر از نقل به را

بسیار خواهیم ها رندی از این نوشتار این طول در و کنندمی درج (اندآورده را مذهبان

                                                                                                                             

شان بال استثناء باطل است؛ چراکه بدون والیتتِ )احمتد استماعیل(، نته ال عبادیبیعت نکنند، پس تمامی اعم

 احمد اسماعیل.(-)بیان البرائة ای و نه زکاتی.!حجی است و نه صالتی و نه روزه



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

  .دید
ً
چنین این و است منّزه هادغلکاری اینچنین از علمیهای پژوهش حیطه طبعا

 است. دروغینهای فرقه ثابت روالتا بوده  ،هاییروش

 عترت از باور اخذ» شان مبنی برادعای لیرغمع موارد برخی در سویی دگر از 

اشخاص  نظریات پایه بر و غیرمعصومین از را خود باورهای مهمترین ،«معصوم

 خواهیم شاهد ادامه در که اندنموده بنا بیت اهل دشمنان ومخلفان  حتی و غیرمعصوم

وی از اهل ادعای پیر  علیرغم که رساندمی را فرقه این کاستی فزاینده نیز این پس بود.

 پناه کجروان و مخالفان اهل بیت نادرست و ناشناس هایاندیشه به ،بیت

 اند.برده

 هفتم نکته ✱
 نزد انگیزهیجان و شایع موضوعات از استفاده سوء فرقه اینهای روش جمله از

 نظریه نظیر منسوخی موضوعات است؛ مذهبی جوان قشر بویژه و عموم مردم

 و داعش نظیر کنونی حوادث بر روایات در مندرج ظهور هاینشانه همخوانی ،1داروین

آغشته نمودن مدعای احمد  ،2غیره و جدید بشر حقوق قوانین وها گرانی و آمریکا

 جوانان نویدِ  و 4رؤیا و خواب حجیت ادعای یا و 3تورات و انجیل هاینوشتهاسماعیل به 

                                                   

 احمد اسماعیل. -ر.ک: وهم اإللحاد (1)

 حیدر الزیادی. -الموعود حجة الله یالیمان (2)

 علی عبدالرضا. -یخطاب عیسی عن القیامة الصغر (3)

 احمد الحطاب؛ ابو منتظر الصافی. -البالغ المبین)الرویا حجة( (4)



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 ازها فریبی عوام وها هوچیگری اینچنین پس .1خواب در پیامبران و امامان دیدار با به

 2باشد.می های همساندیگر فرقه و فرقه اینهای شاخصه جمله

 هشتم نکته ✱
 شیعیان نمودن جدا ،همسانانش و گروهک این انگیزه بسا ای و ابزار تریناصلی

 نماییسیاه در سعی فراوان کتب نوشتن با که بطوری باشد.می فقیهان و دانشمندان از

 )از را دین مراجع از تقلید بهائیت، از پیروی به طرفی از و نموده شیعه فقهی مرجعیت

 صورت شاگردانشان و مراجع بدستها فرقه اینهای دغلکاری کشف که بابت آن

از  رویگردانی بر مبنی برهان و دلیل بعنوان را دونگی و دروغ هر و تحریم پذیرد(می

                                                   

 احمد الحطاب؛ ابو منتظر الصافی. -البالغ المبین الحلقة الثانیه)الرویا حجة( (1)

هننای فراگیننر نننزد نماننند کننه اسننتفاده ابننزاری از ایننن مننوارد توسننط ایننن فرقننه، جننزو روش ناگفتننه (2)

محور جهننت اغننوا و جننذب جوانننان ناآگنناه بننوده اسننت؛ چنانچننه یسننتی مننذهبهننای ترورگروهک

هتای براستتی خواستتهای مفصنل بنا عننوان )( طی مقالنهthe Atlanticپژوهشگران وبسایت آتالنتیک )

 نویسند: (، در این باره میداعش چیست؟
During the last years of the U.S. occupation of Iraq, the Islamic State’s immediate 

founding fathers, by contrast, saw signs of the end times everywhere. They were 

anticipating, within a year, the arrival of the Mahdi—a messianic figure destined to lead 

the Muslims to victory before the end of the world. McCants says a prominent Islamist 

in Iraq approached bin Laden in 2008 to warn him that the group was being led by 

millenarians who were “talking all the time about the Mahdi and making strategic 

decisions” based on when they thought the Mahdi was going to arrive. “Al-Qaeda had to 

write to [these leaders] to say ‘Cut it out” ’. 
 ی)داعتش(، متدع یپدران فاسد دولت استالم یکا،متحده آمر یاالتاشمال عراق توسط ا یراخ یهادر طول سال

بشتکل  () یستال، مهتد یتک ینمودنتد کته در طت ینتیبیشآنهتا پت یدند؛خر الزمان گردآ یهانشانه یترو

 یتدگویمت تزخواهد نمود؛ مک کن یرهبر ی،و مسلمانان را به سمت فوز و رستگارظهور خواهد نمود  یحاییمس
گتروه  یتنهشدار دهتد کته ا یشد تا به و یکبه بن الدن نزد 2002برجسته در عراق در سال  یاسالمگرا یک

را بتر  یکاستترات  یهتایتریگیمکننتد و تصتمیصحبت مت () یدر مورد مهد یشههم"که  یانیظهورگرا را

 یبه نوشتتن حکمت بور. القاعده مجکنندیم رهبری ،"کندیظهور م () یکنند مهدیکه فکر م یاناساس زم
 کار بردارند.! ینگروهک شد تا دست از ا ینخطاب به رهبران ا



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 بر گریزی نوشتار این پایان در الله شاء ان 1اند.نموده ارائه شیعه مذهبعادل  مراجع

فقیهان  از پیروی نهی اخبار و "فقهاء از تقلید عدم"باور  به نسبت فرقه این شبهات

)که این نوشته  نشست. خواهیم نقد و بررسی به را فرقه این براهین و زد خواهیم شیعه

 (.در جلد دوم خواهد آمد

 نهم نکته ✱
اخبار و روایات، جزو آداب و رسوم این فرقه دار تفسیر و تأویل نادرست و جهت

 از یک هیچ به که بدین سبب را ایروایت یا گفته هران این فرقه غمبل بطوریکه ؛است

 دانند،نمی پاسخگو شرع و عقل قبال در را خود و نیستند پایبند نقلی و عقلی اصول

  و کنندمی تفسیر ،آل استبرایشان ایده هرچه به براحتی
ً
پاسخی در مقابل  راگ احیانا

رها  را آن سادگی به نداشتند، دیدگاه علمای مذهب شیعه یا و بیت اهل سخن

 اسماعیل احمد هایاندیشه و باورها با ،دیدگاه یا آن حدیث اینکه جهته ب ونموده 

بالی» لزم به توجه است که دانند.می ارزشبی را آن است، ناسازگار
 
 در گریلا

 که روی آن از نادان خاموش است؛ )نادان گویا( قائل جاهِل  ویژگیبارزترین  «استدلل

 رواین از و باخبر است ،اشنادانی از خود ،نادان گویا ولی کند؛نمی سخن داند،نمی

 -ی ندارد تا او را پایبند سازدباور و چراکه دانش- بماند پایبند قانونی و دانش بر آنکه بی

 کندمی وارد اشکال نقلی، و عقلی و محسوس و هیبدی از اعم باشد، مخالفش هرچه در

ب جهل و وهم از دفاع در و
ّ
 خدا و زند.می چنگ ،دروغ یا گمانی هره ب خویش، مرک

دانش و  اهل ادامه، در و است فرقه احمد اسماعیل ،ویژگی این نماد گویای که داندمی

 .گواه خواهند بود ،ادعا این راستی بر پژوهش

                                                   

حسین  -عبدالعالی المنصوری؛ المعممون بالنفاق -0و6ج-ر.ک: البیان المفید فی بدعة التقلید (1)

 المنصوری.



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 دهم نکته ✱
 را شیعه )بنیادی( اصالی و )ابزاری( آلی علوم برخی از فرقه این سرکردگان

 دانش نظیر علومی دانند.!می کافران و دشمنان واردات حتی از و بدعت و نادرست

 این نزد دیگر علوم و لغت و نحو دانش ؛شناسیراوی و رجال دانش و الفقه اصول

 هنگامب ین درحالی است کها و است ایشانهای ارزشتضاد با  در و اعتبار بی جماعت

 رجوع کالم یا رجال یا الفقه اصول به دانش ناچاری سر از ،درماندگی و تهیدستی

 که ایخرده اولین بصری اسماعیل احمد مثال بعنوان کنند.می استفاده آن از نموده

 است: آن سندی ضعف ،گیردمی سمری توقیع بر

1ِسندهاِیفِمطعونِیفهِ...ةیالرواِلهذهِالمناقشاتِمنِریكثِتوجد

 :گوید سمری توقیع حکِم  از برای برون رفتهمچنین 

ِ.!عندهمِتهایكلِیفِطعنیِهذاِوِرةمسوِِّریغِإنها
 ایشان نزد توقیع این کلیت بر این و است مسوّره غیر قضیه توقیع این
 2کند.می وارد طعن

 داز جانب فرقه احم علوم این اعتباری بی ادعای آید،برمی قراینآنچه از  

  دارد: رخداد دو در ریشه ،اسماعیل

 
ً
 حوزه در که هاییدرس اندک و بوده سواد بی علوم این در اسماعیل احمد اول

 و رجال همانند علومی یگستره در سبب بدین است؛ رفته یادش از نیز بود خوانده

 غلط به را ضعیفی اسناد است؛ شده دچار غلط و خطا به بسیار نحو، و لغت و فقه اصول

                                                   

 .60ص-ناظم العقیلی -؛ ایضا ر.ک: لعلکم تهتدون08ص-لحمع العبد الصا (1)

 .01ص-همان (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 خطاهای به اصول، علم به استدللتش در و نموده تضعیف را صحیح اسناد و تصحیح

 در و گردیده گرفتار شوند،نمی دچار بدان نیز مقدماتی سطحهای طلبه که فاحشی

 گردیده مرتکب را شماری بی نحوی و امالییهای غلط خود هایهنوشت و هاسخنرانی

 دهد؛می قرار الشعاعتحت را او اهیدانشگ و آکادمیک سواد اصِل  حتی که است

 » ؛«مشیئة» ؛«الله شاء ان» :همانند ایساده هایواژه نوشتن که بطوری
ّ

 بلد را «یضل

 که بطوری است؛ سوادبی نیز نحوی امور در و نویسدمی غلط امالئی بابت از و نبوده

 انفراد و عجم در و کندمی ادا مرفوع را مجرور و مجرور را منصوب و منصوب را مرفوع

  حتی و نموده اشتباه کلمات
ً
 اگر پس دهد؛می دست از نیز را سازیجمله توان بعضا

 احمد که کنند اعتراف بایستی باشد، مطرح «علم» بعنوان جماعت این نزد علوم این

 دشونمی منکر راش بودن «علم» اصل بدین مناسبت است؛ نادان علوم بدین اسماعیل

 نیاید. پدید اسماعیل داحم وجه علمی در خللی تا

  
ً
 بر و گرفته قرار معارف این خم و پیچ در فرقه این استدللت و ادعاها وقتی ثانیا

)که روال  شودمی سنجیده اصول و درایه و رجال همانند علومی معیارهای اساس

 های نادرستو استدلل مغلطه و استفاده سوء ،مذهب شیعه از گذشته بر همین بوده(

 باقی خودشان، «بودن دلیل بی» اثبات جز چیزی استدللشان، از و شده رآشکاایشان 

چاره کار را در پاک کردن صورت مسئله و عدم پایبندی به  بدین دو علت، ماند.نمی

  1.بماند باز مغالطه برای دستشان تا اند،علوم اسالمی دیده

 و ادعا قلمرو رد فرقه این که شودمی دانسته دهگانه نکات این در نظر امعان با

 فقط نه ،بایسته است آنچه و کشدمی نفس آلوده و ناسالمی فضای چه در استدلل

 یک نام به جنبش این که است شبهاتی و حل رفع بلکه فرقه، این دروغین بودن افشای

 .گزندمی شیعه مذهب زخمی پیکره بر هاییخراش و تیغ چونان ،ناشناس مدعی

                                                   

-؛ دعنوة السنید احمند الحسنین هنی الحنق المبنین621ص-عبدالرزاق دینراوی -ر.ک: العصمه (1)

 للوصیة 670ص
ً
 . 62ص-ناظم العقیلی-و انتصارا



 انصارالمهدینکات دهگانه در رابطه با فرقه 

 

 

 

 این ادای در را شرمگینش و گنهکار بنده این که خواهانم همتا، بی خداوند از

 دهد. قرار تشیع مقدس مذهب عزت مایه را نوشته این و گرداند پیروز حق

 



 المهدی از ظهور تا هبوط فرقه انصار

 

 

 

  

 فرقه انصار المهدی

 از ظهور تا هبوط



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 

 

 فرقه انصار المهدی از ظهور تا هبوط

 احمد بن اسماعیل الهمبوشی ✱
َویر» یخطه زادگان از وی است؛ بصره منطقه و عراق کشورنامبرده از اهالی   «ه 

 آمد؛ بدنیا خورشیدی 6897 سال در که باشدمی بصره استان تابع زبیر تانشهرس از

 که: قرار بدین ؛مورد است هشتاد ادعاهای وی، بنابر شمارش اینجانب،

 امام پیغمبرِ  .او8 2؛است محمد آل بقیة .او0 1؛است محمد آل قائم .او6

 علم معدن .او6 5ست؛ا َمعین ماء .او7 4است؛ پیامبران آموزگارِ  .او9 3است؛ زمان

 که است قائمی .او1 8؛است میثاق و عهد صاحب .او8 7؛است گویا قرآن .او7 6؛است

                                                   

 .7ص-دیراوی-قانون معرفة الحجة (1)

 .8ص-عالء السالم-ماذا جری علی القرآن (2)

 .7ص-علی ابو رغیف -الطریق الی الدعوة الیمانیه (3)

 .7ص-مع العبد الصالح (4)

 .8ص-علی الناصری-تفسیر اآلیات من کتاب المتشابهات (5)

 .7ص-دیراوی-قانون معرفة الحجة (6)

-علی الناصنری -تفسیر اآلیات من کتاب المتشابهات ؛8ص-عالء السالم -ذا جری علی القرآنام (7)

 .8ص

 .8ص-0ج-یان المفید فی بدعة التقلیدالب (8)



 المهدی از ظهور تا هبوط فرقه انصار

 

 

 

 3است؛ خواب فرزندِ  .او66 2؛است ذوالفقار شمشیر صاحب .او62 1داشتند؛ را امیدش

 دودمان.69 5است؛ دیده را خداوند خشم .او68 4است؛ دیده را جهنم و بهشت .او60

نت بر او  زاویه سنِگ  .او66 7است؛ مظلوم طرید شرید .او67 6بود؛ خواهد یحیی س 

 10است؛ محمد حضرت از قطعتم سنگ .او68 9است؛ پایه سنگ .او67 8است؛

 قلعه .او06 12است؛ ناشناس امامی .او02 11کند؛می نقض را باطل هیکل .او61

 د.احم08 14است؛ «ص» و «س» حروف، بین در .احمد00 13برد؛می بین از را ابلیس

 قبله .احمد07 16است؛ قرآن آیات «قاف» .احمد09 15است؛ یس «س» و طه «ط»

 18است؛ خدا مستقیم صراطهمان  اسماعیل .احمد06 17است؛ پیامبران و فرستادگان

                                                   

 همان. (1)

 .8ص-6ج-فصل الخطاب فی حجیة رؤیا اولی األلباب (2)

 .7ص-عالء رزاق-اإلفحام فی رؤیا أم اإلمام (3)

 .8ص-6ج-فصل الخطاب فی حجیة رؤیا اولی األلباب (4)

 همان. (5)

 همان. (6)

 .8ص-صادق المحمدی -؛ المسیح سّر الله7ص-البیان الشافی (7)

 .8ص-0ج-البیان المفید فی بدعة التقلید (8)

 همان. (9)

 همان. (10)

 .8ص-6ج-همان (11)

 همان (12)

 همان.  (13)

 .7ص-زکی األنصاری-لبیک یا داعی الله (14)

 .7ص-الجمهوریات العلم و مشروع یمانی آل محمد (15)

 .7ص-زکی األنصاری-لبیک یا داعی الله (16)

 همان. (17)

 همان. (18)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 .احمد01 2است؛ صالح حضرت شترِ  .احمد08 1است؛ خدا شمشیر .احمد07

 کنندهزنده .او86 2؛است در زمین الله بقیة .احمد82 1است؛ ذر عالم در الیقین حق

                                                   

 همان.  (1)

 .82ص-ان الحقیب (2)

 ، نکاتی بدین عناوین مطرح است:نسبت به شتِر حضرت صالح نبی

، جزو حیوانات بهشتی است و در همان صورت و ناقه حضرت صالح الف. بیتطبق روایات اهل 

:ِلِیك ونِف یِق الِالص ادقوار خویش در بهشنت خواهند بنود. تفسنیر قمنی: هیکل حیوانی و بهیمه
ِكل بِأه لِالكه ف.ِمِس وىِحم ارةِبلع مِب نِب اعورِوِناق ةِص الحالجنةِم نِالبه ائ در بهشتت از  وِذئ بِیوس فِو

 .حیوانات اهلی فقط االغ بلعم باعور و شتر صالح و گرگ یوسف و سگ اهل کهف حضور خواهند داشت
 این شتر، ماده بوده و اتفاقا باردار نیز بوده و بعد از خروج از دل کنوه، زایمنان کنرده اسنت. اصنول ب.

...ِق الوا:ِی اِص الحِم اِأس رنِم اِأجاب كِرب ك،ِادنِلن اِرب كِیخ رنِلن اِفص یلها،ِعنِابیِالحسنِاألولکافی: 
فسألِاهللِعزوجلِذلكِفرمتِبهِفدبِحولهاِفقالِلهم:ِیاِقومِأبقیِش ؟؟ِق الوا:ِلانطل قِبن اِإل ىِقومن اِنخب رهمِ

خداونتد چقتدر زود اجابتتت نمتود )حتول  قوم صالح گفتنتد: ای صتالح :از امام کاظم بماِرأیناِویؤمنونِبك.

مان بخواه که فرزندش را نیز ختارج ستازد؛ پتس از خداونتد ایتن را نیتز معجزه ناقه صالح( پس از خدایت برای

فرمتود: آیتا  طلب نمود و آن شتر فرزندش را زایید و فرزندش کنار مادرش به راه افتاد. پس حضترت صتالح
ایم خبردار کنتیم و بته تتو مان بیا تا آنان را نیز از هر چه دیدهبا ما نزد قوم چیز دیگری باقی مانده؟ گفتند: خیر.

 ایمان آورند.
ر مویو ح ین شتر عالوه بر آبستن بودن، سرخ مویا ج.  بوده است. ییوان پ 

...ق الوا:ِی اِص الحِادنِلن اِرب كِیخ رنِلن اِم نِه ذاِالجب لِالس اعةِناق ةِع نِاب یِالحس نِاألولاصول کافی: 
ش قراءِوب راءِعش راءِب ینِجنبیه اِمی ل،ِفق الِله مِص الح:ِلق دِس ألتمونیِش یساِیعظ مِعل یِویه ونِعل ىِرب یِحمراءِ
سرخ پوستت، پُتر »قوم صالح گفتند: ای صالح از خداوندت بخواه هم اکنون برای ما از این کوه شتری  عزوج ل.

زی خواستتید کته بتر متن فرمود: از متن چیت بیرون آورد. پس حضرت صالح« مو و حامله به فرزند ده ماهه
  بسیار بزرگ است و بر پروردگارم بسیار آسان.

 ش دارد. یمان در رحم خویکه، فرزند در آستانه زا یوانیآن ح یعنینکه: عشراء یح ایتوض

 حضنرت صنالح د.
ً
 این شتر، در روز قیامت نیز در شکل و شمایل شتر محشنور خواهند شند و اتفاقنا

ِأ رْب  ع  َةِأ ن  اِعنِالرسولگردد. امالی صدوق: شر میسوار بر این شتر وارد صحرای مح ِیْوم سِ ٍذِِإلَّ :ِل ْنِیرْك  ب 
ِأ مَّاِص اِلَحِف  ع ل ىِن اق ِةِاللَِّهِالَِّتیُِعِقر ْت. ِص اِلح...ِو  ُةِو  ِف اِطم  ِع ِلیِو  فرمود: در قیامت جتز چهتار تَتن  پیممبر و 
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 و سن کم .او88 4؛قسمت کننده بهشت و جهنم است .او80 3است؛ پیغمبر سنت

 نمومنا کعبه .احمد87 6است؛ الذکر خامل .او89 5است؛ بیت اهل از ترینسال

 سجده احمد مقابل ذّر  عالم در هستی .همه86 7نمود؛ سجده مقابلش در باید که است

 10است؛ مشهود و شاهد .احمد88 9است؛ معبود داوندِ خ جوهره .احمد87 8اند؛کرده

 و درک از جّنیان همه و بشریت .همه92 11است؛ قیامت روز دهندهخاتمه .احمد81

 .احمد،90 13است؛ ایمان نور به فرشته تریننزدیک .احمد96 12عاجزند؛ احمد معرفِت 

 نماز سرش پشت پیغمبر عیسی که است معّزی .احمد،98 14است؛ قرآن عزائم

                                                                                                                             

و علی و فاطمه و صالح... و اما صالح ستوار بتر همتان شتتر  سوار بر مرکب وارد عرصه محشر نخواهند شد: من

 شود که پِی گردید.خداوند می
 . 7ص-زکی األنصاری-محمد آل یمانی ومشروعبین الجمهوریات الحلم  (1)

 .7ص-السلسله األخالقیه (2)

 .7ص-الدعوة الیمانیه من کتب السنةحسین المنصوری (3)

 .8ص-ناظم العقیلی-الیمانی حجة الله (4)

 .7ص-السلسله الخالقیه (5)

 همان. (6)

 .7ص-عبدالعالی المنصوری -اولو األمر فی القرآن و السنة (7)

؛ اینن ادعنا شنبیه ادعنای برخنی از اهنل 7ص-العلم و مشروع یمنانی آل محمند بین الجمهوریات (8)

، از متسنن است که ادعا دارند فرشتگان در روز صدور فرمان الهنی مبننی بنر سنجده بنه حضنرت آد

 (.666ص-سر خضوعشان در برابر ابوبکر بن ابی قحافه سجده نمودند.!! )تعلیق روض الریاحین

 همان. (9)

 همان. (10)

 همان. (11)

 همان. (12)

 همان. (13)

 همان.  (14)
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ًرا﴿ آیه از .مراد99 1خواند؛می
ّ

َبِش وٍل  م  تِ یَ  ِبَرس 
ْ
ه   یَبْعدِ  ِمن یأ ْحَمد   اْسم 

َ
 احمد همین ،﴾أ

 .احمد،96 3؛برخاست سینا طور از که است مبارکه شجره صاحب .احمد97 2است؛

 شکست .احمد98 5است؛ محمد آل خون منتقم .احمد97 4است؛ دّری کوکب

 ثقل حامل .او72 7است؛ األرض دابة .او91 6ه؛گردید غصب حقش که است یاخورده

 .او70 9است؛ عیسی شبیه .احمد76 8است؛ قرآن محکمات و طه فرزند و محمد

 میکائیل توسط او.79 11است؛ مرسلین و انبیاء ذخیره .او78 10است؛ امین دولت فاتح

 یوحنای و ارمیاء و .اشعیاء77 12؛شودمی یاری و شده تأیید فرشتگان دیگر و جبرائیل و

 امام فرزند او.76 13اند؛کرده هویدا زمین اهل برای را اسماعیل احمد امر بربری

 او.78 15؛است مهدی حضرت «فرستاده» و «نماینده ویژه» او.77 14؛است زمان

 وی پرچم.71 16؛است زمین رویر ب خدا حجت و بوده عصمت و مهدویت مقام صاحب

                                                   

 .60ص-احمد یالبشارة بالمعز (1)

 همان. (2)

 .7ص-؛ السلسله الخالقیه7ص-حسین المنصوری -مجمع نقّیة (3)

 .7ص-حسین المنصوری -قّیةمجمع ن (4)

 .7ص-ناظم العقیلی-فی واد سحیق یالصرخ (5)

 همان. (6)

 .627ص-ناظم العقیلی-الیمانی حجة الله (7)

 .8ص-ضیاء الزیدی-یحیی العصر (8)

 عبدالرزاق الدیراوی. -شبیه عیسی أو من هو المصلوب (9)

 .7ص-بین الجمهوریات العلم و مشروع یمانی آل محمد (10)

 .همان (11)

 احمد اسماعیل. -بیان اظهار قبر فاطمة الزهراء (12)

 .61ص-6ج-احمد اسماعیل-الجواب المنیر (13)

 احمد اسماعیل.-بیان البرائة (14)

 .699سوال-9ج-احمد اسماعیل-المتشابهات (15)

 همان؛  (16)
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 مهر پشتش بر.62 1؛است ا مهدیهمانا دشمنی ب وی با مخالفت و مهدی پرچم

 در سنگی .احمد60 3؛است انجیل و توراته ب ترین مردمآگاه او.66 2؛است خاتمیت

 بار و داده نجات را نوح کشتی یکبار شدنش، پرتاب با که بود علی امام دستان

 بیرون نهنگ شکم از را یونس دیگر بار ورهانده  نمرود آتش از را ابراهیم دیگر

 عصای شکل به دیگر بار و شده همکالم سینا طور در موسی با دیگر بار و کشیده

 داود برای هم شده زرهی دیگر بار و است شکافته هم از راها دریا و آمده در موسی

 اصل در نفر، 868 .اصحاب68 4؛صفین و احد جنگ در علی امام هم و نبی

 و «انبیاء سپرِ » و «صبح ستاره» آسمان در احمد .ناِم 69 5هستند؛ او پیروان و یاران

 کنار حنین و بدر در که است یهودا نسل از شیری .احمد67 6است؛ «حصین حصن»

 است بهشت رودهای از رودی و «ص» حرف .احمد،67 7است؛ جنگیده ،علی امام

 9است؛ یمانی رکن و حجراألسود .احمد68 8شود؛می ریخته آن در مردم اعمال که

 10اند؛کرده سجده آن به مهدی دوازده و امام دوازده که است گوسفندی .احمد61

 امام جانشین و وصی .احمد76 11؛نمود خواهد داد و عدل از پر را زمین .احمد72

                                                   

 همان (1)

 همان (2)

 همان. (3)

 .66ص-6ج-احمد اسماعیل-الجواب المنیر (4)

 .699سوال -9ج-المتشابهات (5)

 .618ص-احمد اسماعیل-المتشابهات)جامع( (6)

 .69ص -احمد اسماعیل -ةیهمان؛ رسالة الهدا (7)

 همان. (8)

 همان. (9)

 .69و 68ص-احمد اسماعیل-ةیرسالة الهدا (10)

 .76ص-6ج-احمد اسماعیل-الجواب المنیر (11)
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 جای به .احمد78 2؛است ظهور هاینشانه از یمانی همان .احمد70 1؛است زمان

 4؛است «ایلیاء» و «خضر» پیغمبرِ  .او79 3؛شد کشیده صلیب به عیسی

 و تورات و انجیل در متعددی .آیات576است؛ افضل پیغمبر عیسی از .احمد77

 احمد با القدس روح ،مهدی ظهورِ  دوران .در77 6است؛ احمد فرقه تأییدکننده قرآن

                                                   

 .699سوال-9ج-احمد اسماعیل-المتشابهات (1)

 همان. (2)

از احمند اسنماعیل شنده اسنت کنه  بذله گنیآمیخته به  پرسشی؛ در این رابطه 671 سوال-همان (3)

 نوشته است: پرسشگربیان آن خالی از لطف نیست؛ 

 وإن أثن اءِص لبه، ال رب لیس ون الش بیه كن تم أنك م مف اده ل ی، بالنس بة ص اعًقا ك ان بخب ر زمیل ی أخبرن ی فلق د
 تب ین ص ورًا ترون ا أن ممك ن ه و:ِه ل س ؤالیِ.الماض ی ف ی ح د  ال ذی الص لب آث ار یحم ل الش ریف جس مك
 وِنكون نتبعك سوف وِعائلتی فأنا ذلك لدینا صح إن الفاضل أیهاِوثق العظیم، الحد  ذلك من الباقیة اآلثار
رفیقم خبری به من داد که همانند آذرخشی بر وجودم اثتر کترد! مفتاد .ِوِأموالنا لدعوتكِبأنفسنا المصدقین من

شد و بتالطبع جستم شتریفتان پروردگار هستید که به صلیب کشیده می عهمان شبیه یسو خبر اینکه حضرتعالی
آثار به صلیب کشیده شدنتان را هنوز هم با خود دارد.! پس آیا ممکن است چند عکتس از جاهتایی کته در اثتر 

دانیم ختودم آن رخداد بزرگ زخم برداشته به من نشان دهید؟! بزرگوار! مطمئن باش که اگر ما این را درستت بت
 تصدیق کننده دعوت تو خواهیم شد.!  با جان و مال تو و پیرو پسام از این و خانواده

 پس احمد اسماعیل در جوابش گوید:

 ق ةیالحق كی ِری أن فه وِق ادر تع الىِو س بحانه اهلل م ن أطلبه ا الصورِو لتنصره، ایجل الحق ترى أن لك اهلل أسأل
هتا را اش کنتی؛ همچنتین آن عکسبرایت نشان دهد تا یتاری به روشنیخواهم که حق را از خداوند میِ.ةیجل

 -6النی9ج-)الجنواب المنینر .!نشتانت دهتدتوانتد حقیقتت را بته وضتوح کنم؛ پس او میهم از او طلب می

 .(96ص

 .82ص-6ج-الجواب المنیر (4)

دلِعل ىِوردِف یِالنص ومِم اِی )مقنالت بخنش الیهنود و المسنیح؛ ننص کنالم:  -سنایت المهندییون (5)
 (.أفضلیةِالمعز یِعلىِعیسىِ

 .82الی  00ص-6ج-الجواب المنیر (6)
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 اهل ال و کنند؛ یاری را احمد است واجب همگان .بر78 1؛زمان امام نه و است

 حسین .خون82 3است؛ زمان امام ظهور ممّهد و ساززمینه .وی71 2جهنمند؛

 4شد. جاری احمد برای از کربالء در

 مهندسی دانشکده در ابتدا ،خود گفته به بنا و باشدمی بصره اهالی از برده نام

 اشرف نجف به شهر یچند از پس و داده لیتحص ادامه سازیشهر  رشته در ،بصره

 است. گردیده طلبگیبا پیوستن به حوزه علمیه نجف،مشغول  و نموده هجرت

 از دور و بدعت به آغشته حوزوی، دروس و مبانی که ادعا بدین مدتی از پس ولی

نتهای آموخته  و داده حکم گمراهی یحوزه را علمیه حوزه و کرده درس ترک است، س 

 .نمود خودخوانیه ب شروع

 گوید:می وی

ِواكملتِالعراقِجنوبِیفِالبصرةِنةیمدِیفِشیاعِكنتِاحمدِیاسم
ِثمِةیالمدنِالهندسةِیفِوسیبكلوِرِشهادةِعلىِوحصلتِةیمیالكادِیدراست
ِوبعدِة،ینیالدِالعلومِدراسةِلغرضِهایفِوسكنتِاألشرفِالنجفِإلىِانتقلت
ِوجدتِالنجف،ِحوزةِیفِیالدراسِوالمنهجِةیالدراسِالحلقاتِعلىِیاطالع
ِیفِأنِوجدتِكماِییرأِبحسبِأوِیِلبالنسبةِأقلِلِیمتدنِ یالتدِرِأن
ِوأصولِالفلسفةِوِوالمنطقِةیالعربِاللغةِدرسونیِفهمِراً،یكبِخلالًِِنهجالم
ِأبداًِِولكنهمِة،یالش رعِاألحكامِالفقه،ِوِالعقائد،ِالكالم،ِعلمِوِالفقه

                                                   

یس تغنیِف یِزم نِالظه ورِع نِرودِالق دسِاألعظ م؛ِألنَّ هِفُ تح ِل هِف یِزم نِالغیب ةِالص غرى،ِِالمامِالمهدی (1)
 )سایت المهدیون( فینتقلِرودِالقدسِاألعظمِإلىِالمهدیِاألّول.

 احمد اسماعیل. -میةبیان الی طلبة الحوزات العل (2)

 احمد اسماعیل. -بیان السید احمد الحسن الیمانی الموعود (3)

 .61ص-6ج-احمد اسماعیل-الجواب المنیر (4)
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ِوِمحمدِالرسولِثیأحادِفة،یالشِرِالسنةِأوِمیالكِرِالقرآنِدرسونیل
ِبهاِتحلىیِأنِجبیِیالتِةیاللهِاألخالقِدرسونیلِفإنهمِكذاِوِاألئمة
ِدونِیبنفس ِعلومهمِدراسةِوِیداِرِیفِالعتزالِقررتِلذاِوِالمؤمن.
ِ.ِیواصلونیِوِبعضهمِأواصلِوِمعهمِكنتِفقطِبأحد،ِالستعانة

 و عراق! جنوب در کردممی زندگی بصره در است، احمد من نام 
 کسب را شهرسازی مهندسی مدرک و نموده تکمیل را آکادمیکم تحصیالت

 پس ولی ؛دینی علوم یادگیری برای کردم کوچ اشرف نجف هب سپس کردم؛
 آگاه حوزه این محتوای درسی و شیوه آموزش از و شده حوزه وارد آنکه از

 پایینی سطح ،یا در دید من من به نسبتحداقل  حوزه وسدر که دیدم شدم،
 اصول و عرب لمت صرفا و شودمی دیده فزاینده کاستی هایی آن در و دارد
 مطالعه را شرعیه احکام و فقه و عقاید و فلسفه و منطق و مکال و فقه
 حادیثا یا نبوی شریف سنت یا کریم قرآن برای آموزشی ابداً ولی کنندمی

 هر بر که الهی اخالق درس هاآن و نیست کار در محمد آل و محمد
 دلیل این به پس اند.گذاشته کنار را است واجب اخالق آن به تخلّق مومنی
 خودم و گرفته عزلت گوشه امخانه در و کرده دوری حوزه از گرفتم تصمیم
 از بعضی با صرفا و کاری کمک هیچ بدون بخوانم تنها را شانعلوم

 1باشم. ارتباط در نجف حوزه روحانیون

 چراکه گردد؛می آشکار مدعی اینهای آموخته میزان ،گزیده سخن همین از

نت و قرآن» آنکه بجای علمیههای هحوز  در مدعیست: تعجب آور سخنی در وی  «س 

 احکام» آنکه حال شود.!می داده آموزش «فقه و شرعی احکام و عقائد» ،شود فراگرفته

نت و قرآن توسط که نبایدهایی و بایدها دسته ای از» یعنی «شرعی  و گرددمی تعیین س 

ف، عبدِ 
َّ
 تشریعی مصدر دو فلذا «شود.می داده پاداش احکام، این رعایت بواسطه مکل
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 از اعم شرعی احکام هایسرفصل تمامی و است؛ سنت و قرآن فقهی، و شرعی احکام

 صحیحه سنت و کریم قرآن احکام آیاِت  اساس بر غیره، و ایقاعات و معامالت و عبادات

 نیازمند شرعی احکام آموزش که بدیهیست پس د.شومی نهاده محمد آل و محمد

نت و قرآن» تخصصی آموزش  عالی سطوح در به ویژه و حوزوی مطالعات در و اشدب «س 

 و بررسی پژوهش مورد گردیده، مطرح شرعی احکام بر مبنی قرآن و سنت از که ایادله

 و امامت همانند شیعه های مذهبباور  جزئیات و کلیات نیز عقائد در گیرد؛می قرار

 و تعیین عقلی راهینب و متواتر سنت و خدا کتاب پایه بر غیره و شفاعت و رجعت و عدل

 جای به مدعیست و نبوده باخبر نکته این از مدعی، این که عجیب و گردد؛می تبیین

نت، و قرآن  که است آنی شبیه سخن این شود.!می داده آموزش عقائد و احکام س 

درخت طوری » گفت: «دیدی؟ را لجنگ ،های گیالنکوه در فالنی!» گفتند: وقتی

 «شد!نمی دیده جنگل اصال که کوه را پوشانده بود

 گوید:می وی سپس

ِبالمامِایرِؤِتیرأِیأنِفهوِالنجفِیفِةیالعلمِبالحوزةِیالتحاقِسببِأما
ِیأخبرنِوِ،النجفِیفِةیالعلمِالحوزةِإلىِأذهبِأنِهایفِیأمرنِوِیالمهد
ِ.ایالرِؤِیفِبهِیأخبرنِماِكلِبالفعلِحد ِوِ،یلِحصلیسِبماِایالرِؤِیف

 که بود این یابم راه نجف علمیه حوزه به من تا شد باعث که آنچه ولی 
 علمیة حوزه به تا داد دستور من به که دیدم را زمان امام رویا در من

 هرآنچه و کرده خبردارم افتاد خواهد اتفاق برایم آنچه از وی و بروم نجف
 1شد.! همان بود گفته وی که

 ایبهره آنچنان وزویح دروس از برآیند گفتار احمد بصری بر این است که وی

 از پس بلکه است، نشده تربیت فقه، و اصول علمای و دینی اساتید نزد بخوبی و نبرده

                                                   

 همان. (1)
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 سر در دیگری غرض بلکه و شده پشیمان علوم این یادگیری از ،اندک مدت گذران

 و حوزه در او اساتید و آموزگاران» شودمی سوال وقتی که روستاین از است. پرورانده

 گویند:می پاسخ در ،«هستند؟ کسانی چه دعاوی نای به نسبت

ِ.یالمهدِالمامِدیِعلىِالحسنِأحمدِدیالسِدرس
 1!است خوانده درس مهدی امام نزد الحسن احمد

 حوزه عالمان ابتدائی سطح شاگردان جزو زمانی که سبب بدین نیز وی خود

 اصل از است، شوریده هشیع بزرگ مراجع و فقهاء بر ناچیز، و نازل سواِد  همان با و بوده

بهنگام  رواین از و بود دلچرکین و دلخور نجف علمیه حوزه اساتید نزد اششاگردی

 گفت:می ،اشپرسش از اسامی اساتید حوزوی

ِمیمِرِکانتِکماِعلمائهاِبینِوِالنجفِیفِةیالعلمِالحوزةِفیِکنت
ِهود.یالِعلماءِنیبِوِکلیالهِیفِالمقدسة

 مریم حضور همانند عالمانش، بین و فنج علمیه حوزه در من حضور
 2بود.! یهود عالمان بین و یهودی هیکل در مقدس

 برای هیچگاه مریم حضرت چراکه نیست؛ سازش چاره توجیه این آنکه حال

 معبد به یهود عالمان نزد آموزیدانش قصده ب و یهودیت یدگرگون شدهآئین  آموزش

 یهودیان کینه و بغض مورد د،َمعب آن در حضورش بدو از بلکه نرفت؛ مقدس

شک  ورود از هدفش که مدعیست خود اسماعیل احمد کنیل گرفت؛می قرار اندیشخ 

 از پس همو و 3است بوده «علماء نزد شاگردی» و «آموزیدانش» علمیه، حوزه به

                                                   

(1) http://almahdyoon.org/elm/34-aseela-aqaediya/128-q-26 
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 به شروع حوزه، از گریزان ،با پوچ خواندن آن نساخته، او به حوزی دروس که چندی

 حضور با و ترک تحصیلش حوزه از احمد فرار قصه بین پس است. نموده خودخوانی

 نیست. شباهتی هیچ مقدس َمعبد در مریم حضرت مبارک

 در آموزش روند اصالح مدعی چینی،زمینه این با لیاسماع احمد روی ره به

رهایی حوزه از  برای شد: مدعی مذکورهای بهانه با وی گردید. تشیع علمیه هایحوزه

 دهد؛ رخ آن در «مالی اصالح» و «عملی اصالح» و «علمی اصالح» ایستیب ،کجروی

 عقائد، و اصول و شرعی احکام و فقه همانند هاییبدعت بجای اینکه علمی اصالح

ب به حدیث و قرآن بایستی
ّ

 با دشمنی برای بایستی اینکه عملی اصالح و داد؛ یاد طال

 قرآن از آیاتی خود خون با خواهدمی وی که چرا کنند؛ وجود ابراز همگیحسین  صدام

 بایستی اینکه مالی اصالح و ؛بشورد او علیه سبب بدین باید علمیه حوزه و بنویسد را

 عرصه، باورهانشر این  با وی گرداند. فقراء تأمین سمت به را حوزه مالی گردش مکانیزم

 حضرت فرستاده وی که شود مدعی تا نمود فراهم خود یاصل امر برای را

                                                                                                                             

باشد و علوم کنل عجیب است که احمد اسماعیل مدعیست وی حجت معصوم خداوند بر بندگانش می

و سایر علوم نزد اوست؛ حال همو برای اینکه تربینت  بیت و جزء و علوم تورات و انجیل و قرآن و اهل

ورود وی به حوزه علمینه  حالآورد. را فرا بگیرد، به حوزه علمیه پناه می دینی بشود و علوم اهل بیت

 و درخواست یادگیری علوم حوزوی از دو دیدگاه خارج نیست:

ورت وی بنرای آمنوزش علنوم دشنمنان الف. احمد به حوزه رفته تنا علنوم حنوزوی را بیناموزد؛ در اینصن

دانند( بنه ننزد ایشنان منی )حسب زعمش که اصحاب حوزه علمیه را دشنمنان امنام زمنان مهدی

شاگردی کرده اسنت.! امنام معصنومی کنه بنرای آمنوزش بندعت،  رجوع کرده و نزد دشمنان مهدی

 است.!  ای؟ همینی ریش حنایی شنیدهشاگرد و زیردسِت دشمنان دین شده است.! کوسه

را یناد بگینرد؛ و اینن بندتر از دیندگاه نخسنت اسنت؛  ب. احمد به حوزه رفته است تا علوم اهل بیت

عنین حنال در  دهند؛ و درآمنوزش نمنی چراکه وی ادعا نموده بود که حوزه هیچ علمی از اهل بیت

یضنین حناکی را فرا بگیرد؛ اینن جمنع نق حوزه به شاگردی و تلمذ روی آورده است تا علوم اهل بیت

 از عدم عقالنیت است و از انسان عاقل سر نمی زند چه برسد به حجت خداوند.!
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 خواهد علمیه حوزه در کلی اصالحات ایجاد آغازگر او امر به و است الزمانبصاح

 !.بود

 «امامت» تا «بابیت» از ادعا شروع ✱
 و اسماعیل احمد «اصالحاتی و علمی مرجعیت» ادعای از سال سه دوبا گذران 

 حوزه کنونی بنیان پاشیدگیهم از و تحول و تغییر بر مبنی وی بیهوده و تکراری ادعای

 گردید مدعی اکنون( از پیش سال 67) خورشیدی 6886 سال در یکباره به، وی علمیه

 وی چراکه است، زمان امام سوی از گوید،می حوزه کژ روی با رابطه در هرچه که

زین پس  و است زمان امام فرستاده و پیامبر او و است سفارت و بابیت مقام دارای

 است: آمده فرقه این سایت در باشند. او و در بیعت پیرو بایستی شیعیان همه

ِیفِالباطلِبنقدِیالمهدِالمامِبأمرِوِبدأ1١١١ِِعامِةینهاِیف
ِرةیمسِبعدِوِ،یالمالِوِیالعملِوِیالعلمِبالصالدِطالبهمِوِبشدَّة،ِالحوزة
ِیالمهدِالمامِأمر٢٠٠٢ِِعامِحتَّىِ ِتاستمرَِّبالصالدِمطالبةِوِنقد
ِبدأتِوِیالمهدِالمامِمنِرسولِبأنَّهِلناساِبإبالغِالحسنِأحمدِدیالس
ِ.م٢٠٠٢ِِعامِالسابعِالشهرِیفِالحسنِأحمدِدیبالسِمانیلإلِالناسِدعوة
 امام بدستور و گردید آغاز وی امر میالدی 1111 سال پایان در
 اصالح خواستار و نموده حوزه گراییباطل از شدید انتقاد به شروع مهدی
 2002 تا که طلبی اصالح و انتقاد روال از پس ؛شد مالی و عملی و علمی

 به تا داد دستور الحسن احمد سید به مهدی امام کشید، طول میالدی
 مردم از دعوت و است؛ مهدی امام فرستاده او همانا که نماید ابالغ مردم
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 آغاز میالدی 2002 سال هفتم ماه از الحسن احمد سید به ایمان برای
 1گردید.

)ماجرای  اللقاء قصة اسم به هایشسخنرانی مشهورترین از یکی در احمد 

 یو .نمود عنوان «ایرؤ و خواب» را مقاماتش سایر و بابیت ادعای اصلی دلیل دیدار(

 آن از خواب آن در و نموده ردیدا انزم امام با خواب در هاشب از شبی که ستیمدع

به  فرقه نیا بنیاد فلذا .نماید دیدار مقرر مکان و زمان در که گیردمی دستور حضرت

 است.شده  یک خواب برپا

 و شده خارج خویش شهر و دیار از ا،یرؤ آن اثر در مدعیست بصری احمد

 را زمان امام ،هازیارت آن اثنای در که گرددمی عراق در ائمه قبور زیارت مشغول

 را حق ییار ،حضرت آن از گرفتن دستور با و مشاهده این اثر در و کندمی مشاهده نیز

 امام فرستاده» بعنوان ،خود با بیعت به دعوت را علمیه حوزههای طلبه از برخی و آغاز

 2کند.!می «مهدی

 در عراق اهالی از گروهی گرایش و اسماعیل احمد فراخوان گرفتن شدت با

 نهاد. بنا خود ریاست به را انصارالمهدی گروهک وی سال، چند طول

 مهدیانصارال گروهک مسلحانه قیام ✱
 همان ،پیش گرفت نوظهورش فرقه بنیانگذاری از بعد اسماعیل احمد که روالی

 با و آزموده عراق دیوانیه اهالی از القرعاوی عبدالزهرة ضیاء او از پیش که بود روشی

 سپس و پیوسته حوزه به احمد، از چندی پیش القرعاوی ضیاء بود. شده روبرو شکست

 از خروج با و شده نجف علمیه حوزه در اصالحات ایجاد و «حوزه گرایی بدعت» مدعی

                                                   

 مقاله متی بدأت دعوة و من این؟ . -بخش سیرة اإلمام احمد الحسن-سایت المهدیون (1)

(2) http://www.youtube.com/watch?v=kB5r79WpHRU 
   

http://www.youtube.com/watch?v=kB5r79WpHRU
http://www.youtube.com/watch?v=kB5r79WpHRU
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 مهدی» را خود و نوشته «السماء قاضی» عنوان تحت کتابی آن، خواندن باطل و حوزه

 ای،شبکه تبلیغ و نفر جذبهای راه از گیریبهره با و نمود معرفی «فاطمه نسل از

 خویش هواخواهی به را عراق ناصریه و دیوانیه و بغداد و بصره از فراوانیهای دسته

 یورش بقصد و نموده نظامی گروهک به تبدیل را خود عقیدتی فرقه وی سپس درآورد؛

 )لشکرِ  جندالسماء فرقه باور در که- دینی مراجع و فقهاء کشتار و نجف مقدس شهر به

 ،-بودند فاطمه بن مهدی دشمنان تریناصلی شیعه مراجع ،قرعاوی آسمان(

 را خّطه آن و نموده ساکن اشرف نجف اطراف مزارع وها نخلستان درلشکریانش را 

 اثر در که بود کرده جنگیهای سالح آوریجمع به شروع و نهاده نام «خضراء جزیره»

 از شماری و پیروانش از نفر صد چند و وی خود نجف، مقدس شهر به ناشیانه حمله

 نظامی اخهش فرماندهان دستگیری و قرعاوی مرگ با و شدند کشته عراقی سربازان

به  قرعاوی ریاست به «جندالسماء» فرقه و خورده شکست گروهک این اش،فرقه

 این طی گردید مدعی عراق حکومت وقت مسئولین از الدباغ علی .نیستی گرایید

 دستگیر نفر 722 به نزدیک و زخمی نفر 062 و کشته نفر 062 از بیش جنگ،

 گفت: األوسط رقالش به فرقه این با رابطه در همچنین اند؛شده

ِالهجومِأرادتِمسلحةِةینیدِةیعقائدِجماعةِالسماءِجند»ِانِالدباغِتابع
ِزالِیل»ِأضافِوِ«.النجفِیفِ(یعلِالمامِ)مقامِةیدِریالحِالروضةِعلى
ِانِالواضحِمنِایخارجِوِایداخلِالجماعةِهذهِارتباطِحولِایجاِرِقیالتحق
ِةینیالدِالهدافِنیبِخالتداِهنا ِانِبلِة،یذاتِستیلِالجماعةِهذهِقدرات
ِ«المسلحِالعنفِتستعملِةیالرهابِاألهدافِو

-عقیدتی گروهک یک السماء جند» داشت: اظهار اینگونه اغدبال علی
 امام )حرم حیدریه روضه بر هجوم آن هدف که بود اسلحه به دست دینی
 «.بود نجف در (علی

 داشت: بیان ادامه در وی
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 خارج در چه و داخل در چه گروهک نای با رابطه در تحقیق همچنان»
 و ذاتی گروهک، این توانمندی همه این که هویداست زیرا ؛دارد ادامه

 آفرین توحش اهداف و دینی اهداف بین تداخلی بلکه ؛است نبوده خودجوش

 1«است. داشته وجود خشن مسلحانه حرکت این بکارگیری جهت ارهابی

در پی  ،گام به گام وی که ایبگونه ؛احمد اسماعیل نیز اینچنین ماجرایی دارد

 ابتدای نیز وی که شیوه بدین است. کرده از او پیروی کارها همه در و قرعاوی رفته

 در ناملموس و ناچیز حضور از پس و نموده آغاز علمیه حوزه به پیوستن از را حرکتش

 پسس و بابیت و سفارت مدعیدشمنی با آن، ابراز مبادرت به ترک حوزه و  و ،حوزه

 مانه به ناصریه و بصره اهالی از گروهی فریفتن از پس و شده وصایت و امامت

 تشکیل و تنظیم با و نموده پا و دست خود برای یارانی قرعاوی، نیروی جذب هایروش

 است. نموده آماده مسلحانه شورش برای را شرایط خویش، گروهک نظامی شاخه

 تا سفارت و بابیت ادعای از سال شش پنج، گذران از پساحمد اسماعیل، 

 از نفر 722 از بیش گرویدن و عراق اهالی بین در ادعا این نشر و وصایت و امامت

 خورشیدی 6886 سال ماه دی در باألخره بودند، گرفتن بدست سالح آماده که کسانی

 به و نموده شورش ناصریه و بصره استان دو در عاشورا، و تاسوعا ایام با مصادف و

 به روزها آن در که منطقه دو این امنیتی نیروهای با استان، دو این بر یچیرگ منظور

 در و دیگر گروه های ارهابی و تروریستی القاعده گروهک تروریسی حمالت خطر جهت

 نتیجه همان تکرار نیز درگیری این سرانجام 2.شد درگیری وارد بودند، باش آماده حالت

                                                   

(1) http://www.aawsat.com/details.asp?article=404563&issueno=10293 

های این فرقه بناقی ماننده هایی از آن شورش مسلحانه شکست خورده در کتابتا به امروز هم رگه (2)

ن مثال در جلد سوم از جوانب منیر احمند اسنماعیل، یکنی از پینروان اینن اندیشنه گمنراه است؛ بعنوا

 نویسد: می

http://www.aawsat.com/details.asp?article=404563&issueno=10293
http://www.aawsat.com/details.asp?article=404563&issueno=10293
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 از بیش احمد اسماعیل با نه گروهکمسلحا بود؛ شکست شورش قرعاوی قیام تلخ

  نفر. ده چند دستگیری و زخمی و کشته 672

 نوشت: باره این در ایمقاله طی در البینه سایت

ِالشرطةِوِةینیالدِ"یالمهدِ"أنصارِجماعةِنیبِاندلعِفیعنِقتالِكان
ِنیبِشخًصا15٠ِِمنِأكثرِتهایضحِرادِ،یالماضِعاشوراءِومیِیفِة،یالعراق
ِة.یالعراقِالشرطةِاداتیقِمنِعشراتِنهمیبِحیجِرِوِلیقت

 عراق امنیتی نیروهای و انصارالمهدی دینی گروهک مابین سنگینی نبرد
 و کشته شخص 150 از بیش آن نتیجه در که گرفت در گذشته عاشورای در

 1بودند. عراق امنیتی نیروهای از آنان، از تنها ده که گشتند مجروح

 :نوشت باره این در مشروح پژوهشی طی نیز العربیة

ِأنصارِجماعةِمیلزعِیاألمنِالملفِبالعراقِالبصرةِشرطةِادةیقِكشفت
ِالمامِرسولِأنهِزعمیِیالذِ،یمانیب الِالملقبِالحسنِأحمدِیالمهد

                                                                                                                             

من انسان حقجویی هستم که از بخت بدم در روزی کته جنتبش مهتدوی در بصتره و ناصتریه ظهتور کترد، در 

ب المنینر عبنر )الجنوا های مکتب سید یمتانی را بترایم ارستال کنیتد.عراق نبودم؛ امیدوارم مجموعه نگاشته

 .(026 -األثیر

 ی احمد اسماعیل که در آن روز جهت آغاز شورش منتشر شد بدین قرار است:فرازهایی از ظهورنامه
انتد؛ اش بستتهتنها انگیزه از قیام امروز ما دفاع از خود و باورمان و دین خداست که ستمگران کمر به نتابودی»

کنیم تا خداوند ما را با نصترت عزیتز ار هرگز آن آتش را خاموش نمیب ور ساختند که اینآنان آتش فتنه را شعله
اش، یاری دهد و ان شا اهلل آنان در آتش خودشان خواهند سوخت و بته فتنته خودشتان دچتار و وعده داده شده

خواهند شد... من تمامی سربازان علمای گمراه و ختائن کته نتوکر اشتمالگران و طتاغوت هستتند را نصتیحت 

. .همان آزادی که حر ریاحی داشت را برگزینند و از سپاه دشمنان خدا به ستپاه حتق ملحتق شتوند. کنم کهمی
 «... پس آیا عاقلی هست که خود را از آتش جهنم نجات دهد؟سپاه حسین

(1) http://www.albainah.com/Index.aspx?function=Item&id=20442&lang=ar 

http://www.albainah.com/Index.aspx?function=Item&id=20442&lang=ar
http://www.albainah.com/Index.aspx?function=Item&id=20442&lang=ar


 المهدی از ظهور تا هبوط فرقه انصار

 

 

 

ِعنفِبأعمالِامهیقِبعدِذلكِوِظهوره،ِسبقیِوِالمنتظرِیالمهد
ِ.11/1/٢٠٠1ِعاشوراءِومیِیفِالمساتِقتلتِوِالشرطة،ِقواتِاستهدفت

ِالهندسةِیمانیالِدرسِنت،ِةیالعربِهیعلِاطلعتِیالذِالملفِبحسبِو
ِمنِمعظمهمِوِاألتبانِلجذبِیسیالمغناطِمیالتنِوِوِالسحرِاتبعِوِة،یالمدن
ِالرسولِشاهدواِأنهمِدعونیِوِ،ةینیالدِةیالعلمِالحوزاتِوِالجامعاتِیجیخِر
ِ.یمانیب الِأوصوهمِوِأحالمهم،ِیفِحیالمسِأو

 با رابطه در را یتیامن پرونده عراق بصره استان یتیامن یهاروین سرگروه
 دارد ادعا که «الیمانی» به ملقب الحسن احمد ،یانصارالمهد گروهک سیرئ
 .کرد کشف ،کندمی ظهور او از پیش و بوده یمهد امام فرستاده یو

 عراق یتیامن یروهاین برخورد مورد ،خود بار خشونت شورش از پس نامبرده
 عاشورا روز در اتفاق نیا و شدند کشته نفرها صد آن یط که فتگر قرار
 آن بر ةیالعرب که یتیامن پرونده حسبه ب نیهمچن .داد رخ 12/1/2002

 بوده یشهرساز یمهندس رشته یدانشجو اصل در یمانیال احمد افت،ی دست
 که بود دهید آموزش روین جذب جهت را زمیپنوتیه و یجادوگر نیهمچن و

 .بودند هیعلمهای حوزه طالب ایها دانشگاه از لیالتحص فارغ ای عمدتا
 خواب در را حیمس یسیع ای ممبریپ که کردندمی ادعا احمد روانیپ

 1.کنندمی تیوص یمانیال از یرویپ به را نانیا ها،آن که نندیبمی

 نوشتند: براثانیوز همانند دیگرهای سایت نیز و آیپا عراق سایت

ِیالحمامِحسنِضمنهمِمنِمیالتنظِیفِایادیق15ِِنیتقلالمعِنیبِمنِكان
ِأمامِثهیحدِخاللِأكدِیالذِوِ،یالمهدِأنصارِلجماعةِیالروحِمیالزع

ِالنجفِیفِهینیالدِاتیالمرجعِلستهدافِسعىیِكانِمیالتنظِأنِنییالصحف

                                                   

(1) http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/03/45126.html 

http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/03/45126.html
http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/03/45126.html
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ِالضاربهِ"القوهِ:یالحمامِأضافِوِعاشوراء.ِیفِالعزاءِمواكبِضربِو
ِوِهیالمرجعِضربِتهایغاِكانتِوِمجاهدِآلفِشرةعِمنِمكونةِهیالجهاد
ِالبالد."ِیفِالستقرارِوِاألمنِزعزعةِوِالعلماءِضرب
 جمله از گروهک این فرماندهان از تن پانزده دستگیرشدگان، میان در
 در وی داشتند؛ وجود نیز المهدیانصار گروهک معنوی رهبر الحمامی حسن
 ،جنبش این ماهیت» کرد: یحتصر خبرنگاران به خطاب خود مطالب خالل
 عاشورا در اباعبداهلل عزاداری با ضدیت و دینی مرجعیت دادن قرار هدف
 ،المهدیانصار جهادی ضربتی نیروی» :عنوان نمود الحمامی حسن ؛«بود

 با ضدیت آنان اصلی انگیزه که است پیکارجو هزاران از شده تشکیل
 «بود.ها استان در امنیت و آرامش بردن بین از و علماء و مرجعیت

 است: آمده گزارش این در

ِالضالِجماعةِإنِالنجفِلمحافظةِیالعالمِالناطقِبلیدعِأحمدِقال
ِوجودِإلىِرایمشِالسماء،ِجندِلجماعةِامتدادِیهِالحسنِاحمدِالمضل
ِالمعلوماتِهذهِخاللِ"منِقال:ِوِمجاورة.ِدولِمنِمیللتنظِیمادِلیتمِو
ِهذهِإلىِوزعتِوِالوزراءِرئاسةِیفِاتیالعملِغرفةِمنِوردتِیالت

ِةیأمنِلجنةِقامتِالنجف(،ِوِةیالناصِرِوِ)البصرةِالثالثةِالمحافظات
ِنهمیبِمنِیإرهاب55ِِعلىِالقبضِإلقاءِتمِوِن،ییالرهابِهؤلءِأوكارِبمداهمة
ِوِاألسلحةِمنِمجموعةِوِالعتادِمنِأكداسِعلىِالعثورِتمِوِایادیق15ِ
ِر".یتفجِأجهزةِعلىِالعثورِوC-4ِوال TNTِل اِمنِالنفجارِدةیشدِموادِعلى

 که داشت اذعان اینگونه نجف استان رسمی سخنگوی دعبیل احمد
 السماءجند گروهک جنبش امتداد حقیقت در ،الحسن احمد گروهک گمراه

 کشورهای دولت مالی حمایت بر مبنی وی که اشاراتی بنابر بود قرعاوی
 در که اطالعاتی خالل در» فت:گ همچنین وی داشت؛ جریان این از مجاور
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 و بصره استان سه به سپس و شد مطرح وزیری نخست دفتر عملیات اتاق
 سرکوبی جهت وی ه ای امنیتی گروه شد، فرستاده نیز نجف و ناصریه

 شد دستگیر ارهابی 55 آن نتیجه در که شد فرستاده ارهابیون این مخفیگاه
 در همچنین بودند؛ جریان این برجسته و مهم افراد جزو آنان از نفر 15 که
 و TNT منفجره مواد و تسلیحات نظامی و جنگی تجهیزات عملیات، این
C4 1« شد. ضبط و کشف بمب گذاری تجهیزات و 

 گروهک» بعنوان گروهک این نظامی سران دستگیری و سنگین شکست این با

 بر فرقه این رانس باقیمانده القاعده، با همسویی و «گریارهابی» جرم به و «تروریستی

 پس این از و نموده منحل کامل بطور را فرقه این نظامی شاخه فعالیت که شدند آن

 1) کنونه اب تا خورشیدی 87 سال از بنابراین بپردازند؛ «یمانی باور» آراِم  تبلیغ به تنها

 و گوناگونهای وبگاه تأسیسنشر مقالت و  بر معطوف ،گروهک این فعالیت سال(

 و اینستاگرام و بوک فیس همانند مجازی اجتماعی تارنماهای در فراوان تصفحا ایجاد

 و گردیده غیره و تلگرام و آپ واتس و پالتاک نظیر متنی و صوتی رسانپیامهای برنامه

 نیز و جزوات و برقراری خانه های تیمی کتب نشر و چاپ به اقدام چندی از هر

 اند.نموده

 نیز و پیروان جانب از توجه قابل مالی بالغم شدن سرازیر جهته ب فرقه این 

 یخزانه دارای ،منطقه کشورهای برخی شیعی ضدهای سیاست به وابسته نفتی منابع

 این سرکردگان بین سختی درگیری آن تقسیم و پخش سر بر که گردید مناسبی درآمد

 مکتب» های: ریزفرقه به فرقه این شدن شّقه دو به منجر نهایت در و گرفت در فرقه

 گردید. «انصارالمهدی رأیة» و «انصارالمهدی

 وی فرقه هبوط و ظهور تاریخچه و ادعا ِسیر و اسماعیل احمد سیرهگزیده  این 

 .باشدمی

                                                   

(1) http://burathanews.com/news/34419.html 

http://burathanews.com/news/34419.html
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 نقد و بررسی

 یمبانی اندیشه

 بصریاحمد بن اسماعیل فرقه 
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 بن احمد فرقه یاندیشه مبانی نقد و بررسی

 بصری اسماعیل

 و ادعاست هشتاد از بیش مدعی اسماعیل احمد آمد، پیشتر که همانطور

راهکاری که او برای تحقق  ندارد. ایبّینه و برهان دعاوی این برای که تاس بدیهی

او را دارای  بتوانبواسطه آن  که باشدمی هاییویژگی تعریف نموده،ادعاهایش ارائه 

 او برای مقدس مقام این آنکه از پس ؛ای وال و همسو با ادعاهایش دانستمقام و مرتبه

 راستی و درستی رنگ نیز دیگر هشتادگانه یادعاها همه پس زان گردید، احراز

 گیرند.می

 است: قرار بدین بصری احمد شیوه استدلل

 است. زمان امام فرزند اسماعیل، احمد اول: مقدمه

 بعد زمان امام فرزند دیگر، روایات و پیغمبر وصیت بر خبربنا دوم: مقدمه

 احمد او اسم که فتگر  خواهد بدست را مهدویت و امامت امر ،حضرت آن وفات از

 است.

 احمد ادعاهای راستی و پسندیدگی ،ملکوتی و الهی هایبشارت سوم: مقدمه

 کند.می اثبات استخاره و خواب با را اسماعیل
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 آخرالزمان در «احمد» نام به فردی پیدایش از ،اخبار و احادیث چهارم: مقدمه

  است. نموده سخن

 در مذکور یمانی همان حادیثآن امذکور در وصیت و  احمد پنجم: مقدمه

 هاینشانه از و بوده هدایت پرچم غیبت، دوران در پرچمش که است احادیث و اخبار

 است که مراد از آن، احمد اسماعیل است. ظهور

 هنگامه در زمان امام فرستاده و نماینده اسماعیل، احمد ششم: مقدمه

 است. ظهور پیش از و غیبت

 وفات از پس هم و ظهور عصر در هم و ظهور از پیش هم اسماعیل احمد نتیجه:

 بوده او جانشین و زمان امام دودمان از او که چرا است؛ امر صاحب ،مهدی امام

نماینده  و فرستاده نیز غیبت روزگار در او طرفی از بود؛ خواهد مهدی از بعد مهدی و

و در  ستاند خواهد بیعت برایش و بوده او ظهور هاینشانه از و مهدی ویژه و گمارده

خواهد بود که پرچمش رهنمون  هنگامه ظهور، یمانی و یکی از عالیم ظهور مهدی

 را ادعا این نیز مکررهای استخاره و فراوان رؤیاهایاحادیث گوناگون و  .به حق است

 نماید.می اثبات

 نمائیم، نقد و عرضه را وی ها و ادعاهایمجموعه اندیشه بخواهیم اگر یعنی

 وصیت و خالفت» ؛«زمان امام از )فرزندی( بنّوت و ذریت» ادعاهای: یبایست

 در بودن شده( داده )وعده موعود و شده( برده )نام مذکور» ؛«زمان امام از بعد

 «یمانیت» و «زمان امام از )فرستادگی( سفارت و بابیت» ؛«بیت اهل لسان

 این اختراعی و ساختگی لهاد  از برگشت جهت همچنین و داده قرار چالش مورد را وی

 مورد نیز را «استخاره و رؤیا شرعی حجیت» ادعای شیعه، مذهب شرعیه ادله به فرقه

 است: شرح بدین ادعاها این نقد و عرض پس دهیم. قرار بررسی



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 زمان امام فرزند بصری احمد: اول ادعای ✱
 حضرت دودمان از و اکرم نبی بیت اهل از را خود بصری احمد

 او مدعیست. نیز خود برای را بیت اهل منزلت و رتبه دانسته و انالزمصاحب

 و زمان امام وصی که دارد ادعا ،نامیده وصیت حدیث را آن که روایتی طبق

 اوست. جانشین

 به همانند سایر برادران و عمویان و عموزادگانش وی نسب حقیقت در اما

 امام به پیوندی و رسدیم احمد( بزرگ )پدر سلمان بنی خاندان اعلی جد همبوش

 :ندارد زمان

 همبوش بن داوود بن سلمان بن نیحس بن صالح بن لیإسماع بن أحمد

 «همبوش ةیقر» یعنی نام همینه ب نیز احمد پدران زندگی محل روستای

م بن سالم تا همبوش نامهشجره که بدین سبب و شده نامگذاری
َ
 1است، موجود سَویل

 گویند.می نیز سلمی یا سویلمی یا و سالمی را همبوشی عشیره پس

 ادعاهای آغاز از پس مدتی و حوزه از کجروی از پس سالمی اسماعیل احمد اما

 امام به منتسب را خود و داده سامان و سر نژادی دیگر خود برای خاصه، نیابت و بابیت

 بیت اهل به دودمان پیوند و سیادت مدعی آغاز کار در وی یعنی .نمود زمان

 زمان امام به نسل انتساب مدعی بابیت، ادعای از مدتی گذشت از پس ولی ؛نبود

 گردید.

 :معرفی نموده است چنین را تبارش خود، رسمی سایت در وی

                                                   

 بنن عبنداه بن اءیعل بن یعل بن السود أبو بن الله عطا بن برهان بن رضوان بن محمد بنهمبوش  (1)

 بنن أحمند بنن وسفی بن عباس بن حسن بن حسن بن زیالعز عبد بن الرحمن عبد بن محمد بن حمد

 .سلمان بن لمیسو بن سالم بن مسلم بن سالمة بن بیشع بن حمدان بن حامد



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِدیالسِابنِنیحسِدیالسِابنِصالحِدیالسِابنِلیإسماعِدیالسِابنِأحمد
ِ.العسکریِالحسنِالمامِابنِمحمدِالمامِابنِسلمان

 نظر در اگر که بطوری گرددمی بر زمان امام صلب به شتپ چهار با وی یعنی

 بصورت ،باشد کرده ازدواج صغری غیبت روزگار همان در حضرت آن که بگیریم

  .!اندداشته عمر سال سیصد ،اجداد این از یک هر تخمینی

خنی سال 6022 طول در تراجم و رجال عالمان از یک هیچ چرا اینکه حال  از س 

 !محل سخن ما نیست ،اندنیاورده میان به ی امام زمانساله صدسی فرزندان وجود

 که این بر مبنی غیرعراقی و عراقی تبارشناسان جانب از که اقوالی همه آن نیز

  اسماعیل بن احمد
ً
  و اصال

ً
 بوسویلم آل به اشعشیره و است از تبار همبوش نسبا

 !محل سخن ما نیست نیز رسد،می

 از تاریخ طول در اسماعیل احمد به منتسب دودمان و هتیر  از یک هیچ اینکه نیز

 خوِد  و نداشتند اطالعی هستند( زمان امام حضرت نسل از )که شگرف فضیلت این

 سن در اتفاقی بطور و است زمان امام فرزند دانستهنمی نیز اسماعیل احمد

 خبردار الزمانصاحب از اشفرزندی به نسبت خواب یک با هم آن میانسالگی

 1.محل بحث این نوشتار نیست گردید،

 صورت شیعیان طرف از مباهله اعالن یک ،نکات تأمل برانگیز این همه کنار در

 فرمود: که بود هادی امام شریف حدیث حول مباهله آن و گرفت

ِ.السبانِعلىِمحرمةِفاطمةِولدِلحومِقال

                                                   

یکنی از  ضنایا و احمند یعمنو صنالح محسنن ل،یاسنماع احمند توسنط امامت یادعا در پی البته (1)

 .میهست یمهد نسل از ما! بله که دندیگرد یمدع و پیوسته او فرقه به زین احمد انبرادر 



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 درندگان بر زهراء فاطمه فرزندان تن گوشت فرمود: هادی امام
 1است. حرام

 درندگان بین در بسته دست را خود وی که خواهانند بصری احمد از شیعیان

 به پیوندش راستی علته ب را بصری احمد خداوند آیا که ببینند همه تا دهد قرار گرسنه

 نگاه درندگان از اشپارسایی و پرهیزکاری باب من و الزمانصاحب حضرت دودمان

 عبرتی تا سپرد خواهد درندگان هایدندان تیز تیغ به ار  وی اینکه یا و داشت خواهد

م زدن گره با که آنانی بر باشد  گمراهی در سعی ،بیت اهل دامان به خویش د 

 2نشد.! گفته لبیک هم بار یک مباهله این ولی دارند؛ نمناؤم

                                                   

 .976ص-7ج-ید هاشم البحرانیالس -المعاجز نةیمد (1)

ابنداع گردیند؛  توسنط امنام هنادی بینت از اهنل فرزنندیاین مباهله جهت رسوایی مدعیان  (2)

مدعی دروغینی پیدا شند بنا اینن ادعنا کنه او هماننا  امام هادی دورانماجرا از این قرار است که در 

است، و بدین جهان رجعت نمنوده  منینؤالقدر حضرت مولنا امیرالمدخت عظیم «زینب کبری»

از رسنوا کنردن اینن مندعی  رسنانان حکومنتدادعامنه و  دانشنمندانو بایستی تکنریم و تقندیر گنردد. 

آن مندد طلبیدنند؛ پنس  دروغین وا ماندند و از امنام جنوان شنیعه حضنرت علنی بنن محمند هنادی

 نزد آن زن رفته و فرمود: حضرت

محرم  ةِعل  ىِالس بان،ِفأنزله  اِإل  ىِِل:ِوِم  اِه  ی؟ِق ال:ِلح  ومِول  دِفاطم ةفهاهن اِحج  ةِتلزمه اِوِتل  زمِغیره  ا.ِق ا
ِكانتِ پس من حجتی دارم کته هتم ایتن زن و هتم غیتر او را ملتزم ف الِتض رها.ِِمنِول دِفاطم ةالسبانِفإن

بر درندگان حرام استت؛ پتس ایتن زن را  فاطمه پورِفرمود: گوشت تن  دارد؛ متوکل گفت چیست؟ اماممی

 رسد.!بود، ضرری به او نمی ات بفرست، اگر فرزند فاطمه زهرابه نزد حیوانات درنده

اش زینب را به کشنتن خواهد عمهمی با شنیدن این سخن هیاهو نمود که علی الهادیزینب کذابه 

 ، اول خود نزد درندگان برود.!ستراستگودهد، و اگر در ادعای خود 

ِكان تِس تةِم نِاألس د.ِفن زلِأبوالحس ن إلیه ا،ِفلم اِِقال:ِأفع لِإنِش اءِاهلل.ِف أتىِبس لمِوِف تحِع نِالس بانِو
م   تِبأنفس   هاِب   ینِیدی  ه،ِوِم   دتِبأی   دیها،ِوِوض   عتِرؤوس   هاِب   ینِیدی   ه!ِفجع   لِدخ  لِوِجل    ِص   ارتِإلی   ه،ِوِر

دهم؛ پتس بتا آرامتش ستمت فرمود: ان شاء اهلل انجام متی امام هادییمسحِعلىِرأسِكلِواحدِمنهاِبیده.

 شتد؛ پتس ابوالحستنداری میقفس درّندگان رفت و درب قفس را باز نمتود کته درونتش شتش شتیر نگته



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 سیابل فرزند ابطال در سیسل قول  

 امام از او یدفرزن اثبات در یهمبوش احمد اتباع ادله بررسی و نقد

 1زمان

 نیشاهد شهادت .اول دلیل 
 به وی تبار راستی پیوند اثبات جهت اسماعیل، احمد پیروان که دلیلی نخستین

 یعنی ادعاست. این بر نفر چند گواهی و شهادت دارند،می بیان زمان امام دودمان

 گواهی «زمان امام نسل از احمد ولدت» بر ،آگاه افراد از نفر چند که روی آن از

 است. امام دوازدهمین تیره از براستی وی پس اند،داده

 که اسماعیل احمد فرقه رهبران )ازی حمام حسن از: عبارتند گواهان یاسام

 )از لیاسماع اعیش 2؛(اسماعیل احمد )عموی صالح محسن 1؛(پیشتر اعترافاتش آمد

 4.(اسماعیل احمد اتباع )از یخزاو دانیع و 3؛(فرقه نیا سرکردگان

                                                                                                                             

امتام  پتیششد؛ وقتی داخل شد و در مکانی نشست، شیرها ستمتش آمدنتد و ختود را در قفس  درون هادی
بترده بودنتد  بردند در حالی که سرهایشان را در آغوش علی الهادی سویشانداخته و دستانشان را  هادی

 دست بر سر آنان می کشید. و امام هادی
 شده و فرمود: بیرون شیران قفسآن پیشوای فرزانه از سپس 

 از فرزندان فاطمته می برد گمانهر کسی که فلیجل ِفیِذل كِالمجل  .ِلِمنِزعمِأنهِمنِولدِفاطمةك

 است، در همین قفس بنشیند.!

اهللِادعیُتِالباطل،ِوِأن اِبن تِف الن. ! زینتب درون شتومتوکل گفتت: پس فقالِلهاِالمتوكل:ِإنزلی.ِقالت:ِاهللِ 

 من دختر فالنی هستم.! ؛اطل نمودمکذابه گفت: به خداوندی خدا قسم من ادعای ب

 .927ص-شیخ علی کورانی -اإلمام الهادی

س توسط اینجانب نوشنته شنده یس در ابطال فرزند ابلیبنام قول سل یخاص ین گفتار در رسالهیا (1)

 شود.ین کتاب آورده میدر ا کاملبود که بصورت 



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 مناقشه 

 
ً
 دیدار نیازمند «زمان امام از اسماعیل احمد فرزندی بر گواهی» ادعای اول

 گواهان این یعنی است؛ حضرت آن فرزندان میالِد  مقدمات بر گواهی و زمان امام

 که بطوری باشند، ارتباط در او با و ودهنم را مشاهده حضرت مهدی بایستی ابتدا

یا  شاهد بایستی سپس است؛همین پیشوای شیعیان دوازد مهدی همانا او بدانند

 از سوم( )جد سلمان که کنند حاصل یقین سپس باشند؛ حضرت آن ازدواج بر آگاه

 این افراد میالد بر شاهد منوال مینه به سپس و است؛ آمده بدنیا ازدواج همین

 ست.ا نقل و عقل با مخالفت در خنک، ادعای این بنیاد بنابراین باشند. نسب سلسله

بالتر  که ایچرخه آن احراز هم و است ناسازگاری در زمان امام غیبِت  باور با هم

 است. عقل دامنه از خارج و شیعه مذهب کل اجماع از خارج ،عنوان شد

 
ً
 حدس.! یا است حّس  روی از یا افراد این گواهی ثانیا

 جد) زمان امام دهندگانشهادت پس بایستی ،باشد حّس  روی از گواهی اگر

 از آنان که شوند مطمئن و دیده را دوم( )جد حسین و سوم( )جد سلمان و چهارم(

 و دارد صالح نام به فرزندی حسین که کنند یقین سپس و هستند زمان امام سالله

                                                                                                                             

محمند  یرجع الی المنام المهندی یالذ ن بن سلمان وید محسن بن صالح بن حسیهذا نسب الس (1)

ابنائنه الئمنة  ن ویرالمنؤمنیة امیثبتهم الله علی ول  ()ارواحنا لتراب مقدمه الفداء یبن الحسن العسکر

 .ه.ق 6982الحجة  یذ 68النجف الشرف  نیالطاهر

 محمند یالمهند المام الی الراجع ینسب مشجر هذا و سلمان بن نیحس بن صالح بن محسن یان (2)

 .یالدیم 9\60\0221 خیبتأر وقعت هیعل و یالعسکر الحسن بن

انی الشیخ شیاع اسماعیل الی فیصل عشیرة ال بو محمد اصدق نسب السید محسنن بنن صنالح  (3)

و علیه ختمت بتوفیعی بتناریخ  بن حسین بن سلمان الراجع الی المام محمد بن الحسن العسکری

 .6982ذی الحجة  67

خزاوی محمد شیخ عشیرة ال ماضی منن قبیلنة بننی عنبس أویند صنحة نسنب انی الشیخ عیدان ( 4)

 .انه یرجع الی المام محمد بن الحسن العسکری صدقه و محسن بن صالح بن حسین بن سلمان و



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

  همبوشی احمد طرفی از
ً
  است.! تبار همان از صالح همان نوه حتما

ً
 چنیناین یقینا

 حّس  روی از آنان شهادت پس باشند.! تهداش نوح عمر گواهان نکهیا مگر ؛نیست

 محسن ،گواهان این از یکی آنکه چه اند.نکرده ییادعا نیچن زین خود و است نبوده

 گواهی برای و دارد قرار شجره نامه این در وی خود یعنی است، احمد عموی صالح

 که بودمی پدرانش ولدت بر گواه و زنده ،بایستی پیش از میالدش نسبش بر حّسی

 است! نقیضین جمع

 این گواهی بر بنیاد اند،داده شهادتی اینچنین گمان و حدس سر از اگر اما

 چرا .ندارد حجیتی دیگر علوم از بسیاری و تبارشناسی دانش در گمان زیرا ؛است باطل

 گواه که دهندمی گواهی چیزی به آنان یعنی ؛یقین و شهود عدم یعنی اصِل گمان که

 جزو و یهمبوش احمد پیروان از خود یهمگ نیشاهد که یژهبه و اند.!نبوده آن

 اینچنین فرقه بدین گرویدن از پس و هستند یالمهدانصار  گروهك سرکردگان

 .اندکرده پا و دست ایشهادتنامه

 شبهه 

 است نیا اندنموده مطرح هیدفاع عنوانه ب باره این در یبصر احمد اتباع آنچه

 روایات، بنابر یعنی «.!نبود ششاهد که داد گواهی یامر بر نیالشهادتیذ مهیخز» که

 و داد، گواهی پیغمبر سود به نبود، آن گواه که امری در الشهادتینذی خزیمه

 رد بودن، حدسی علته ب را خزیمه گواهی تنها نه و ستوده سبب بدین را وی پیغمبر

 شرعی امور رد خزیمه گواهی تا داد لقب «الشهادتینذی خزیمه» را وی بلکه نکرد،

 باشد. نفر دوگواهی  با معادل

 جواب 

 که است قرار نیخبر مذکور بداینچنین برداشتی از این خبر نادرست است؛ 

 یمدع آن شخص و برخورد تنش به اسب كی دیخر سر بر فردی با خاتم غمبریپ یروز

 .امپرداخته را تو یبده من فرمود آنحضرت یول ؛است بدهکار او به غمبریپ که دیگرد



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 :فرمود آنحضرت داد؛ گواهی پیامبر سخن راستی بر و آمده مهیخز میان نیا در

 گفت: مهیخز پس «ینبود ماجرا شاهد که تو مهیخز»

ِالرض؟ِخبرِیفِلنصدقكِوِالسماءِخبرِیفِاهللِرسولِایِصدقنا ِ
 خبر کی در حال مینمود قیتصد یآسمان اخبار در را تو ما امبریپ یا 
  1م؟ینکن تقیتصد ینیزم

 پیامبر فرستادگی بر باورش جهته ب کهبل ،پندار و گمان یرو از نه مهیخز پس

 عرب آن با کشمکش در او راستی بر ،دروغ و سهو از حضرت آن عصمت و خاتم

 حدسی او شهادت پس داد؛ گواهی
ً
 نوعش که است «ینوع ظن» بلکه ست.ین صرفا

 و است «فراموشی و آز و دروغ و خبط از عصمتش و خاتم ینب راستی بر یقین و علم»

 و ستین یظن پس دارد؛ آورعلم تینوع است، دهیناد آنچه بر مهیخز گواهی نتیجه در

 است. علم

 وی یادعاها اصل که اندداده گواهی یامر بر یهمبوش احمد پیروان اما

 و ؛«الزمانصاحب حضرت از احمد یفرزند یادعا» یعنی است، وابسته بدان

 و زدهمیس امامت و تیمهدو و وصایت جمله من خود ادعاهای پسین یتمام همو

 است. نموده بنا (فرزندی )ادعای بنیاد نیهم بر را رهایغ و تیقائم و عصمت

  نند:کمی ادعا آن گواهان اینکه بنابراین

 است. معصوم و وصی مهدی اسماعیل، احمد اول. پیش فرض

 وید.گنمی دروغ هرگز معصوم فرد دوم. پیش فرض

 است. زمان امام فرزند که مدعیست اسماعیل احمد سوم. پیش فرض

                                                   

 .897ص-0ج-سید بحر العلوم-الفوائد الرجالیه (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 فرزندی» ادعای در ، پساست معصوم و وصّی  چون اسماعیل احمد :سرانجام

 گوید.نمی دروغ و است صادق «زمان امام از

 که: منوال نیبد است. باطل دور دچار و نادرست استدللی

 او چراکه است؛ راست زمان امام زا احمد فرزندِی  بر گواهی شاهدان .الف 

 د.یگوینم دروغ پس ،آمده تیوص ثیحد درنامش  و است معصوم و یوص

 چراکه است؛ تیوص ثیحد در مذکور و معصوم و یوص یبصر احمد .ب

 .زمان امام از او فرزندی بر اندداده گواهی شاهدان

 یبصر احمد زیرا ؛اوست یوص و زمان امام فرزند یبصر احمد :سرانجام

 جمع که است شیخو بر چیز یک تقدم همان نیوا اوست.!! یوص و زمان امام فرزند

 است. باطل و نیضینق

 حق یبهره هرگز پندار و ستین پندار پوچ جز یزیچ ،انجمن نیا گواهی پس

 است. اثر بی ،نیز ثابت بن مهیخز گواهی از آنان مددخواهی 1.ددهینم

دودمان  به پیوندش درستی اثبات برای اسماعیل احمد که شد دیده .نکته

 درستی تبارش بر حجتی را آن و است گرفته گواهی غیرشاهد، افراد از ،زمان امام

 و نسب اثبات یبرا نیشاهد ریغ از که یکسان نیاول اسالم خیتار در حال آنکه داند؛می

 اد(یز بن لهدالیعب )پدر هیاب بن ادیز و انیسف یب ابن هیمعاو اند،گرفته گواهی نژاد

اتگ اششهیپ که شد متولد نابکار یمادر از هیاب بن ادیز اند.!بوده
ّ
 آن از بود؛ زنا و یلک

 ادیز را او و نشد گرویده یمرد به مادرش یفحشا فزونی جهته ب که آمد ایبدن ادیز زن،

 و غمبریپ وفات و مکه اهل اسالم آوری از پس اما دند؛ینام پدرش( پسر ادی)ز هیاب بن

 در هیمعاو درگاه به ادیز ،یعل امام شهادت و هیام یبن یقدرتمند و فهیسق یاجراهام

 یبدنام نکهیا یبرا هیمعاو پس د؛یگرد وی ردستانیز از و شده پناهنده شام

                                                   

(1) ِ یًساِإنَِّالظَّنَّ ِش  ِیْغِنیِِمن ِاْلح ق   (86)یونس  ل 



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 بن ادیز» :شد یمدع و هکرد پا و دست ینَسب ادیز یبرا چد،ینپ شهرها در فرماندهانش

 زیاد( )مادر سمیه با یروز زین انیابوسف کهچرا ؛است انیسف یاب بن ادیز همانا ه،یاب

 از که نمود مقرروی  ،این ادعا بر یشرع یلیدل به سبب نبود اما !«است نموده یکینزد

  که یکسان و شاهد ریغ افراد
ً
همراه دیگر مردان با مادر ه از همبستری ابوسفیان ب صرفا

 :گوید صاحب الغارات رد؛یبگ گواهی کار نیا بر ،زیاد مطلع بودند

ِانِِّالّناسِهایأِقالِثمِِّهیعلِأثنىِوِاللَّهِفحمدِالّناسِأنصتِوِادیِزِقام
ِهوِوِباطلهِمنِهذاِحقِِّأدرىِلستِوِسمعتم،ِماِقالواِقدِالّشهودِوِةیمعاِو
ِقالوا.ِبماِأعلمِالّشهودِو

 یا گفت: سپس و ستود را خداوند و کرده ساکت را مردم و برخاسته ادیز
 سخن نیا دانمینم من و دیدیشن را گفتند گواهان و هیمعاو آنچه مردم
 1.داناترند شانیاهگفته به خود نیشاهد و باطل؛ ای است حق شیکجا

 دگرگون نژادش را دروغه ب شاهد، ریغ افراد گواهی از پس هیاب بن ادیز سپس

 کنونی یمدع که بیعج و نمود. بود، آنکه از ریغ یپدر به منتسب را خود و نموده

 عنصر دو، هر نسب در که ییگو ؛رودپیش می منوال همان بر زین مهدویت

 ست.یمشترک

 شبهه 

 احمد نسب که بابت آن از هستند: مدعی فرقه این سرکردگان از گروهی

 پس نیست، حتمی همبوش بن داوود به آن پیوستگی و است منقطع اسماعیل

اخبار و احادیث،  بویژه هنگامیکه برد؛می زمان امام به نسب احمد که گفت توانمی

                                                   

 .180ص-0ج-راتالغا (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 در بایستی که است شیعه این پس ؛است  «زمان امام برای فرزند وجود» ثابت کننده

 ما.! نه بیاورد، دلیل زمان امام از الحسن احمد فرزندی تکذیب

 مناقشه 

نکی غایت در سخن این  بودن النسبمنقطع باشد قرار اگر است؛ وهن و خ 

 مجهول و پدر بی و حرام زاده پس گردد، رهطاه عترت به وی تبار پیوند سبب فردی

 !نماید و انتساب به اهل بیت سیادت ادعای اینکه مگر ماند،نمی باقی ایالولده

 ،مخالفید شما اگرحال  است؛ زمان امام فرزند که کرده ادعا احمد» اینکه اما

تین نخس از که فردی هر است؛ پیشین ادعای از ترسبک نیز 1«بیاورید دلیلی باید

 یعنی ؛«است واجب مدعی بر بّینه ابراز» که داندمی ،باشد آگاه علمی استدلل قوانین

 بینه یا نیست، خارج حال دو از که بدهد ایبّینه بایستی خود ادعای اثبات برای مدعی

 مخالف و موافق نزد در یقین افاده سبب یا یعنی 3؛«جدل» یا باشد؛ 2«برهان» بایستی

 ایشان با جدال در و شیعه(دراینجا ) مخالفان مدارک به استناد اب دست کم یا گردد؛

 امام از احمد فرزندی ادعای مخالفان» است مدعی گروهک، این حال شود. بیان

                                                   

فلیس   تِه   ذهِِقلن  اِوِنعی   دِأنِالس   یدِأحم  دِالحس   نِل   ی ِه  وِم   نِعلی   هِإثب  اتِانتس   ابهِلإلم   امِالمه  دی (1)
گوییم که بر سید احمد الحستن واجتب نیستت ایم و باز میگفته قضیته،ِوِإنماِعل ىِالمعان دینِإثب اتِالخ الف.

این امر بایتد اثبتات  مخالفانیه او نیست؛ بلکه را اثبات نماید؛ چراکه این قض به امام مهدی اشپیوستگیکه 

 .(67ص-0ج-)فی القطیف ضجةخالف آن را بنمایند.! 

 سنبب نتیجنهآور تشنکیل یافتنه از مقندمات یقنینیقنین اسنتدللیعننی  برهان (2)
ً
ای آور کنه ضنرورتا

مطنرح  آور گردد. پس از جمله شروط اولیه برهان این است که مقدماتی کنه بنرای حصنول نتیجنهیقین

آور باشد و از حیطه ظن و شنک و وهنم فراتنر شود نزد هر شخِص معتقد به مبنای آن مقدمات، یقینمی

 آنآید، ضروری باشد، بطوری که نتنوان آن نتیجنه را از ای که از این مقدمات پدید میباشد؛ نیز نتیجه

 نامند.می« مطلوب»آید را ای که از برهان بدست میمقدمات عزل نمود. پس نتیجه

م نزد خصم جهنت اسنکات آن و وصنول  جدل (3)
ّ
یعنی قیاس تشکیل یافته از مقدمات مشهور یا مسل

 نامند.می« وضع»آید را بدست می جدلای که از . پس نتیجهاز آن نتیجه



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 وی اتباع و احمد آنچه ابطال» آنکه حال ؛«دهند ارائه قطعی دلیل باید زمان

 است؛ اسماعیل احمد دیفرزن ادعای ابطال در برهان ترینقاطع ،«اندنامیده 1«دلیل»

 گردید، مردود و باطل ،زمان امام از اش فرزندی بر مبنی احمد ادله هنگامیکه یعنی

 داشته علتی اینکه مگر نیست معلولی هیچ که چرا گردد؛می ابطال نیز ادعا این اصل

 «زمان امام از اسماعیل احمد فرزندی ادعای» ما بحث مورد معلوِل  حال باشد؛

 معلول این موجودیت اصل گردد، ابطال معلول این علِل  تمامی امی کههنگ پس است؛

  نیز
ً
 است. باطل ضرورتا

 شبهه 

 خامل از مراد و است، األصل خامل قائم، که است آمده روایات در اول: مقدمه

 همان در النسب خامل قائِم  این طرفی از ،2بودن النسب مقطوع یعنی بودن، األصل

 است. سود( )رایات سیاههای پرچم فرمانده روایت،

 از فردی ،مهدی از قبل که است آمده بیت اهل روایات در دوم: مقدمه

 جنگد:می ماه هشت و نمایدمی خروج مشرق از او بیت اهل

ِتهیبِأهلِمنِیالمهدِقبلِرجلِخرنیِ:قالِطالبیأبِبنِیعلِعن
ِ.شهراِعشرِةیثمانِعاتقهِعلىِفیالسِحملیِبالمشرق،

                                                   

گیرد، در جدل یا خطابنه می« دلیل»است؛ یعنی آنچه معنی تام  صناعت برهاناز  بخشی، دلیل (1)

لطه نیست؛ بلکه فقط در صورتی کنه اسنتدلل ارائنه شنده در قالنب برهنان باشند، و اینن یا شعر یا مغا

ای گیرد. اما اهالی این فرقه هر سخن خنک و هر وهنم و مغالطنهبرهان نیز اگر اّنی باشد، دلیل نام می

 است. های آنانمبالتی در استدللبینمایند که همین نیز حاکی از می« دلیل»را آغشته به اصطالِح 

ِمقط   ونِلتعبی   رِمك   اف؟ِتعبی   رِه  وِوِالنس   بِخام   لِ-س   ابقاِثب   تِكم  ا–ِالق   ائمِأنِعل   ىِت   دلِالروای   ةِفه  ذه (2)
 .(888ص-ابو محمد األنصاری -)جامع األدلة.ِالنسب



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 مشرق از بیتش، اهل از مردی مهدی از قبل است: علی امام از
 نماید.می حمل گردنش بر ماه هشت را شمشیر و نمایدمی خروج زمین

 از و است؛ «مهدی بیت اهل از فردی» همین ،«األصل خامل» آن پس نتیجه:

 مدعی او و است، مشکوک آلبوسویلم، قبیله به پیوندش هم اسماعیل احمد سو آن

 آن و «األصل خامل» آن پس است، شظهور برای به پاخیزی و مانز امام از فرزندی

 است. اسماعیل احمد همین «بیته اهل من رجل»

 مناقشه 

 شد: بیان آنچه فساد پس است؛ باطل استدللکل و جزء این  این

 اول مقدمه فساد -

 
ً
 مدعی آن حسب که نیست موجود «األصل خامل» روایِت  در دلیلی هیچ اول

 او، اصحاب» که دارد تصریح روایت بلکه کند.!می سخن «قائم» از روایت این شویم

 خود نه است، قائم هاینشانه از یکی وی یعنی این و «هستند سیاههای پرچم اصحاب

 قائم.

 
ً
 خراسان ،های سیاهپرچم اصحاب یعنی اصحابش و فرد این خروج َمقّر  ثانیا

 :باقر امام زا کند روایت طوسی شیخ که همانطور بصره.! نه و است

ِإلىِخراسانِمنِتخرنِیالتِالسودِاتیالراِتنزلِ:قالِجعفرِیأبِنع
ِ.عةیبالبِهیإلِبعثِیالمهدِظهرِفإذاِالكوفة،



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 سمته ب اندبرخاسته خراسان از که سیاههای پرچم است: باقر امام از
با بیعت  بنماید، ظهور مهدی که زمانی پس شوند؛می سرازیر کوفه

 1خاست. خواهند بسویش

 
ً
 «یمانی» به ربطی و است «خراسانی» است، مدنظر روایت این در آنکه ثالثا

 حال آنکه است؛ یمانی هم و خراسانی هم وی کند، ادعا بصری احمد اینکه مگر ندارد؛

 جهت کوفه سمته ب و برخاسته خراسان از که کسی آن بیت اهل روایات حسب

 که است گرفته لقب «خراسانی» بیت لاه کالم در شود،می سرازیر سفیانی با جنگ

 شیخ که همانطور ندارد. اخبار در مذکور یمانی با مطابقتی و تشابه هیچ روایات طبق

 نماید: نقل باقر امام از نعمانی

ِوِملكهم،ِتفرقِاختلفواِثمِملكواِفإذاِملكوایِأنِمنِفالنِیلبنِبدِل
ِالمشرق،ِمنِهذاِ،یانیالسفِوِیالخراسانِهمیعلِخرنیِحتىِأمرهم،ِتشتت
ِهذاِوِهنا،ِمنِهذاِرهان،ِیكفرسِالكوفةِإلىِستبقانیِالمغرب،ِمنِهذاِو
ِ.همایدیأِعلىِفالنِیبنِهال ِكونِیحتىِهنا،ِمن

 صاحب که زمانی پس فالن؛ بنی رسیدن حکومت به جز نیست ایچاره
 امرشان و شده شقهشقه مالکیتشان و افتاده اختالف به سپس شدند، مملکت

 از آن نمایند،می خروج هاآن بر سفیانی و خراسانی اینکه تا پاشد؛می هم از
 سریعهای اسب چونان کوفه رسیدن برای دو هر و ممرب؛ از این و مشرق
 بنی هالک اینکه تا اینجا؛ از یکی این و اینجا از یکی آن دهند،می مسابقه
 2باشد. دو آن بدست فالن

 :رباق امام از طوسی شیخ روایت طبق نیز

                                                   

 .907ص-الغیبه (1)

 .069ص-الغیبه (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِالباقرِقال ِاحدة،ِوِسنةِیفِیالخراسانِوِیمانیالِوِیانیالسفِخرون:
ِ.واحدِومیِیفِواحد،ِشهرِیف

 سال یک در خراسانی و یمانی و سفیانی خروج است: نقل باقر امام از
 1است. روز یک و ماه یک

 ددار می بیان و شده قائل تفاوت خراسانی و یمانی بین امام ،اخبار این طی

 باشد، یمانی هم و خراسانی هم احمد اگر حال است؛ روز یک در دو این خروج که

 خروج هم از جدا منطقه دو از روز یک در خودش مراهه به خودش است قرار یعنی

  !نماید

های پرچم صاحب همانا بیت، اهل روایات نص به األصل خامل فرد از مراد پس

ه ب خراسان از و است «اسانیخر » او نشان و نام بیت اهل نص به باز که است سیاه

 دارد نمود، خواهد خروج یمن از که یمانی به ربطی نه نمود. خواهد خروج عراق سمت

 است. بصره زادگاهش که اسماعیل احمد به ربطی نه و

 دوم مقدمه فساد -

 
ً
 کتب از نقل به اصل در اند،نموده استناد بدان جماعت این که روایتی اول

 غیر و عامه از که باشدمی حماد ابن نوشته «نتَ فِ ال» اصواِب ن و غلط به آغشته و ضعیف

عین حال مهمترین  در و بوده «ناب تشیع» مدعی که قومی از عجب و 2است شیعیان

                                                   

 .069 ص -بةیالغ (1)

م نِأه لِبیت هِبالمش رق،ِِلِالمه دیقال:ِیخ رنِرج لِقب ِطالبأخرنِنعیمِبنِحماد،ِعنِعلیِبنِأبی (2)
نعیم بن حماد )از محدثین عامی و فاسد المتذهب( تخترین نمتوده از علتی بتن یحملِالسیفِعلىِعاتق ه..ال..

-عالمنه مرعشنی نجفنی-)شنرح احقناق الحنق مردی.. الخ. نماید قبل از مهدی: خروج میطالبابی

 .(780ص-01ج



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 مبانی فکری خود را برپایه خبرهای ضعیف افرادی منحرف و با عقاید نادرست بنا

 کنند.می

 
ً
 اهل نه و باشد پیغمبر بیت اهل قوی، احتمال به «بیته اهل من» از مراد ثانیا

 .مهدی خود بیت

 
ً
 امر در آنکه از قبل فرد این که شودمی گفته صراحته ب روایت، این در ثالثا

 :؛ چنانچه ابن حماد در فتن آوردشد خواهد کشته کند، حاصل توفیقی خویش

ِتهیبِأهلِمنِیالمهدِقبلِرجلِخرنیِقالِطالبیأبِبنِیعلِنع
ِإلىِتوجهیِوِمثلیِوِقتلیِأشهرِةیثمانِعاتقهِعلىِفیالسِحملیِبالمشرق

ِ.موتیِحتىِبلغهیِفالِالمقدسِتیب
 او بیت اهل از مردی ،مهدی از قبل فرمود: که است علی امام از

 حمل گردنش بر ماه هشت را شمشیر که نمایدمی خروج زمین مشرق از
 کند،می حرکت المقدسبیت سمته ب و نمایدمی مثله و کُشدمی و نمایدمی
 1میرد.می اینکه تا رسدنمی آن به ولی

 است روایت انتهائی قسمت تذکر عدم همبوشی، احمد پیروان مکرهای از

 بر عالوه او است مدعی احمد زیرا است؛ احمد ادعاهای با کامل مخالفت در چراکه

 ماما وفات از پس تا بماند زنده بایستی است، زمان امام ظهور امر کننده شروع اینکه

  است مدعی روایت این لیکن بگیرد. برعهده را او خالفت ،زمان
ً
 قبل فرد این اساسا

رد. خواهد گردد، موفق امرش در نیز او خود و بنماید ظهور مهدی آنکه از  م 
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 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نتیجه فساد -

 
ً
 است. باطل شده، گرفته که اینتیجه دوم، و اول مقدمه کل و جزء ابطال با اول

 
ً
 باز ،نادیده بگیریم را دوم و اول مقدمهنادرستی  ،واهی رضفه ب اگر حتی ثانیا

 که باشد آوریحجیت صریح دلیل باید چون است؛ نامربوط شده گرفته که اینتیجه

 است مهدی بیت اهل از و بوده قتل و جنگ اهل که األصل خامل آن از مراد» بگوید

 حال دو از دعاا این «.است اسماعیل احمد بالشک پس گویند(،می هرچه )بفرض

 اهل األصِل  خامل آن از مراد که کندمی تصریح بیت اهل روایات یا( 6 نیست؛ خارج

 به جماعت این یا( 0 دارد؛ نام اسماعیل احمد است، مهدی بیت اهل از که قتال

  دارند. ادعایی اینچنین خویش وهم و ظن

 مدعی که بیت اهل از روایتی هیچچراکه  است؛ منتفی که اول حالت پس

 المقدسبیت سمته ب همانا او و است «اسماعیل احمد» همانا األصل خامل ناِم  شود

 است؛ باطل اساس از نیز دوم حالت و ندارد. وجود ضعیف بسند ولو نماید،می خروج

 ندارد.! حجیتی نوظهور فرقه یک پیروان وهم و ظن آنکه چه

 بیت اهل اتیروادوم.  دلیل 
 امام ،تیب اهل از معتبر اتیروا بنابر هستند یمدع یهمبوش احمد پیروان

 یهمبوش لیاسماع احمد زین شانیا از یکی که دارد یفرزندان بتیغ دوران در زمان

 سد:ینو یم چنانکه یکی از مبلغانش .است

ِالسندِحةیصحِوِمتعددةِةیالذِرِاتیرواِإنِالبحثِهذاِیفِأثبتِقدِیأن
ِ.العتقادِدیتفِو



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 متعدد (یفرزند) ذریت اتیروا که نمودم اثبات پ وهش نیا در من همانا
 1گردد.یم اعتقاد افاده سبب که است السند حیصح و

 که است یاادله شامل بخش نخست ؛شبهات این فرقه بر دو بخش کلی است 

 زمان امام داشتن عیال و اهل اثبات در ،ثاقب نجم صاحب ،ینور رزایم مرحوم

 رزایم آنچه بر افزون جماعت نیا که است یاادله شامل زین دوم قسم است؛ نوشته

 اند.کرده اقامه ،آورده

 از فراوانیش رغمیعل شبهات نیا که شودیم دهید جماعت نیا ادله در پژوهش با

 ؛است ساقط تیحج از و بوده نیرمعصومیغ از نقل به -6 ؛ستین خارج نگرش چند

ط خبر همانند  یدارا زمان امام که ددار  ادعا -0 ...؛ و یتلعکبر هارون یدعا و حیس 

 الیع و اهل ستیهیبد که ...؛ و اهله عن بیالغر همانند است؛ الیع و اهل ای و همسر

 اثبات یمدع -8 است؛ باطل خاص یمدعا بر عام افاده پس ،است اولد و هیذر از ماَع 

  نکهیا ای و -9 ؛است ظهور از بعد هم آن زمان امام یبرا هیذر
ً
 به یارتباط چیه اساسا

 روایت همانند کنند؛یم سخن یگرید امر از بلکه و ندارند حضرت آن داشتن فرزند

 داستان همانند ؛اخباری بی سند و شاذ و نایاب است از نکهیا ای و -7 ؛«بعدهِمنِاألئمة»

 خضراء. رهیجز

 اخبار نیبد استدلل و ستین هانیا از كی چیه ماست معلول و مدلول آنچه اما

 است؛ بطالن به محکوم ،حضرت مهدی نسل از یبصر احمد یفرزند اثبات در

 است: نیمع وجه سه یاستدلل هر یبرا صحیح گاهد ید از چراکه

: الف. وجه
ّ

 است قرار که است یزیچ آن، از مراد و است فاعل وزن بر دال

 زیچ به ذهن آن، شناختن با که است یزیچ گرید عبارته ب .یامر بر بکند دللت
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 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

  ،استدلل نیا در د.کنیم خت پیداشنا زین یگرید
ّ

 «تیب اهل اتیروا» همان دال

 است.

  که است یزیچ ،آن از مراد و است مفعول وزن بر مدلول: ب. وجه
ّ

 مقام در دال

 امام از یبصر احمد تیذّر  و بنّوت اثبات» مدلول ،استدلل نیا در ؛است آن اثبات

 است. «زمان

شناخت چیزی  به ،یک چیز ناختش از ذهن انتقال یعنی داللت: ج. وجه

 .دیگر

 فرزند لیاسماع احمد» نکه:یا است مدلول و مدعا آنچه قسمت، نیا در پس

 بین وگرنه کند؛ اثبات را مدلول نیا دیبا دللت گر، اتیروا و «است حضرت مهدی

 .است باطل استدلل و گسسته دللت ، ارتباطی نبوده ومدلول و دال

 لعیال  :اول لیدل
ّ

 ولده من أحد وضعهم علی ط

ِوِبة،یالغِكتابِیفِینیالكلِالسالمِثقةِذیتلمِیالنعمانِ.یالشِروى
ِقال:ِعمرِبنِالمفضلِعنِنیمعتبِرِنیبسندِبةیالغِكتابِیفِیالطوسِ.یالش

ِتطولِاحداهماِنیبتیغِاألمرِهذاِلصاحبِانِِّقول:یِأباعبداهللِسمعت
ِلِحتىِذهب،ِمبعضهِقولیِوِقتل،ِبعضهمِقولیِوِماتِبعضهمِقولِیحتى
ِوِولدهِمنِأحدِموضعهِعلىِطّلعیلِریسِینفرِالِِّاصحابهِمنِأمرهِعلىِبقىی
ِأمره.ِیلِییالذِالمولىِاّلِِرهیغِل

 یطوس خیش و بهیالم کتاب در ینیکل خیش االسالمثقه شاگرد ینعمان خیش
 فرمود: صادق امام که اندکرده نقل مفضل از معتبر سند دو به بهیالم در
 در و است یگرید از تریطوالن یکی که است بتیغ دو امر نیا صاحب یبرا
 به یمهد نکهیا گرید یبعض و است مرده او گفت خواهند یاعده آن،
 از او امر بر نکهیا تا است رفته گرید او نکه:یا گرید یبرخ و دهیرس قتل



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 ریغ ای و فرزندانش از یاحد مکانش بر نماند یباق یاندک تعداد جز اصحابش
 بخشد. یم سامان را یمهد امر که یاور یک جز نگردد، آگاه او

 مکانش بر» است: فهیشر تیروا نیا آخرین بند از یبصر پیروان استدلل مقّر 

 «.نگردد آگاه او ریغ ای و فرزندانش از یاحد

 جواب 

 زمان امام فرزند یبصر احمد» نکه:یا ماست مدلول آنچه میگفت :1 نکته

 آگاه او ریغ ای و فرزندانش از یاحد مکانش بر» ایآ که نجاستیا سوال حال ؛«ستا

خیر! ظاهر  است؟! «زمان امام فرزند یبصر احمد» نکهیا بر کندیم دللت «نگردد

 لیاسماع احمد ایآ نکهیا اما! دارد یفرزندان زمان امام که است آناین خبر بیانگر 

 د.آیینم بر تیروا نیا از است، فرزندان آن وجز 

 که مینیبیم ،ثاقب نجم در ینور رزایم کتاب مورد استناد به رجوع با :6 کتهن

 :است شده ذکر صورت نیبد تیروا لفظ

ِأمره.ِلىیِیالذِالمولىِإلِرهیغِولِ«یول»ِمنِأحدِموضعهِعلىِطلعیِل
 که یاوری جز نگردد مطلع مکانش بر او ریغ و اور(ی و اری) یول از یاحد

 1خشد.ب سامان را یمهد امر

 بوده ینعمان خیش بهیالغ کتاب است، تیروا نیا آورنده که یمصدر نیاول یعنی

لد» نه و )سرپرست( «یول» لفظ با را روایت این او که  نقل معتبر سنده ب )فرزندان( «و 
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 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 لفظ گر،ید کتب و یطوس خیش بهیالغ همانند متاخر یهانسخه یبرخ در اما نموده

لد» به «یَول»  1است. افتهی فیتصح و رییتغ «و 

 طول در که یاتیروا یعنی شود.یم گفته تصحیف شده اتیروا ات،یروا گونهنیا به

 از یبرخ ،یبردارنسخه در یانسان یخطاها و متعدد یهایبردارنسخه اثر در خیتار

 نوشتار ضایا و اتیروا در امر نیا شوند.یم نوشته نادرست و شده خطا دچار الفاظ

ر مثال عنوانه ب است. عیاش اریبس رّوات اسامی  گرانقدر اصحاب از هیمعاو بن دیب 

 «هیمعاو بن دیزی» یو اسم فات،یتصح یبرخ اثر در که است  صادق و باقر حضرت

رِ » یعنی است! شده نوشته  در بطوریکه است؛ شده کتابت «دیزی» فیتصح اثر در «دیب 

 شده: نوشته ات،یروا یبرخ

ِأباجعفرِسمعتِقال:ِ«ةیمعاِوِبنِدیِزیِعن»ِعروةِبنِالقاسمِعن
ِ.٢قول:...ی

 
ً
 حاِل همانند  جماعت، نیا حاِل  و است دچار فیتصح نیمه به این خبر نیز عینا

 یاب بن هیمعاو بن دیزی کندمی اثبات شده، تصحیف یخبر به استناد با که ستا یکس

 3!است. ودهب باقر امام شاگرد انیسف

                                                   

لزم بتذکر است که شیخ طوسی نیز این خبر را به دو طریق نقل نموده اسنت؛ یکنی همنان اسنت ( 1)

لد»که در آن از کلمه  مینان ه بن« ولند»استفاده شنده اسنت؛ و دیگنری هنیچ کالمنی از وجنود کلمنه « و 

 نیاورده است:

:ِ...ولِیطل  عِأح  دِعل  ىِموض  عهِوأم  ره،ِولِغی  رهِإل  ىِالم  ولىِال  ذیِیل  یِأم  ره.معتِاباعب  داهللع  نِمفض  لِس  
را ستامان  هیچ کس بر نه بر مکان و نه امر و نه چیز دیگرش مطلع نگردد جتز آن یتاوری کته امتر مهتدی

 .(66ص-شیخ طوسی-لغیبه)ا بخشد.می

 .067ص-6ج-یخ طوسیش-اإلستبصار (2)

 نویسد:این فرقه نوظهور می یکی از داعیان (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِطلعیل شبهه: مورد قسمت در که شودیم دهید ث،یحد لفِظ  در دقت با :4 نکته
 لفظ از بعد ؛أمرهِلىیِیالذِالمولىِإلِرهیغِلِوُِولد(ِفی)تصحِیو لِمنِأحدِموضعهِعلى

 ریضم چون «هرِِیغ» یانتها در «هاء» ریضم نجایا در «.رهیغِلِو» است: نوشته ،«یول»

 مفرد دیبا زین دهش استعمال ،آن از قبل آنچه که دارد نیا بر اشاره است، مفرده متصله

                                                                                                                             

إنِماِیرویهِالطوس یِوِالنعم انیِلِتع ارضِفی ه،ِب لِیفس رِبعض هِبعًض ا،ِفم نِاخ تالفِالروای ةِنعل مِأنِالم رادِم نِ
ِكماِف یِروای ةِالطوس ی. اینکه روایت طوسی )من ولده( و روایتت نعمتانی )متن الولیِفیِروایةِالنعمانیِهوِالولد

فهمیم کنند؛ پس در اثر اختتالف روایتت متیها همدیگر را تفسیر میلکه اینولی( باشد سبب تعارض نیست.! ب

 (.69ص-6ج-)فی القطیف ضجه که مراد از ولی در روایت نعمانی همان وُلد در روایت شیخ طوسی است.!

«. تبندیل»اسنت و ننه « شنرح و اجمنال»است؛ چرا که شنرط تفسنیر،  به روشنی نادرستپس این قول 

ن گفت فالن روایت مفّسر روایت مشابه اسنت کنه رواینت تفسنیرکننده دارای زینادت توایعنی زمانی می

در نقل نسبت به روایت تفسیر شده باشد. حال آنکه اینجا سخن از تفسیر نیسنت. بلکنه هرچنه هسنت 

ای دیگر شنده اسنت. پنس ای در اثر اشتباه رّوات تبدیل به کلمهتغییر و تصحیف است و آن اینکه کلمه

 بین کلمه تصحیف شده با کلمه اصلی را نداریم و هر اهل علمی بدان واقف است. اجازه جمع

همانا عالمته إنِالعالمةِالمجلسیِنقلِالروایةِفیِالبحارِعنِغیبةِالنعمانی،ِوفیهاِ)منِولده(.نویسد: همو می

-)بحنار األننوار د.کنتنقتل می« من ولتده»مجلسی این روایت را در بحاراألنوار به نقل از غیبت نعمانی با لفظ 

 (.809ص-78ج

ایم از خود کتاب الغیبه مرحوم نعمانی است و از آن بابنت کنه تمنام الفناظ حال آنکه آنچه ما نقل کرده

اند، عالمه مجلسی بر قسمت مصّحف آن یعننی تغیینر روایت شیخ طوسی و شیخ نعمانی مثل هم بوده

 یب یکجا نقل نموده است.من باب تغلاعتناء ننموده و هر دو را  «ولد»به  «ولی»

که شیخ نعمانی نسبت به این حدیث دقت و التفات بسیار داشته و از این رو بالفاصله بعد از نقل  بویژه

ول وِل مِیك نِی روىِف یِالغیب ةِإلِه ذاِالح دیثِنویسند: منی« احد من ولنی و ل غینره»این روایت بصورت: 
ِكفای ةِلم نِتأمل ه.ِ حجت به غیر از این حتدیث، روایتت دیگتری نبتود، بتاز  اگر در اثبات غیبت حضرتلكانِفیه

 (. 676ص-)الغیبه .همین حدیث برای اهل تأمل کافی بود

بمانند کنه بسنیاری از محنندثین متنأخر شنیعه هماننند مرحننوم اصنفهانی در مکینال المکنارم و مرحننوم 

ینره نقنل از غیبنت نعمنانی و غ« منن ولنی»منان طرینق ه مقدسی در عقد الدرر و غینرهم رواینت را بنه

 اند.نموده
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لد» که است یحال در نیا و 1باشد؛  یستیبا بود، حیصح لفظ نیا اگر و است جمع «و 

 ذکر فهیشر تیروا نیا در که یحال در «رهمیغِلِوِولدهِمنِاحد» شد:یم گفته نینچنیا

 كی از متفاوت ن سخه دو نیب نکهیا بر ستیدیتأک خود زین نیا و «رهیلغِو» است: شده

لد و است تردرست «یول» فظل ت،یروا  2.باشدمی لغت و اصالت مخالف و 

 احد» چه و بگیریم «غیرهِلِوِولیِمنِاحد» قوی متن به چه را روایت این :7 نکته

  ،«ولده من
ً
 روایت این ادامه در چراکه است؛ همبوشی احمد ادعای مخالف اساسا

 گوید:می

ِ.أمرهِیلیِیالذِالمولىِالِِّرهیغِلِوِیولِمنِأحدِموضعهِعلىِطّلعیِل
 کار که یاور یک جز نگردد مطلع او مکان بر غیرش و او یار از احدی

 بخشد.می سامان را مهدی

 از ظهور( زمان تا کبری غیبت ابتدای )از غیبت دوران در فردی هیچ یعنی این

و اگر آن  فرزندش؛ غیر چه و باشد فرزندش چه نیست، آگاه مهدی حضرت مکان

بهمان گفتار رسا، تصریح  ، همانا فرزندش بود، امام معصومبه امام فرد پیوسته

                                                   

آخنر « هناء»(؛ پنس اینن معلم و شتاگردانش آمدنتد« )جاءِالمعّلمِوِتالمی ذه»گوییم: همانند اینکه می (1)

جناء »شند مفرد است، بایستی مفرد باشد. حال آنکه اگر می« معلم»از آن بابت که « تالمیذ»متصل به 

« معلمنون»در انتهناء تالمینذ بنر « هم»این چرا که « و تالمیذهم»نوشتیم: ، پس باید می...«المعلمون 

 اشارت دارد.

 نویسد:یکی از داعیان این فرقه در این باره می (2)

ه شاذّ است امتا در عطف مفرد بر جمع اگرچعطفِالمفردِعلىِالجمع،ِوِإنِكانِش ّاًذا،ِإلِأن هِواردِف یِالك الم.

 .(69ص-6ج-)فی القطیف ضجه!! کالم وارد است

انند، بطریق غلط وشاذ و همانند افرادی که حظ و آموزشی از لغنت عربنی نبنرده یعنی اگر اهل بیت

رجنوع کنرد.! اینن « منن ولنده و غینره»مان قرائت غلط و شناذ ه سخن کنند ایرادی ندارد؛ پس باید به

 تأسف
ً
 بار است.عناد و لجاجت، حقیقتا
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در غیبتش مرتبط است، فرزند اوست؛ حال آنکه بنابر  کرد که آنکه با مهدیمی

لِِ:»کندسلب می این مقام را از فرزندان مهدی همان خبر مورد شبهه، امام
و نه فرزندانش  او یاوران از یکی قطف و « لِغیرهِوِ)ُولده(ِییطّلعِعلىِموضعهِأحدِمنِول

 که کنداش معین میو آگاه از جایگاه زندگی الزمانصاحب مهدی بعنوان همدم 1را

 امام که همانطور است؛ خضر حضرت همانا مولی، آن ،بیت اهل فرموده بنابر

 فرمود: رضا

ِیفِنف.یِحتىِموتیِلِیحِفهوِاةیالحِماءِمنِشربِالخضرِإن
ِؤن یسِوِ...ِشخصه،ِنرىِاِولِصوتهِفنسمعِسلمیفِنایأتیلِهإنِوِالصور،
ِهوحدتِبهِصلیِوِبتهیغِیفِقائمناِوحشةِبهِاهلل

 نخواهد و است زنده او پس است نوشیده حیات آب از خضر همانا
 ما پس نماید؛می سالم و آمده )ائمه( ما نزد او و بدمَند؛ صور در اینکه تا مُرد

 را خضر ،خداوند همانا و بینیم...نمی را شخود ولی شنویممی را صدایش
 خواهد او به اشتنهایی در و گردانیده غیبتش در قائم وحشت مأنوس
 2رساند.

 بلکه ندارد؛ زمان امام از یبصر احمد بنّوت بر یدللت تنها نه تیروا نیا پس

حادیثی ا جمله از روایت این بلکه و نداشته نیز حضرت آن برای فرزند وجود بر دللتی

 .است در مخالفت با فرقه احمد همبوشی است که

  

                                                   

 «.اّلِالمولىِالذیِیلیِأمره.»رموده: بلکه ف«! ال الولد الذی یلی امره»چرا که در ادامه نفرموده:  (1)

 .9حدیث-812ص-شیخ صدوق-کمال الدین (2)
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 صلوات ضراب اصفهانیدوم لیدل : 

ِوسفیِبنِعقوبیِعنِمتعددةِدیبأسانِجماعةِوِیالطوسِ.یالشِروى
ِیفِبمكةِفنزلِنیمائتِوِنیثمانِوِاحدىِسنةِیفِحجِانّهِیالصفهانِالضراب
ِعةیالشِنیبِطةواسِكانتِعجوزِهایفِوِجة،یخدِدارِتسمىِبدارِلیاللِسوق
ِوِدفتراًِِهیإلِارسلِانّهِآخرهاِیفِذكرِوِلة،یطِوِالقصةِوِ،رالعصِامامِو
ِ،هیعلِوِِاألئمةِیباقِوِاهللِرسولِعلىِصلواتِهیفِمكتوبِكان
ِیفِوِل،یطِوِهوِوِهكذاِهمیعلِیفصلِِّهمیعلِیتصلِِّأنِأردتِإذاِأمرهِو

ِمنه:ِموضع

ِوِعاّمتهِوِخاّصتهِوِتهیرعِوِعتهیشِوِتهیذِرِوِنفسهِیفِأْعِطهِِِ"اللهم
ِنه..."یعِبهِتقرِِّماِایالدنِأهلِعیجمِوِعدّوه

ِفاطمةِوِالمرتضى،ِیعلِوِ،المصطفىِمحمدِعلىِصلِ ِ"اللهم
ِحیمصابِاءیاألوصِعیجمِوِالمصفىِنیالحسِوِالرضا،ِالحسنِوِالزهراء،
ِولده..."ِمنِالئمةِوِعهدهِولةِوِكیولِعلىِصلِ ِوِ...ِالّدجى
 وسفی بن عقوبی از متعدده دیاسان به گرید یجماعت و یسطو خیش

 سوق در مکه در پس نمود؛ حن ق221 سال در او که اندکرده نقل الضراب
 یرزنیپ آن در که شد ساکن بود جهیخد یخانه اسمش که یاخانه به لیالل
 در ست؛یطوالن داستانش که بود عصر امام و عهیش نیب واسطه که بود
 آن در که فرستاد ضراب عقوبی بر یردفت آنحضرت که دیگویم داستان آخر

 را او و بود شده نوشته خودش و ائمه یباق و امبریپ بر یصلوات
 نگونهیا پس بفرست؛ صلوات تیب اهل بر خواست موقع هر که داد دستور

 د:یگو آن از ییجا در پس هست( هم یطوالن )که دیبگو
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 ارانی و خاصش ارانی و تشیرع و انیعیش و او یهیذر و او در خداوندا»
 او چشمان نور که ده قرار را یآن ایدن اهل عیجم و دشمنانش و عوامش
 «باشد...

 د:یگو ادامه در زین

 و المرتضى، یعل و ،المصطفى محمد بر بفرست صلوات خداوندا»
 یهاچراغ اءیاوص همه و المصفى نیالحس و الرضا، الحسن و الزهراء، فاطمة

 او عهد انیوال بر و تیول بر بفرست صلوات و ...ظلمت شب در تیهدا
 ..«.او فرزندان از امامان

 جواب 

حسب آنچه یافتیم این داستان را تنها شیخ طوسی در الغیبه آورده  :1 نکته

 و نموده مطرح «همتعدد دیاسان» بعنوان کالمش طلعمَ  در ینور رزایم آنچهاست و 

 .ندارد قتیحق است، دهیگرد قصه نیا یبرا سند تعدد یمدع

 آن نه و یاصفهان ضراب عقوبی نه که چرا است؛ فیضع تیروا سند :6 نکته

 افراد ستند.ین شده شناخته چیه عهیش نزد کندیم تیروا داستان نیا در او که یزن

  .شودهایشان اعتماد نمیو به گفته هستند یمهمل

 که بود نیا ما مدلول میگفت .ندارد مدلول بر یدللت چیه تیروا نیا :4 نکته

 و هیذّر  دارایی از فقط تیروا نیا آنکه حال ؛«است زمان امام فرزند یبصر احمد»

 شتر.یب نه و کندیم نسخ انزم امام یبرا نسل

 حضرت کند اثبات که است آن از قاصر یحت تیروا نیا :7 نکته

 تنها ،تیرذ ثبوت فرضه ب بلکه است؛ فرزند صاحب بتیغ دوران در الزمانصاحب

 نیا نکهیا حال د؛آم خواهدفرزندانی بدنیا  زین حضرت آن از که است نیا سخنش
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 معلوم ،ظهور از بعد ای و یکبر بتیغ ای خواهند زیست یصغر بتیغ دوران در فرزندان

 ست.ین

 پس است؛ لمو نیست، موجود که آنی بر فرستادن سالم و صلوات» نشود: گفته پس

 !«دارند وجود ایشان یعنی این فرستیم،می سالم زمان امام ذریه بر وقتی

 بر دارد تصریح کریم قرآن است؛ عقل و شرع مخالف سخن این گوییم:می که

 که هنگامی برای خود بر اش،نوزادی و میالد زمان همان در یسیع حضرت اینکه

رد خواهد  رد فرستدیم درود و سالم ،شد خواهد ختهیبرانگ امتیق در که هنگامی و م 

  که یزیچ آن بر فرستادن سالم یعنی نیا و 1است گهواره در هنوز که یحال
ً
 ستین فعال

 آل دعاهای در نیهمچن است. ّسریم و ممکن زین داد خواهد رخ دور، یزمان در و

 و شانیا بر و نموده ذکر هیادع در زین را پسین امامان آنان که است مذکور زین محمد

 حضرت از که الله امین ارتیز همانند فرستادند؛یم سالم و صلوات شانیا خانواده

یمهد امام تا باقر امام د یعنیخو از پس امامان یو که است دهیگرد نقل سجاد

 صاحب عدل حکومت میتحک و ظهور از بعد زمان امام نکهیا پس 2برد.یم نام را

 امام نکهیا بر یدللت چیه ،ضراب صلوات اما ستین ممنوع ،شود فرزند و الیع

 ندارد. است، فرزند صاحب بتیغ دوران در مهدی

                                                   

یًّا﴿( 1) ِی  ْوم ُِوِلْدُتِو ی  ْوم ِأ ُموُتِو ی  ْوم ِأُبْ ع ُثِح  ِع ل یَّ ُم  (88 مریم) ﴾و السَّال 

ِِینِ إِل   ىِم ْش   ه ِدِأ ِمیرِاْلُم   ْؤِمنِِِم ض    ىِأ بِ  یِع ِل   یِبْ   ُنِاْلُحس    ینِِِع   ِنِاْلب    اِقرِِ (2) ِق    ال  ِع ل ی  ِهِثُ   مَِّب ك    ىِو  ق    ف  ف  و 
ِقُ لِِ ت ُهِع ل ىِِعب اِدِه...ِو  ُِحجَّ ِیاِأ ِمین ِاللَِّهِِفیِأ ْرِضِهِو  ُمِع ل یك  ِی اِأ ِمیرِ ِالسَّال  ُمِع ل ی ك  ِر ْحم  ُةِاللَّ ِهِِاْلُم ْؤِمِنینِ السَّ ال  و 

ِوِ  ِأ ْس ت  ْرِعیك  ِاللَّ ه ِو  اتُ ُهِأ ْس ت  ْوِدُعك  ِب  ر ك  ِد لَّ ْتِع ل ی ِهِِو  ِِبم  اِج  اء ْتِبِ ِهِو  ِِبالر ُس ِلِو  ِآم نَّ اِِباللَّ ِهِو  م ِو  ِالسَّ ال  ع ل ی ك  أ ق ْ ر أُِ
ی  اِتیِأ نَِّ ِاأْل ِئمَّ  ة ِع ِل  یِبْ   نُِِاللَُّه  مَِّف اْكُتْبن  اِم   ع ِالّش  اِهِدین ِاللَُّه  مَِّإِن   یِأ ْش  ه ُدِِف  یِم م    اِتیِع ل   ىِم   اِش   ِهْدُتِع ل ی  ِهِِف  یِح 

ُِموس  ىِبْ نُِأ بِ ی ْعف  ُرِبْ ُنُِمح مَّ  ٍدِو  ِج  ُِمح مَّ ُدِبْ ُنِع ِل  یِو  ِع ِل یِبْ ُنِاْلُحس   یِنِو  ِاْلُحس   یُنِو  ِاْلح س  ُنِو  ِِط الِ ٍبِو  ْعف   ٍرِو  ج 
ُِمح مَّ ُدِبْ ُنِاْل ِاْلح س  ُنِبْ ُنِع ِل یِو  ِع ِل یِبْ ُنُِمح مَّ ٍدِو  ُِمح مَّ ُدِبْ ُنِع ِل یِو  ِأ ْش ه ُدِأ نَِّم  ْنِِح س  نع ِلیِبْ ُنُِموس  ىِو  و 

ِح ار ب ُكْمُِمْشرُِكون .   ق  ت  ل ُكْمِ]ق ات  ل ُكُم[ِو 
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 ی: سوم لیدل
ّ
  نیبیالط تكیب آل علی و كیعل الله صل

ِنیالدِیرضِدیالسِنقلِوِالجمعة،ِومیِیفِتقرأِیالتِالمخصوصةِارتهیِزِیف
ِآلِعلىِوِكیعلِاهللِ"صّلىِاألسبون(:ِ)جمالِكتابِیفِطاووسِبنِیعل
ِعلىِوِكیعلِاهللِ"صلواتِمنها:ِآخرِعموضِیفِوِن".یالطاهِرِنیبیالطِتكیب
ِتكیبِأهلِعلىِوِكیعلِاهللِ"صلواتِقال:ِآخرهاِیفِوِتك".یبِآل

ِ".نیالطاهِر
 خوانده جمعه روز در که یمهد امام حضرت مخصوص ارتیز در

 صلوات» است: آمده نموده نقل االسبوع جماع در نیالد یرض دیس و شودیم
 خداوند صلوات» آمده: گرید یجا در و «تو طاهر و بیط تیب آل و تو بر اهلل
 تو بر اهلل صلوات» آمده: ارتیز نیا از یگرید یجا در و «تو تیب آل و تو بر
 «.تو طاهر تیب آل و

 جواب 

  نیب :1 نکته
ّ

 نیا به استدلل پس ست؛ین پیوندی و دللت ومدلول، دال

 است. باطل ارت،یز یفرازها

  :6 نکته
ً
 است یارتیز بلکه ست؛ین تیب اهل از نقل به ارتنامه،یز نیا اساسا

  طاووس بن دیس مرحوم خود که
ً
 بنابر و آورده گرید یعلما از یکی از نقل به ای و شخصا

 نگفته ،انتساب این زیارتنامه به معصوم بر سخنی مبنی چیه اینجانب پژوهش

  است.

 باب نیا در طاووس بن دیس که یپ در یپ یهاارتنامهیز نیا یتمام در :4 نکته

 بیط تیب آل و معصوم امام خود بر بالاستثناء است، کرده ذکر ائمه تك تك یبرا

 بعضا ائمه خاندان در که یحال در است؛ شده فرستاده صلوات آن امام، طاهر و

 قاتل و همسر فضل ام ای و کذاب جعفر به ملقب یهاد بن جعفر همانند ستیناشا افراد
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 آل» از مراد که شودیم دهیفهم نیقرا نیا حسب پس هستند؛ موجود زین جواد امام

 شده ذکر متداول یهاارتنامهیز نیا در امامان تك تك یبرا که «طاهر و بیط تیب

 و عترت تیب آل» همان مراد بلکه ستند؛ین ائمه خود همسران و اولد است،

  طاهره قهیصد حضرت و پیامبر یک و امام دوازده شامل که است «عصمت

، همسر و فرزندانش نیست؛ بلکه مراد همان پس مراد از آل بیت امام زمان گردد.یم

 است. چهارده معصوم

 )که است عصمت به متصل ارتنامهیز نیا که میریبگ فرض اگر یحت :7 نکته

 ثابت )که ستا تحج حضرت خود خانواده مذکور، تیب آل از مراد و ست(ین ثابت

 حضرت یبرا فرزنِد پسر وجود بر یطعق دللت «تیبِآل» لفظ هم باز ست(؛ین

 ییتنها به خود زینیا همسر و دختران  همسر وجود بلکه کند؛ینم الزمانصاحب

 حضرت یبرا اولد اثبات که است آن از فراتر فوق لفظ پس رد.یگیم لقب «الرجل آل»

 .گنجدیم لفظ نیا در زین فرزند بدون همسر وجود و کند الزمانصاحب

 است. وارد شبهه نیا جواب در زین دوم شبهه جواب از چهارم هنکت :5 نکته

 ولده من االئمة و عهده، والة علی السالم: چهارم لیدل 

 سد:ینویم )ره( ینور مرحوم 

 هارون یبرا الدعوات مجمع کتاب از نقل به المزار فیشر کتاب در
 ذکر ائمه تک تک و ممبریپ بر یطوالن صلوات و سالم )ره( یالتلعکبر

 شان:یا فرزند از امامان و زمان امام عهد انیوال بر ضایا و است دهیگرد

ِبّلغهمِوِهمیعلِصلِِّاللهمِولده،ِمنِالئمةِوِعهده،ِولةِعلىِالسالم
ِآجالهمِیفِزدِوِآمالهم

 درود شانیا بر خداوندا او، فرزند از امامان و او عهد انیوال بر سالم
 افزا.یب رشانعم بر و برسان شانیآرزوها به و فرست
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 جواب 

  نیب نکهیا جمله منپیشتر گفتیم در حق این شبهه نیز وارد است.  آنچه هر
ّ

 دال

 ریغ از یمرو دعا نیا نکهیا و است. باطل استدلل پس ست؛ین یدللت چیه مدلول و

 و ست؛ین که باشد، عصمت مقام صاحب از صادر بایستی محل احتجاج و است معصوم

  دعا نیا نکهیا
ً
 بتیغ ای و یصغر بتیغ دوران در زمان امام کندینم ثباتا لزوما

 و است ظهور مابعد به مربوط و مرجوع است چه هر بلکه باشد، فرزند صاحب یکبر

 حکومت دوران ِن یسرزم مختلف نقاط در ظهور عهد انیوال و انیشوایپمراد از آن 

 امشیق و حضرت مهدی خروج این امور هلزم می باشد. حضرت صاحب الزمان

 اثبات را جماعت نیا یادعا تنها نه خبر نیا بنابراین .است نیعالم بر حکومتش و

 است. معطل زین بتیغ دوران در زمان امام یبرا هیذر اثبات از بلکه کند؛ینم

 تهیذر و نفسه یف أْعِطِه  اللهم: پنجم لیدل 

 نآ از بخشی در که سدینویم زمان امام یبرا را یارتیز طاووس بن دیس

 است: آمده نینچنیا

ِعدّوهِوِعاّمتهِوِخاّصتهِوِتهیرعِوِعتهیشِوِتهیذِرِوِنفسهِیفِأْعِطهِِِاللهم
ِنه...یعِبهِتقرِِّماِایالدنِأهلِعیجمِو

 ارانی و خاصش ارانی و تشیرع و انیعیش و او یهیذر و او در خداوندا
 او چشمان نور که ده قرار را یآن ایدن اهل عیجم و دشمنانش و عوامش
 باشد...

 جواب 

 و نموده مطرح دوم لیدل عنوانه ب که است یاصفهان ضّراب صلوات همان نیا

 م.ینمود طرد و طرح را آن به مربوط شبهات
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 جزیره خضراءششم لیدل : 

 1خضراء! رهیجز

 جواب 

به درستی این  توانینم و است بسیار ضعیف ،سند این داستان :1 نکته

 نمود. باور داستان

 علمای شیعه در تضعیف این داستان: هایازجمله گفته

 اشدرباره که است بحاراألنوار در یمجلس عالمه داستان، نیا آورنده تنها .الف

 سد:ینویم

ِضیاألبِالبحرِیفِ«الخضراءِرةیالجِز»ِبقصةِمشتهرةِرسالةِوجدتِاقول:
ِإنماِوِالغرائب.ِمنِهیفِولماِرآه،ِمنِذكرِعلىِلشتمالهاِرادهایإِأحببت
ِالمعتبرة.ِاألصولِیفِبهاِأظفرِلمِیألنِباباًِِلهاِأفردت
 منطقه در را «سرسبز رهیجز» داستان: به افتهی شهرت یارساله م:یگویم

 را یمهد امام یافراد آن در نکهیا جهته ب که افتمی ترانهیمد یایدر
 و کنم؛ ذکر را آن داشتم دوست است، یبیغر سخنان یدارا نیز و انددهید

                                                   

تراننه سنفر یمد یایندر دل در یارهینسنت بنه جزیمدع یاز داستان جزینره سرسنبز، راو یدر قسمت (1)

ز ا ید و در آنجنا فرزنندانیننمایرا غنرق من تیر مربوط به اهل بیق غیو قا یکند که آبش هر کشتیم

  کنند.یم یزندگ امام زمان

 گوید:ی داستان جزیره خضرا میمبلغ این جریان انحرافی درباره

 یننا یاگنر درسنت وِوإذاِثبتتِفإنهاِأكبرِدلیلِعل ىِوج ودِالذری ةِلإلم امِالمه ديِنِف اِعص رِالغیب ةِالکب ری.

 یکبنر یبنتر غدر عصن یامنام مهند یبر وجود فرزد بنرا یلدل ینبزرگتر ینداستان ثابت شود، پس ا

 .(09ص-)الرد الحاسم است.
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 داستان نیا که بابت نیا از صرفاً ساختم جداگانه باب کی داستان نیا یبرا
 1افتم.ین یمعتبر اصل چیه در را

 بیغر داستان نیا که دارد صراحت داستان نیا آورنده تنها یمجلس عالمه پس

 نقل از عهیش ییروا و یثیحد اصول و ستین موجود یعیش معتبر کتاب چیه در

 هستند. فارغ یداستان نینچنیا

چیستی جزیره خضرا و مثلث » کتاب در یعامل یمرتض جعفر دیس عالمه .ب

آورندگان این  ناشناس بودن و نموده یسند کنکاش دچار را داستان نیا «برمودا

 2است. نموده اثبات را داستان

 داستان نیا ذکر هنگام شیخو یرجال کتاب در بحرالعلوم دیس عالمه .ج

 سند در تردید بمعنی سخن نیا که دآگاهن علم اهل و 3«النقلِصحِِّلو» سد:ینویم

 نبود سندی قابل اعتماد است. و تیروا

-قاضی طباطبایی در تعلیقی که بر کتاب انوار نعمانیه  عالمه شهید سید د.

دارد، دو بار این داستان را از جهات مختلف سندی و متنی مورد بررسی  -اپ تبریزچ

تماد بدین داستان ارائه داشته عدم امکان اع قرار داده است و مطالب گوناگونی در

 4است.

                                                   

 .671ص-70ج-بحار األنوار (1)

ماذا عن الجزیره الخضراء و مثلث برمودا. بنابر آنچه یافتم، در این باره هیچ عالمی به اندازه عالمنه  (2)

های گوناگونی این داسنتان را بنه بهتنرین سید جعفر نتوانسته حق مطلب را اداکند؛ چراکه او از جنبه

ی نگناه گسنترده او راه هرگوننه اعتنراض و های عالماننه و گسنترهبینینه بررسی نموده اسنت. نکتنهگو

 انگاری را بسته است.سهل

 .687ص-8ج-ةیالفوائد الرجال (3)

 .69ص-0ج-تعلیق سید قاضی طباطبایی-سید نعمت الله جزائری-نعمانیه انوار (4)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

عالمه شیخ جعفر کاشف الغطاء بنا بر نقل عالمه شهید قاضی طباطبایی  هـ.

 این داستان را مورد نقد و رّد قرار داده است.

نیز اعتراضاتی « غیبت کبری»عالمه شهید سیدمحمدصادق صدر در کتاب  و.

 1است. ستهو آن را ضعیف دان بر این داستان غریب وارد نموده

 :این داستان سند فیتضع رب و دلیل دست یافته مبنی

 داستان نیا ابندهی تنها است. ناشناسی رجال دارای داستان نیا سند .الف

 یبحران هاشم دیس ست؛یک علیرغم پژوهش ندانستیم که است ناشناس یشخص

 افتهی را داستان نیا که اندکرده نقل شیخی از مشایخ از یبعض» :سدینویم

 بلکه ؛ستین داستان نیا ابندهی از یذکر چیه زین یمجلس عالمه کتاب در 2.«!است

 آنهم با شود.نمی یافت شیعی معتبر اصل حدیثی هیچ در داستان این مدعیست وی

وجود اینکه احتمال و گمان بر این است که ناقل این داستان از معاصران عالمه حلی 

وان عالمه مجلسی بدون تردید کتب فراوانی در باشد؛ حال آنکه از عصر عالمه حلی تا د

شأن احادیث و دیگر مطالب نوشته شده است که اثری از این داستان جز در نوشته 

و هنگامیکه عالمه مجلسی با آن  همانند سید شوشتری نیست.مجلسی معاصران 

 اش بهعلیرغم دلبستگی و های روایی شیعیها و دانشنامهاحاطه بی مانندش بر کتاب

روشنی از نبود هیچ مصدری در تقویت این داستان خیالی سخن ه ب اخبار و روایات،

 شود.کند، پی به سستی این داستان ساختگی برده میمی

                                                   

قنرارداده و  یخبنر را منورد بررسن ینجوانب ا یرکب یبتغ یخمحمدصادق صدر در کتاب تار مرحوم (1)

سنازد و یوارد من یتروا ینبد یسه اعتراض اصل یزداند و خود نیرا بر آن وارد م یگوناگون یهااعتراض

 :یسدنویدر ماحصلش م

از  یدو خبتر اثتر یتنستت کته در ایمطلقتاً ممکتن ن .لِیمكنِأنِیكونِلهماِجانبِمنِالصحةِعل ىِالط الق

 (76ص -0ج -یبهالغ یختار) باشد. یدرست

 .ِال..قالِبعضِالمشای.:ِوجدتِبخطِالشی.. (2)
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 یب ای )و یاعتبار کم بر ثیحد علم اهل و 1است وجاده داستان نیا اصل .ب

 که آورد تبدس یخیش از را یخبر فردی یعنی وجاده واقفند. وجاده اتیروا (یاعتبار

 نیا پس باشد. کرده پیدا را کتاب آن او بلکه نباشد؛ قابل قبولی سند خیش آن و او نیب

  یهاوجاده یکی -6 است. دسته دو بر که ندیگو وجاده را اتیروا
ً
 آن در که معتبر نسبتا

گروه  و اعتباربر  معتقد گروهی که گردد. مؤلف به کتاب حتمی انتساب یمدع ،ندهیگو

 بر خود ابندهی آنکه یگرید و -0 هستند. وجاده دسته از نیا اعتبار عدم بر معتقد دیگر

 ظن درگیر وجاده، نصورتیا در که ندهد به نویسنده گواهی کتاب نیا انتساب درستی

 از تیحکا سرسبز رهیجز داستان قراین پس نمود. اعتماد بدان توانینم و است وهم یا

 شد. اشهوجاد اصالت یمدع توانینم که دارد آن

چیستی » کتاب در یمرتض جعفر دیس عالمه ،داستان نیا سند با رابطه در

 بدان شتریب مطالعه جهت که است کرده شایانی تالش «برمودا و مثلث جزیره خضرا

 گردد. رجوع

اثبنات وجنود فرزنندانی بنرای  منورد اسنتدلل بنرای گفتنهتنرین اصلیطرفی  از

ینن داسنتان، اینن اسنت کنه فنردی بننام از ادر عصر غیبنت  الزمانحضرت صاحب

حنال آنکنه است؛  الزمانکند که از نوادگان حضرت صاحبادعا می« الدینشمس»

نه اطالعی از وجود اینچنین فردی است و نه در کتب رجنالی بعننوان یکنی از علمنای 

معرفنی شنده اسنت؛ بلکنه  -و فرزنند او چه رسند بنه نائنب پننجم امنام زمنان- شیعه

در اینن داسنتان پدیندار شنده تنهنا اش که وجنود خنارجی باشدمی شخصیتی موهوم

اینن داسنتان کنه از طرفی ولو این ادعا درست باشد؛ یعنی ولنو فنرض بگینریم  !است.

 -ابنن فاضنل- و راوی آن -که نیسنت- ؛ و سندش صحیح است-که ندارد- سندی دارد

و  فنردی گننگتکینه و اعتمناد بنه  ؛ اصنِل -کنه ثابنت نیسنت- راوی مورد اعتماد اسنت

بنویژه  آن فرد ناشناس هرگز روا نیسنت.های در سرزمینی غریب و باور بر گفته ناشناس

                                                   

 ...ِال..طالبوجدتِفیِخزانةِأمیرالمؤمنینِعلیِبنِأبی (1)
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تحریف باور  »فراوان همانند  غلط و دروغحاوی نکات  هنگامیکه این داستان خیالی او

و  »2الزمناننفنره حضنرت صناحب 868تکمیل شدن سیصد نفر از یناران »و  1«قرآن

بناش آمناده»و  3«سرسنبزدر جزینره  امام مهندی دهان سپاهفرمانماهانه  گرد آمدن»

 عالماتبرشمردن مواردی بی سند و پوچ بعنوان »و  4«برای ظهور فرماندهانگانه جمعه

 از»و  5«هماننند عربنی حنرف زدن شمشنیر ذوالفقنار الزمنانحضرت صناحبظهور 

غیرقابل باور و از  ،بوده موارد فراوان دیگر و 6«اثر تحریف بودن آیات قرآن در همگسسته

و در طنول چنند قنرن از پیندایش اینن داسنتاِن  منظر عقنل و نقنل ناپسنند و نارواسنت

                                                   

ِكانِفیهِمنِالمثالبِالت اِص درتِم نهم (1) این قرآن را گترد آوردنتد و مثتالبی  .جمعواِهذاِالقرآنِوأسقطواِما

 رآن کاستند.که از سوی آنان سر زده بود را از ق

 11شمارشان را برشمردم کته سیصتد تتن بودنتد و . قال:ِعدتهمِثال ِمائةِناصر،ِوبقاِثالثةِعش رِناص را (2)

 تن باقی مانده بود.

ِك  لِجمع  ةِم  نِوس  طِك  لِش  هر،ِوس  ألتِم  نِالس  یدِعم  اِس  معتهِفق  الِل  اف (3) ِ:ِإنِأم  راءِعس  كرناِیركب  ونِف  ا
ِكثی ر،ِیس بحونِاهللِوِنِلا.ینتظرونِالفرنِفاستأذنتهِفاِالنظرِإلیهمِفأذ یهللون هِج لِِیحمدون ه،ِوِإذاِهمِجم ع

متن ه شتنید، پرستیدم و او بت پس از سید درباره آنچه کته از امتام .عز،ِوی دعونِب الفرنِلإلم امِالق ائمِو

شوند. پتس متن ی ماه مجهز شده و منتظر فرج میمیانه رای دگفت: همانا سپهبدان لشکرهای ما در هر جمعه

ن سپهبدان، گروهی فراوان بودند که خداونتد را تستبیح آاستم که بگذارد من هم ببینم و او اجازه داد و از او خو
 کردند.داشتند و برای فرج امام قائم دعا میستاییدند و بزرگش میگفته و او را می

لشکرهای ما همانا سپهبدان  .ینتظ رونِالف رنِإنِأمراءِعسكرناِیركبونِفاِكلِجمعةِمنِوسطِك لِش هر،ِو (4)

 شوند.ی ماه مجهز شده و منتظر فرج میمیانه رای ددر هر جمعه

ی تكلمِبلس  انِِینط قِذوِالفق ارِب  أنِیخ رنِم نِغالف ه،ِوم نِجملته اِِل هِعالم اتِوأم اراتِت دلِعل ىِخروج  ه (5)
ار ی آن ایتن استت کته ذوالفقتوجود دارد که از جمله روج مهدیخهایی برای رهنمودها و قرینه .عرباِمبین

 .گویدبهنگام خروج از غالف او به زبان آمده و به زبان عربی گویا، سخن می

 ینی که آیات قرآن از هم گسسته است.برای همین می ب .فلهذاِترىِاآلیاتِغیرِمرتبطة (6)
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اعتراض علمنای شنیعه بنوده  موهوم مورد نقد و مدعیهای آن همچنان گفته ناهمطراز

 1 است.

  نیب :6 نکته
ّ

 باطل اساس از استدلل پس ست؛ین پیوندی چیه مدلول و دال

 و است زمان امام یبرا یاولد وجود سرسبز، رهیجز داستان از استفاده تینها است.

 لیاسماع احمد کهاست  نیا بود، ما مدلول آنچه اما هستند. افراد نکوکاری آنان نکهیا

 است. مهدی امام فرزندهمانا 

هویت است و از طرفی سبب خیالی و بی یماجرایشود که این داستان، دیده می

این فرقه  گردانندگانست. و این در حالی است که یکی از اثبات ادعای این فرقه نی

 نویسد:می

فاِعصرِِإذاِثبتتِفإنهاِأكبرِدلیلِعلىِوجودِالذریةِلإلمامِالمهدي
ِالغیبةِالکبری.

بر وجود  یلدل ینبزرگتر ینداستان ثابت شود، پس ا ینا یاگر درست و
 2است. یکبر یبتدر عصر غ یامام مهد یفرزد برا

شان عبارت است ن دلیل این فرقه در اثبات مهمترین رکن عقیدتیپس بزرگتری

از یک داستان خیالی و بی سند و پر تناقض که همان نیز درصدد اثبات ادعاهای این 

 باشد.فرقه نمی

                                                   

عننوان شنده  الزماناز باورهای پوچی که در این داستان بعننوان عقایند حضنرت صناحب فارغ (1)

ای چندین تناقض است کنه همنواره توسنط محققنان منورد اشنکال قنرار گرفتنه است، این داستان دار 

است؛ همچنانکه سید جعفر مرتضی بابی جداگانه در اینن بناره بناز کنرده و تناقضنات اینن داسنتان را 

 .(77ص-عنوان داشته است. )ماذاعن الجزیره الخضراء و مثلث برمودا

 .09ص-الرد الحاسم (2)
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 لهب یأب بنات احدی یه زوجته: هفتم لیدل 

 سد:ینویم ینور یرزایم مرحوم

ِاحدىِیهِزوجتهِانِمصباحهِیفِیالكفعمِ.یالشِنقلِالسابع:ِلیالدل
ِلهب.ِیأبِبنات
 همسر که است نموده نقل مصباح، کتابش در یکفعم خیش هفتم: لیدل

 است. لهب یاب دختران از یکی نزما امام حضرت

 جواب 

  نیب :1 نکته
ّ

 است. باطل استدلل پس ؛ستین پیوندی مدلول و دال

 یدارا انزم امام که است نیا کندیم اثبات نقل نیا آنچه تینها :6 نکته

 1است. قاصر آنحضرت یبرا فرزند اثبات از خبر نیا یحت و است همسر

 به (مصباحه..ال.ِیفِیالكفعمِ.یالشِنقل)گفته: نیا که ستین مشخص :4 نکته

 به انتسابش اصل پس رمعصوم.یغ شخص كی ای و است معصوم امام از نقل

 .حجیتش ثابت نیست و ستین مشخص ،معصوم

                                                   

را ذکنر  یننور یرزایند ادله مهخوایم یشان وقتیهادر کتب یمد همبوشت احیمهدو یاتباع مدع( 1)

ذكرِالمیرزاِالنوریِف یِال نجمِالثاق بِاثن یِعش راِدل یالِعل یِوج ودِالذری ةِلإلم امِ»سند: ینویکنند، به دروغ م
ذکتر  امتام زمتان یبترا« فرزنتد»ل در اثبات وجتود یدر نجم الثاقب دوازده دل ینور یرزایم)«ِالمه دی

کننند.! حنال یذکر من امام زمان یل اثبات وجود فرزند براین سخن را بعنوان دلیو سپس ا کند.(یم

 در پی اثبات 
ً
نمایند کنه برای آنحضرت نبود؛ بلکه مدعی بود اخباری تأکید می« فرزند»آنکه میرزا صرفا

ا فرزنند ینهمسنر و ن ادله ذکر شنده در اثبنات یدارای همسر و اهل و عیال و اولد است؛ وا امام زمان

 لکن این گروه مغرضانه ادله شیخ نوری را به سمت اهداف خود می رانند.هستند؛  امام زمان یبرا
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 صحت یکفعم خیش المصباح کتاب از قول نقل نیا ،پژوهش حسب :7 نکته

 از یاثر آن در و گشتیم را بود دسترس در یکفعم المصباح هاینسخه از آنچه ندارد.

 خیش که ییجا تنها !میافتین یو با یمهد امام حضرت ازدواج و ابولهب دختر

ت سوره قرائت ثواب کرده، سخن ابولهب با رابطه در یکفعم  از یبرخ 1!است َتبَّ

 و است «ثیل یاب دختر» المصباح کتاب در درست قول نقل که اندشده یمدع محققان

 لکن 2اند.کرده اشتباه امر نیا در یشوشتر محقق ضایا و رزایم و «لهبیاب دختر» نه

 اعلم. الله و ؛دینگرد افتی نجانبیا پژوهش حسب کفعمی المصباح در زین همان

 ر  : هشتم لیدل
ُ

ُه و ذ
َ
جَعل

َ
ِة الواِرثیو ت ِئمَّ

َ
 َن یَتُه ِمَن األ

 یبرا ییدعا ،رمضان ماه اعمال باب در العمال اقبال کتاب در طاووس بن دیس

 ...(الحسنِبنِالحجةِكیلولِكنِاللهم معروف ی)دعا کندیم ذکر زمان امام حفظ

 م:یخوانیم دعا نیا از بخشی در که

 .نِ یرِثالواِاأل ئِمَّةِِِِمنِ ِت هُِیُذرِ ِوِت جع ل هُِِو
 .بده قرار ،بر ارث امامان از را فرزندانش و او و

 جواب 

 تینها است. باطل استدلل پس ست،ین پیوندی مدلول و دال نیب :1 نکته

 چه هر پذیرش و سند و متن در مناقشه عدم صورت )در تیروا نیا از استفاده

 برارث انیشوایپ وجز  که است یفرزندان یدارا زمان امام که است نیا (گویندمی

 فرزند یهمبوش لیاسماع احمد شود اثبات که است نیا ما مدلول آنکه حال هستند.

                                                   

 .978ص-المصباح (1)

 .ی. پاورق77ص-السالم همیعل واآلل یالنب خیتوار یف رسالة (2)
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 زیچ مدعی، این مدعای وانگیزه این فراز از دعا چیزی است  پس است. حضرت آن

 گر.ید

 نیبد است؛ ینیکل خیش نوشته فیشر یکاف کتاب در دعا نیا اصل :6 نکته

 که: اقیس

ِوِثال ِلةیلِیفِتكررِقال:ِنیالصالحِعنِبإسنادهِسىیعِبنِمحمد
ُِكنِِْاللُهمَِِّقاعدا...ِوِقائماِوِساجداِالدعاءِهذاِرمضانِشهرِمنِنیعشِر
ِهِذهِِِفىِابآئِِه،ِع لىِوِ ِهِِیع لِ ِص ل واُتكِ ِاْلح س ِن،ِبْنُِِِفالنِِبنُِِْفالنِكِ یِلو لِِ

ِناً،یعِ ِوِ ِاًلِید لِوِ ِناِصراً،ِوِ ِقآئِداًِِوِ ِحاِفظاً،ِوِ ًِاِیو لِِِساع ٍة،ُِكلِ ِفىِوِ ِالسَّاع ِة،
ِ.اًلِیط ِوِهایفُِتم ت  ع هُِِوِ ِاً،ط ْوعِاْرض كِ ُِتْسِكن هُِِح ّتى

 رمضان 21 شب در فرمود: که کند نقل نیصالح از یسیع بن محمد
 کَ...یلِوَلِ کُنْ اللهُمَّ  » شود...یم خوانده قعود و امیق و سجود حال در دعا نیا

 «الدعاء

 چیه ،است دهیگرد ذکر یکاف فروع در ینیکل خیش توسط که عاد نیا در پس

ه آن و ستین هستند، وارث انیشوایپ همان که زمان امام هیذر از یسخن
ّ
 مورد تک

 تیروا و کتاب اصِل  در «نِ یالوارِثِاأل ئِمَّةِِِِمنِ ِت هُِیُذرِ ِوِت جع ل هُِِو» :یعنی ینور یرزایم استناد

 از نقله ب را تیروا نیا از گذشته تاکنون از عهیش انمحدث یتمام و وجود ندارد یاصل

 یعنی است، نموده نقل ینیکل ابوجعفرشیخ  که یقیطر مانه به یسیع بن محمد

 طاووس بن دیس مرحوم اما 1اند.کرده ذکر «نِ یالوارِثِاأل ئِمَّةِِِِمنِ ِت هُِیُذرِ ِوِت جع ل هُِِو» بدون

 است نموده نقل کتابش در مذکور یدعا بر یااضافه بار نیاول یبرا که است یفرد تنها

  که
ً
شیخ  یکاف همانند تر و برترتر و کهندرست نسخه مقابل در یوقت او اضافه طبعا

                                                   

 ؛ مصنباح628ص-8ج-یخ طوسیش-ب الحکامی؛ تهذ660ص-مشهدی -شان: المزاریاز جمله ا (1)

 ر مصادر.یو سا 819ص-66ج-یمحمد باقر مجلس-؛ مرآة العقول686ص-شیخ طوسی-المتهجد
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لیه ب ردیگیم قرار یطوس خیش المتهجد مصباح و الحکام بیتهذ و ینیکل
 
 از ک

 گردد.یم ساقط اعتبار و تیحج

 یدارا یثیحد کتب ارجاع که بر این باورند زین 1عهیش محققان از یبرخ

 رو نیا از و بوده بزرگان نزد پایا قانونی ینیکل یکاف کتاب به «تیروا نقل در افزودگی»

 ای و نمودیم وارد یاضافات آن بر و نموده نقل ینیکل یکاف از یتیروا که یکتاب هر

شیخ  به مربوط نقل ،فقاهت و ثیحد اصحاب نمود،یم نقل ناقص را تیروا از بخشی

 فراگیری در یو و تیزبینی یکنجکاو که چرا دانستندیم تردرست را ینیکل جعفرابو

 از شتریب اریبس اخبار ضبط و ثبت وی در جستجو و ریزبینی و پایبندیدقت و  و اتیروا

پس با برگرداندن دعای روایت شده توسط سید بن طاووس به آنچه شیخ  بود. دیگران

ی سید بن طاووس ای که در نسخهم آن افزودهکلینی در کافی روایت کرده، می بینی

 خالی از اعتبار است. ،است

 قیتطب و یمهد امام حفظ به مربوط هیادع در نگریژرف با آنچه :4 نکته

 روایت یدعا بر طاووس بن دیس مرحوم که یقسمت آن که است نیا ،دیآیم بدست آنان

 از برگرفته قتیحق در ،است افزوده ،امام معصوم از نقله ب یکاف فروع از شده

 زین بحار در یمجلس عالمه که ییدعا باشد.یم نیرمعصومیغ از نقله ب و نامعتبر دعایی

  سد:ینویم ابتدا و کرده نقلش

ِالجمعة...ِومیِالفجرِتیصلِفاذاِقدمائنا،ِمؤلفاتِمنِمیقدِأصلِمن
ِتسكنهِحتىِناصراِوِقائداِوِحافظاِوِایولِخلقكِیفِكیلولِكنِاللهم
ِِن.یالوارثِالئمةِهایفِتهیذِرِوِتجعلهِوِطول،ِمنهاِوتمتعهِطوعا،ِكأرض

                                                   

 .869ص-6ج-اء الخبازید ضیس -ة الخاتمةیالمهدو (1)
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 روز در که است آمده عهیش مایقد یهانوشته از یمیقد کتاب کی در
 و تجعله و ک...یلول کن اللهم» بگو:... یخواند را صبح نماز یوقت جمعه

 «ن.یالوارث األئمة هایف تهیذر

 دیشا که پندار و حدسش گمان برده بنابر طاووس بن دیس قوی احتمال به پس

 نقل شده از محمد بن عیسی در کافی یدعا همان مجهول شخص از یمرو یدعا نیا

 اعلم. الله و است؛ نموده درهم آمیخته گریهمد با را دعا دو نیا باشد،

 اثبات مقام در روایت این نباشد، چه و باشد درست دعا از فراز این چه :7 نکته

 فرزندانی وجود از بلکه نیست؛ صغری و کبری غیبت عصر در مانز امام برای فرزند

 است. ظهور پس از به مربوط بدیهیست که کندمی سخن برد خواهد ارث او از که

 وصیت : خبرنهم لیدل 

 که به خواست خداوند بطور «تیوص ثیحد» به اری شدهذنامگ خبری

بررسی  متن و دللت آن راسند و  و راند میخواه سخنبا این حدیث  رابطه در جداگانه

 .خواهیم نمود

 ُهمَّ : دهم لیدل
ّ
  الل

 
ِة  َو  َعهِدهِ  ُوالِة  َعلی َصل ِئمَّ

َ
 َبعِدهِ  ِمن األ

 نیا خواندن به دستور امام آن که کند نقل رضا امام از عبدالرحمن بن ونسی

..یوخ لِكِ یو لِِِع نِادف عِالّلُهمَِّ» نمود:یم حضرت مهدی یبرا دعا  در پس «ال.ِف ِتك 

 است: آمده دعا نیا از بخشی

ِ.ب عِدهِِِِمنِاأل ئِمَّةِِِوِ ِع هِدهُِِِولةِِِع لىِص لِ ِالّلُهمَِّ
 .فرست درود او از پس امامان و او عهد انیوال بر خداوند
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ِالسالم» گفت: که یتلعکبر هارون یدعا با قشیتطب و دعا نیا در ریزبینی با پس
 توانیم (او فرزند از امامان و او عهد انیوال بر سالم) «ولدهِمنِالئمةِوِعهده،ِولةِعلى

امامان از »، همانا «امامان پس از او»واقع مراد از  در و هستند یکی دو نیا که نمود اثبات

 است.« نسل او

 جواب 

  است. باطل استدلل جهیدرنت ست؛ین پیوندی چیه مدلول و دال نیب :1 نکته

 نبوده معصوم به منتسب است، یتلعکبر هارون از یمرو یدعا آنچه :6 نکته

 ،یتلعکبر هارون درود با رضا امام از یمرو یدعا ادغام درنتیجه و نیست حجت و

  ست.آور نییقین

 و حمل را یتلعکبر هارون و یاصفهان ضراب هیادع که است همان اصل بلکه

 و بوده ستنادر  «ولدهِمنِاألئمة» که میگرد یمدع و میبکن رضا امام تیروا بر عرضه

 نیمنؤرالمیام و امام حسین حضرت ،آن از مراد و باشدیم «بعدهِمنِاألئمة» :درست

 و ملت زماِم  ،زمان امام از بعد و نموده رجعت ایدنه ب که هستند پیشوایانی ریسا و

 را ادعا نیا رجعت متواتره اتیروا که همانطور گرفت. خواهند عهده بر را امت پیشوایی

 دارد.روا می

باز ولدت  ،ینور یرزایم نادرست استدلل به فرض پذیرفتن :4 نکته

 پس از به مربوط دعا از فقره نیا که چرا ؛ثابت نیست بتیغ دوران در فرزندان مهدی

 و زمان امام عهد انیوال ظهور، دوران در که زمان امام فرزندان و است ظهور

 .هستند درود شامل بود، خواهند از بعد انیشوایپ

 اثبات از بلکه ندارد، مدلول دللتی بر تنها نه رضا امام از یمرو یدعا نیا پس

 است. قاصر زین بتیغ عصر در حضرت آن یبرا اولد وجود
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 ازدهمی لیدل : 
َ

زول
ُ
  َمسِجِد  یف القاِئِم  ن

َ
هل هِلِه والسَّ

َ
 اِلِه یِع  ِة ِبأ

 فرمود: صادق امام که است بحاراألنوار در

ِنُزولِ ِأرىِیك أ نُِِّمح مٍَّد،ِأباِایِ:الصادقِمامالِعنِریبصِیأبِعن
ُِهوِ ِ،ن  ع مِقالِ ِم نزِل ُه؟ِكونُِِیقُلُت:ِالِِه.یعِِِوِبِأ هِلهِِِةِِالسَّهلِ ِم سِجدِِِیفِالقائِمِِ
ِ. ِ یإدِرِم نِزلُِ

ه ب قائم نزول گویی ،ابامحمد ای کند: نقل صادق امام از ابوبصیر
 گفتم: )ابوبصیر( من پس بینم؛می را سهله مسجد در عیالش و اهل همراه
 .نبی ادریس منزل همان بلی! فرمود: آنجاست؟ قائم منزل

 جواب 

 اثبات تینها است؛ باطل استدلل و ستین پیوندی مدلول و دال نیب :1 نکته

 آنکه حال ؛است یمهد امام حضرت یبرا الیع و اهل و خانواده وجود تیروا نیا

 بود. زمان امام از یبصر لیاسماع داحم یفرزند اثبات ما مدلول

 مرد همسرِ  به شتریب و است هیذر و اولد از فراتر «الیع و اهل» واژه :6 نکته

 امام یبرا پسر فرزنداِن  و اولد اثبات صدد در یحت تیروا نیا یعنی ؛شودگفته می

 است. برای آنحضرت فرزند ذکور از فراتر کندیم اثبات آنچه و ستین زین مهدی

 ،دوران آن در که کندیم سخن ظهور پسا دوران از وضوح به تیروا نیا :4 کتهن

 و است دهیگرد برقرار و برپا یهست جهان از یمیعظ یگستره در یمهدو عدل حکومت

 پس کند؛یم اریاخت شیخو سکونت جای را سهله مسجد و کوفه شهر مهدی امام

 از و است ظهور پسا در آنحضرت یراب الیع و اهل وجود کندیم اثبات تیروا نیا آنچه

 ادامه در که همانطور ندارد. بتیغ دوران در همسر و فرزند وجود بر یدللت رو نیا

 اهل حکم دوران، آن در پس) «عنده؟ِالذمةِأهلِمنِكونیِفما» پرسد:یم ریابوبص ت،یروا

 آنان با) «اهللِرسولِسالمهمِكماِسالمهمی» د:یفرمایم امام پس (بود؟ خواهد چه ذمه



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 رابطه در که یدوران پس 1(.خود زمان ذمه اهل با ممبریپ مسالمت همانند کندیم مسالمت

 فرمانروایی زمان و یمهدو حکومت پابرجایی و ظهور مابعد دوران شود،یم سخن آن با

 زمان امام یبرا همسر و الیع اثبات از تیروا نیا بنابراین است. محمد آل یمهد

 2!پور و فرزند به برسد چه است؛ قاصر زین بتیغ عصر در

 نیالوارث االئمة هایف تهیذر و تجعله: دوازدهم لیدل 

  سد:ینویم بحاراألنوار در یمجلس عالمه

ِالجمعة...ِومیِالفجرِتیصلِفاذاِقدمائنا،ِمؤلفاتِمنِمیقدِأصلِمن
ِنهتسكِحتىِناصراِوِقائداِوِحافظاِوِایولِخلقكِیفِكیلولِكنِاللهم
ِِن.یالوارثِالئمةِهایفِتهیذِرِوِتجعلهِوِ،طولِمنهاِتمتعهِوِا،طوعِأرضك

                                                   

 .687-689ص-ریالمزار الکب (1)

 نویسد:یکی از سرکردگان این فرقه نوظهور در این رابطه می (2)

ِكتبن ا،ِوِإ ف  یِزم  نِِص  داراتناِعل  ىِوج ودِذری  ةِلإلم  امِالمه دیف نحنِكم  اِس لفِالق  ولِل  مِنس تدلِف  یِأیِم  ن
متا همتانطور کته گفتتیم در هیچیتک از الغیب ة،ِفلیس تِه ذهِقض یتنا،ِوِإنم اِه یِقض یةِم نِیری دِال نقضِعلین ا.

ایم! نداشتته ،در دوران غیبت صاحب فرزنتد استت امام مهدیها و مقاالتمان استداللی مبنی بر اینکه کتاب

 (.66ص-6ج-)فی القطیف ضجه اند.!؛ بلکه ماجراییست که مخالفین ما ساختهپس این ماجرای ما نیست

 نویسد:باره می حال آنکه یکی دیگر از این جماعت در این

ف  یِعص  رِالغیب  ةِِف  یمكنِأنِیك  ونِه  ذاِالح  دیثِقرین  ةِمؤی  دةِلبقی  ةِاألدل  ةِالت  یِتثب  تِالذری  ةِلإلم  امِالمه  دی
ای تأییتدآور بتر ستایر ادلته باشتد کته دلیل شانزدهم( قرینهت روایپس ممکن است این حدیث )مراد، الكب رى.

 (.66ص-)الرد الحاسم  !در دوران غیبت کبری دارای فرزند است امام مهدیکند اثبات می

در  الزمانیعنی بهنگام شبهه افکنی و ادعا بصراحت از اثبات وجود فرزندانی برای حضنرت صناحب

گینرد، بنه دروغ ی نقند و بررسنی قنرار میبهاتشنان در بوتنهکنند و هنگامیکه شدوران غیبت سخن می

کنند که آنان درصدد اثبات وجود فرزنندانی بنرای آنحضنرت در دوران غیبنت نیسنتند.! و اینن ادعا می

نشینی آنها علتی ندارد جز پوشنالی بنودن شنبهات و دلیلنی کنه بنرای راسنت نشنان دادن فرار و عقب

 ند.اشان بکار بستهادعاهای دروغین



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 روز در که است آمده عهیش مایقد یهانوشته از یمیقد کتاب کی در
 و تجعله و ک...یلول کن اللهم» بگو:... یخواند را صبح نماز یوقت جمعه

 «ن.یالوارث األئمة هایف تهیذر

 جواب 

 .ستین پیوندی مدلول و دال نیب :1 نکته

 و کتاب اسم یمجلس عالمه و است نامعلوم مصدر یدارا تیروا نیا :6 نکته

 م.ینمود ذکر را ضعفش که آورده را تیروا نیا وجاده بطور تنها و را نگفته است نویسنده

 نیا ندهیگو میدانینم و ستین ثابت معصوم جانب از دعا نیا صدور : 4نکته

 دیگرد اثبات ،گفتیم ترپیش که ینانسخ در طی و رمعصوم.یغ ای بوده معصوم دعا

این دعا  و دهیگردن عنوان معصوم توسط «نیالوارثِاألئمةِهایفِتهیذِر» دعا: از فراز نیا

بدون این فراز، روایت شده  در کتب اصیل شیعه همانند کافی به نقل از اهل بیت

 است.

 بتیغ ندورا در الزمانصاحب حضرت یبرا هیذر اثبات از تیروا نیا :7 نکته

 جزو زین آنحضرت فرزندان که دارد ظهورپسا  دوران از تیحکا و است قاصر زین

 .آوردیم همسان شبهات در را امر نیا حیتوض و باشند انیوال و انیشوایپ

 پس نمودیم؛ نقد و عرض «هشتم دلیل» در که است دعایی همان این :5 نکته

 .شود رجوع

آورده  الثاقب النجم کتاب در یطبرس ینور رزایم مرحوم که بود یاادلهها نیا

 از یکی حال .برخاسته از گمان و پندار بود و سست همگی دلیلی که براستی و است

 است افتهی یگرید لیدل  ستیمدع ،هاگفته افزون بر آن اسماعیل احمد مبلغان فرقه
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 جزع و شبهات بودن یتکرار رغمیعل زین ما 1کند.یم اثبات را گروهك نیا یمدعا که

 :میکنیم عنوان زین را دلیل آن ،ادعای دروغینشان اثبات از استدلل مورد اخبار

 ُهمَّ : زدهمیس لیدل
َّ
ْعِطِه  الل

َ
ِسِه  یفِ  أ

ْ
ف

َ
ْهِلِه  َو  ن

َ
ِدهِ  َو  أ

ْ
ر   َو  ُول

ُ
 ِتِه یذ

 آن از یافقره در که رضا امام از کندیم نقل ییدعا المصباح در یکفعم خیش

 :است آمده

ِم اِِتهِِیر عِِِعِِیج مِِِوِ ِأُمَِّتهِِِوِ ِِتهِِیُذرِ ِوِ ُِوْلِدهِِِوِ ِأ ْهِلهِِِوِ ِن  ْفِسهِِِیفِِِْعِطهِِأ ِِاللَُّهمَِّ
ِ.ن  ْفس هُِِبِهِِِت ُسرِ 

 تیرع یتمام و او امت و نسل و فرزندان و خانواده و او وجود در خداوندا
 2گردد. یو یشادمان سبب که کن اعطا را یزیچ آن او

 جواب 

  نیب :1 نکته
ّ

  است. باطل استدلل پس ست؛ین پیوندی مدلول و دال

 یاصفهان ضراب صلوات در که است یاهیادع دست همان از دعا نیا :6 نکته

 است، وارد زین باره نیا در آمد پیشین شبهات دللت رد در هرچه پس م؛ینمود مطرح

 3.شود رجوع پس

                                                   

الت  یِوفقن  یِاهللِتع  الىِللعث  ورِعلیه  ا،ِوِِعل  یِأنِأض  یفِبع  ضِاألدل  ةِعل  ىِوج  ودِالذری  ةِلإلم  امِالمه  دی (1)
من دالیل دیگری مبنی بتر وجتود ِوالتیِأوصلهاِإلىِاثن یِعش رِدل یال.ِنكملِتسلسلِأدلةِالمیرزاِالنوریِسوف

گانته دالیتل تشان نمود و ما سلستله دوازدهمی افزایم که خداوند مرا موفق به یاف فرزندانی برای امام مهدی

 (.69ص-ة القائمیذر یمنکر یالرد الحاسم عل) .میرزای نوری را کامل خواهیم نمود

 .791-یکفعم -المصباح (2)

 یل دوم و هشتم و دوازدهم و غیره.دل  مناقشهر.ك:  (3)
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 که: کندیم نقل سان نیبد را فوق یدعا شیخو کتاب در شبهه طراح که بیعج

ِده» به را )فرزندانش( «ُوْلِده» لفظ یعنی .تهیذِرِوِو ل ِدهِوِأهلهِو
َ
 و داده رییتغ )پسرش( «َول

وی ه و جدا از دیگر  بطور را زمان امام پسر تک ،رضا امام نجایا» :کندیم ادعا سپس

 1« !اوست تیخصوص و جاللت از یحاک نیا و نموده دعا فرزندان

 که همانطور ؛اندآورده «ُوْلِده» سیاق همانه ب را آن دعا، ینا آورندگان آنکه حال

 ق(127 ی)متوف یکفَعم نیاألم البلد ضایا و المصباح شده یگذاراعراب نسخه در

  است: آمده

٢ِ.ِتهِِیُذرِ ِوِ ِ«ُوْلِدهِِ»ِوِ ِأ ْهِلهِِِوِ ِن  ْفِسهِِِیفِِِأ ْعِطهِِِاللَُّهمَِّ
 است: آمده ق(669 ی)متوف طاووس بن دیس السبوع جمال در و

3ِ.أُمَِّتهِِِوِ ِِتهِِیُذرِ ِوِ ُِوْلِدهِِِوِ ِأ ْهِلهِِِوِ ِن  ْفِسهِِِیفِِِأ ْعِطهِِِاللَُّهمَِّ
 یقم عباس خیش ،نموده یگذاراعراب شاذ طرزه ب را دعا نیا که یکس تنها پس

 تیروا و کرده استناد شده، اشتباه دچار آنچه به شبهه طراح که است الجنان حیمفات در

 است؛ آورده بوده، اشانگیزه موافق که متأخر مصدر از که یاصل مصدر زا نه را

 دوره پاک و ب ییهایورزغرض نینچنیا از یعلم هایپژوهش ساحت درحالیکه

پس نگویند که  4بود. میخواه شاهد زین ادامه در راها اخالقیبی زا دست نیا باشد.یم

                                                   

ةِبال  ذكرِمم  اِی  دلِعل  ىِأنِوِبع  دهِیخ  كِالذری  ِوِه  ذاِال  دعاءِیخ  كِبال  ذكرِول  دِواح  دِلإلم  امِالمه  دی (1)
  لهذاِالولدِمقامِخام.

 .86ص-نیهمان؛ البلد األم (2)

 .762-جمال السبوع (3)

تغیینر اعنراب  ورزی روی بنهاز سنر غنرضبینیم که او طّراح شبهه می هاینوشتهدر  گشت و گذاربا  (4)

لِده» ِده»به « و 
َ
نقل  نادرستهمین اعراب ه ا ب؛ چنانکه در کتاب دیگرش نیز این روایت ر آورده است« َول

 .666ص-نموده است. ر.ک: الرد األحسن فی الدفاع عن احمد الحسن



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ی جمع ذکر شوند؛ که بصیغه دو دو یکیست و ولغو است که هر ولده و ذریته هر

لد و بنات میمی لد است و شامل و  شود و از طرفی من باب تاکید گوییم: ذریه اعم از و 

بر نمازهایتان مراقبت کنید »ای را بطور مکرر یاد نمود. همانند آنکه فرمود: توان دستهمی

بیان شده پس نماز وسطی جزوی از نمازهاست و من باب تاکید، دوبار « و نماز وسطی

 است.

 أبنائنا و ارناید من طردنا: چهاردهم لیدل 

 در که خواندیم یاخطبه مقام و رکن نیب در ظهورش از بعد زمان امام

 د:یگویم آن از یقسمت

ِعنِدفعناِنا،یعلِیبغِوِأبنائناِوِارنایدِمنِطردناِوِظلمناِوِاخفناِفقد
ِ.حقنا

 شهر از را فرزندانمان و ما و شده ستم حقمان در و شده دهیترسان ما پس
 1داشتند. نگه دور حقمان از و شده یستمگر ما بر و نموده طرد

 ؛«اندنموده طرد فرزندانمان و شهر از را ما» :اندفرموده زمان امام چونپس، 

 است.! فرزند صاحب ایشان پس

 جواب 

 مدلول آنچه است؛ باطل استدلل و ستین پیوندی مدلول و دال نیب :1 نکته

 نیا از استفاده نهایت لکن است؛ زمان امام فرزند یهمبوش احمد نکهیا تماس

 (.آمد خواهد اشمناقشه )که است فرزند یدارا زمان امام آنکه تیروا

                                                   

 .086ص-ینعمان -بهیالغ (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نیز و تیب اهل همه از یندگینما به زمان امام تیروا نیا در :6 نکته

 کندیم ذکر جمع بصورت را ریضما یتمام ،تین نیهمه ب و کندیم سخن شانفرزندان

ِتیِبأهلِفإنا :است شده حیتصر امر نیا بر زین تیروا آغاز در ؛«نایعلِ...ظلمناِ..طردنا.»
 ما و میهست محمد شما ممبریپ تیب اهل ما پس) باهللِالناسِأولىِنحنِوِ،محمدِكمینب

 یعنی «ابنائنا» از مراد پس کند؛یم ادا را سخنان نیا سپس .(میخداوند یبرا مردم نیبرتر

 و یحسن سادات از اعم فرزندانشان و معصوم امامان همان که تیب اهل فرزندان

 در کشتار ترس از و بودهها حکومت دست ریاس خیتار طول در که هستند ینیحس

 نیا پس اند.بوده یزندان یا و کشته بیشترشان و شده ساکن گوناگونهای سرزمین

 از اعم دللتش و شده گفته شانیا از یدگنینماه ب و امامان زبان از یهمگ سخنان

 نیا که داندیم منصفی عاقل هر و بکند زمان امام یبرا پسرانی اثبات که است آن

 ینور یرزایم نه رو نیا از و ندارد زمان امام یبرا از هیذر اثبات بر یدللت چیه تیروا

 که دارد نیا بر لتدل زین یگرید اتیروا اند.دهنکر  بدین خبر استدلل دیگران نه و

 خواهند مظلوم و مطرود ظهور پسا هیاول دوران در )سادات( معصوم امامان فرزنداِن 

 شد:

ِوِدونها،ِاهللِهلكهمیفِنةیالمدِإلىِشایجِیالشامِذلكِعندِبعثیِو
ِلحقونیفِمكةِإلىِیعلِولدِمنِنةیبالمدِكانِمنِومسذیِنةیالمدِمنِهربی

ِ.المرِبصاحب
 که زدیانگیبرم نهیمد سمته ب یلشکر (یانیسف) یشام زمان آن در
 یعل فرزندان از که هر نهیمد از و کندیم هالک یکله ب را آن خداوند
 1برسانند. األمرصاحب به را خود تا شوندیم یفرار مکه سمته ب است،

                                                   

 .072ص-همان (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 هیآ از اقتباس با حادثه نیا شأن در و امیا نیا در الزمانصاحب حضرت پس

 فرزندان حق در را سخن همان 1﴾أ بْ ن ائِن اِوِ ِارِن ایدِِِِمنُِأْخرِْجن اِق دِِْوِ ﴿ مهیکر

 از مراد که ستیهیبد «.أبنائناِوِارنایدِمنِطردناِو» که: کندیم انیب نیمنؤرالمیام

 از اعم نیمنؤرالمیام فرزندان مراد بلکه ست؛ین زمان امام خود فرزندان ،«ابنائنا»

 اند.شده رانده حکومت توسط که است شانیا ریغ و امامان

 گوینده چون ستیمدع اما ،است معترف ی ماگفته بدین نیز شبهه طّراح البته

 جهینت در و دارد یجا حکم فراگیر نیا در زین او پس است، زمان امام ،کالم نیا

 2!.شودیم زین او فرزندان شامل «ابنائنا»

 بیتغل باب از سخن نیا هک آیداینچنین بر می و است باطل سخن نیا آنکه حال

 و لهگِ  هنگام به که سجاد امام به خطاب انیعیش سخن همانند اطالق؛ نه و است

 گفتند: هیام یبن از شکایت

ِمدر.ِوِحجرِكلِتحتِقتلوناِقدِاهللِرسولِابنِایِ
 1کُشتند. افتند،ی یگِل و سنگ هر ریز در را ما ممبر!یپ فرزند یا

 نامه ،یباق یسرا از و رفته ایدن از و ردهم خود سخن نیا گویندگان ایآ پس

 بهآنان  ای و دارند!! یجا «کشتند را ما :قتلونا» حکم فراگیر نیا در چراکه ؟اندفرستاده

 کنندیم سخن اند،شده دیشه و ریاس هیام یبن هایستم زیر که یانیعیش از یندگینما

 بر زین زمان امام کالم دانند؟یم شدگانکشته جزو زین را خود بیتغل قاعده بنابر و

                                                   

 .096بقره  (1)

 الك الم، ص احب وِألن ه م نهم ألن هِالمامِالمه دی تشمل األئمةِفهی لكل عامة الفقرة هذه بأن قلنا وِإن (2)
 .(69ص-)الرد الحاصماألئمةِثانیاً. من غیره على ثم أول علیه یصدق فالكالم

 .007ص-یه الکبریالهدا (3)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 در که شیخو پدران از یندگینماه ب آنحضرت و است بابت نیهم از و اقیس نیهم

 که یحال در و شهر از دور یهمگ و مأمون کاخ ای و هارون زندان ای و نواین یصحرا

 دوران در که شانیا فرزندان ضایا و شدند دیشه بودند، بیابان و کوه آواره فرزندانشان

 ارمانید از را فرزندانمان و ما دیفرمایم هستند، یفرار و ترسان و پراکنده هورظ هیاول

 د.ینمود طرد

 امام یبرا فرزند اثبات از بلکه ندارد، یدللت مدلول بر تنها نه تیروا نیا پس

 است. قاصر زین زمان

 یالمهد ابن ظهری فعندها: پانزدهم لیدل 

ِخبرِیفِالكاهنِحیسطِعنِواراألنِبحارِعنِنقالِالسالمِبشارةِیفِجاء
ِِ.یالمهدِابنِظهریِفعندهاِل...یطِو

 یطوالن یخبر در کاهن حیسط از بحاراألنوار از نقل به اإلسالم بشارة در
 1کند.یم ظهور یمهد فرزند زمان آن در پس د:...یگویم که است آمده

 جواب 

  نیب :1 نکته
ّ

 است. باطل استدلل پس ست؛ین پیوندی مدلول و دال

ط نام به یشخص سخن نیا ندهیگو :6 کتهن  کاهنان از که است کاهن حیس 

ِأخبرِمایفِنادر سد:ینویم خبر نیا دیباچه در هم یمجلس عالمه و بوده اسالم پیش از
 یمدع ادعا، وقته ب که یقوم از عجبو  !(اندگفته کاهنان که کمیابی اخبار)ِالكهنةِبه

 را خود یاعتقاد ارکان اثبات، وقت هب ولکن هستند تیب اهل نصوص از پیروی

                                                   

 .67ص-ة القائمیذر یمنکر یالرد الحاسم عل (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 استدلل نیا از بعد شبهه طّراح که شگفت کنند.!یم ریفالگ و کاهن اخبار به مستند

 سد:ینویم

ِالمامِابنِظهریِیالمهدِالمامِامیقِقبلِأنِعلىِصراحةِدلیِهذاِوِ
ِهوِوِتیالبِأهلِةیأدعِیفِهیعلُِأكدِیالذِهوِالبنِهذاِوِیالمهد
ِ.نییالمهدِاول
 فرزند ،یمهد امام امیق از قبل نکهیا بر دارد صراحت تیروا نیا و
 اهل هیادع در که است یهمان فرزند نیا و کندیم ظهور یمهد امام

 1است.! نییمهد اول همان او و آمده تیب

 استناد کاهن حیسط خبر به که- المنشداوی دریح پاسخ به در همو نکهآ حال

 سد:ینویم -است کرده

ِفالبدِ،األئمةِمنِ یلِوِالكاهن،ِحیسطِمنِصادرةِةیالرواِهذهِإن
ِ.األئمةِمنِبأخبارِتعضدِأن

 آن ائمه اخبار دیبا پس ،امامان نه و است کاهن حیسط از ت،یروا نیا
 2کند. یاری را

 نویسد:می الحاسم( )الرد کتابش مقدمه در همو اینکه همه از تربجال و

ِاهللِعلىِتوكلتِالموضونِهذاِیفِلناساِأمامِقیالطِرِإنارةِأجلِمنِو
ِیالمهدِلإلمامِةیالذِرِلثباتِالمتواضعةِقاتیالوِرِهذهِكتابةِیفِتعالى

                                                   

 همان. (1)

 .66ص-عصر الظهور یسامر (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِهذاِیفِنیالمحققِالعلماءِآراءِوِتهمیأدعِوِتیالبِأهلِاتیرواِقیطِرِعن
ِ.الموضون

 امام داشتن فرزند) موضوع این در مردم رویپیش راه روشنگری برای از و

 اثبات برای از بهاء، کم صفحات این نوشتن در و نموده توکل برخدا (زمان
 اهل دعاهای و بیت اهل روایات طریق از مهدی امام برای ذریه
 1ام.کرده استفاده موضوع این در محققین علماء آراء و بیت

 خاندان از جماعت این نزد کاهن سطیح آیا که داندمی خدا حال

 یفقها و محققان و محدثان از یا و است ممعصو امامان از و سیدالمرسلین

  شیعه؟!!

 عالمه خبر نیا آورنده نموده، اشاره زین شبهه طّراح که همانطور :4 نکته

 که مینیبیم م؛یکنیم رجوع مجلسی بحاراألنوار کتاب به یوقت پس 2است؛ یمجلس

  است: قرار نیبد خبر اصل

ِ.یلمهداِ،یالنبِابنِظهریِ...فعندهاِالكاهن:ِحیسطِعن
 یعنی ممبریپ فرزند زمان آن در ...پس است: تیروا کاهن حیسط از
 1کرد.! خواهد ظهور یمهد

 نیبد اإلسالم بشارة کتاب شده فیتحر ن سخه از را تیروا نیا شبهه طّراح لکن

 است: کرده نقل صورت

                                                   

 .8ص-الرد الحاسم علی منکری ذریه القائم (1)

 «.لكاهناِسطیحِعنِاألنوارِبحارِعن»ِنقالِالسالمِبشارةِفیِجاء (2)

 696ص-0ج-یزدی یحائر- الغائب الحجه اثبات یف؛ الزام الناصب 668ص-76ج-بحار األنوار (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِ.یالمهدِابنِظهریِفعندها
 1کرد.! خواهد ظهور یمهد فرزند زمان آن در پس

 را (مهدی یعنی پیممبر فرزند) «یالمهدِ،یالنبِابن» جمله یو یعنی

 که کند اثبات تا نموده تیروا (مهدی )فرزند «یالمهد ابن» شده فیتحر بصورت

 کند!یم ظهور و خروج زمان امام از پیش فرزند آن و داشته یفرزند زمان امام

ند؛ و کی کاهنان استناد میگفته ود بهنه تنها در اثبات ارکان باورهای خ فرقه این یعنی

 نقل در حتی د، بلکهزنجا می بعنوان احادیث اهل بیت کاهنان را آننه تنها گفتار 

  ورزند.!می تحریف نیز کاهن آن اخبار

اند و اگر تحریفی اند که این خبر را به نقل از بشاره اإلسالم آوردهآنان مدعی

 متوجه اوست. ،است

  آنکه حال
ا
 نسخه این نکهیا بر کرده حیتصر اإلسالم بشارة کتاب سندهینو .اوال

 2.است فراوان اشتباهات و هاغلط و فاتیرتح دچار کتابش

 
ا
  شبهه طراح .ثانیا

ً
 خود به بطور بارها الحاسم( )الرد کتابش نوشتن در شخصا

 انگیزه و هدف باطل اثبات بجهت همو لکن 3.است نموده استناد بحاراألنوار کتاب

 یکتاب از نقل به را األنوار بحار تیروا ،استوار یلیدل نبود ازطرفی و نیاز سر زا و خود

                                                   

 .668ص-یکاظم -بشارة اإلسالم (1)

ِكثیرةِالغلطِوِق (2) دارد و  یفراوانت یهتان نسخه غلطیا.ِدِسقطِمنهاِبعضِالحروفِوبدلِبع ضَِهذهِالنسخة

ل رجنوع یندل (016ص-اإلسنالم بشنارة) افته استت.یر ییتم یگریا به کلمه دیاز حروف از آن افتاده و  یبرخ

ن جهنت کنه ینن اسنت؛ از ایهمن یدر الکاظمیبه کتاب بشارة اإلسالم ح یاحمد همبوش پیروانفراوان 

ذکنر  نادرسنتت بطنرز یات مهندویناز روا یاریاسنت و بسن فنراوان و اشنتباهات هاغلط ین کتاب دارایا

  یشده، احمد همبوش
ً
ات ینکننند تنا بنا رواین کتناب رجنوع و اعتمناد و اسنتناد منیبند و فرقه او عمدتا

 ی، دروغ خویش را راست جلوه دهند.موجود در ذکر اخبار مهدو یهاو غلط تحریف شده

 .06و07و  67ص-ة القائمیذر یمنکر یالرد الحاسم عل (3)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 که یمذهب در اگر و دهد؛ جلوه حق را دهیگرو بدان که یباطل تا است خطا آوردهپر

 1!برسان او به مرا سالم ،یافتی را خدا هستند، مرام نیا بر نشیمحقق

                                                   

 نویسد:یکی از داعیان این فرقه ضاله در این مورد می (1)

ِكانتِلدیهِنسخةِم نِالبح ارِ الذی األمر البحار، عن أیًضا ینقل السالم شارةكتابِب صاحب فالكاظمی یعنیِأنه
ای از بحار دست یافته است کته در آن الکاظمی )صاحب کتاب بشاره اإلسالم( بر نسخه(.فیه اِ)اب نِالمه دی

.المهدی ذکر شده است و نه ابن النبی ابن المهدی

 حال آنکه 
ً
الکاظمی خود اشاره نموده است که این نسنخه از کتناب وی دچنار  گفتیم مرحوم حیدر اول

 های فراوان بوده است. کالم وی بدین قرار است:ها و تحریفغلط

ِكثیرةِالغلطِوق  یدارد و برخت یفراوان یهان نسخه غلطیا.ِدِسقطِمنهاِبع ضِالح روفِوب دلِبع ضَِهذهِالنسخة

 (016ص-اإلسالم بشارة) افته است.ی رییتم یگریا به کلمه دیاز حروف از آن افتاده و 

  پنرپس او تأکید دارد که این نسخه از کتناب او 
ً
از تحرینف و تصنحیف و غلنط در رواینات اسنت و دقیقنا

سخه از این کتاب مرجع ا حنال آنکنه مرحنوم الکناظمی در  ین فرقه نوظهور قرار گرفتنه اسنت.!همین ن 

 آورده« المه دیِاب نِالنب ی»آن یعننی:  سنتدر روایت را بصورت کتابش، اصلی و کم خطا از  نسخه

 است.

 
ً
سخ چاپ شده و خطی از بحار و  ثانیا « المه دیِاب نِالنب ی»بنر لفنظ  بویژه نسخه مشنهور،تمامی ن 

از نسنخه  68از نسنخه مطبنوع؛ و مجلند  668و660ص-76ج-تأکید داشته است.! ر.ک: بحار األنوار

)روز  مجلسننی کتننابش را مخطننوط نمننود. خطننی محمنند سننلطان کمننال کننه در دوران حیننات عالمننه

 ق این نسخه خطی به اتمام رسیده است.( 6626جمادی األول سال  61پنجشنبه، 

 
ً
ترین مرجع این خبر کتاب مشارق األنوار نوشته حافظ برسنی اسنت؛ همنانطور کنه عالمنه قدیمی ثالثا

 نویسد:مجلسی نیز می

ِفعن    دهاِیظه     رِاب    نِالنب     یِالح    رم...ِبالبی     تِوق    الِس     طیح:ِحلف    تِِروىِالبرس    یِف    یِمش     ارقِاألن    وار...
 )همان(. .المهدی

بینیم که وی نیز بر نقنل رواینت کنیم؛ میو وقتی به کتاب مشارق األنوار نوشته حافظ برسی رجوع می

 تأکید دارد:« المهدیِابنِالنبی»به طریق 

ِكعبِبنِالحار ،ِقال:...ِفعندهاِیظهرِاب نِاِفأماِأخبار )مشنارق أننوار  .المه دیِلنب یسطیحِفقدِرواها

 .(616ص-الحافظ رجب البرسی-الیقین



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 هیبأب الموتور أهله، عن الغائب: شانزدهم لیدل 

 است: آمده زمان امام حال شرح در یثیحد در

ِ.هیبأبِالموتورِأهله،ِعنِالغائبِب،یالغِرِد،یالوحِد،یالطِرِهو
 ظلم به را پدرش که است اهلش از بیغا و بیغر و تنها و شده طرد او
 1اند.کشته

 امام که دارد نیا بر دللت «است اهلش از بیغا» که ثیحد از فراز نیا پس

 است. فرزند و سرهم یدارا زمان

  

                                                                                                                             

 
ً
- بر هنر دو مصندر ،مرحوم حائری یزدی که روایات مهدویت را در کتاب الزام الناصب جمع نموده رابعا

 کند:را از سطیح کاهن نقل می« المهدیِابنِالنبی»اشاره کرده و لفظ  -بحار و مشارق

-0ج-)النننزام الناصنننب  .المه   دیِمش   ارق...ِفعن   دهاِیظه   رِاب   نِالنب   یف   یِالبح   ارِع   نِالبرس   یِف   یِال

 (.698ص

 روال درسنتهمنان ه و متنأخر اینن خبنر از سنطیح، بالاسنتثناء لفنظ را بن پیشین محدثان همه بنابراین

، در حقیقنت دلیلنی بنر «ای دیگتر از بحتار را دیتده استتشاید الکاظمی نسخه»اند و این دلیل کنه: هآورد

و از اینن روسنت کنه محمند  احمند اسنماعیل اسنت. هنایکجروی توجینهینن جماعنت در ادله ا پوچی

انصاری یکی از مبلغان این فرقه در نوشتن کتاب جامع الدله که در آن تمامی دلینل حقانینت ادعنای 

 دلینل الزماناحمد بصری را گرد آورده، بهنگنام نقنل دلینل فرزنند داشنتن حضنرت صناحب
ً
، عیننا

کند و از رسد، آن را نقل نمینماید ولی هنگامی که به خبر سطیح کاهن میا نقل میکتاب رد حاسم ر 

کند. این خود بینانگر پنوچی اسنتناد بندین خبنر در اثبنات بیان آن بعنوان دلیل این فرقه صرفنظر می

هننای او در دفناع از ایننن دلیننل باطنل، حنناکی از تعصننب و مندعای ایننن فرقننه اسنت و تننالش همپالگی

 اصحاب این فرقه نوزاد است.یکدندگی 

 .866ص-خ صدوقیش-نیکمال الد (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 جواب 

 باطل استدلل و منقطع دللت ست؛ین پیوندی مدلول و دال و نیب :1 نکته

 است.

 از استفاده تینها م،یبدان زمان امام حق در را تیروا نیا ورود اگر :6 نکته

 خاندان ؛شد خواهد غایب خود خاندان و اهل از زمان امام که است آن تیروا نیا

 همسر وها یهمخون و بستگان و کانینزد و خاله و دایی و عمه و وعم و مادر و پدر شامل

 هیذر اثبات از یحت تیروا نیا و ادعاست محل از فراتر استناد محل پس است؛ فرزند و

 معترف امر نیا بر خود زین شبهه طّراح است. عاجز زین زمان امام یبرا فرزند و

 ر.یتدب للجوج سیل لکن 1است؛

 عتنایش و أتباعهم همبعد: هفدهم لیدل 

 انیعیش و اتباع بر ائمه از بعد مالئکه نزول که است فرموده یعل امام

 است:

ِ.تنایبولَِّالمقرونِعتنایشِوِأتباعهمِبعدهمِوِ

 2هستند.! ونیمهد همان و یمهد امام فرزندان همان «اتباعهم» از مراد پس

 جواب 

 باطل استدلل و طعمنق دللت ست؛ین پیوندی مدلول و دال نیب :1 نکته

 است.

                                                   

 .66ص-ة القائمیذر یمنکر یالرد الحاسم عل (1)

 .ی. به نقل از الزام الناصب حائر67-همان (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 الزام در یحائر خیش تیروا نیا آورنده تنها نجانب،یا پژوهش حسب :6 نکته

 العالم. الله و .جهول استم تیروا نیا سند و پیشین مصدر و است الناصب

 کتاب در تیروا اصل و است پوکی و ضعف نهایت در شبهه طراح یادعا :4 نکته

 طّراح که «بولیتناِالمقّرونِشیعتناِوِأتباعناِبعدهمِو» است: آمده نص نیبد الناصب الزام

 روایی ای عقلی لیدل چیه و است نموده نقل «اتباعهم» لفظ با اشتباه به را أتباعنا شبهه

منظور  اگر چراکه ست؛ین ،هستند فرزندانشان همان «تیب اهل اتباع» نکهیا پیرامون

ِبعدهم فرمود:یم بوضوح و تکلف بدون و بصراحت بود معصوم فرزندان اهل بیت
 همسان جایگاهی ،«اتباع» از مراد بر اخبار،بلکه بنا .عتنایشِوِاولدناِایِعتنا؛یشِوِتنایذِر

 در یرجال و یمهدو کتب در ما اصحاب که همانطور است. آن از برتر یقدر و عیتش

  اند:نوشته یشلمغان ترجمه

ِ.عهیشاِوِتابعهِّمنمِوِمنهِالبراءةِوِبلعنهِالصاحبِمنِعیالتوقِظهر
 و اتباع از و او از برائت و یشلممان لعن در زمان امام از یعیتوق

 1شد. ظاهر شیعیانش

 چراکه ست.ین یشلمغان نسل و فرزندان و همسر اتباع، از مراد که ستیهیبد پس

 ارانی و یو اتباع همانا مراد بلکه است؛ حیقب نداده، انجام آنچه به هم آن معدوم لعن

 همان «اتباع» از مراد نکهیا بر یمبن شبهه طراح یادعا پس اند.بوده یو خاص

 که بهیالغ کتاب تیروا از استفاده در او یسع و بوده جهت یب و یظن است، فرزندان

 پیشرو در و است ناروا ت،یروا نیبد آن ختنیآم و گذاشته تیوص ثیحد را نامش

 راند. میاهخو سخن آمده نیز بهیالغ کتاب خبری که در پیرامون

  

                                                   

 .999ص-1ج-یشوشتر یمحمدتق-قاموس الرجال (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 اتیالوص صاحب ابن: هجدهم لیدل 

ِحتىِمصبغاتِخضرِمقبالتِمصرِمنِاتیبراِیكأنِ:الحسنِیأبِعن
ِات.یالوصِصاحبِابنِإلىِیفتهدِالشامات،ِیتأت

 را مصر از ییهاپرچم ییگو فرمود: که است تیروا کاظم امام از
 هاپرچم نیا پس برسند؛ شام به تا ندیآیم شیپ یسبز رنگ با که مینیبیم
 1کنند.یم تیهداها تیوص صاحب فرزند به

 جواب 

 و دال نیب، -بجهت ارسال خبر و انقطاع سند- فارغ از ضعف سندی :1 نکته

 فرض )بر تیروا نیا از استفاده تینها است؛ باطل استدللو  ستین پیوندی مدلول

 زمینه سازان جزو زین زمان امام فرزند» که است نیا اند(کرده ادعا جماعت نیا آنکه

 امام فرزند لیاسماع احمد» که است نیا مدلول آنکه حال ؛«است آنحضرت ظهور

 است. باطل استدلل و ستین دو نیا نیب یدللت ؛«است زمان

 امام همانا ،«وصیات صاحب» از مراد کند ادعا که صریحی دلیل :6 نکته

تواند می تیروا نیا در «هاتیوص صاحب فرزندِ» لفظ: بلکه ؛نیافتیم است، زمان

 نیا ازداشته باشد؛ ،است اوصیای هدایتگر یزاده که مهدی امام حضرت به اشاره

 لقب نیبد است، حضرت علی اتیوص صاحب و اءیاوص خاتم فرزند او که باب

 فرزندِ»و یا فردی دیگر؛ حتی برخی از محققان ادعا دارند که مراد از  باشد شده یمعرف

 امامان از كی چیه از نقل به یتیروا چیه طرفی از 2فیانی است!، س«هاصاحب وصیت

 ،مهدی امام القاب از یکی که است نشده یمدع حیصح نه و فیضع بسند نه عه،یش

                                                   

 .072ص-0ج-یالعامل ونسی بن یعل-میالصراط المستق (1)

 کنیم.ی او حکم نمینه بر درستی و نه نادرستی گفته . و ما711-یوم الخالص (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

بلکه لقب صاحب علم الوصیات در نگاه روایی به حضرت  .است «اتیالوص صاحب»

 آورد:اطالق شده است؛ همچنان که مجلسی در بحار می امام علی

..ِصاحبِ..أناِالفاروقِاألکبر.علیِمنبرِالکوفه:ِ.ِمنینِؤالِأمیرالمق
ِلیِاألبوابِوِعلمتِاألسبابِوِعلمِالمنایاِوِ.العصاِوِالکرامات ..ِفتحت
ِالبالیاِوِالوصیات.

. من صاحب .بروی منبر کوفه گفت: من فاروق اکبرم. منینؤامیرالم
.. علم .سباب نزد من است.. دربها برویم گشاده است و علم ا.عصا و کراماتم

 1ها.و وصیت میر؛ بالها مرگ و

 قائمهم بعد عترته من اءیاألوص و: نوزدهم لیدل 

ِهذاِیفِالمولودِبحقِأسألكِیإنِاللهمَّ»ِنیالحسِمولدِدعاءِیفِورد
ِالمعّوضِالكرة،ِومیِبالنصرةِالممدودِاستهالله...ِقبلِبشهادتهِالموعودِومیال
ِوِأوبته،ِیفِمعهِالفوزِوِتربته،ِیفِالشفاءِوِه،نسلِمنِاألئمةِأنِقتلهِمن

ِوِالثارِثأروایِوِاألوتارِدركوایِحتىِبتهیغِوِقائمهمِبعدِعترتهِمنِاءیاألوص
ِوِتربتهِنشهدِبقبرهِعائذونِفنحنِأنصار...ِریخِكونواِیوِالجبارِرضوای

ِ«أوبتهِننتظر
 نیا رد مولود بحق خداوند آمده: نیحس امام الدیم به مربوط یدعا در

 در نصرت به شده مدد ...شاستهالل قبل شهادتش به شده داده وعده که روز
 در شفاء و او نسل از یامامان به قتلش باب من شده داده عوض و رجعت روز

 از بعد عترتش از اءیاوص و کند رجعت او با که یکس یروزیپ و تربتش
 ختهیر خون هانخوا به و نموده درک را انتقام نکهیا تا او بتیغ و قائمشان

                                                   

 .867ص-06ج-األنوار بحار (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 به ما پس گردند... انصار نیبهتر و نموده یراض را خداوند و دهیگرد شده
 1م.یمنتظر را رجعتش و داده یگواه ترتبش به و شده پناهنده قبرش

 جواب 

 باطل استدلل و منقطع دللت و ستین پیوندی مدلول و دال نیب :1 نکته

 آنکه حال بوده «است زمان ماما فرزندان از لیاسماع احمد» نکهیا مدلول است.

 امام از یفرزندان ،زمان امام از بعد» که است آن تیروا نیا از استفاده تینها

 دو نیا نیب یارتباط چیه بنابراین ؛«گرفت خواهند برعهده را امت ییشوایپ نیحس

 است. باطل دعا نیبد استدلل و ستین

 نسل از یائیاوص» فرمود: نکهیا و است رجعت پیرامون دعابخش از  نیا :6 نکته

 امام فرزندان از یجملگ که هستند عهیش امامان همان «بود خواهند قائمشان بعد او

 گرفت. خواهند برعهده را حکومت یدوران یبرا و نموده رجعت ایبدن و بوده نیحس

 تصریح آن از پس رویداد و دالشهداءیس رجعت بر بارها دعا نیا در که روست نیا از

ِمنِاءیاألوصِو ...نسلهِمنِاألئّمةِأنَِِّقتلهِمنِالمعّوض» ؛«الكّرةِومیِبالنصرةِلممدودا» شده:
 و «برگشت» الفاظ پس «.أوبتهِننتظرِوِتربته،ِنشهدِبقبرهِعائذونِفنحن» ؛«قائمهمِبعدِعترته

 انتظار» و «کشته شدنش ، درعوضقائم از بعد او نسل از ئییااوص برخاستن»

 نسل از یائیاوص وجود نه و دال بر رجعت است بر یجملگ اهنیا و «حسین برگشت

 و امامان از فرزندانش و نیحس امام رجعت این دعا مراد بلکه ؛زمان امام

 باشد.یم هستی بر شانفرمانروایی

 باب در را دعا نیا غیرشان و محدثان از اعم عهیش یعلما که روست نیا از و

 1اند.کرده ذکر رجعت اثبات ژهوی کتب در ای و هآورد امامان رجعت

                                                   

ع امنام حسنن ی؛ به نقل از توق807و806-باب اعمال شهر شعبان-یخ طوسیش-مصباح المتهجد (1)

 .یعسکر



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 سد:ینویم باره نیا در السند محمد خیش

ِومیِالنصرِبمددِموعود دالشهداءیسِأنِیفِبوضودِظاهرِالدعاءِمفاد
ِوِقائمهمِبعدِتقعِكرتهمِوِأوبتهمِأنِِْوِعترتهِمنِاءیاألوصِكذلكِوِكّرته،
ِبته.یغ

 داده نوید دالشهداءیس نکهیا بر است ظاهر روشنیه ب دعا نیا مفاد
 برگشتشان که او عترت از اءیاوص نیهمچن و رجعتش روز در یروزیپ به شده

 2داد. خواهد رخ او بتیغ و قائمشان از بعد رجعتشان و

 هیذر اثبات از بل کند،ینم اثبات است مدلول آنچه تنها نه دعا نیا بنابراین،

 خالفت پیرامون بوشیهم احمد ادعای مخالف بلکه و بوده قاصر زین زمان امام یبرا

 باشد.می وفاتش از پس مهدی فرزندان

 نیالد حلفاء أسباطنا: ستمیب لیدل 

 است: آمده یعسکر حسن امام از یثیحد در

ِالقلمِوِفیالسِنایفِوِة...یالولِوِالنبّوةِبأقدامِالحقائقِذرىِصعدناِقد
ِوِنیالدِحلفاءِأسباطناِوِاآلجل،ِیفِالعلمِوِالحمدِلواءِوِالعاجل،ِیف

ِ.نییالنبِخلفاء

                                                                                                                             

خ حنر یشن-قاظ من الهجعة بالبرهان علنی الرجعنةی؛ اإل 628ص-0ج-ن الظهور و المعادیالرجعه ب (1)

 .680ص-6ج-؛ رسائل آل طوق000ص-یعامل

 .880ص-6ج-ن الظهور و المعادیالرجعة ب (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 ریشمش م...یانموده صعود تیوال و نبوت یهاگام با قیحقا فراز بر همانا
 هم ما نوادگان علم؛ و شیستا پرچم آخر در و ماست نزد ایدن نیا در قلم و

 1هستند. اءیانب نیجانش و نید عهدان

 جواب 

 لباط استدلل و منقطع دللت ست؛ین پیوندی مدلول و دال نیب :1 نکته

  است.

 و است نامعلوم تیروا نیا مصدر و سند اینجانب پژوهش حسب :6 نکته

 ضیف مرحوم ت،یروا نیا آورنده تنها که همانطور ؛نقل شده است وجاده بصورت

 سد:ینویم ق(6212 )متوفی یکاشان

٢ِن.یالدِحلفاءِأسباطناِوِ...یالعسكِرِمحّمدِیأبِمولناِبخطُِوجد

ِحلفاءِأسباطنا» مینمود نقل یثیحد منابع از که همانطور تیروا اصل :4 نکته
 در که کرده رجوع اإلسالم بشارة کتاب محّرف نسخه به باز شبهه طّراح که است «نیالد

 لفظ به استناد با سپس و «نیالدِخلفاءِأسباطنا» است: آمده سان نیبد تیروا آن

 :است نوشته «خلفاء»

 امت یخلفا زمان ماما هیذر از ینوادگان که نمود نییتع او پس 

 1باشند.

                                                   

 .611ص-6ج-یض کاشانیف-ضاءیالمحجة الب (1)

 نوشته همو. 828ص-0ج-نیقیهمان؛ و ر.ك: علم ال (2)

 وخلفاءهِفیِاألمة.ِفتعینِأنِیكونِهؤلءِاألسباطِمنِذریةِالمامِالمهدی (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 را یصفت بخواهند که امامان از کدام هر که است روشن بر هر محققی :7 نکته

 «نا».. ای و «نحن» جمع غهیص با را آن کنند، انیب است، بیت اهل همه به مربوط که

  است: فرموده باقر امام که همانطور نمودند.یم انیب

،یاْلغِ ُِتْسق ْونِ ِن اِبِِوِ ِالرَّْحم ةُ،ِت  ْنِزلُِِبِن ا ِاللَّهُِِْصِرفُِیِبِن اِنِ یالَّذِِِن ْحنُِِوِ ِث 
،ِع ْنُكمُِِع زَّو ج لَّ ِف  ُهوِ ِبِأ ْمرِن ا،ِأ خ ذِ ِوِ ِح قَّن اِع ر فِ ِوِ ِع ر ف  ن اِوِ ِأ ْبص ر ن اِف م نِِْاْلع ذ اب 
1ِ.ن ایإِلِ ِوِ ِِمنَّا

 و «بنا» در «...نا» «نحن» جمع متصله و منفصله ریضما یتمام تیروا نیا در پس

 گردد.یم پیوسته امامان معصوم یکایک به و... «عرفنا» و «ابصرنا»

 یعسکر حسن امام که مینیبیم شبهه، مورد تیروا در تیزبینی با همچنین

 ادعا آن بواسطه تا ؛«هستند نید عهدان هم من نوادگان :نیالدِحلفاءِیاسباط» نفرموده:

 اهل همه از ابتین به او بلکه بود.! خواهد ادگانینو دارای عسکری حسن امام شود

 ما نوادگان» د:یفرمایم نیمنؤرالمیام و خاتم غمبریپ یعنی شانیا سیرئ و تیب

 از گانهازدهی امامان ،اسباط از مراد و ؛«ممبرانندیپ نانیجانش و نید عهدان هم تیب اهل

 و اندخاتم غمبریپ دگاننوا از و پیامبران نیجانش که هستند نیرالمومنیام نسل

 غمبریپ از یعامل حر خیش آنچه همانند دارد؛ دیتأک گفته نیا بر زین عهیش اتیروا

 :آوَرد خاتم

ِیفاختارنِنظرةِاألرضِإلىِنظرِالّلهِإنِألِقال:ِثیحدِیفِیالنبِعن
ِوِینیأمِوِیفتیخلِوِیِریوِزِجعلهِوِا،یعلِیأخِفاختارِأخرىِنظرِثمِمنها،
ِاریخِهمِیتیبِأهلِمنِسبطاِعشرِأحدِوِ،یبعدِمؤمنةِوِمؤمنِكلِیول
ِ.نیالمرسلِأسباطِریخِهمِوِن،ییالوصِریخِأبوهمِ...یأمت

                                                   

 .702ص-9ج-ید هاشم بحرانیس-ر القرآنیتفس یالبرهان ف (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 در و فرمود نظر نیزم بر خداوند که دیبدان فرمود: که است ممبریپ از
 اریاخت را یعل برادرم و فکند نظر بار گرید سپس نمود؛ اریاخت مرا اول نگاه

 زنان و مردان همه سرپرست و من دار امانت و نیجانش و اوری را او و نموده
 امتم نیبهتر که تمیب اهل از )نوه( سبط ازدهی و داد قرار من از بعد مومن

 نیمرسل )اسباط( نوادگان نیبهتر خودشان و اءیاوص نیبهتر پدرشان هستند...
 1هستند.

 که ستنده نیمنؤرالمیام نسل از عهیش امام ازدهی همانا اسباط، از مراد پس

 شبهه طّراح فهم نارس با وگرنه اسباطند؛ نیبهتر و یمصطف محمد نوادگان یهمگ

 هم و پیامبران یخلفا را گمراه و راستین از اعم خاندان علوی نوادگاِن  یتمام یستیبا

 یمدع که ستیاتیروا مخالف و ستیباطل استنباط قطعا که میدانستیم نید عهدان

 تیروا همانند خاست؛ برخواهند ینیدروغ انیمدع تیب اهل نوادگان از دهیگرد

 رها.یغ و بصره دجله و کذاب جعفر

 دعای علوی مصرییکم و بیست دلیل : 

 امام برای پسر فرزندِ  وجود بر مبنی احمد اتباع که دلیلی مهمترین از یکی

 مصری علوی دعای نام به دعایی دهند،می ارائه است، محترم فردی اتفاقا که زمان

 به تا آموزدمی مصری علوی بن محمد به زمان امام که دعاییست این پس است.

 است: آمده دعا این از قسمتی در پس بخواند. را آن زندگی مشکالت هنگام

ِوِیمالِوِیأهلِوِیبولدِینیعِتقرِوِ...محمدِآلِوِمحمدِعلىِیتصل
ِ.یأموِرِیلِتصلح

                                                   

 .617ص-0ج-اثبات الهداة (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 مالم و اهل و فرزندم به را چشمم و فرست درود آلش و محمد بر خدایا
 1بخش. اصالح را امورم و دار روشن

 کند:می اثبات را امر چند روایت این پس

 است؛ محترم فرزندی پسر، این .دوم است؛ پسر یک دارای زمان امام .اول

 زمان امام غیبت دوران در فرزند این .سوم کند؛می دعا او ایبر  زمان امام چون

 این و دارد فرزند این به امید زمان امام دعا، ینا نص به بنا .چهارم است؛ شده ذکر

 است. اصلی یاران جزو زمان امام امر در پسر آن یعنی

 جواب 

 هم که است الغروی العتیق کتاب آن و دارد مصدر یک تنها دعا این :1 نکته

 بن سید است، یافته کتاب این در را خبر این که کسی تنها و نیافتم آن از اثری کنونا

 : بودن این دعا «وجاده» بر دارد تصریح و او است طاووس

ِإسناده.ِوِنصهِهذاِمماِیالمصِرِیالعلِوِدعاءِق...یعتِمجلدِیفِوجدت
 و نص این که یافتم را مصری علوی دعای عتیق از اینسخه در

 2است. اسنادش

                                                   

 :سدینویم دعا نیبد تمسک با شبهه طراح. 089ص-سید بن طاووس-مهج الدعوات (1)

ِکثی رِم نِالمواض عِش وقاِلول دهِمنه اِِوِلشدةِأهمیةِالوصیِفیِزمنِالظه ورِن ریِالم امِالمه دی ی دعواِل هِف ی
و اهمیت وصی در زمان ظهتور آنقتدر ِللعلویِوِه وِدع اِطوی ل.ِهدیماوردِفیِالدعاءِالذیِعّلمهِالمامِالم

پسترش  ایکنتد کته از ستر شتوق بتربرای او در بستیاری جاهتا دعتا می بینیم امام مهدیباالست که می

 به علوی آموخت و آن دعایی طوالنیست.  باشد؛ همانند آن دعایی که امام مهدیمی

 .078ص-همان (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 و مصدر جهت از عتیق کتاب طرفی از گردید. بیان وجاده از حاصل اخبار ضعف

 1نیست. اعتماد قابلو  دارد ایهپای مشکل سند

 تعلیم او به خواب در مصری، علوی یعنی اشآورنده نص به دعا این :6 نکته

 ادامه در شرعی امور در رؤیا حجیت )عدم است ساقط حجیت از پس است؛ شده داده

 2آمد(. خواهد کتاب

 و است مهمل فردی المصری، العلوی محمد یعنی خبر این آورنده تنها :4 نکته

ن نیز خبر این سند نتیجه در و نبوده موجود او تضعیف یا توثیق در سخنی هیچ  از ب 

 است. ضعیف

ِینیعِوتقر» فقره: درست قرائت کنیم ادعا اینکه بر مبنی دلیلی هیچ :7 نکته
د:» ،«یبولد

َ
لد:» را آن توانمی چراکه ندارد؛ وجود است، «پسر َول  قرائت نیز «فرزندان و 

  که نمود
ً
 .ایمداده پاسخ پیشتر که خواهد بود شبهاتی همان ماننده طبعا

 آن فقط زمان امام و است پیامبران از شده نقل دعایی ،دعا این :5 نکته

 است: آمده دعا این ابتدای در که همانطور است.! نموده نقل اجدادش از را

ِیأجدادِبهاِدعاِیالتِةیباألدعِآبائكِربِوِربكِاهللِدعوتِهالِیلِفقال
ِ.عنهمِعزوجلِاهللِفكشفِالشدةِیفِكانواِثیحِاءینباأل

                                                   

 باز دراین باره گوید: عالمه سیدضیاء الخ (1)

مةِالمجلسی. ِعندِالعالَّ الهویته کتاب غتروی عتیتق، کتتابی مجهول الكتابِالغرویِالعتیقِمجهولِالهویةِحتَّى 

 .(8ص-)احمد اسماعیل لیس من ذریة اإلمام المهدی است؛ حتی در نزد عالمه مجلسی.

المؤم لِص لواتِاهللِعلی هِرج الِم نِش یعتهِدعاءِالعلویِالمصریِمماِهذاِلفظهِوِإسنادهِدعاءِعلمهِس یدناِ (2)
 همان..فیِالمناموِأهلهِ



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 ایادعیه آن به را پدرانت و خود خداوند چرا فرمود: منه ب امام پس
 آن خداوند چراکه خوانی؟نمی خواندند،می سختی در من پیامبر اجداد که

 1داشت.برمی ایشان از را سختی

 است. نادرست و لغو ،زمان امام به فقرات این انتساب پس

 همانند و است، مومنان گرفتن قرار سختی در برای دعایی ،روایت این :6 نکته

 هایمناسبت در تا آموختندمی شیعیان به معصوم امامان که است ایادعیه سایر

 و سختی یا و امامان شهادت ایام یا غیره و قربان و فطر اعیاد همانند گوناگون

 دعای دعا، این پس بخوانند؛ها مناسبت دیگر و شدن اولد صاحب یا و بیماری

 در و دانسته امام به مربوط را آن فقرات بهانه، بدان تا نیست زمان امام مخصوص

 هست، هم پسر که فرزندش به زمان امام دعا، این از ایفقره در کنیم ادعا نتیجه

 رفع برای وی تا داده شیعیان از یکی به که دعاییست این بلکه است.! نموده دعا

 بدیهیست که دارد وجود فقراتی دعا این در پس کند. استعمال را آن خویش مشکالت

 و شیعیان به مربوط دعاییست بلکه گردد؛نمی مهدی امام به منتسب آن فقرات

 است: آمده دعا این در که همانطور ؛معصوم امامان محبین

ِاألئمةِرایاألخِنیبالمصطفِاألشرارِشرِینیتكفِوِالنارِمنِیرنیتجِأن
ِاألئمةِاریاألخِنیالطاهِرِنیبیالطِآلهِوِمحمدِاألنوارِنورِوِاألبرار
ِیترزقنِوِنیأجمعِهمیعلِاهللِصلواتِنیالمنتجبِالصفوةِوِنییالمهد

ِ.صحبتهمِیلِتوفقِوِبمرافقتهمِیعلِتمنِوِمجالستهم
 شرخواهان، شر از و برهانی دوزخ آتش از مرا که خواهممی تو از خداوندا

 گردانی نیازبی هستند، األنوار نور و نیکوکار امامان که خوب زیدگانیبرگ به
 و گرهدایت امامانی هستند؛ نجیبشان و پاک خاندان و محمد آنان که

                                                   

 .082ص-همان (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 و ایشان با همنشینی من به و اجمعین علیهم اهلل صلوات نجیب برگزیدگانی
 1کنی. روزی را صحبتیشان هم و آنان با رفاقت

 این که است شیعیانی به مربوط «یبولدِینیعِوتقر» یفقره همانند فقرات، این

  ندارد. ممعصو امامان به ربطی هیچ و خوانندمی را دعا

 استحباب شرعی ازدواجدوم و بیست دلیل : 

 امام چطور پس است؛ خاتم پیغمبر سنت و شرعی مستحب یک ازدواج

  این به مستحبی و ننموده عمل بزرگوارش جد سنت به زمان
ّ
 کند؟ رها را دیموک

 جواب 

 نماید ازدواج فردی بسا ای است؛ بودن اولد صاحب از فراتر ازدواج :1 نکته

 نقص بدلیل چه و الهی حکمت اقتضای به چه و اختیار به )چه نگردد اولد صاحب ولی

 پسر فرزند نه )و شود دختر فرزند صاحب و نماید ازدواج فردی بسا ای نیز بیماری(؛ و

  پس اوست!(. پسر کند ادعا کسی تا
ً
 ربطی ،زمان امام نکردن یا کردن ازدواج اساسا

یعنی فرزندی احمد  مدنظر مدلول آنکه به برسد چه ندارد؛ آنحضرت داشتن ذریه به

 نماید.! اثبات را بصری از آنحضرت

 به شرایط مقتضای به اما است؛ مستحببخودی خود  اگرچه ازدواج :6 نکته

 مبتال فحشا گناه به مجردی، اثر در که فردی )ازدواج وجوب نظیر ثانوی احکام

بواسطه آن دینش را از  که ملحد مرد یک با زنی ازدواج )همانند حرمت و شود(می

 شود.می تبدیل نیز فاطمی( سادات بین زوجات جمع )همانند کراهت و (دست دهد

ل حکم پس
ّ
 مقتضای به و است استحباب کوچک دایره از ترگسترده بسیار ازدواج معل

 گردد.می مشمول را چهارگانه احکام تمامی شرایط

                                                   

 .089ص-همان (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 ِاعمال سبب تواندمی که ستا ایمسئله زمان امام غیبت مسئله .4 نکته

 امام خاص ظهور سبب زنی با زندگی و ازدواج که بابت آن از یعنی شود؛ معلل حکم

 در آنحضرت زدواجا رّد  در ایقرینه بعنوان تواندمی پس گردد؛می بانو آن بر زمان

 باشد. تامه غیبت عصر

 در بخواهد فردی هر نیست؛ زمانی ظرف به مشروط ازدواج، استحباِب  :7 نکته

 است. جامه عمل پوشانده مستحبه سنت بدین نماید، ازدواج خود زندگی از زمانی هر

 که بدین معنا نیست غیبت، عصر در زمان امام ازدواج عدم ادعای رو این از

 در آنحضرت برای را ازدواج این توانمی چراکه کرد؛ نخواهد ازدواج گزهر  آنحضرت

 )با ازدواج استحباب پس گردید. متصور مهدوی عدل دولت برپایی از پس و ظهور زمان

 !نیست غیبت عصر در زمان امام بایستگی ازدواج بمعنی گفتیم( هرچه در مماشات

  پژوهشنتیجه 

 به یبصر احمد اتصال یادعا اثبات در هفرق نیا سرکردگان که دلیلی یتمام

 به محکوم همگی کهرا بررسی نمودیم و دیدیم  اندداشته عرضه زمان امام نسب

 نیز غیبت عصر در زمان امام برای ذریه اثبات از حتی اخبار این بلکه بودند؛ بطالن

 .بودند عاجز

 است؛ ناقص و میتی ییادعا ،زمان امام از یبصر احمد یفرزند یادعا هذایعل

 هرچه و ندارد وجود از حضرت حجت او یفرزند اثبات بر مبنی آورقطع لیدل چیه

 عنوانه ب و نموده استفاده آن از که یتیروا تنها است؛ الیخ و پندار و گمان هست،

 یتیروا اند،داشته عرضه زمان امام از یبصر احمد یفرزند اثبات لیدل نیتریاصل

 و اندنهاده شنام تیوص ثیحد که است بهیالغ کتاب در الصدور یظن و السند فیضع

 پرداخت. میخواه تیروا نیبد مفصل بطور بحث ادامه در اللهشاء ان



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نکته 
افراد فراوانی درصدد  که شودمی دیده آن هایشخصیت و تاریخ در پژوهش با

سیم اند؛ که به چند دسته کلی تقبودهدست و پا کردن نژادی غیر از نژاد واقعی خود 

 :شودمی

 شرعی غیر موالید 

 این بر سعی ،گرفتمی شان شهرتادگیز حرام و بوده غیرشرعی اولد که آنانی

 سازند. رها ناچار عارِ  از را خود و نموده پا و دست دروغین نسبی خود برای که داشتند

 آمد. خبرش که ابیه بن زیاد همانند

 َپست خاندان در موالید و نواصب 

 که شدمی سبب این و بودند دوره ب ولدت طیب از علوی عصر در ناصبیاناغلب 

 بود؛ مرادی ملجم ابن ایشان جمله از کنند. پدیدار هست، آنچه از غیر نسبی خود برای

 کند: نقل راوندی مرحوم که همانطور

ِنسبه،ِوِسمهاِعنِفسألهِهیإلِملجمِابنِفجاءِیعلِیعلِلیالخِعرض
ِكذبت.ِقال:ِ،هیأبِریغِإلىِفانتهى

 از امام آمد، ملجم ابن که نمودیم یمعرف امام بر را خود لشکر
 نمود؛ منتسب پدرش از ریغ یمرد به را خود او پس د؛یپرس نسبش و اسم
 1!ییگویم دروغ فرمود: امام

 زنا رخداد صرف به ،ابوسفیان از او نسب قطعیت عدم علیرغم معاویه همچنین

 را نسبش تا شد چسبیده ابوسفیان به دیگر، ردم چند و ابوسفیان با عتبه بنت هند بین

                                                   

 .017ص-96ج-بحار األنوار (1)
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 همانطور کند. معرفی هاشم( بنی اعلی )جد عبدمناف آل خاندان از را خود و محترم

 نویسد:می باره این در الکلبی هشام قدیر، شناس نسب که

ِابنِلمسافرِوِ،یالمخزومِرةیالمغِبنِدیالولِبنِلعمارةِ:ألربعةِةیمعاِوِكان
ِ.سماهِآخرِلرجلِوِ،انیسفِیألبِوِعمرو،

 عمرو؛ بن مسافر از مخزومی؛ ولید بن عماره از است: نفر چهار از معاویه
 1برد.می را اسمش که دیگری مرد از و ابوسفیان از

میه؛ همانند نیز
 
  که امیه بنی اعلی جد و رئیس ا

ً
 نام و نشانبی برده یک اساسا

و در  درآید نامی عرب انساب هزمر  در اینکه برای قریشیان، بردگی مدتی از پس و بود

 نسب به را خود عبدالشمس، رضایت با ،شوددارایی و تبار و اعتبارشان شریک 

 آل بعدها و چسباند هاشم( بنی اعلی جد هاشم برادر و عبدمناف )نوه عبدالشمس

 به که مشهوری نامه در علی امام پس آمدند. حسابه ب مناف عبد آل از نیز امیه

 د:کنمی بدین واقعه اشاره نویسدمی معاویه

ِاْلُمه اِجرُِِلِ ِو-ِط اِلبٍِِیك أ بِِِانِ یأ بُوُسفِِْل ِِوِاْلُمطَِّلبِِِك ع ْبدِِِح ْربَِِل
ِ.قِِیك اللَّصِِِحُِیالصَّرِِِلِ ِوِقِِیك الطَّلِِ
 برابر ابوسفیان نه و استعبدالمطلب )ره(  همانند ابوسفیان( )جد حرب نه

 شده رها اسیرِ که آنی با ()علی کرده هجرت که آنی نه ؛)ره( ابوطالب با
 را خودش که آنی با دارد صریح نسب که آنی نه و است برابر )معاویه( است

 2.!، یکیستاست چسبانده

                                                   

 .؛ نیز ر.ک: ربیع األبرار زمخشری.688ص-ادریس الحسینی المغربی -الخالفة المغتصبه (1)

ه ذاِش هادةِم نِن کنالم منی نویسند: ؛ شیخ ابن صالح البحراننی در شنرح این67نامه  -نهج البالغه (2)
علىِبنیِأمیةِأنه مِلص ایق،ِوِلیس واِبص حیحِالنس بِإل ىِعب دِمن اف،ِوِل مِیس تطعِمعاوی ةِِأمیرالمؤمنینِعلی
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 یشرع نهیب چیه بدون و دروغه ب که ادیز بن الله دیعب پدر هیاب بن ادیز همچنین

 او نمود ادعا است، شده سترهمب زنا یبرا او مادر با زین انیابوسف یروز که گمان نیبد و

 در که همانطور رد.!یگیم نام انیسفیاب بن ادیز پس نیز و بوده انیابوسف فرزند

 :است آمده یخیتار کتب ریسا و الغارات

ِتر ِماِواهللِقالِانیسفِیأبِبنِادیِزِقالواِالجلبةِهذهِماِالعربانِأبوِقال
ِجاءِنیأِفمنِمحمدِوِلةحنظِوِعنبسةِوِعتبةِوِةیمعاِوِوِدیِزِیإلِانیسفِأبو
ِ؟ادیِز

 بن ادیز گفتند: ست؟یک آن از هافتاد راه که یادسته نیا گفت: ابوالعربان
 و عنبسه و عتبه و هیمعاو و دیزی جز یفرزند انیابوسف واهلل گفت: ان!یسفابو

 1آمد؟! کجا از ادیز نداشت؛ محمد و حنظله

 د:یگو یمقدس مطهر چنانچه بود؛ معاویه بدعت، این مخترع

ِ.أخاِادایِزِفاّدعىِهیأبِریغِإلىِادعىِمنِأولِةیمعاِوِأنِقالوا
 را ادیز و نموده ادعا پدرش ریغ به که بود یکس نیاول هیمعاو که اندگفته

 2دانست. خود برادر

 امامت و نبوت دروغین مدعیان 

 و داشته ابراز را خویش اصلی نسب از غیر نسبی که افرادی تریننامی جمله از

 مهدویت و امامت و نبوت دروغین مدعیان ،بپیوندانند بزرگ تبار به را خود دارند سعی

                                                                                                                             

ای دارند و براستتی است بر اینکه بنی امیه همگی نسب چسبیده منین علیؤاین گواهی امیرالمإنك ارِذل ك.ِ

 .(682ص-)الزام النواصب توانست آن را انکار کند.میاز نسل عبدمناف نیستند و معاویه نیز ن

 .180ص-0ج-الغارات (1)

 .0ص-6ج-خیالبدء و التار (2)
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 فاطمه خاندان به انتساب مدعی که است قادیانی احمد غالم بعنوان مثال هستند؛

 نویسد:می مدعی این !است دیده خواب که دلیل بدین هم آن است،

ِتحننِبنظراتِنظرتِوِفخذهاِعلیِرأسیِوضعتِالزهراءِأنِرأیت
ِ.بالحسینِنسبةِلیِأنِینفسِفیِففهمتِوجهها.ِفیِاعرفِکنت

 من بر نگاهی آن با و گذاشته خود پای رویه ب را سرم زهراء که دیدم
 خود درون در پس فهمیدم؛می آن در را محبت و عالقه که نگریست
 1!هست نسبتی حسین و من بین قطعاً که فهمیدم

 گردید؛ قحطانی سید به ملّقبها بعد که بود المنشداوی حیدر بعنوان مثال نیز

 
ً
انش که «خراسانیت» موهوم مدعی همچنین اخیرا

ّ
 اداره شّیاد ایعده توسط دک

لقب  از مراد که است نموده وجود اعالن «خراسانی هاشمی منصور» نام با شودمی

 و الله بهاء نوری حسینعلی همانند نیز و هاشم؛ بنی نسب به انتسابش یعنی «هاشمی»

همچنین همانند  !نداگروانده نبی ابراهیم و یزدگرد به را نسبشان که عبدالبهاء ندشفرز 

 است. منینؤهرغوی مدعی مهدویت که مدعی شد از نسل امیرالمابن تومرت 

 که است بصری اسماعیل احمد مهدویت، و نبوت دروغین مدعیان این جمله از

 .است نموده ادعا دروغینی بنس خود برای و شده رویگردان 2خویش حقیقی اجداد از

                                                   

 .627ص-التبلیغ (1)

 أحمد بن إسماعیل بن صالح بن حسین بن سلمان بن داوود بن همبوش. (2)

، وی «بینتبا»و « سنفارت»در بدو شروع ادعای احمد بصری مبننی بنر  *همانطور که پیشتر اشاره شد،

« شنیخ احمند السنلمی» ننام نمنود؛ بطنوری کنه او را بناخود نیز ادعای سیادت و ذرینت و بننّوت نمنی

الش ی.ِاحم دِب نِاس ماعیلِالس لمیِرس ولِ»همنین ننام یعننی ه های این فرقه بنشناختند و حتی بیانیهمی
المنشنداوی کنه گشنت؛ بعننوان مثنال شنیخ حیندر منتشر می« مّکنِاهللِلهِفیِاألرضِالمامِالمهدی
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در مقنالت خنود نسنبت بنه حقانینت احمند تنرین یناور احمند بصنری در ادعنایش بنود، اولین و اصلی

 نوشت:می

مّك نِاهللِل هِف یِاألرضِرس ولهِالش ی.ِاحم دِوالش اهدِل هِالش ی.ِِبفضلِاهللِت مِال بالغِبإرس الِالم امِالمه دی
و  ، از جانتب آنحضترت ابتالغ گردیتددیرسول امام مه« شیخ احمد»به فضل خدا، حکم فرستادگی .ِحی در

 شیخ حیدر بر این امر شاهد است.
 نویسد:ای دیگر میو در مقاله 

دالیل من )شیخ حیدر( مبنی بتر اینکته .أدلتیِعلىِانِالشی.ِاحمدِمرسلِمنِالمامِمّكنِاهللِلهِفیِاألرض

بیانینه در حقانینت احمند ) فرستتاده شتده استت. از جانب امام مکّتن اهلل لته فتی األرض« شیخ احمد»

 .(6909جمادی الثانی سال  6اسماعیل در 

نمود، بلکنه حتنی مندعی سنیادت پس احمد اسماعیل در بدو امر نه تنها ادعای امامت و مهدویت نمی

گشنت؛ منتشنر منی« یالشنیخ احمند بنن اسنماعیل السنلم»اش با لقب گشت و مقالت فرقههم نمی

شیخ حیدر المنشداوی از شنیخ احمند بنن اسنماعیل جندا  ،سالجالب اینجاست که پس از حدودا دو 

کنه احمند بنن اسنماعیل  مطلنع شنددر همنان اینام  ولنیای دیگر تأسیس نمنود؛ شد و برای خود فرقه

رو در  اسنت؛ از اینن نامینده «!سید احمد»نموده و خود را  امام زمان نسلادعای سیادت و انتساب به 

 اش نوشت:رقیب کنونی و دیرینای خطاب به رفیق طی مقاله

هرکستی أنتِلقبكِالصحیحِكماِیعرفِذلكِكلِمنِاطلعِعلیكِوعلىِأحوالكِهوِاحم دِإس ماعیلِالس لمی.!

)یعننی  داند که لقب صحیح تو احمد استماعیل الستلمی استت.شناسد و از احوالت باخبر است میکه تو را می

ای در اثبننات یمانیننت حینندر لننه)مج رسنند.!(. مجلننه القننائمنسننب احمنند بننه عشننیره آلبوسننیلم مننی

 ()همگی به نقل از مقاله هویة المدعي سایت مرکز دراسات امام مهدی .66شماره  -المنشداوی(

اش را بننا نهناد و وی فرقنه ،و این حیدر المنشنداوی کسنی اسنت کنه احمند اسنماعیل بنا مشنارکت او

 پنس ؛بنود «هد علنی رسنول اإلمنامالشا»احمد اسماعیل و در مقام  ه باترین و اولین بیعت کننداصلی

اولنین کسنی بنود کنه ماهینت و حقیقنت احمنند  ی احمداسنماعیل،شنیخ حیندر همنان موسسنه فرقنه

؛ «احمند اسنماعیل، ینک مندعی دروغنین اسنت»ه و بر همگان اعالن نمود کنه کرد هویدااسماعیل را 

را گرفنت، در حنق ناظم العقیلی که پس از خروج شیخ حیندر از فرقنه احمند اسنماعیل، جنای او شیخ 

 حیدر المنشداوی گوید:

أیه  اِالن  اسِإنِالش  ی.ِحی  درِالمش  تتِال  ذیِیش  یرِإل  ىِنفس  هِف  یِجریدت  هِالق  ائمِبأن  هِالیم  انیِالحس  نی،ِوِیلق  بِ
ِ.كانِأولِمبایعِللسیدِأحمدِالحسنِعندماِأعلنِعنِنفسهِرسولِلإلمامِالمهدیِنفسهِبالقحطانی
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معرفتی کترده و « یمتانی از نستل حستن»انتشارات القائم خودش را که در  پریشانای مردم! همانا شیخ حیدر 
ادعتا  ستیدقرار داده است، اولین کسی بود که با سید احمد الحسن بیعت نمود، زمانی که « القحطانی»لقبش را 

 (. 7ص-ناظم العقیلی -)سامری عصر الظهور است. رسول امام مهدی کرد

 احمد اسماعیل در بدو 
ً
نیاز به وجود عناصری نظیر حیدر المنشنداوی و امثنال او ادعایش  شروعاساسا

تنوان سنوء  دوران بیشتری در حنوزه بنوده و بنرخالف احمند، باسنواد بودنند و داشت؛ چراکه این افراد

کننار همندیگر  توانستند دراستفاده قوی از روایات را داشته و بعلت وجود غرض و نیت فاسِد واحد، می

 امنوال فراواننی از جاننب دشنمنان شنیعه هماننند یک فرقه بسیار قوی و ماندگا
ً
ر پدیند آورنند کنه قطعنا

ها و وهابیت و ایضا فریبخوردگانی از بطنن شنیعه در قالنب خمنس و زکنات جنذب خواهند صهیونیست

احمد اسماعیل حتی به برخی از مدعیان دروغین دیگنر، تقاضنانامه شیخ بینیم که رو می نمود. از این

کنه « محمود الصنرخی»ای به دیگر همکاری کنند؛ همانطور که وی در طی نامههم بیعت فرستاده تا با

« قیام سید حسننی از عنراق»مدعی دروغین مرجعیت و سیادت بوده و من باب وجود اخباری مبنی بر 

 نویسد:لقب داده است، می« السید الحسنی»خود را 

إل   ىِِق  زوین،ِوِنِب  ینِجب  الِال  دیلمِوإل   ىِالس  یدِالحس  نیِالص  بیحِالوج  هِم   ِوِ،إل  ىِالس  یدِمحم  ودِالحس  نی
ِإل  ىِالس ادةِالتس  عةِعش رِالمتص  لینِبالم امِالمه  دیِوِالس ادةِالس  تةِالك رامِالمق  ربینِم نِالم  امِالمه دی

خطتاب بتته مبایعت هِبش كلِعلن ی.ِوِالمتث الِلوص یِالم امِالمه دیِالع النِعنه اِوِعل یکمِاظه ارِالطاع ةِو

های دیلمان و قزوین و خطاب به شش ستیدِ ی زیباچهره از بین کوهو به سید حسن«! سید محمود الحسنی»

 ای که متصل بته امتام مهتدیگانههستند و خطاب به سادات شانزده کریم که از نزدیکان به امام مهدی
تبعیت نموده و اظهار و اعالن اطاعت و بیعت نمایید آن هتم بته  هستند؛ بر شماست که از وصی امام مهدی

 (.88ص-سامری عصر الظهور) شکل علنی.

، وی را از دروغگنوشود که احمد بصری من باب ایجاد رغبت و تمایل در محمنود صنرخی پس دیده می

پننس گفتننار اهننل بیننت خوانننده و اسننم او را همانننند اسننامی امامننان معصننومین بننا  حسنننی سننادات

نمنود  اعنالن امه،پس از دریافنت اینن تقاضنانکند.! لکن همین محمود صرخی ذکر می« السالمعلیه»

است و حاضر است بنا او بطنور علننی در « احمد اسماعیل یک کذاب دغلکار و مدعی جاهل مقامات»

ننامش حضور مردم مناظره یا مباهله نماید.! یعنی کسی که احمد اسماعیل وی را از سادات خوانده و 

! عجینب کنه لکنار فتنوی دادی دغو کنافر دروغگنویی فروماینهآورد، احمد را می« السالمعلیه» ذکر را با

 نویسد:می آبروریزیناظم العقیلی در سرپوش نهادن بر این 
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ف   ذلكِإنِمعن   ىِالس   المِه   وِاألم   انِِ«الس   المعلیه»وِام   اِق   ولِالس   یدِأحم   دِالحس   نِللس   یدِمحم   ودِالحس   نیِ
اما اینکته ستید احمتد الحستن بته ستید محمتود فأعطىِالسیدِأحمدِالحسنِاألم انِللس یدِمحم ودِالحس نی.

گفته است، پس اینجا سالم یعنی امان.! پتس ستید احمتد الحستن بته ستید محمتود « السالمعلیه»لحسنی، ا

 .(98ص-)سامری عصر الظهورالحسنی امان داده است. 

حال آنکه این سخن در غایت خنکی و وهن و کذب است؛ احمد بصری در نوشته فوق محمود صنرخی 

رسند را از اولیناء خداونند و از منرتبطین بنا یست نفر منیبه بیش از ب شمارشانکذاب و سایر افرادی که 

و از مقربین به امنام  برد و همه ایشان را از سادات اهل بیتامام زمان و متصلین به آنحضرت نام می

کند؛ حال آنکه همه این بیست و چنند نفنر، بالاسنتثناء احمند اسنماعیل را کنذاب عنوان می زمان

د.!! یعنی بیش از بیست نفر از افرادی که احمند اسنماعیل آننان را از دهندجال دغلکار کافر حکم می

هنا طلنب دانسنته و از آن و از یاران مقّرب امنام زمنان ناحیه مقدسهو متصل به  سادات اهل بیت

و غینر منتسنب بنه آنحضنرت معرفنی  کند، همگنی بنه اتفناق احمند را دشنمن امنام زمنانبیعت می

 نویسد:باره می هایش در ایندر قسمتی از نوشته منشداوی نمایند.! همانطور که حیدرمی

وجعلتهمِم نِخاص تهِوالمق ربینِإلی هِِإنكِوثقتِهؤلءِاألشخامِومدحتهمِوأقررتِباتصالهمِبالمامِالمهدی
ِكماِذكرتِسبعةِوعشرینِشخصاِمتصالِبالمامِالمهدی وه ؤلءِالس بعةِوالعش رینِل مِیجیب  ِأح دِِوعددهم

كِعل ىِرؤوسِاألش هادِول مِیظه رِالطاع ةِل كِب لِعل ىِالعك  ِم نِذل كِف إنِأوله مِأفض لهمِمنِمنهمِویعل نِذل 
ق   امِبتك  ذیبكِعل   ىِرؤوسِاألش  هادِوأظه   رِِِ«الس  المعلیه»كم  اِقل  تِالس   یدِمحم  ودِالحس   نیِال  ذیِقل   تِعن  هِ

قترار و ثنتاء نمتودی و ا ستتودیهتا را تو بر این افراد )محمود صرخی و ...( اعتماد کترده و آنك ذبكِودجل ك.

 شمارشتاندر ارتباط بتوده و از یتاران ختاص و مقترّب آنحضترت هستتند و  ها با امام مهدینمودی که آن
 22متصل بودند؛ حال آنکه هتیچ کتدام از ایتن  نفر بود که همگی آنان به امام مهدی 22همانطور که گفتی 

اطاعتت ننمودنتد؛ بلکته عکتس آن رخ نفر تو را اجابت ننمودند و این در بین همگان شایع شد و هیچکدام از تو 
اش کته دربتاره« السید محمود الحسنی»داد؛ پس همانا اولین ایشان که برترین ایشان است همانطور که گفتی 

 ات را آشتکار نمتود.!شروع به تکذیب تو در بتین همگتان کترده و کتذب و دغلکتاری« السالمعلیه»گویی: می
 .(66شماره-)مجله القائم

اش سبب بی آبرویی بزرگنی بنرای و شکست راهبردی احمد اسماعیل در تبلیغ فرقه روشناین خسران 

جهت روپوشنانی اینن شکسنت بنزرگ، چنندین و چنند کتناب در رد  اشیاران ویژهاو گشت؛ بطوری که 

محمود الصرخی نوشتند تا از این طریق از شدت فشار وارده بر این فرقنه جلنوگیری شنود؛ پنس کتبنی 

عل  یِالس   یدِمحم   ودِالحس  نیِالم   امِرس   ولِلمك  ذبِالفح   ام: »هماننننند ؛ «الص   رخیِف   یِوادِس   حیق»؛ «رداِ 

از طننرف « الص  رخیِف یِالمی زان»؛ «الص رخیِوِعق  دةِالتن اقضِوِالجن ون»؛ «ال بالغِالمب ینِوِجه  لِالص رخی»
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 را خود و آفریده تحول و تغییر نسبشان در که دروغین مدعیان این همهبنابراین 

 صادق امام که همانطور هستند؛ ملعون و کافر کنند،می منتسب پدرشان از غیر به

 فرمود:

ِإِل ىِادَّع ىِم نِِِوِلَّع زَّوجِ ِاللَّهِأ نْ ز لِ ِِبم اِك اِفرَِِف  ُهوِ ِهیأ بِِِرِِیغِ ِإِل ىِادَّع ىِم نِِ
ِ.اللَّهِل ْعن ةُِِهیف  ع لِ ِهیم و الِِِرِِیغِ 

 نازل خداوند آنچه به او پس نماید، منتسب پدرش از غیر به را خود هرکه
 نماید، ادعا سرپرستانش از غیره ب را خود هرکه و است؛ کافر است نموده
 1باد. او بر خداوند لعنت پس

 رمود:ف خاتم پیغمبر که همانطور نیز

                                                                                                                             

اتباع احمد اسماعیل در تکذیب محمود صرخی نوشنته شند؛ البتنه فرقنه محمنود صنرخی نینز سناکت 

الم دعیِالک ذابِوِظالمی هِ: »هماننندراواننی در رد احمند اسنماعیل نوشنتند؛ کتبنی ننشستند و کتب ف
و « ال ردِالمت ینِعل یِم دعیِال بالغِالمب ین»؛ «ب ینِجّه الِع المَِ»؛ «السیفِالقاطعِعلیِابنِالگ اطع»؛ «الخطاب

فنراوان  گروههنایمحمود صرخی بارها و بارهنا بطنور علننی و در حضنور  زان پسدیگر.  گوناگونکتب 

مباهلنه و منناظره نگردیند، اقامنه احمند حاضنر بنه  لیالن مباهله و مناظره با احمد اسماعیل نمود واع

مراه فرزندان خود در مقابل مراکز نشر دعوت احمد اسنماعیل در نجنف و بصنره ه به صرخی نیز پیروان

کنه بنا  خواستند جهت مباهله علننی حاضنر گردننداحمد اسماعیل می پیروانو غیره تجمع نموده و از 

هنای هنایی کنه از اینن مناجرا را گرفتنه بودنند در شنبکهشد. یاران صرخی فنیلماباورزی آنان همراه می

 ؛ ن.ک:کرده انداینترنتی منتشر 
http://www.youtube.com/watch?v=6bpTWpbvXSc 

http://www.youtube.com/watch?v=8kXSW6Z1rgE 
http://www.youtube.com/watch?v=sbAwrU-zVQk 

http://www.youtube.com/watch?v=ex1fBjPr4-c 

http://www.youtube.com/watch?v=nvvVR0WbiEE 

http://www.youtube.com/watch?v=5MKydduA0mE 
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http://www.youtube.com/watch?v=6bpTWpbvXSc
http://www.youtube.com/watch?v=8kXSW6Z1rgE
http://www.youtube.com/watch?v=sbAwrU-zVQk
http://www.youtube.com/watch?v=ex1fBjPr4-c
http://www.youtube.com/watch?v=nvvVR0WbiEE
http://www.youtube.com/watch?v=5MKydduA0mE
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ِعلىِیلعنتِوِنیالمرسلِائهیأنبِوِنیالمقربِمالئكتهِلعنةِوِاهللِلعنةِإنِأل
ِ.هیموالِریغِإلىِادعىِأوِه،یأبِریغِإلىِانتمىِمن

 نفرین و اشفرستاده پیممبران و نزدیکش فرشتگان نفرین و خدا نفرین
 از غیره ب را خود یا براند پدرش از غیر نسبی به را خود که کسی هر بر من

 1بچسباند. سرپرستانش،

 ولو شخصی اگر آیا که است باقی سوال این هم باز مطالب، این همه وجود با

 
ً
 آوریحجیت دلیل بدون و باشد مرضیه زهرای و منینؤامیرالم فرزند حقیقتا

 امامان فرزندان از که دلیل این به را او توانمی ،نماید مهدویت و امامت ادعای

 نمود؟! تأیید را وی ادعاهای و تصدیقت خدا بعنوان حج است، ممعصو

 
ً
 ذریت و وراثت شیعه، نظر در مهدویت و امامت احراز و اثبات شرِط  خیر؛ قطعا

 بر پسر بمیرد، پدر اگر که است متداول قیصران و پادشاهان بین در که )بطوری نیست

 با و شودمی تعیین خداوند حجت یا الهی نص با فقط ،امام بلکه بنشیند(؛ تخت

 ،بیت اهل نوادگان و سادات از ولو فردی اگر پس کند؛می هویدا خود از که خصالی

 داشته ادعایش اثبات در آوریحجیت دلیل آنکه بی بنماید، مهدویت یا امامت ادعای

  کند: روایت کلینی شیخ است. کافر و گمراهگر و گمراه مدعی او پس باشد،

ِْومِ یِوِ »ِفدا ِجعلتِعبداللَّهِیألبِقلتِقال:ِالمختارِبنِنیالحسِعن
ِبإمامِ یلِوِإمامِأنهِزعمِمنِكلِ:قالِ«اللَّهِِِع ل ىِك ذ بُواِنِ یالَّذِِِت  ر ىِام ةِِیاْلقِِ
ِ.ایعلِوِایفاطمِكانِإنِوِقالِایعلِوِایفاطمِكانِإنِوِقلت

 معنای بفدایت جانم گفتم: صادق امام به گوید:می مختار بن حسین
 خواهی را اندبسته دروغ خداوند به که کسانی قیامت روز و» چیست: آیه این
 که حالی در بکند امامت ادعای که کسی هر یعنی فرمود: امام پس «دید
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 پس باشد؟ هم علی و زهراء فرزند اگر حتی گفتم: پس نیست.! امام
 1«باشد. علی و ءزهرا فرزند اگر حتی فرمود:

 رسدمی بیت اهل به ستیراه ش بنسب که کسی حتی روایت این به توجه با

 و است آتش اهل از و دروغگو کند، یمانیت و مهدویت و امامت ادعایبه دروغ  اگر نیز

 کند.نمی وی حال به توفیری وحی هخان به پیوند

  یشرع نصوص به بصری داحم استدالل :دوم ادعای ✱
با دستاویز قرار دادن برخی  مهدویت دروغین مدعیان سایر همانند بصری احمد

 دو بر که داردمی ابراز خویش یهاادعا راستی برهاِن  بعنوان هایی رامتون دینی، گفته

 است: دسته

 خواب و استخاره اول: دسته 

 و استخاره بنابراین ندارد؛ حجیتی هیچ شیعه مذهب نزد دلیلی از این دست

 یو ادعاهای تکذیب یا تصدیق در حجیتی تکذیب، چه و نماید تأیید را احمد چه خواب

 مطرح دلیلی استخاره و رؤیا حجیت اثبات جهت همبوشی احمد پیروان ندارد.

 شد. خواهد نقد و عرض که اندنموده

 احادیث و اخبار دوم: دسته 

آن احادیث  «اصل صدور» جهت از هم بایستی دلیل و شبهات از دسته این پس

 بر «قیمصدا» جهت از این احادیث هم و اطمینان حاصل شده از سوی معصومین

 ازاینصورت  غیر در و ،کند مطابقت دارند، که ادعایی هر بر یا بصری اسماعیل احمد

 است. خارج حجیت
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 خواب و استخاره حجیت 
 استخاره .1

احمد اسماعیل، استدلل به استخاره  ترین دلیل عوام پسند فرقهاز جمله اصلی

، میانبری بنام استخاره آورمالل متون عربی و دلیلیبه  نپرداخت بدوناست؛ بطوریکه 

 دهند و طرف مقابل را به پذیرش طرفین به حکم استخاره فرارا پیشنهاد می

کنند و اگر در نظر آنان خیر و صالح آمده بود، آن را ای میزان پس استخاره .خوانندمی

حقانیت احمد یقین  به احمد تلقی کرده و بواسطه آن برالهام خداوند برای ایمان 

 کنند.می

و اگر پرسش شود که آیا در دین مبین اسالم و مذهب مقدس تشیع، استخاره 

معرفی شده است؟! در  و یمانی و مهدی بعنوان حجت شرعی برای شناخت امام

 1 .!انداستخاره را حجتی شرعی قرارداده اهل بیت زیرا بله! :گویندمی پاسخ

  

                                                   

 نویسد:این فرقه می اساتیدیکی از  (1)

ه ذاِش  یءِم  نِاألدل  ةِعل ىِحجی  ةِالس  تخارة،ِوِال  ذینِق الواِبع  دمِالحجی  ةِلِدلی  لِله مِفكی  فِی  ردِال  دلیلِب  الالِ
دالیلتی السیدِأحمدِالحسنِالكثیرِمنِالمؤمنینِوِالمؤمن ات.ِالمهدیدلیل.ِوِقدِآمنِبدعوةِرسولِالمامِ

موجودند که اثبات کننده حجیت استخاره است و آنانی که مدعی عدم حجیتت استتخاره هستتند، هتیچ دلیلتی 
من بتا استتخاره بتر ؤدهند؟ و بسیاری از مردان و زنان مدلیلی پاسخ میندارند. پس چطور است که دلیل را با بی

 -ینق النی الندعوه الیمانینه)الطر انتد.یعنی سید احمتد الحستن ایمتان آورده امام مهدی فرستادهوت دع

 (.67ص-رغیفابو

 اند، آمده است:نوشتهشیعه ای که گروهک انصارالمهدی خطاب به علماء نیز در نامه

مؤی دةِلص  دقِالس  یدِِعش راتِالم  ؤمنینِاس تخارواِاهللِتع  الىِعل  ىِه ذهِالقض  یةِب  القرآنِالك ریمِوِخرج  تِالخی  رة
ستید  راستتیانتد کته خیتر آمتده و ها مومن در رابطه با ایتن امتر بتر قترآن استتخاره نمودهدهأحم دِالحس ن.

 احمدالحسن را تأیید نموده است.!
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 رؤیا و خواب .6

عیل برای جذب مردم بدین فرقه، رویا و دیگر میانبر کارآزموده فرقه احمد اسما

ی سید احمد تو را قانع نکرد، از اهل اگر ادله»کنند: خواب است؛ بطوریکه ادعا می

 دعایرد و و زان پس سلوکی را بعنوان ِو « بیت مدد بخواه تا در خواب تو را یاری کنند

 ردآن ِو  اندنخوی دهند تا بواسطهرویت معصوم در خواب به افراد شبهه زده شده، می

در خواب آنان آمده و بر راستین بودن دعوت احمد،  ، معصومیا ممارست بر ذکری

ناحمد اسماعیل ادعاهای دهد. بلکه  گواهی آغاز شده است. بطوریکه با خواب  از ب 

 برگزید. نمایندگی خودو  پیامبریاحمد را در خواب به  ،آنحضرت، شبر ادعایبنا

ت می یک رویا ادعای امایک مدعی صرفا بواسطه و اگر بپرسیم مگر ممکن است

و نیابت و... کند و ادعاهای خود را فراتر برد؟ و مگر ممکن است یک شیعه با وجود 

ی عقلی ها قاعدهو ده آیات فراوان قرآن و هزاران احادیث از محمد و آل محمد

هدویت را صرفا آور، همه را پس زده و مدعی امامت و نیابت و خالفت و عصمت و مالزام

 بواسطه یک خواب بشناسد و بر راستین بودنش حکم دهد؟ 

 در حجیتشان برای دلیلی را اخبار آن و آورده را یآیات و روایات صورت این در

 1کنند.!می تلقی معصوم امام شناخت و تعیین

  

                                                   

، بنرای حفنظ اینن وابسنته بنه خنواب و رؤیاسنت بناور اغلنب پیروانشناناین جماعت از آنجایی کنه  (1)

حطناب  -انند. منن جملنه: الرؤینا حجنةهنای متعنددی نوشنتهکتنابدر اثبات حجیت رؤینا طرفداران، 

ضیاء الزیدی؛ فصل الخطاب فی حجیة -)الرؤیا حجة( 8ابومنتظر الصافی؛ البالغ المبین ح -کربالئی

-ضیاء الزیدی؛ اإلفحام فی رؤیا أم اإلمام -احمد حطاب؛ الرؤیا فی مفهوم آل البیت-رؤیا اولی األلباب

 عالء األسدی.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 دالیل شرعی بین در «استخاره» جایگاه  

 شرعی دعقای و احکام تشریع در استخاره حجیت بررسی 

بصورت کلی و  شرعی باورها و اعمال اثبات برایبنابر نگرش مذهب شیعه، 

 دارد: وجود مصدر دو ،جزئی

 .(اجماع و یعقل یمنطق قواعد و )عقل دلیل شرعی غیرلفظی .الف

  ن(.یمعصوم سنت و قرآن شامل ؛)نص دلیل شرعی لفظی .ب

 معاد باور و الوجودجبوا یگانگی و الوجودواجب اثبات همانند باورهای کلی پس

 اثبات یعقل قواعد و عقل با نظایرش و عقلی قبح و حسن ،نبوت باور و لطف قاعده و

 این که دارد اجماع نظیر دلیلی امثاله و امامت و عصمت همانند باورهایی و گرددیم

 همانند مواردی نیز و دارد حجیت جهت این از و است معصوم نظر از کاشف اجماع

شمار  و پس از پیامبر امامان یاسام و پیامبران شمار و یاله تصفا و اسما

 نماز و حج همانند شرعی عملی احکام پایه های و بهشت و دوزخ و برزخ تیفیک و آنان

 پس گردد؛یم نییتع نیمعصوم ثیاحاد و قرآن از اعم نص توسط غیره و روزه و

 جزو نه ست.ین منتسب مصدر بال دو از یک چیه به اصطالح در نه و لغت در نه استخاره

عقیدتی و  امور مجموعه در بنابراین .لفظی غیر نه و است لفظیه دلیل شرعی

 رکعات تعداد» گردد یمدع ندارد حق یکس و است اثر یب و لیتعط ینید عملکردی

 قرار شیخو امام را یفالن ای» ؛«آمد خوب که بود یااستخاره لمیدل و دادم رییتغ را نمازم

 حکم یفالن به قضاوت امر در» ای «آمد خوب و کردیم استخاره باره این در چون دادم

 باب از )اعم شرع ابواب همه در استخاره پس «.آمد! نیچن استخاره در زیرا دادم اعدام

 و حج باب رات؛یتعز باب قضاوت؛ و حکمیت باب د؛یتقل و اجتهاد باب عقائد؛ اصول

 در چه استخاره به اکتفا و استناد و است تعطیلمطلقا  و...( دفن و کفن باب عمره؛

 بواسطه که یحکم هر و باطل است نید یفقه و یاعتقاد اتیکل در چه و اتیجزئ



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 استخاره در چون است جسم خداوند دیبگو نکهیا )همانند یاعتقاد امر در استخاره

 نند)هما یفقه ای و آمد( نیچن استخاره در چون است امام یفالن ای آمد نیچن نیا

 حد ای آمد؛ نیچن استخاره در چون ستین روزه مبطل گالب دنینوش دیبگو نکهیا

 اعتناست. رقابلیغ و باطل شود، نییتع گفت( نیچن استخاره چون است اعدام یفالن

 را باور دینی كی و شیخو نیب واسطه که میادهیند امامان رتیس در هرگز رو نیا از

 و پیامبر خدا یشرع قضاوت بر یمبن یحیصح تیروا چیه ای ؛قرار دهند استخاره

 1ست.ین موجود استخاره مبنای بر حکومتشان سال نیچند طول در نیمنؤرالمیام

 و اتیکل» و «فروع و اعمال» و «اصلی و فرعی باورهای» در استخاره به استناد پس

 از حاصل یادهیعق هر و است بدعت و باطل نید «مسلمات و اتیضرور» و «اتیجزئ

 است. مسلمان ایذای و یشرع حرام استخاره حسب یریتعز هر و باطل تخارهاس

  بلکه 
ً
 مجازاتی آن انجام دهنده و نه رهاکننده بر نه که مباح امور یبرخ در صرفا

 ای و یخواستگار ای و معامله یا و مستحبی حج و زیارت و مسافرت همانند ،نیست

 ّسریم ریغ و سخت داد، خواهد رخ آنچه بر ثیاحاد انطباق ای و تعقل راه که آن همانند

 یبرا ،متعال خداوند از خواستن مدد و گرفتن نیک فال و صالح طلب جهت ،باشد

 ینامگذار «استخارة» لفظ با ریخ طلب یعرب زبان در شود؛یم ریخ طلب قلب، تیتقو

 است: آمده زین یعرب معاجم در چنانچه است. شده

ِمصلحته.ِهیفِماِاریاختِإلىِوف قهیِأنِسألهِیاِاهلل:ِإستخارِ
 آنچه اختیار در را او تا خواست او از یعنی نمود: استخاره خداوند از

 گرداند. پیروز ،اوست مصلحت

                                                   

ن احکنام ینیز در تعینش نیب خنوینن دارد که آنان از علنم غین اشعار و اقرار بر ایقیات فریروا یحت (1)

و  دلینل لفظنی و غیرلفظنی شنرعینمودند؛ بلکه تنها مصدرشنان همنان یرها استفاده نمیو غ ییقضا

 باشد.یم شواهد اسالمی



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 اقامه باور الهی یک اثبات یبرا که دلیلی و نیبراه و هاحجت و کجا نیا حال 

 1کجا؟ گرددیم

 او  استخاره که است این بر امامیه شیعه علماء اجماع پس
ً
 مباح امور در تنها ل

 جامع فتوای در که چنان ندارد؛ شرعی امور در بدان استناد حق احدی و دارد کارکرد

 است: آمده شیعه یفقها

 از اعم ،است مباح کارهاى انجام در دیترد و رتیح رفع براى استخاره
 کارهاى در نیبنابرا .آن انجام چگونگى در ای باشد عمل اصل در دیترد نکهیا

                                                   

 نویسد:یکی از سرکردگان این فرقه نوظهور در رّد این سخن می (1)

 األم ور ف ی العقائدی ةِوِإنم ا األم ور ف ی إلیه ا یلج أ ل الس تخارة مؤداه ا:ِإن ش بهة المعان دین بع ض أث ار وِق د
قط عِِِأص حابِالم امینِالك اظمِوِالرض ا م ن وِه و ،الجم ال صفوان أقول:ِإن الجواب وِفی فقط. الفرعیة

انتد: بتدین قترار شتبهه نموده نبعضتی از معانتدا.الس تخارة م نِخ الل الواقفی ة فتن ة ف یِعل ىِإمام ةِالرض ا

گتویم: امتا در جتواب می« شتود.استخاره صرفا در امور فرعی کاربرد دارد و در امور اعتقادی بدان استتناد نمی»

از  ست در ماجرای واقفیته بتر امامتت امتام رضتاا  که از اصحاب امام کاظم و رضا صفوان الجمالهمانا 

 .(067ص-اسماعیل الموسوی-ین فی المهدی و المهدیین)اخبار الطاهر طریق استخاره یقین نمود.

و اعمنال  عقاینددلیلی که این جماعت در اثبات حجیت استخاره در امور شرعی اعم از  مهمترینیعنی 

آن سخن خنواهیم گفنت. البتنه عینار و  پیراموندارند، روایت صفوان بن یحیی است که در ادامه دینی 

را ندانند « صنفوان بنن یحینی»بنا « فوان بنن مهنران الجمنالص»کسی که فرق بین  ارزش استدلل آن

و در دوران حینات  بنود ناگفته هویداست. چه آنکه صفوان الجمال از اصحاب امام صنادق و کناظم 

را  شهادت رسنید و دوران بعند از امنام کناظمه بدلیل تشیعش توسط هارون عباسی ب امام کاظم

بدو منتسب است، صفوان بن یحینی اسنت و  ان امام رضادرک نکرد و آنی که روایت استخاره در دور 

کنه کتنب و جزواتشنان برخاسنته از علنوم سنطحی و  تنه صفوان الجّمال.! لکن این جماعت از آن بابن

 در اثر تکرار و رونوشت بنرداری از جنزوات مشنابه همکیشنان خنود اسنت، 
ً
بدون مطالعه حقیقی و صرفا

شوند و در عین حنال زند، مییک عالم متوسط نیز سر نمیدچار اینچنین خطاهای علمی که از جانب 

 کنند.!خطاب می« نمعاندا»ا بیسواد دانسته و با لفظ شیعه ر  یمراجع و فقها



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 استخاره نیهمچن و ستین الزم استخاره ندارد، وجود رتیح هاآن در که ریخ

 1.باشدنمى عمل ای شخص ندهءیآ از آگاهى براى

 
ً
 نیست؛ واجب آن به عمل نیست، شرعیه ادله جزو استخاره که روی آن از ثانیا

 نگردد. عمل مباح امور این در نیز آن خالف که گرددمی توصیه شأن حفظ بخاطر ولی

 است: آمده شیعه فقهای جامع فتوای در کهچنان

 آن خالف بر است بهتر ولى ندارد وجود استخاره به عمل در شرعى الزام
 2.نشود عمل

 
ً
 یک انجام عدم یا انجام به نسبت فرد که گرددمی توصیه زمانی در استخاره ثالثا

 از که اموری در پس باشد؛ تردید و حیرت در (یا مسافرت معامله )همانند مباح عمل

 جامع فتوای در چنانکه کند.نمی توفیری استخاره داریم، اطمینان آن بودن شر یا خیر

 است: آمده شیعه یفقها

 باشد داشته رتیح و دیترد آن به راجع شخص که مباحى امر هر در

 نظر از و گرفت استخاره توانمى نباشد، میتصم اتخاذ بر قادر که بطورى
 1.ستین واجب استخاره به عمل شرعى

 احمد فرقه شرعی اختراعی حجت بطالن شیعه، فهطای علمای اجماع این با 

ادعاهای احمد نه تنها جزو امور مباح نیست، بلکه متوجه ارکان  است. محرز اسماعیل

طرفی او برخی  دین است؛ همچنان که او مدعی امامت و عصمت و خالفت است؛ و از

 ادعای از احکام شرعی را نسخ کرده و از خودش اح
ً
کام دیگری ساخته است، پس اول

                                                   

 .6200ص -سید محمد حسن بنی هاشمی خمینی -توضیح المسائل مراجع شیعه (1)

 همان. (2)

 همان. (3)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 بنا بر بدعت
ً
های فراوانی که وارد دین نموده و نیز او جزو امور مباح نیست؛ ثانیا

ادعاهای دروغین فراوان، یقین داریم که وی مدعی دروغین امامت است؛ بنابراین نه 

دروغینی  تنها استخاره در حق او اثری ندارد، بلکه حق نداریم در حق اینچنین مدعی

ی بهشتی بودن یزید بن معاویه و شمر استخاره کنیم؛ همچنان که حق نداریم درباره

احمد  همانندحکم افرادی  مقدس الجوشن استخاره کنیم؛ چراکه شرعبن ذی

سرکردگان  و یهمبوش احمد روی ره بهاسماعیل و یزید بن معاویه را معین کرده است. 

 صحت اثبات یبرابه ناچار  ،ر تأییدشان نیستد یلیدل که بابت آن از او یفرقه

 و است خداوند حجت شناخت طرق از یکی استخاره اند:شده یمدع خود ادعاهای

 صاحب و امام و یمانی و یمهد و قائم و معصوم ،لیاسماع احمد بداند خواهدیم هرکه

 کند رهاستخا خداست، یول و ضعفاء یمنج و اءیاول منقذ و اءیانب یناج و هیسماو حهیص

 آورد.! مانیا او هب و کرده باور را همه آمد، خوب اگر و

 بررسی از پیش اما نمود خواهیم بررسی را استخاره حجیت دلیل ما بدین سبب

 م:یکنمی به چند نکته اشاره استخاره، حجیت پیرامون فرقه این دلیل

 اول نکته 

 گردد؛می نمبره «استدلل تورم» مسئله با استخاره، حجیت ادعای بطالن

 گسترش را احتجاج گستره و نموده متورم را جماعت این استدلل اگر که معنی بدین

 پای اگر مثال بعنوان نیست. نزد این فرقه پذیرفته که رسیممی نتایجی به بخشیم،

 اینهای دارایی و اموال در که بطوری شود؛ باز جماعت این دارایی و اموال به استخاره

 مقدس شرع حکم بعنوان را آن آمد، خوب استخاره اگر که ددگر  استخاره جماعت

 در استخاره بجای همچنین کنند.! هبه احمد مخالفان به را داریی آن تمامی و دانسته

 این اگر که کنند استخاره او دغل و کذب اثبات در همبوشی، احمد دعوت صدق

 فرقه این مرداِن  یا و دهند.! حکم ناپاک یکافر و بصره دجال را او آمد خوب استخارات

 شرعی حکمه ب را خود زنان آمد، خوب شاناستخاره اگر که کنند استخاره همگی

 فرقه این پیرو زناِن  و آورند! در همبوشی احمد دشمنان نکاح به و داده طالق استخاره



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 اینها پس گیرند.! طالق شوهرانشان از بود، خوب پاسخش اگر که بنمایند استخاره نیز

 این در هرگز استخاره چراکه است؛ دیگری تفکر هر و فرقه این نزد مطلوبنا مواردی

نت، و قرآن همانند حقیقی شرعی ادله همانند که نیست مقام  و اعمال مجموع بر س 

 باشد. چیره بشر شرعی عقائد

 تکتک در اینصورت، در دارد، حجیت استخاره اگر :گوییممی ضمن در

 یمانیتش، حق در ایاستخاره اگر کهبطوری دد.!گر  استخاره همبوشی احمد ادعاهای

 بود، بد استخاره پاسخ ،مهدویتش حول استخاره در اگر و بدانند یمانی را او آمد خوب

حق » و «بودن صالح حضرت شتر» ادعای در نیز بدانند؛ مهدویت دروغین مدعی را او

 تمامی و «بودن رخض و ایلیاء پیغمبر» و «بودن یهودا نسل از شیری» و «الیقین بودن

 یمانِی  دجاِل  وی اینصورت در گردد.! استخاره جداگانه بطور اشهشتادگانه ادعای

 تجمع این و صریح تناقض این !!بود خواهد شیطان سربازو  خدا حجت، معصوم کافرِ 

 در خداوند شرعی حجت را استخاره که افرادیستگمراهی  از حاکی همگی نواقض

 بجهت خاتم پیغمبر که ایمسئلهتعیین  در و دانندمی شرعی احکام یا دعقای تعیین

 پدید را خم غدیر تکرارناشدنی و تاریخی ایواقعه آن، تحقق برای و شأنش عظمت

 کنند.می بسنده ایاستخاره به آورد،می

 دوم نکته 

 بلکه نیست؛ اسماعیل احمد اختراعات از پیرو، جذب جهت استخاره از استفاده

 مهدویت و نبوت امر در خواستمی مردم از که است قادیانی احمد غالمهای آموخته از

 شوند. مریدش آمد، خوب اگر و کنند استخاره وی

 گوید:می استخاره مورد درقادیانی  احمد غالم

 هاآن کردم؛ دعوت بحق را هاآن و داده انذار را خود قوم روز شبانه من»
 هاآن اجتماعاتشان و هاشانلوتخ در و خواندم فرا ایمان هب نهان و آشکارا را

 خدا از :واستخبرواِروایواستخِرّبكمِاستغفروا گفتم: کرده دعوت حق بسوی را



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 که بخواهید خداوند از و شوید! خبردار تا کنید استخاره و کرده ممفرت طلب
 1« کند! یاری الهامات با شمارا من امر در

 در ترپیش سال هایسال مداح غالم و نبوده تکرو احمد ،استخاره وادی در فلذا

 .است هموار نموده دیگر مدعیان برای را راه و نهاده گام راه همین

 و رهبر دو هر که قادیانی احمد پیروان و بصری احمد یاران بین فرقی چه حال

 اند؟یافته استخاره با را خود مهدی

 سوم نکته 

 حکم که دارد ادعا وی است، منتسب اسماعیل احمد به که فتوایی طی

 این ؛بریم آن بر پی استخاره با که است آن از بالتر حرام از حالل مرغ گوشت تشخیص

 استخاره را اشهشتادگانه ادعای و احمد ستیرا دلیل او پیروان که است درحالی

 همبوشی احمد امامت و مهدویت همانند امری تعیین در استخاره یعنی پندارند.!می

                                                   

 .66ص-ادیانیقغالم أحمد ال-غیالتبل (1)

ترین شنرط امکنان اسنتفاده از فرقه احمد اسماعیل، اصلی مبلغانیکی از ت که جالب اینجاس

 نویسد:داند؛ همو میبودن فرد می« مدعی»استخاره را 

ِكالخیرة ...له اِش  رائطِیج بِمالحظته اِف  یِالموض ونِال ذیِی  رادِالس تدللِعلی ه،ِمنه  ا:ِفط رقِالهدای ة
ه  وِنب  یِأوِإم  امِأوِأیِمنص  بِآخ  ر،ِف  الِ(ِالدع  اء!ِفم  ثالِإذاِأردتِأنِتس  تخیرِعل  ىِش  خكِه  ل1ِ

هتتای هتتدایت راهیمك  نِأنِیك  ونِم  وردِلالس  تخارةِإلِأنِیك  ونِذل  كِالش  خكِم  دعیاِله  ذاِالمق  ام.ِ

( ادعتاء! یعنتی 1همانند استخاره... دارای شرایطی است که بایستتی آن را در استتدالل لحتام نمتود: 
یا امام یا هر منصب دیگتری استت، بایستتی خواهی استخاره کنی تا بدانی کسی پیممبر زمانی که می

 (.600ص-)الرد األحسن فی الدفاع عن احمد الحسنمورد استخاره خود مدعی آن مقام باشد. 
ترین و اولین شرط حجیت استخاره در تعیین صدق و کنذب ینک مندعی آن اسنت یعنی اصلی

قادیننانی و )همانننند  و مهنندویت و نیابننت کننند کننه فننرد بخننودی خننود ادعننای نبننوت و امامننت

علیمحمد باب و میرزا نوری بهاء الله و جعفر کذاب و غیرهم(؛ پس وقتنی ادعنای امنر امامنت و 

 مهدویت و نبوت و غیرها نمود، باب استخاره برای او باز است.!



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 و حجیت فاقد حرام گوشت از حالل گوشت نبی تفکیک برای اما دارد؛ حجیت

 در شود. حاصلشرعی  اطمینان مرغ بودن گوشت حالل از باید بلکه و است صالحیت

 خود پیروان به بصری احمدهای پاسخ مجموعه که األثیر عبر المنیر الجواب کتاب

 اند:دهپرسی اینگونه زنان از ایعده باشد،می

ِبعدِأزواجناِؤمنیِلمِوِأحمدِدیالسبِالمؤمناتِالنساءِمنِمجموعةِنحن
ِوِاللحمِعلىِرینستخِفصرناِالذبح،ِمنِللتأّكدِالذهابِنایعلِشقِ یِو

ِذلك؟ِلناِجوزیِفهلِألكله،ِالدجان
 ولی ایمآورده ایمان احمد سید به که هستیم زنانی از ایمجموعه ما

 که کنیم جستجو و برویم ما اینکه پس اند!نشده مومن او هب همسرانمان
 پس فرساست.! طاقت و دشوار برایمان است شده شرعی ذبح حیوان کدام
 آن.! خوراک و پخت و مرغ و قرمز گوشت درباره استخاره به کردیم شروع

 است؟ جایز برایمان عملی چنین آیا

 نویسد:می پاسخ در وی

ِالمسلم؛ِدیبِذِبحِ ِأنَّهِإلىِالطمسنانِمنِبدِلِللدجانِبالنسبةِاهلل،ِوفقكم
ِمكنیفِالحمراءِاللحومِأمَّاِ،یشرعِریغِهوِوِبالماكنة،ِالذبحِأجازواِهمألنَّ
ِه.یفِإشكالِولِةیالسالمِالبالدِیفِالمذبودِأكل

ه ب اطمینان جز ایچاره هیچ مرغ و جوجه درمورد دهد! توفیق را شما خدا
 توسط را مرغ کشتن هاآن زیرا ندارید؛ را مسلمان توسط آن شرعی ذبح

 قرمز گوشت اما است. شرعی غیر این و دانندمی مجاز شبُر دستگاه
 1نیست.! ساز مشکل و نداشته ایرادی اسالمی بالد در خوردنش
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 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 استخاره امر از بالتر را شرعیشان ذبح و خروس و مرغ ارزش که مدعی این حال

 ستهدان کافی را آن آورند،می ایمان بدو «استخاره» بهانه به تنها پیروانش وقتی داند،می

 نویسد:می پیروانش از یکی گیرد.نمی امر این بر ایخرده و

ِالمتشابهات،ِوِالشرائعِأولهاِكانِوِكتبكم،ِبعضِعلىِبالطالنِبدأت
ِبالقرآنِبالستخارةِقمتِوِالكتب،ِكلِِّقراءةِمنِبعدِأنتهِِِلمِیإننِإلَِّ

ِتبدأِوِن،یالعالمِربِالحمدهللِوِبالدعوة،ِآمنتِوِاهلل،ِعلىِفتوكَّلت
ِیدیسِایِعكیأباِفیكِأعرفِلمِیولكنِِّالشرائع،ِبكتابِالعمل

 که کتابی اولین و شما کتب از اطالعات وکسب خواندنه ب کردم شروع
 هنوز کتب این همه قرائت از بعد من ولی ؛بود متشابهات و شرایع خواندم

 توکل برخدا سپس و قرآن با استخاره به کردم شروع پس 1بودم.! نشده قانع
 کتاب طبق نیز کنونا هم شکر. را خدا و آوردم! ایمان دعوته ب و کرده
 ای بکنم بیعت شما با باید چطور که دانمنمی فقط کنم!می عمل شرایع
 من!! سرور

 نویسد:می پاسخش در احمد

ِوِمانكیإِیكفیفِعَة،یبِمانُِیالِوِشّر،ِكلِجنَّب كِوِر،یخِلكلِِّاهللِوفَّقك
ِ.الممكنِبالعملِامكیقِوِاهللِلیسبِیفِللعملِاستعداد 

 دارد. محفوم شرّی هر از و دهد توفیق خیری هر کسب برای را تو خدا»
 راه در تالش برای تو استعداد و تو ایمان پس است! بیعت تو ایمان همین
 2«است ممکن احکام به عمل برای قیام و خدا
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 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 عیشر  اطمینان باید و است استخاره از بالتر خروس و مرغ ی ذبحمسئله

 گویی کافیست.! استخاره همبوشی احمد ی امامتمسئله برای ولی نمود حاصل

 1گیرترند.!زمین نیز ماکیان از مدعیان

 چهارم نکته 

احمد اسماعیل بوده،  جهت تأیید درها اصل این ادعا که تمامی استخاره

دی که در حیطه عمل استخاره فراوان و افرا پژوهشگراناست؛ چراکه  دروغادعایی 

تکذیب وی بوده  ،هااند و جواب استخارهبارها در حق وی استخاره کرده اندبرهخ

 ادعای راستی عیار و زده استخاره به دست خودیاران احمد  وقتی حتی است؛

 آمده بصری احمد علیه هااستخاره جواب اند،سنجیده استخاره شاغول با را امامشان

 اند.کرده رها را رقهف این برخی از آنان هم دلیل همین به و است

 است: نوشته اینگونه احمد انپیرو  از یکی

ِفماِحاشا ،ِوِسةیسِتبدوِاتیبآِالستخاراتِبعضِخرجتِِْلقدِ،یدیس
ِبذلك؟ِبأسِلِأمِأمر ،ِیفِالستخارةِكثرةِیفِمانعِهنا ِهلِوِمعناها؟

                                                   

(1)  
ً
 در باب میزان حجیت ادله اساسا

ً
کنه آخنرین « احکنام»ای که برای جزئیات احکام شرعی خصوصا

مات باب مورد بحث در فقه عملی است، اقامه می شود قابل مماشات تر از ادله
ّ
ای است کنه بنرای مسنل

ان بنه خبنری صنحیح السنند اکتفنا عقیدتی مذهب ارائه می شود؛ پس در امر جزئی از یک فقه می تنو

د بویژه عقایند و گستره عقایقبله به ظن غالب بسنده نمود؛ اما  همانند تعییننمود و یا حتی در اموری 

ناپنذیر ادلنه و بنراهین خلنل نیازمنندمذهب تشیع همانند امامت و مهدویت و عصنمت  بنیادیو  ارکانی

« احکنام»یل شرعی برای یک حکم جزئی از باب است؛ حال آنکه احمد اسماعیل استخاره را در حد دل

هندویت و عصنمت و بیند؛ لکنن همنان را بعننوان حجنت شنرعی در اثبنات امامنت و ماز فروع دین نمی

 داند.!رسالتش می



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 بد شما برای که است آمده طوری قرآن برها استخاره از برخی سرورم!
 چیست؟ حادثه این معنای پس !!.هاییاستخاره چنین باد شما از ردو و است
 1ندارد؟ مشکلی یا کرد استخاره زیاد تواننمی شما امر در آیا

 آن دهد؛نمی متناقض پاسخ هرگز است؛ و دایم ثابت یحجت خداوند، حجت

 هرگز و گرددمی سرازیر آن در شیرین آب فقط باشد، شیرین آب روِد  که ایرودخانه

 دهد؛می دست از را بودنش شیرین آب رودخانه اصِل  وگرنه نیست عفن و لجن نبعم

 باشد، اگر نیست؛ یا است، قائم و نبی و امام تعیین در خداوند حجت یا استخاره حال

 بد،های استخاره با را دروغین مدعی و دانسته امام را حق بر اماِم  همیشه بایستی

 هااستخاره از فراوانی خیل است؛ گردآمده صریب احمد در امر این حال کند؛ مفتضح

 هستند مدعی دیگر ایعده و آمده بد او حق در شده( گرفته پیروانش توسط حتی )که

 حجیت اصِل  مبطل خود فاحش تناقض این است. آمده خوب او درباره شاناستخاره

 است. عقیدتی امور تعیین در استخاره

 که ایجزئیه هایسالبه از فرار ایبر  دارد، خبر مهم این از خود که احمد

  نویسد:می گرفته، را گریبانش

 گرفتی قرار امری دو بین ما تو کرد... حفظ را شرط سه باید استخاره در
 از کنی آماده را خودت بدهی. ترجیح دیگری بر را یک هیچ نبایستی که

 استخاره در که جوابی آن است. بوده استخاره در خدا جواب آنچه هر برای
 عملی برای و کرده قبول را جواب و دانسته پروردگار عنایت را گرفتی
 بگماری. همت آن ساختن

  گوید:می سپس
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 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِاهلل،ِاستخرتِقدِفعالًِِأنتِلتكونِةیضروِرِأدنىِكحدِالثالثةِاألُمورِهذه
ِعتبرِیوِریستخیِثمِله،ِاهللِجوابِقبولِیفِمترددِهوِوِشخكِیأتیِأنِأمَّا
ِمیالكِرِاهللِهیعلِنعمیِربَّماِالشخكِهذاِمثلِإنَِِّفالحقِ،استخارةِفعلهِماِأنَِّ
ِرهیستشیِأنِرضىیِلِهوِوِأمثالهِوِلهذاِیخِزِمنِلهِایِولكنِبه،یجیِو

ِفیفكِقوله،ِخالفیلِاستشارهِكأنَّهِوِمشورته،ِلخالفِذهبیِثمِأحد،
ِریكبِتجّرأِوِمیعظِألمرِهذاِإنِواهللِسبحانه،ِاهللِمعِهذاِفعلیِأنِرضىی

ِاهللِفأنَِِّالناسِمنِالصادرِالخبثِهذاِمعِوِتعالى،ِوِسبحانهِاهللِعلى
ِرحمةِبرأفةِعاملهمی

 استخاره تو اینکه بر مبنی رساندمی را ضروریت حداقل امر سه این»
 باز سپس دارد تردید خداوند جواب قبول در که شخصی وقتی ولی ای.!کرده

 پس است، صحیح تخارهاس این که داندمی معتبر را آن و کندمی استخاره
 را جوابش و گذاشته منت وی بر خداوند که شخصی اینچنین امر حقیقتِ
 مشورت را او دیگری آنچه به او و همتایانش از سر پَستی، که است این داده،
 که گویی کند؛می حرکت مشورت آن خالف و شودنمی راضی است داده

 راضی چطور پس کند.! عمل مشورت آن خالف تا بود گرفته مشورت
 این قسم بخدا بکند؟ تعالی و سبحانه خداوند با را عملی اینچنین که شودمی
 این وجود با ولی است؛ خداوند علیه بزرگ حیایی بی و سنگین امر یک

 1«کند.!می مدارا خویش رحمت و برأفت هاآن با خدواند هم باز مردم خباثتِ

 امر در هرکسی» که است لهجم تک این بیان درصدد ثمر بیهای خطابه این کل

 خواهد تناقضی نه اینصورت در که «کند! استخاره بار یک باید فقط همبوشی احمد

 بود. خواهند وی ادعاهای حق در بدهای استخاره کثرت شاهد همگان نه و بود؛

                                                   

 08سوال-الجواب المنیر عن عبر األثیر (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 شرعی حجت بعنوان امری اگر گفتیم آنکه چه است؛ باطل روشنی به سخن این

 وجود و ندارد گوییغلط و تناقض امکان است، مطرح ندی فروع یا اصول تعیین در

 که همانطور است. آن بودن غیرشرعی بیانگر آن، ذاِت  در تناقض بلکه و فراوان اختالف

  فرمود:

فًاِهِِیفِِِل و ج ُدواِاللَّهِِِرِِیغِ ِِعندِِِِمنِِْك انِ ِو ل وِْ﴿ ِ﴾ًرایك ثِِِاْخِتال 
 1.یافتیمی فراوانی اختالف آن در قطعا بود خدا غیر جانب از اگر و

 پیروانش از بصری احمد گردیده سبب که تناقض و اختالف همه این وجود پس

 سبب بیشتر،های استخاره با مبادا تا کنند بسنده استخاره یک به فقط کند تقاضا

 ادعاست. این بودن الله غیر عند من و بودن الهی غیر نشانگر گردند، اختالف و تناقض

 امامت بر بیت اهل احادیث از صحیحی حدیث در اگر» گوید:نمی عاقلی هیچ چراکه

ه ب این چون نروید دیگری صحیح حدیث هیچ سراغ دیگر بود، شده تأکید امام دوازده

 بزرگ جسارت یک دیگر احادیث در پژوهش و است ایشان امامت به ایمانتان عدم معنی

نت به کجی دهن و  است. رهنمب سخنی اینچنین در خنکی و پوچی !!«است س 

و از پیروان این  شماریم محترم و نهاده وقع را احمد اگرسخنان حتی طرفی از

ابتدا  از که برمیخوریم هاییاستخاره به باز ،فرقه بخواهیم که تنها یکبار استخاره کنند

 نویسد:می اینامه در پیروانش از یکی مثال بعنوان .علیه احمد بوده است

ِأنتِِأتحبِبمنِكیعلِأقسمِ:یمولِابنِوِیدیسِإلىِ:٢5٢السؤال/
ِحتىِوسفیِعرفوایِلمِوسفیِإخوةِ.یأتعبنِیالروحِالتعبِ؟یتدعِمنِهو

ِوِیأرحنِكیأبِوِبجّد ِكیعلِأقسمِعرف؟یِأنِیلمثلِفیفكِنفسه.ِعرفهم
ِمنِلاستعجبهاِأناِقبله.ِمنِمرسلِوِیالمهدِالمامِابنِحقاًِِأنتِأِیلِقل
ِوِرة؟!یمخِتطلعِجنابكمِیفِرهیأستخِنمایحِلمِولكنِبه،ِیظنِهذاِبلِاهلل
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ِوِ ِیاْشر بِِِوِ ِی﴿ف ُكلِِِفكانت:ِیالخامنسِدیالسِعلىِماًِیقدِاستخرتهِوِسبق
ِفیفكِجواباً.ِأرىِلمِوِأطلبهاِزمنِمنذِالزهراءِیمولتِنًا﴾،یعِ ِیق  رِ 
ِإنكمِوِلبدِ.یعذابِمنِیأرحنِوِیأجبنِاهللِرحمكیِبكم؟ِنیقیالِإلىِلیالسب
ِیلیالعقِ.یالشِمنِلِعندكمِمنِیجوابِدیأِرِیدوائِعندكمِوِیدقصِتعرفون
ِره.یغِأو

ِالماراتِ–ِنبیِزِالمرسل:
 که کسی هر به را تو !موالیم فرزند و سرورم به خطاب :252/سوال
 روحی خستگی کنی؟می ادعا که همانی تو آیا دهممی قسمت داری دوست

 آنان به را خود یوسف دخو که زمانی تا یوسف برادران ؛دهدمی شکنجه مرا
ه ب را تو بشناسد؟ من مثل شخصی چطور پس نشناختند.! را وی نشناساند،

 امام پسر حقیقتا تو آیا که بگو و کن خالص مرا دهممی قسم پدرت و جدت
 بلکه کنمنمی تعجب که من داری؟! رسالت وی جانب از و هستی مهدی
 شما حق در موقعی هر من اما هستی.! همان شما که است همین بر گمانم

 ایخامنه علی سید برای سابقا که حالی در آید.!نمی خوب کنممی استخاره
 دیده و بیاشام و بخور مریم ای پس آمد:می آیه این و کردممی استخاره
 ولی امخواسته مدد خودش از بارها که زهراء فاطمه به قسم دار. روشن
 کند رحمت را تو خدا کنم؟ یقین اشم بر توانممی چطور پس ام!ندیده جوابی
 و دانیدمی مرا نیت شما قطعا ده! نجات عذاب این از مرا و بده را جوابم
 ناظم از نه و خواهممی شما از را خود جواب من و شماست نزد دردم دوای

 غیره.! یا العقیلی

 امارات. از فرستنده:زینب

 همان به آیا کند؟ چه خود حقه مذهِب  از سرگرداِن  و واله دختر این حال

 هکرد اعتماد شده تکرار وی علیه بارها و بارها و بوده احمد علیه ابتدا از که ایاستخاره
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 مخالفت احمد که باشد ایاستخاره مخالف یا دهد؟ حکم آخرالزمان دجاِل  را احمد و

 !داند؟مینابخشودنی  و کبیره گناه را آن با

 نفع به استخاره جواب اگر نکهیا آن و دارند یاقاعده جماعت نیا که ییوگ

 با استخاره ،نمود تکذیب را همو اگر اما است؛ حق آن پس بود، یبصر لیاسماع احمد

 گردد.! تکرار دوباره دیبا و نبوده خالص تین

 پنجم نکته 

 از ترنورانی و ترروشن وی یمانیت و امامت امر که است گردیده مدعی احمد

 است.! روز نیمه در خورشید

ِالنهارِرابعةِفیِشم ِمنِأبینِیأمِرِو
 1.است ترواضح و ترروشن روز، نیمه خورشیدِ از من امر

 زمان در توانمی که دارد این از حکایت استخاره به مربوط روایات آنکه حال

 کنیم.! استخاره نداریم، بر در واضح برهانی حالیکه در و درماندگی و حیرانی

ِمنِندمِلِوِاستخارِمنِارحِماِ:النبیِعنِأمیرالمومنینِنقل
ِ.استشار
 کند، استخاره که کسی آن فرمودند: اکرم نبی از نقله ب علی امام
 2گردد.نمی پشیمان کند، مشورت که آنی و ماندنمی حیران
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 است مستحب روشن و آشکارا دلیل نداشتن و حیرانی حال در که ایاستخاره

 نصوص به آغشته و مبرهن و واضح و نورانی و الشمس من اظهر دعوت با سنخیتی چه

 1اعلم.! الله ؟دارد احمد متواتره

  استخاره حجیت ادلهبررسی 

o اول شبهه 

 طوسی شیخ الغیبه کتاب در یحیی بن صفوان روایت به استخاره مورد در هاآن

 است: آورده ایمان رضا امام به استخاره با وی که منوال بدین کنند؛می استناد

ِعلىِقطعتِش؟ِیبأِى:یحیِبنِلصفوانِقلتِقال:ِمعاذِبنِیعلِروىِو
ِ.هیعلِقطعتِوِه(ی)علِاستخرتِوِاهللِدعوتِوِتیصلِقال:ِ؟یعل

                                                   

 حجنت الهنیاین فرقه نوظهور در رابطه بنا شنروط اسنتفاده از اسنتخاره در تعینین  مبلغانیکی از  (1)

 نویسد:می

ِكانِمدعیِالنبوةِأوِالمامةِحًقاِواض ًحاِبینً ا،ِف الِیص حِانِتس تخیرِاهلل0ِ أنِلِیكونِالمدعیِحقِبینِأیِإذا
 پیتامبریباشد. یعنی زمانی کته متدعی  آشکاراکه مدعی، حقیقت  دومین شرط آن استعلیهِهلِهوِحقِأمِل.

نیست که در حق اثبتات یتا ابطتال او استتخاره کنتیم.  درستپس  دارا باشد، آشکاراو  روشن حقانیتیو امامت 

 (.600ص-ناظم العقیلی-)الرد األحسن فی الدفاع عن احمد الحسن

مقنام و منصنب دیگنر احمند بصنری از دو  مهدویت و یمانیت و عصت و هشنتاد مجموعه ادعاهایحال 

 نیست: بیرون تحال

 از خورشید در نیمه روز است. روشنترو بلکه  آشکارو  روشن. امر او الف

. یعننی اسنتخاره در نندارداحمد همبوشنی  ادعاهای در حق ی استخارهاجازهپس در این حال احدی 

 حق احمد همبوشی هیچ حجیتی ندارد.!

 است. راست و ناراستبوده و مطالبش درگیر  مشکوکو  سست یلملو از دل ناک و م. امر او شبههب

 پس این 
ً
 بر بّین و واضح بودن امرش بوده و  مبنی تکذیب کامل ادعای احمد اول

ً
مجموعنه ادلنه و  ثانینا

 گیرد که همین برای ابطال این فرقه کافیست.نام می سست و مشکوکاسباب اثبات دعوتش 
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 بنابر کدام دلیل گفتم: یحیی بن صفوان به گوید:می معاذ بن علی
 خدا از و خوانده نماز گفت: پس است؟ امام الرضا علی شدی مطمئن
 1وی! امامت بر دمکر یقین اینکه تا کردم استخاره و خواستم

 جواب 

  و شبهه عنوانه ب را ضعیف خبر این طوسی شیخ .الف
ً
 ردیه و ابطال جهتصرفا

 نویسد:می پاسخ بدین خبر ضعیف در و است نموده ذکر آن بر زدن

ِذلكِصحِإنِوِد،یبالتقلِرجلِعلىِعیالتشنِمنِأكثرِهیفِ یلِفهذا
ِهذهِفوقِعنهِذلكِذكرِیالذِالرجلِأنِعلىِره،یغِعلىِحجةِهیفِ یفل

ِلخصمه:ِقولیِأنِستحسنیِفیفكِنه،یدِوِزهدهِوِوفضلهِلموضعهِالمنزلة
ِوِالبلهِمنِهیفِعتقدِیأنِإلِاللهمِبالستخارة،ِها:یفِقالِإنهِةیعلمِمسألةِیف

ِلقوله.ِالمعارضةِسقطیفِف،یالتكلِعنِخرجهیِماِالغفلة
 رموا در که است شخصی دادن جلوه پلید و سرزنش صرفاً خبر این
 شیخ خود نزد یعنی] باشد صحیح خبر اگر حتی و است.! کرده تقلید اعتقادی

 همچنین ؛ندارد هرگز برای دیگران حجیتی خبر این [است مشکوک هم
 حسبه ب یحیی( بن )صفوان شده منتسب وی بر خبر این که شخصی
 پس مطلبیست. اینچنین از برتر و واالتر دارد که دیانتی و زهد و مقامات
 بگوید: خود خصم به علمی مسئله یک در شخصی چنین دارد امکان چگونه

 مخالف شخصِ آن که کنیم حساب اینگونه اینکه مگر کردم!؛ استخاره من
 الهی تکالیف به عمل حد از دیگر که است بوده غافل و نادان و بلهاَ بقدری
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 نیاز علمی دلیل بیان و معارضه صورت این در پس است.! شده ساقط
 1نیست.

 امام استخاره یک با که کسی ،در پاسخ بدین خبر ساختگی طوسی شیخ نییع

 » را دگزینمیبر معصوم
َ
 نبوده مندهبهر  خدادادی عقل نعمت از که داندمی «غافل و بلها

 نیست.! وی با علمی بحث به نیازی و

 این باورهای اثبات در و واقفیه فرقه کتابهای از نقل به حقیقت در تیروا نیا .ب

 شبهات نموده تالش بهیالغ کتاب در یطوس خیش و است گردیده نقل گمراه فرقه

  و ضعیف تایروا ازنقد و بررسی برخی  به یو رو نیا از کند؛ رد را واقفی مذهبان
ً
 بعضا

 داده قرار انتقاد مورد و متن سند جهت از را اتیروا آن و پرداخته هیواقف فرقه دروغین

 سد:ینویم اتیروا نیا نقل از قبل و بهیالغ کتاب یابتدا در خیش است.

ِادعاءِمكنیِولِحجة،ِعضدهاِیلِآحادِأخبارِفكلهاِالواقفةِهیترِوِماِفأما
ِوِبقولهمِوثقیلِهم،یعلِمطعونِلهاِفالرواةِهذاِمعِوِبصحتها،ِالعلم
ِنینبِوِرووهِمماِجمالِنذكرِنحنِوِمتأولة.ِیفهِكلهِهذاِبعدِوِاتهمیروا
ِیالموسِوِیالعلِوِأحمدِبنِیعلِأبومحمدِذكرهاِخبارأِذلكِفمنِها،یفِالقول
ِالواقفة"ِنصرةِیف"ِكتابهِیف

 چیه که هستند آحاد یاتیروا یهمگ کندیم نقل هیواقف فرقه آنچه اما
 اتیروا آن راستی یمدع توانینم و کند.ینم یاری را اتیروا آن یحجت
 و هستند الاشک یدارا یافراد اتیروا نیا انیراو پس وجود نیا با د؛یگرد
 وجود نیا با و ستین اعتماد قابل اتشانیروا وها گفته از چکدامیه

 تیروا هانیا آنچه از یقسمت ما پس است. لیتأو قابل زین شانیگفتارها
 آن ات،یروا نیا جمله از پس م.یکنیم بررسی را آن و نموده ذکر را اندکرده
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 «هیواقف یاری در» کتاب در یموسو احمد بن یعل ابومحمد که ستیزیچ
 1است. نوشته

 بهیالغ کتاب از اندکرده استناد بدان یهمبوش احمد پیروان که یتیروا آن پس

 نامعلوم بسند و هیواقف ضاله فرقه به مربوط کتاب یک از بلکه ست؛ین یطوس خیش

  و باشدیم
ً
 امامت بودن دروغین سازندگان این خبر این است که هدف و نیت اتفاقا

 توسط رضا امام شیعیاِن » که اتهام بدین را اثبات نمایند؛ آنهم رضا امام حضرت

ای در نص و معجزه ؛ چراکه علی بن موسی الرضااندآورده ایمان وی به استخاره

 یحق .!«اثبات امامتش نداشت
ً
 و مهدویت مدعی فرقه کی که دارد شگفتی جای قتا

 ،شده نوشته هیواقف ناصبی قهفر  اثبات و رضا امام امامِت  رد در که یکتب به ،هدایت

 اصول از یاصل چیه در چنانکه .گیردمی آن از را خویش حجت و نموده اکتفاء و استناد

 کتب گرید و و...( الفقیه لیحضره من و )کافی اربعه کتب جمله من عهیش یثیحد

 هیواقف ضاله فرقه کتاب همان مصدرش تنها و است نشده یااشاره تیروا نیبد ییروا

 بررسی طوسی شیخ توسط که است الرضا موسی بن علی حضرت امامت بطالا در

 2.است گردیده و رد

 دین و غیرقابل اعتماد بدو یا  ناشناس راوی همگی یا تیروا نیا سند .ج

 و است مذهب یواقف «یموسو یعل بن احمد» ،تیروا نیا آورنده تنها چنانکه ؛هستند
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منحصر به فرقه نوظهور احمد اسنماعیل بصنری  )همانند نقل اخبار از کتب ضاله( اینچنین اموری( 2)

نیست؛ بلکه اتباع علیمحمد باب، مدعی بابیت و مهدویت نینز از مصنادر و مطالنب فرقنه ضناله واقفینه 

ری از رواینات و عقائند و مشنارب عقیندتی ایشنان تغذینه حظ فراوان برده و همانند جماعت احمند بصن

 نویسد: شدند. بعنوان مثال میرزا نعیم اصفهانی در کتاب الستدللیه میمی
خبتر  با جماعت واقفیّه در اکثر کتب شتیعیان متذکور استت و حضترت رضتا مناظرات حضرت امام رضا

فرماید عنقریب این امّتت مثتل واقفیّته بته فرمائید که میمالحظه  دهد...تر از واقفیّه میابتالء شیعیان را سخت

 وجه نهم.(-میرزا نعیم بهائی-)اإلستدللیه شوند.کلمة غیبت مبتال می
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 و نام هیچ و است مهمل خود زین معاذ بن یعل و بوده مجهول معاذ بن یعل به تا او سند

 ست.یاعتبار یب و ضعف نهایت در تیروا سند پس ندارد. رجالی کتب در نشانی

 ییحی بن صفوان به منتهی تیروا نیا شد، گفته آنچه هر از یپوشچشم با .د

 اهل نیست؛ و به نقل از امام معصوم و باشدمی امامان اصحاب از که است

ط پژوهش  عمل ،یصحاب عمل بر مصعوم و تایید ریتقر عدم درصورت که ندهست لعم 

 پیرو شیعه چراکه 1ست.ین بعنوان دلیل شرعی و حجیتی ندارد و بوده موقوف یصحاب

 اتیروا به نیمعصوم ِث یاحاد اخذ در ولی ؛غیرمعصومین است و نه معصوم امام

منتسب به صفوان بن  خبر نیا در که کندمی اکتفاء و استناد ائمه اعتماد مورد اصحاب

 بن صفوان خود جانب از است قول هرچه و ستین معصوم از سخنی چیهیحیی 

 .ندارد شرعی حجیت که دهیگرد نقل ییحی

 به استخاره!( یک با رضا امام به )ایمان عملی اینچنین انتساب اصل .هـ

 شیعه جالر ترینموثق از تنها نه که یحیی بن صفوان همانند بزرگواری صحابی

 است؛ عقل از دور و قبیح نیز د،کر  می خبر نقل نیز موثق رجال از فقط بلکه باشد،می

 احادیث از مالمال اشسینه و بوده بیت اهل به عارفان جمله از خود وی چراکه

 موسی بن علی را، کاظم حضرت از بعد امام صریح نص به آن در که بود نبوی

 خود که جلیل، صحابی این که است ممکن رچطو پس نمود؛می عنوان الرضا

 نموده تألیف بیت اهل فتاوی و احادیث بر مشتمل کتاب چندین و بوده محّدث

                                                   

به زبان آورده و در رابطه با موضوعی  به سه قسم است؛ یا قول است؛ یعنی آنچه معصوم ُسنت (1)

(؛ یا فعل اسنت؛ یعننی رةِحجتِفیِع دتهاالمطلقةِإنِكانتِصرِوِقالِالصادق)همانند:  کندسخن می

گنردد دهند و بعننوان عمنل شنرعی چنه واجبنه و چنه مسنتحبه تعینین منیانجنام منی آنچه معصوم

ِک ذاِِعنِابیِبصیر:ِرأیتِالصادقًِ)همانند:  ِک ذاِو (؛ یا تقریر است؛ یعننی عملنی ینا قنولی از کانِیفع ل

ن عقینده ینا عمنل تقرینر آنسنبت بنه  مگنردد کنه امنام معصنویا غیر ایشان ابراز می اصحاب ائمه

پس امری که منتهی به قول یا فعل یا  )در غیر تقیه و امثاله(. کنداعتراضی نمی آنورزد و نسبت به می

 نگردد، از حیطه دلیل شرعی خارج بوده و از حجیت ساقط است. تقریر معصوم



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

نت است،  پاگیر و نموده رها را الرضا موسی بن علی امامت اثبات بر مبنی متواتره س 

 شود؟! استخاره یک

o دوم شبهه 

 او به وستنیپ و یمهد امر در که کندیم اثبات نیمنؤرالمیام از یتیروا

 :بدین متن که نمود. استخاره یستیبا

ِاهللِخارِفإنِالمة،ِشملِبهِاجمعِوِالغمة،ِمنِخروجاِبعثهِفاجعلِاللهم
ِ.فاعزمِلك

 به را امت یپراکندگ و بده قرار غم از خروج را یمهد امیق خداوندا
 عزم پس ،خواست ریخ تو یبرا خداوند اگر پس کن؛ تبدیل به اتحاد او وجود
 1کن.

 جواب 

 از ای و سنی مذهب ای آن روات است؛ فیضع یسند جهت از تیروا نیا .الف

 بن عبدالله و است نیمجهول از المعبدی هارون بن یموس چنانکه باشند؛یم نیمجهول

 است. مخالفین سران از و بوده هیکمال فرقه بانیان از یالقعنب مسلمه

 عمل به یااشاره و ربط چیه (خواهد ریخ تو یبرا خداوند) لكِاهللِخار لفظ .ب

 2شتر؛یب نه و است ریخ طلب و دعا یک لفظ، نیا آنکه چه ندارد؛ استخاره یمستحب

                                                   

 069یال060ص-ینعمان-بهیالغ (1)

استعمال شده است کنه در  گوناگونافراد  یر براین دعا و طلب خیا یعه و سنیات متعدد شیدر روا (2)

استخاره اسنت. منن جملنه  یاز عمل مستحب جداات، یست و روایاز عمل استخاره ن یچ کدام سخنیه

.ِقالتِخارِاهللِلكِأسألكِأنِت ذكرنیِف یِالقیام ةِعن دِج دِالحس ینن به او گفت: یر بن قیآنچه همسر زه



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 که است شده دیتأک امر نیا بر گرید کتب و العربلسان و نیالبحر مجمع در چنانکه

 ریخ نچهآ هر یعنی بخواهد: رتیخ تیبرا خداوند) :ل ِخیرِهوِماِأعطاکِأیِل ِاهللِخار

 (.کند عطا تو بر است

 و است رابطه یب کندیم دللت آن بر تیروا نیا آنچه با ماست مدلول آنچه پس

  است. باطل بابت نیا از استدلل

o سوم شبهه 

 احمد دعوت پس 1.است نموده استخاره عمل بر بیترغ را ما یمتعدد اتیروا

 دعوت در خداوند از ریخ طلب یبرا ما و شده دهیگنجان چارچوب نیهم در زین الحسن

 م.یکن بسنده است، آمده استخاره در آنچه به میتوانیم الحسن احمد

 جواب 

شرعی  ادله یا است حجت یشرع امور در آنچه که میگفت سخن یابتدا در .الف

 پس رد.یگینم یجا جزء دو نیا از کدام چیه در استخاره و است لفظی و غیرلفظی

 نه ست.ین «شرع در آن اجازه استفاده از» منجر به «احمب امور در استخاره استحباب»

                                                                                                                             

-6ج-یعهان الشنیناع) ی.اد کنی نیامت نزد جدّ حسیخواهم که مرا در قیهد از تو مر بخوایت خیخداوند برا

 (712ص

خنواهم ینمود: استخاره کنن! از تنو من ین معنینچنید ایاتباع احمد با یفکاه گمانحال آنکه حسب 

 .!! یاد کنی نیامت نزد جّد حسیمرا در ق

ر کنتد و بته یهرکه از خداوند طلب خ،ِخار ِاهللِلهِحتماً.ِم نِاستخارِاهللِراضیاًِبماِصنعِاهلل: روایاتی نظیر (1)

 کشنفآن ر.ك:  ماننند یاتینو رواخواهتد. یر میتاو خ یباشد، البته که خداوند بترا یآنچه خدا عمل کند راض

 .011ص-8ج-الغراء عةیالشر مبهمات عن الغطاء



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 در 2ظاهری و واقعی احکام نه 1وضعی و تکلیفی احکام نه و جزئی و کلی عقاید

 گردد. مبرهن استخاره با حکمشان که نیستند جایگاهی

 غرض نقض بهلجرم  استخاره، حجیت بر مبنی جماعت این مدعای قبول با .ب

  نکه:یا آن ریتقر و م.یادهش مولی شارع عبث فعل ای

 ثیاحاد ،یشرع احکام و عقاید و ابالغ نییتع یبرا امامان معصوم :6 مقدمه

گفته و  از و نموده رجوع بدان یشرع امور در انیعیش تا اندگذاشته یبجا یفراوان آثار و

 ند.ینما استنباط را شرعی احکام آنان، خاص و عام کردار

 شرع، امر در استخاره حکم به بسندگی و ارهاستخ تیحج صورت در :0 مقدمه

 و اصول در و نموده حکم نییتع میتوانستیم معصوم نص به ازین بدون و یبراحت

 و نییتع عقل و نص به رجوع بدون و استخاره بواسطه را احکام و عقاید ن،ید فروع

 م.یکن فیتکل

 در تیب اهل ،و سهولت دسترسی بدان استخاره تیحج وجود با :1 جهینت

 مرتکب عبث فعل اندرسانده انیعیش بدست زحمت صد به که یثیاحاد همه نیا

 یحجت خود استخاره و نبود نیمعصوم نصوص و ثیاحاد به یازین چراکه اند؛شده

 و اتیروا از آنچه هر پس بود؛ دینی مجموعه باورها و کردارهای نییتع و اثبات در رسا

 اتفاق به امر نیا که بود.یم هودهیب و عبث ،است مانده تیب اهل آثار و ریتفاس

 است. مردود و باطل و حیقب انیعیش

 برگرفتن ،همه حدیث و روایت آن از تیب اهل هدف و انگیزه :6 جهینت

 آل علوم در خبره انیعیش از بتشانیغ صورت در و آن احادیث و قرآن از ینید باورهای

                                                   

؛ همانند وجنوب نمناز و ...؛ گردداحکام یا تکلیفی هستند؛ یعنی فرد با بالغ شدن برآن مکلف می (1)

 اج و معامله و ... .و شوند؛ همانند ازدیا وضعی هستند، یعنی در اثر وضع عقد و قرار پدیدار می

بنا بر تقسیمی دیگر احکام ینا واقعنی هسنتند؛ هماننند وجنوب نمناز بنر عبند مکلنف؛ ینا ظناهری  (2)

ر  .هستند: همانند طهارت آب ک 



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 ،از قرآن عترت و عقل ریغ یمصدر شانیا اگر پس است؛ بوده اعتماد مورد و محمد

 تیب اهل و قرآن از را انیعیش و ستین امامان معصوم به متصل که ندیبنما یمعرف

  اند.نموده غرض نقض کند، ازینیب

 دین به مرتبط غیر و مباح امور ،استخاره اهمیت دامنه تنها بنابر آنچه گفته شد

 تعیین به مأمور را شیعیان ،عصومامامان م از یک هیچ که روست این از و است شریف

 هیچ نیز فقهی امر کوچکترین در بلکه اند؛ننموده استخاره طریق از وصی و امام

 استخاره توسط را حکمش معصوم امام که موجود نیست ضعیف بسند ولو روایتی

 است؛ بیت اهل نزد استخاره حجیت عدم بر دلیل بهترین خود این و بنماید تعیین

 :چراکه

 
ً
 .برمی گردد معصوم سنت و خدا کتاب به هرچیزیحکم  اول

 
ً
 .او تأیید( و )امضاء تقریر یا و فعل یا و قول از است عبارت معصوم نتس   ثانیا

 
ً
 مصادیِق  و مبانی تعیین ،بیت اهل شریفه سنت در نه و کریم نآقر  در نه ثالثا

 نیست. مأثور و ثابت ،استخاره توسط جزئیات چه و کلیات در چه شرعی احکام و عقائد

 باقر امام از کلینی که همانطور است؛ مباح امور در منحصر امور این گفتیم بلکه

 فرمود: که کند نقل

ِأوِشراءِأوِعیبِأوِعمرةِأوِحجِِّبأمرِهمِِّإذاِنیالحسِبنِیعلِكان
ِالستخارةِیركعتِصلَّىِثمِِّتطّهرِعتق

 یا عمره یا حن به خواستمی سجاد الحسین بن علی که موقع هر
 سپس و گرفته وضوء ابتدا ورزد، اهتمام ایبرده آزادسازی یا فروش یا معامله

 1خواند.می استخاره نماز رکعت دو

                                                   

 .972ص-8ج-اصول کافی (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 یا و تغییر تعداد رکعات نمازهای روزانه یا و سارق حکم تعیین برای هرگز پس

 هیچ و امامت دروغین مدعیان دروغ یا راستی یا و  امام دوازده امامت دروغ و راستی

 .اندنکرده استخاره شرعی کلی یا جزئی امر

 کتاب و سنت از خارج استخاره توسط شرعی عقائد و احکام تعیین سرانجام

  و بوده
ً
 انیب که راهیست دو آن دینی عقائد و احکام به رسیدن راه است. بدعت یقینا

 رهاستخا بنابر محدثی هیچ شیعه، مذهب زیست تاریخ طول در بدین سبب م؛ینمود

 بلکه است؛ نکرده استخاره به مستدل را خویش باورهای یا و ننموده صادر فتوایی

 استخاره به وابسته باورشان که را افرادی طوسی شیخ یعنی شیعه یطائفه شیخ گفتیم

 بجهت گرددینم یمدع یعاقل عالِم  چیه پس است؛ داده حکم نادان یافراد را است

 یک اثبات ای دهیعق یک بطالن ای قاتل ای سارق حکم در استخاره، استحباِب  اتیروا

 میکن رجوع استخاره به مهدویت مدعی فالن تکذیب و نبوت مدعی فالن تایید و دهیعق

 مفید مدعی( یک تکذیب یا تأیید )مثال یامر در نص و عقل که بگیریم فرض اگر یحت و

های و دیگر راه قلینص معصوم یا قوانین ع توسط امر تا نمود توقف دیبا ،نبودند علمه ب

 نداریم.را  استخاره به رجوع حق نیز حال همین در و گردد نییتع استنباط شرع

 دالیل شرعی بین در «رؤیا و خواب» جایگاه  

 شرعی عقاید و احکام تعیین در خواب حجیت بررسی 

 برای نجف در که است خوابی به آویخته بصری احمد دعوت کل که کردیم اشاره

 در مذهبی-سیاسی-اقتصادی اصالحات ایجاد برای آن برمبنای و هدید علمیه حوزه

 بود. کرده قیام حوزه

 در یشرع احکام استنباط راه تنها که گفتیم استخاره شبهاته ب پاسخ یابتدا در

 هیشرع ادله و هیلفظ هیشرع ادله است: قیطر دو اتیجزئ و اتیکل در و فروع و اصول

 پس ،هیلفظ ریغ ادله نه و است هیلفظ هیشرع ادله جزو نه خواب و ایرو پس ه؛یلفظ ریغ



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 را شرع امر نییتع در بخواب اکتفاء و استناد قح هیچکس و است ساقط تیحج از

 ندارد.

o لفظی شرعی ادله به خواب پیوستن دلیل 

 مطرح هیلفظ هیشرع ادله به خواب و ایرؤ انتساب اثبات در که یتیروا تنها

 است: لیذ تیروا گردد،یم

ِیأبِیدیسِخرونِوقتِرأىِمنِبسرِكنتِقال:ِالحر ِبنِضلالفِعن
ِوِجاللتهِمنِأتعجبِفجعلتِابهیثِشقِقدِایماشِمحمدِأباِنایفرأِالحسن
ِفلماِالتعب،ِمنِهیعلِأشفقِوِالدمةِوِ)لون(ِاللومِشدةِمنِوِأهلِلهِهوِما
ِاهللِمنِاریاختِمنهِتعجبتِیالذِ)لون(ِاللومِفقال:ِیمنامِیفِتهیرأِلةیاللِكان
ِوِالمختبرِریغِهیفِقعیِلِالبصارِیفِلعبرةِانهاِوِشاءیِفیكِهیجِریِلخلقه
ِفانِاهللِخلقِیفِتفكرِوِالثباتِاهللِفاسألِتعبونیِكماِفتعبِكالناسِلسنا
ِقظةیالِیفِكالمناِمثلِالنومِیفِكالمناِاعلمِوِمتسعاِهیف

 امام ،یهاد امام میآقا خروج هنگام سامرا در د:یگو حرث بن فضل
 جاللت از پس د؛یآیم ژنده یلباس با و ادهیپ که میدید را یعسکر حسن

 سر از و رخسارش و )رنگ( سرزنش شدت از و شدم متعجب او یستگیشا و
 دمید خواب در را او شب همان پس شدم. نگران اشیدگیرنج بخاطر محبت

 یدید که یرخسار( و )رنگ سرزنش آن» گفت:یم نینچنیا خوابم در که
 و کند؛یم اراده بندگانش یبرا بخواهد که هرطور که خداست خواسته

 همانند ما و نگردد دچار بدان آگاه انسان جز که رتیبص اهل یبرا ستیعبرت
 خداوند خلق در تفکر و ثبات خداوند از پس ؛یآزردگ دل در میستین مردم



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 کالم همانند خواب در ما کالم که بدان و است؛ سریم او یبرا که خواهمیم
 1«ست.یداریب در ما

 ما سخن» فرمود: یعسکر حسن امام که است تیروا از قسمت نیا بر استناد

 «.ستیداریب در ما سخن همانند خواب در

 مناقشه 

 است: اشکال یدارا جهت دو از و استناد قابل ریغ تیروا نیا

 یسند ضعف الف.

 که است یبصر اسحاق خبر نیا آورنده تنها اعتمادند؛ قابل ریغ تیروا نیا رّوات

 نقل حرث بن فضل از او و 2داشته مذهبی فاسد و متأخر، پیشینعلمای  نظر اتفاق به

 وثاقت یمدع تنها ست.ین قابل اعتمادی فرد و است روات مجهول از که کندیم تیروا

  خیش حرث، بن فضل
ّ

 عسکری امام تیروا نیهم را او وثاقت علت که است یکش

  سد:ینویم یکش ابوعمرو مرحوم .کندیم انیب

ِ.أعلمِواهللِالقولِیفِمؤتمنِالفضلِأنِعلىِالخبرِهذاِفدل
 دارد نیا بر داللت -خواب در یعسکر حسن امام تیرؤ- خبر نیا
  1.اهلل اعلم و است دارامانت قول در حرث بن فضل که

 ت،یروا نیا درشت و زیر در قدر هر و 1ندارد یدللت نینچنیا خبر نیا آنکه حال 

 مگر ؛شودینم دهید حرث بن فضل یدارامانت و وثاقت بر دال یمطلب ،مینک دقت

                                                   

 .789-8ج-طالب یاقب آل ابمن (1)

أنه اِض عیفةِ( : 828ص-69ج-و ر.ک: )همنان .008ص-8ج-یعالمنه خنوئ-ثیمعجم رجال الحد (2)
 )این روایت به علت اسحاق بن محمد بصری ضعیف است.(ِبإسحاقِبنِمحمدِالبصری

 .898ص-0ج-یرجال الکش (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 را تشیعش احتمال بتوان «عسکری امام برای فضل دلسوزی» از استفاده با اینکه

 فرض اگر حتی .گرددنمی وی توثیق سبب امر این که دانندمی پژوهشگران و داشت

 توسط راوی تیروا نیا یستیبا (ستین )که باشد او وثاقت سبب تیروا نیا که میریبگ

 حق در مجهول ِی راو ِق یتوث وگرنه کند؛ اثر افاده تا شدیم نقل حرث بن فضلاز  ریغ

 اثبات صحتش تیروا دیبا اول که چرا است؛ باطل ورد و ندارد یتیحج هیچ شدخو

 یراو وثاقت بر خود ،تیروا صحت آنکه حال د؛ینما یراو حق در اثر افاده تا گردد

 تیحج از که است باطل دور دچار حرث( بن )فضل یراو وثاقت پس است؛ وابسته

 که: است قرار نیبد دور ساده زبانه ب باشد؛یم ساقط

 دارد. وثاقتش بر دللت حیصح خبرِ  نیا چون است؛ ثقه حرث بن فضل .الف

 است( وابسته ثیحد درستی بر یراو )وثاقت

 به ثیحد درستی) ت.اس ثقه حرث بن فضل چون است؛ حیصح خبر نیا .ب

 است( وابسته یراو وثاقت

 )وثاقت است.! ثقه حرث بن فضل چون است؛ ثقه حرث بن فضل :سرانجام

 راه از فضل وثاقت دیبا نیبنابرا باطل. و است دور نیا است( وابسته یراو وثاقت به یراو

 گردد. حیتصح رّوات( گرید ضعف نگرفتن نظر در )با زین خبر نیا تا گردد اثبات یگرید

                                                                                                                             

 یق بر سخن شیدر تعل یعالمه خوئ (1)
ّ

ه رِم نِالروای ةِایتمان هِف یِالق ولِوِأق ول:ِل مِیظ: سدینویم یخ کش
آن نتدارد کته  ین ظهتورینچنیت ایم: روایگویم .لِمدحهِبوجه،ِعلىِأنهاِضعیفةِبإس حاقِب نِمحم دِالبص ری

ف است بواسطه استحاق یت ضعین روایا همچنین؛ یا بطور گویا راوی را بستایددار باشد و امانتروایت در  راوی

 (828ص-69ج-ثیمعجم رجال الحد) .یبن محمد بصر

 سد:ینویم یخ کشیقش بر کالمه شیز در تعلین یعالمه حل

ث ین حتدیتاز نظر من در ا وِلی ِفیِالحدیثِعندیِدللةِعلىِمددِأوِجرد،ِفنحنِفیِروایتهِم نِالمت وقفین.

-خالصنه األقنوال) م.یکنیتوقتف مت ین راویتات ایتست؛ پس ما در قبول رواین یا جرح راویبر مدح  یداللت

 (.886ص-6ج



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 از گرفته بر هست هرچه و ستین موجود یو وثاقت اثبات در سخنی چیه آنکه حال

  خیش نادرست سخن همان
ّ

ش
َ
 پشت آن رّوات و بوده ضعیف تیروا سند پس است؛ یک

 اند.بوده مجهول یا و المذهب فاسد یا پشت به

 یدالل ضعف ب.

 یراو است. دور به مبتال و عاجز زین دللت در ،یسند ضعف بر عالوه تیروا نیا

 در را «است یداریب در ما کالم همانند ،خواب در ما کالم» :سخِن  که دارد تاکید تیروا نیا

 است: دهیشن خواب

ِمثلِالنومِیفِكالمناِانِ...اعلمِفقال:ِ«یمنامِیفِتهیرأ»ِلةیاللِكانِفلما
ِقظة.یالِیفِكالمنا

 است؛ ساقط تیحج از و است شده دهیشن عالم رویا در خود سخن نیا پس

 حال است؛ شده گفته او به خواب در کلمات این مدعیست حرث بن فضل یعنی

. باشد شرعی دیگری دلیل حرث بن فضل خواِب  همین حجیت اثبات برای بایستی

 نیهم کند،می دللت خواب در معصوم کالم حجیت بر که یخبر تنها درحالیکه

 که: منوال نیبد کند. یم استدلل در دور جادیا باز که است ضعیف خبر

 تیروا چراکه ست؛یداریب در او سخن همانند خواب در معصوم سخن .الف

 دارد. دللت آن بر حرث بن فضل

 کهاچر  دارد؛ تیحج است، بوده خواب در نکهیا با حرث بن فضل تیروا .ب

 ست.یداریب در معصوم سخن همانند خواب در معصوم سخن

 و نیضینق جمع که رساندیم را خود بر ءیش دمتق لزوم و است باطل دور نیز نیا

 است. محال

 و استناد قابل ریغ یدلل جهت از هم و یسند جهت از هم تیروا نیا پس

 اعتناست.



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 عوام خواِب  در معصوم قول نکهیا اثبات در ینقل و یعقل لیدل چیه هذایعل

 ادله جزو نه خواب پس ست.ین موجود ،باشد یداریب در شانیا قول همانند الناس،

 و اتیجزئ ای اتیکل در خوابه ب یاستدلل هر و هیلفظ ریغ نه و است هیلفظ هیشرع

 از است. عهیش یعلما و تیب اهل منهج مخالف و یظن و باطل ،نید فروع ای اصول

 دنید جهته ب» که است نشده یمدع تاریخ طول در یعیش هیفق چیه که روست نیا

 بخشیدم؛ ام،دیده که خوابی بواسطه را زناکار فالن یا امداده رییتغ را اذان خواب، فالن

 چیه و «نمودم! اعدام چرانی چشم جرم به امدیده که خوابی بخاطر را نوجوانی یا

 و دیتوح ضایا و دیتقل و اجتهاد و قضاوت و ازدواج احکام که گرددینم حاضر یاعهیش

؛ بلکه گردد نییتع وابخ توسط اشائمه و اءیانب قیمصاد و امامت و معاد و نبوت

اینچنین  چراکهشود؛ هرکسی اینچنین ادعایی بکند به بدعت و خبط دماغ متهم می

 است. لغو و هیشرع ادله چارچوب از خارج و غیرقابل اعتماد و باوری زشت و ناپسند

 است؛ رؤیا و خواب برمعطوف  یهمبوش احمد فرقه تمرکز یتمام حال آنکه

 اتباع از یاریبس و است بوده خواب یک با دعوتش روعش که مدعیست اسماعیل احمد

 انددهید فرقه نیا با ییآشنا از بعد که یمتداول و یالیسر یهاخواب جهته ب فرقه نیا

 و نبودند یاعارضه نینچنیا دچار فرقه نیا با ییآشنا از قبل که یبطور اندوستهیپ بدان

 یمتعدد یهاخواب بطور بی سابقه، و الَمّرهبِ  فرقه، نیبد ذهنشان شدن ریدرگ از پس

 پیروان خواند.یفرام ادعا نیا امر بر نامفهوم و مفهوم یالفاظ با را شانیا که نندیبیم

 انبیاء یا ائمه دیدن مطلق بصورت ،رسندمی رؤیا و خواب مقوله به وقتی یبصر احمد

در  !شمارند.می شرعی حجت را آن و دانسته خواب بودن سهو از ضامن را خواب در

 از آن نکاتی را عرضه می دارم. پیش اماادامه شبهات ایشان را بررسی خواهیم نمود 

  



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 اول نکته 

 از اعظمی قسمت که است قسم چندین بر خواب ،بیت اهل فرموده حسب

 جانب از توفیقی آن از اندکی بخش و باشدمی بیهودههای خواب یا و شیطانی آن

 است. خداوند

 است. رسیده ما به بیت اهل از متعددی روایات زمینه این در

ِاللَّهِمنِبشارةِ:وجوهِثالثةِعلىِایرِؤال»ِقالِعبداللَّهِیأبِعنِ-1
ِ.«أحالمِأضغا ِوِطان،یالشِمنِریتحذِوِللمؤمن،ِعالىت

 بشارتی است: وجه سه بر رؤیا و خواب فرمود: که است صادق امام از
 و نامربوط هایخواب ؛شیطان طرف از هشداری مؤمن؛ بر خداوند جانب از

 1پریشان.

ِایالر ؤِِِْفد ا ِ ُِجِعْلتُِِع ْبِداللَّهِیأل بِِِقُ ْلتُِِق الِ ِرٍِیب صِِِیأ بِِِع نِِْ-٢
ِاْلك اِذب ةُِِأ مَّاِص د ْقتِ ِق الِ ِو اِحٍد؛ِم ْوِضعٍِِِمنِِْم ْخر ُجُهم اِاْلك اِذب ةُِِوِالصَّاِدق ةُِ
ِیهِِِإِنَّم اِوِاْلف س ق ةِِِاْلم ر د ةُِِِسْلط انِِِیفِِِل ةٍِیل ِِأ وَّلِِِیفِِِر اه ایِالرَُّجلِ ِف ِإنَِِّاْلُمْخت ِلف ةُِ

ِِإذ اِالصَّاِدق ةُِِأ مَّاِوِه ایفِِِرِ یخِ ِل ُِِمخ الِف ةَِِك اِذب ةَِِیهِِِوِالرَُّجلِِِإِل ىِلُِیخِ یِءَِیشِ 
ِئك ةُِِِحُلولِِِم عِ ِلِِیاللَِِّمنِ ِنِِیالث  ُلثِ ِب  ْعدِ ِر آه ا ِیف هِِِالسَّح رِِِلِ ق  بِِْذ ِلكِ ِوِاْلم ال 
ِل مِِْوِط ُهورٍِِرِِیغِ ِع ل ىِن امِ یِأ وُِِْجُنباًُِِكونِ یِأ نِِِْإلَِِّاللَّهِش اءِ ِِإنِِْت خ لَّفُِِلِ ِص اِدق ةَِ

ِ.ص اِحِبه اِع ل ىِتُ ْبِط؟ُِِوِت ْخت ِلفُِِف ِإن َّه اِِذْكرِهِق ةِ یح قِِِع زَّوج لَِّاللَّهِذُْكرِِی
 هم خواب گردم فدایت گفتم: صادق امام به که گویدمی ابوبصیر

 پس یکیست. دو آن مرکزیت و مخرج ولی دروغ هم و باشد صادق تواندمی
 را است اختالف دارای که دروغین رویای گفتی؛ راست فرمود: امام

                                                   

 .798ص-06ج-فیض کاشانی -الوافی (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

های خواب احاطه تحت حال درآن که بیندمی شب اوایل همان در شخص
 و است دروغین ابخو این و است شخیال و وهم نمودِ صرفا و است نفسانی
 شودمی دیده شب آخر سوم یک در راستین خواب اما نیست؛ آن در خیری

 این پس است؛ سحر قبل آن وقت و است مالئکه حلول با همزمان که
 اینکه مگر نیست درش خالفی بخواهد خدا اگر و است صادقه خواب خواب،

 آن حقیقت خداوند و باشد خوابیده طهارت غیره ب یا باشد بوده جنب شخصی
 1است. مختلف صاحبش برای آن پس است نکرده ذکر را

 مورد در و آمده أمیرالمؤمنین موالنا نزد عیسویان از تن دو روزی -1
 کردند... سوال وی از خواب

ِالنف ِفسلطانهاِسلطاناِلهاِجعلِوِالرودِخلقِتعالىِاهللِانِ:فقال
ِلیجِوِالمالئكةِمنِلیجِبهِمریفِسلطانهِبقىِوِالرودِخرنِالعبدِنامِفإذا
ِایالرِؤِمنِكانِمهماِوِالمالئكةِفمنِالصادقةِایالرِؤِمنِكانِفمهماِالجنِمن

ِن.یصفِومیِمعهِقتالِوِدهیِعلىِفأسلماِالجنِفمنِالكاذبة
 و محیط آن برای و کرد خلق را روح تعالی خداوند فرمودند: امام پس
 بخواب بنده که آنگاهی هر است؛ نفس آن سلطان پس داد؛ قرار سلطانی

 ایدسته پس ماند؛می باقی که است نفس این و گشته خارج تن از روح رود
 آن که خوابی آن هر کنند؛می گذر وی بر جنیان از ایدسته و فرشتگان از

 هرآن و است بوده مالئکه جانب از پس باشد صادقه رویای اگر ببیند شخص
 آن پس است؛ بوده جن دسته آن جانب از پس باشد کاذب و ببیند که خوابی

 کنارش صفین جنگ در و گشته مسلمان علی موال بدست مسیحی دو
 2.جنگیدند

                                                   

 .16ص-8ج-شیخ ابوجعفر کلینی-الکافی (1)
 .877ص-0ج-ابن شهر آشوب-طالب یمناقب آل أب (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِمنِنیتحِزِوِاهلل،ِمنِبشرىِثالثة:ِایالرِؤ»ِ:اهللِرسولِقالِ-5
 .«منامهِیفِراهیفِنفسهِالنسانِبهِحّد یِیالذِوِطان؛یالش
 و غم خداوند؛ از یبشارت است: قِسم سه ایرؤ» فرمود: خاتم ممبریپ
 و دهدرخ می روزمره در انسان بر آنچه و طانیش جانب از انگیزی حزن

 1«ند.یبیم خواب در را همان

منبع تشریع  عنوانه ب را خواب اگر که است این آیدمیبر روایات این از آنچه فلذا

 «راست» و «دروغ» از افتهی لیتشک که میاداده قرار منبع را یزیآنچ م،یبدان نید احکام

 مهیسل اتیعقل ای و حهیصح و متواتره اتیروا ای و قرآن اتیآ برخالف است؛ «یهودهب» و

 است. احتجاج و استناد محل و بوده منبع حق و معصوم از برگرفته همگی که حهیصح

 و نیدروغ یهاخواب جزوها خواب از یاریبس که آیداز احادیث اینچنین برمی که بویژه

 همانند .است اقلیت در صادقه رؤیای و بوده روزمره قاتاتفا از ذهن هیتخل و بیهوده ای

 فرمود: عمر بن مفّضل به خطاب صادق امام آنچه

ِبكاذبهاِصادقهاِفمزنِهایفِاألمرِدبرِفیكِاألحالمِیفِمفضلِایِركِّفِ 
ِكلهاِكانتِلوِوِاءیأنبِكلهمِالناسِلكانِتصدقِكلهاِكانتِلوِفإنها
ِانایأحِتصدقِفصارتِلهِمعنىِلِفضالِكانتِبلِمنفعةِهایفِكنیِلمِتكذب
ِرایكثِتكذبِوِمنهاِتحذریِمضرةِأوِلهاِیهتدیِمصلحةِیفِالناسِبهاِنتفعیف
ِالعتماد.ِكلِهایعلِعتمدیِلسال
 است؛ دهیگرد ریتدب آن در امر چطور که کن فکرها خواب در مفضل یا
 همه اگر و اندختهیآم درهم نیدروغ یهاخواب با صادق یهاخواب پس

 نیدروغ یهمگ هم اگر و شدند!یم ممبریپ مردم همه بودند صادقه هاخواب
 قیتصد مواقع یبعض پس بود؛ عبث و یمعن یب و نداشت یمنفعت بودند،

 ییراهنما منفعت بدان و برده منفعت یمصلحت در آن از مردم و گرددیم

                                                   

 .616ص-78ج-بحار األنوار (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 تا گرددیم بیتکذها خواب عمده یول 1مانندیم دور یضرر از ای و شوندیم
 2گردد. اعتماد یکل به خوابه ب مبادا

 و دروغ از افتهی لیتشک هاخواب که است نیا بر صادق امام ِح یصر نص

 جزوها خواب از یاریبس نکهیا و است؛ ختهیآم درهم خواب در دو آن و راستند

 ای و یداریب در روزمره حوادث از ذهن هیتخل ای و التیتخ و شانیپر یهاخواب

 نیا از یاندک قسمت فقط و (رایكثِتكذبِو) بوده نیدروغ و یطانیش یهاخواب

 پس ست(.ین یتیحج زین صادقه یایرؤ یبرا یحت شد انیب )که است صادقه هاخواب

 آن از یاندک قسمت فقط و باشد، یلیتخ ای و نیدروغ و باطل ای،ی مسئلهعمده یوقت

                                                   

هماننند اننذار  یصادقه در امور محدود یایاز ضرر توسط رؤ ین رهنمونی بر منفعت و دوریدامنه ا (1)

د توسنط یت شنهیا رؤیپدر و مادر و  آزردنآور در اثر های زجر همانند خواب است؛ت یاز گناه؛ ترك معص

 یت شده است:ل؛ همانند آنچه رواین قبیا فرزندانش و از ایهمسر 

أراهِف یِمنام هِرؤی اِترّوع ه،ِفینزج رِ:ِ»عنِالصادق ِك انِالعب دِعل ىِمعص یةِاهللِعّزوج ّل،ِوِأرادِاهللِب هِخی راًِ إذا
او  یت خداوند عزوجل کند و خداوند بترایمعص یاهرموقع بنده»فرمود:  ام صادقام.«بهاِع نِتل كِالمعص یة

ن ختواب از آن یتکند کته او را بترستاند تتا در اثتر ایان میدر خواب نما ییاهایاو رؤ یر بخواهد، خداوند برایخ

 .241 ص-دیخ مفیش– اإلختصاص «ت منزجر و دور گردد.یمعص

د کنه او را آزار یندیترسنناك را من یدر خنواب زنن یکند که مردیمدر محاسن نقل  یبرقیا همانند آنچه 

ن ین ختواب بتدیتبرو و به او بگتو ا إذهبِفقلِله:ِإّنكِلِتؤّدیِالزكاة.فرمود:  داد؛ پس امام صادق یم

 (.87ص-المحاسن). یکنیسبب است که تو زکاتت را پرداخت نم

:ِإّنِش هاباًِیق رؤ ِالس المِوِب یِعب داهللقل تِأل»کنند: یح بسنند صنحیح نقنل منید بن صبیز آنچه ولین
گفتم: شتهاب بتر تتو ستالم  به امام صادق «یقولِلك:ِإنّهِیصیبنیِفزنِفیِمنامی.ِقال:ِقلِله:ِفلیزّ ِماله.

وسنائل ) د متالش را بتا زکتات پتاک کنتدیتفرمود: او با دهند؛ پس امامیم مرا آزار میهاداده و گفت: خواب

 (.691ص-6ج-عهیالش

هنایی منبع تشریع احکام و عقاید نیست؛ بلکه صرفا در مقام تحذیر یا بشارت بر حنالل و حرام پس رویا

 است که در عالم بیداری توسط ادله شرعیه، تشریع شده باشد؛ و نه بیشتر.

 .98ص-؛ توحید مفضل688ص-78ج-بحار األنوار (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 ،(بكاذبهاِصادقهاِمزنف) است کذب یاهایرو با ختهیآم درهم زین همان که باشد صادقه

  نمود. اکتفاء و استناد مصدر بدان ندارد امکان

 شبهه 

 ایرؤ با امر نیا در و دارند غلط و حیصح زین ثیاحاد» که کنند شبهه نینچنیا دیشا

 «مشترکند

 جواب 

 :مییگویم جواب در

 
ً
 دارد: جنبه دو پس ؛معصوم ریتقر ای فعل ای قول از است عبارت ثیحد :اول

 پس است لفظ چون .ب است. هیشرع ادله جزو است، معصوم به یمنته .چونالف

 به منتسب یقیحق عالم در نه خواب مصدر آنکه حال است. هیلفظ هیشرع ادله جزو

 ادله جزو نتیجه در است. شده سماع رّوات توسط معصوم لفظ نه و است معصوم

  ست.ین هیشرع

 یثان
ً
 معصومه ب انتسابش که ستا هیشرع ادله جزو یثیحد آن میگفت ما :ا

 یمدع پس گردد؛علم حاصل  آن گفته از معصوم صدور به نسبت و دهیگرد اثبات

 به آغشته ای و السند حیصح ای و متواتر ای که است هیشرع ادله جزو یثیحد آن میگشت

 و صدق به آغشته خواب خوِد  آنکه حال باشد. قرآن با سازگاری در و آورتیقطع قرائن

 خود بلکه ؛ستین خواب سندی ضعف و صحت از یسخن نجایا یعنی است؛ کذب

 میگرد یمدع که اییگو است. صادقه ای و یذهن تالیتخ ای و نیدروغ که است خواب

 هودهیب سخنان هم و دیگویم راست هم و دیگویم دروغ هم امام معصوم بالله نعوذ

 است. باطل انیبن از اسیق نیا پس دارد؛ عبث و

های خواب ،آن از ایعده که دارد انواعی خواب دیث اهل بیتاحا بنابر پس

 که هستند دروغینهای خواب دیگر ایدسته وبوده  احالم( )اضغاث پریشان و بیهوده



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 یرو و باشد؛می صادقه رؤیای دیگر ایدسته آخر در و دهندیم لیتشک را اهایرؤ عمده

 از عهیش یعلما دأب و ندارد نید اتیجزئ ای اتیکل نییتع در یتیحج چیه رفته هم

که رهبر علمای  مفید شیخ که همانطور است. بوده منوال نیهم بر جدید و قدیم

 در حنبلیه فرقه پیرو شیعه» است: مدعی که زیدی طبرانی پاسخ در است شیعه متقدم

 نویسد:می 1،«است رؤیا حجیت

ِمنِبتنثِإنّماِوِالمنامات،ِجهةِمنِةینیالدِاألحكامِنثبتِلسناِفإنّا
ِ.اءیاألنبِورثةِعنِبهِاألثرِجاءِماِلهایتأِو

 از تنها بلکه کنیم؛نمی اثباتها خواب بواسطه را دینی احکام ما پس
 جا به (بیت اهل )مراد انبیاء ورثه از آنچه بواسطه آن تأویل طریق
 2کنیم.می اثبات باشد مانده

 رؤیا با رابطه در استفتائات مجموعه در یخوی عالمه سیدالفقهاء همچنین

 نویسد:می

ِ.هایفِواألمرِایالرِؤِبنف ِةیالحجِثبتیِلمِ:یالخوئ
 1است. نگردیده ثابت است، آن در آنچه نیز و رؤیا خودِ به نسبت حجیت

  

                                                   

ی اِمعش رِالمامی ةِحنبلی ة،ِوِأن تمِتس تهزؤونِ،ِفق الِل ی:ِأن تمِارحةِمعِالطبران یِش ی.ِم نِالزیدی ةاجتمعتِالب (1)
ِك  ذلك. ِكی فِذل  ك؟ِفق ال:ِألّنِالحنبلی ةِتعتم  دِعل ىِالمنام  اتِوِأن تم )تفسننیر القننرآن  بالحنبلی ة،ِفقل تِل  ه:ِو

 .(016-شیخ مفید-المجید

 .017ص-تفسیر القرآن المجید (2)

 .968ص-6ج-صراة النجاة (3)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 دوم نکته 

 و خواب نظیر پسند عوام و فراگیر اموری کردیم اشاره ترقبل که همانطور

 ،روش بدین بتوانند تا است بوده وغیندر  مدعیان و دّجالن آویزدست همیشه استخاره

 یادعا خواسته و خاسته یافرقه هر بکنند. نیرو جذب و داده جلوه راست را خود دروغ

 کار وارد رؤیا و خواب حربه با کار اول گردد، و... تیباب و تیمهدو یمدع و کرده یواه

 :بعنوان نمونه است؛ شده

 خواب و هیانیقاد فرقه  

 احمد از پیشتر قرن یک قادیانی احمد غالم که کردیم ذکر استخاره قسمت در

 پیممبر را او و گشته مطمئن وی صداقت بر خواهدمی که کسی هر» بود: کرده ادعا بصری

همو درباره دللت  !«کند. یاری خود الهامات با را وی خداوند تا کند استخاره کند خطاب خدا

 خواب بر درستی ادعایش می نویسد:

ِایبرِ ِیالوحِمینسِیجاءتنِسنةِنیأربعِبلغتِوِیعمِرِأشدِِّبلغتِلمَّاِو
ِن،یقنیالمستِمنِأكونِوِ،یحجبِرتفعیِوِ،ینیقیِوِیمعرفتِدیِزیلِ،یربِِّاتیعنا
ِمثلِجاءتِإلَِِّایرِؤِأرىِلِفكنتِالصالحة،ِایالرِؤِهوِبابهِیعلِفُِتحِ ِماِفأّول
ِأوِنیألفِمنِباًِیقِرِصادقةِصالحةِایرِؤِامیاألِتلكِیفِتیرأِیإنِِّوِالصبح،ِفلق
ِاهللِلعلَِّوِتها،ینسِمنهاِریكثِوِیحافظتِیفِمحفوظِمنهاِذلك،ِمنِأكثر
ِ.نیاآلملِمنِنحنِوِآخرِوقتِیفِكّررهای

 عنایات با رسیدم سالگی چهل سنه ب و کرده رد را جوانی دوره که زمانی
ها حجاب و گردد بیشتر معرفتم و یقین تا آمد من نزد وحی نسیم پروردگار

 خواب شد باز رویمه ب که بابی اولین پس باشم؛ یقین اهل از و شود شتهبردا
 و باشد وضوح نهایت در اینکه جز دیدمنمی خوابی من و بود صالحه رؤیای و

 که دیدم صادقه و صالحه خواب بیشتر! یا هزار دو به قریب روزها آن در من



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 باز خداوند ایدش ام؛کرده فراموش را بسیاری و هست ذهنم در هاآن از برخی
 1امیدواریم. هم ما و کند تکرار دگر باری را حالت آن هم

 خواب و هیقحطان فرقه 

  نیز المنشداوی حیدر
ً
 داشت. نظر در خود دعوت برای را روالی چنین دقیقا

 نویسد:می البصرة دجال کتاب در کورانی علی شیخ

 قبل من مرسل إنی علی شیخ» گفت آمد من نزد مشتت حیدر وقتی
 موجود نامه دو من نزد و هستم! مهدی طرف از ایفرستاده من لمهدی:ا

 شیخ «ظله دام ایخامنه علی سید برای دیگری و تو برای از یکی است؛
 بزرگی ادعای این گویی؟می چه دانیمی حیدر! :گفت جواب در کورانی
 شیخ خواهی؟می ایمعجزه چه گفت: حیدر داری؟ ایمعجزه تو آیا است!
 این خواست! حالج خود زمان دجال از اول صدوق که ایمعجزه همان :گفت
 عطا سیاههای ریش برده جوانی دوران به مرا و گرفته را من سفیدهای ریش
 علی! شیخ» گفت: جواب در بود مانده حیران که مشتت حیدر کن!!
 2«بیاوری؟ ایمان و ببینی خواب تا کنم کاری خواهیمی

ابیم که اصل نظریه یهای حیدر مشتت درمیه فراخوانبلکه با بازخوانی مجموع

گردد. او حجیت رویا و استخاره در باور فرقه احمد اسماعیل، به حیدر منشداوی برمی

های اثبات راستی در ارتباط است و راه خود ادعا داشت که شخصا با امام مهدی

تحت عنوان: ادعای خود و احمد، دو چیز است، استخاره و خواب. همو فراخوانی 

ای خطاب به تمامی مردان و زنان باایمان و تمامی فرق و مذاهب، بدانید که اطالعیه»

                                                   

هنر دو  قادینانی که هم احمد بصری و هنم غنالم احمند)جالب  627-غالم أحد القادیانی-لتبلیغا (1)

 را.!( بیند و دیگری مهدیرا می شروع ادعایشان با خواب بوده؛ یکی نبی

 .الفصل الرابع-شیخ علی کورانی عاملی -دجال البصرة.ک: ر (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

منتشر « )مکن الله له فی الرض( اگر خدا بخواهد نزدیک شده است ظهور امام مهدی

نمود. وی در این فراخوان ادله حقانیت خود را بیان داشته است که در قسمتی از آن 

 می نویسد:

به قرآن کریم؛ شاید یکی بگوید که استخاره و تفأل حجت  . تفأل5
گویم فراوانی تفال بر یک قضیه بوی ه زمانی که پاسخ می نیست؛ که در

آیات قرآن در وفق موضوع مدنظر ظاهر شود، بر درستی آن قضیه تأکید یا 
ای که آنحضرت . درخواست دیدار امام در خواب! بگونه5تأیید می ورزد... 

ام ولی بنا به هرکه من را خواهان است، در خواب برایش تبیین کرده»فرمود: 
و من این حالت را در بین بسیاری از برادران با ایمانم در  «شرط و شروطی

 1ام.عراق و ایران یافته

المهدی که هنوز احمد اسماعیل ادعای  نیز همو در بدو تاسیس فرقه انصار

رده بود، حیدر منشداوی در بیان ادله نک سیادت و فرزندی از حضرت امام زمان

 حقانیت احمد اسماعیل می نویسد:

بینند که بر ماجرای ما گواهی بسیاری از مردم در خواب چیزهایی می .6
}از آن بابت که احمدبصری ادعای سیادت نکرده  دهد. آنان یا شیخ احمدمی

د و یا من را؛ دیدنخواب می کند{ را دربود، وی را با عنوان شیخ احمد یاد می
  تاکید دارد: با اهلل و امام مهدی ها بر فرستادگی و ارتباطو همه این خواب

چهار ماه در خواب خود من در ابتدای کار و پیش از یک سال و . الف
ای پارچی که درون آن خاک بود به من داد دیدم که یکی از آنان؟؟ کیسه

 21ود که مجموع آن های برخی افراد بکه درون آن خاک، تصویر چهره
کیسه را باز کردم و خاک را زدودم و دیدم که نقش صورت تنی  نقش بود.

                                                   

 بیان الی جمیع المومنین والمومننات»اسکن فراخوان -687ص-احمد فرج الله -المهدویه ادعیاء (1)

ن الله له في األرض( قریب إنشاءالله(
ّ
 «و الی جمیع الطوائف و المذاهب أن ظهور اإلمام المهدي )مک



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

میان آن تصاویر، تصویر  است که در گانه امام مهدی111چند از یاران 
شیخ احمد نیز بود. پس به او گفتم گوارایت باد! پس از آنان پرسیدم که آیا 

میان  دادند که تصویر تو درها نیست؟! پاسخ میان این نقش تصویر من در
 نفر است. 111باقی 

که شیخ احمد در مورد این ماجرا با من سخن گفت، در ب. هنگامی
خواب دیدم که امام مهدی )مکن اهلل له فی االرض( ایستاده است و شیخ 

خواند. سپس شیخ احمد را در سمت راستش نشانده و من را می احمد را فرا
 خواهم کنارم بمانید.خواهم هجوم برم و مییسمت چپش نشاند و فرمود: م

گوید: شیخ حیدر این را دیدم که به من می ج. در خواب امام مهدی
 1کند.است، درحالی که با دستش به شیخ احمد اشاره می امام حسین

                                                   

شود که حیدر المنشداوی عضو اصلی تشکیل فرقه انصنار المهندی بنوده اسنت و . دیده میهمان (1)

رد. اینن کنند، جایگناه خنودش را نینز محفنوظ بنداهایی که به مردم روایت میسعی دارد در این خواب

ای دیگر تاسنیس نمنوده خواهی دیگران در نهایت منجر شد که وی فرقههراس حیدر منشداوی از سهم

هنای احمند اسنماعیل و و احمد بصری را تکنذیب کنند. در اینن راسنتا مقنالتی منتشنر نمنوده و دروغ

نگان بطالن ادله وی را بطور تفصنیلی نگاشنت. همنین تغیینر سیاسنت حیندر کنافی بنود تنا دیگنر تشن

بنود را « شاهد رسالت شیخ احمد از جانب امام زمان»منصب، بسرعت جای خالی او را که مقامش: 

ی رو بنزوال اسنت، توانسنت ی این فرقهاکنون سرسلسلهغصب کنند. و فردی به نام ناظم عقیلی که هم

نوشنته حیندر  جایگاه او را بگیرد و جزو نواب خاصه احمد در عصر غیبتش باشد. بلکه وی در پاسنخ بنه

نگاشت. این درحالی است که نناظم عقیلنی خنود « سامری عصر ظهور»منشداوی کتابی تحت عنوان 

از طرفداران حیدر و هواداران و پیروان او در بدو تاسیس فرقه انصارالمهدی توسط احمند و حیندر بنود. 

 نویسد:ی حیدر منشداوی میای دربارههمچنانکه طی شهادتنامه
.. من در برابر ختدا و .السالم علی اخیر خلقه محمد و آله ن الرحیم و الحمدهلل رب العالمین وبسم اهلل الرحم

دهم که من به مدت یک سال و شش ماه با شیخ حیدر منشتداوی معاشترت رسولش و فرشتگانش شهادت می
، مصتطفی داشتم و او را فردی با ایمان و پایبند به شریعت و پارستا و وارستته و نستبت بته شتریعت محمتد



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 خواب و هیخیش فرقه 

 یاحسائ احمد خیش به یرشت کاظم گرایش چرایی در یخیش خان میابراه

 سد:ینویم ه،یخیش سیرئ

ِمعلمِعندِوضعهِذلكِابوهِیرأِفلماِالعلومِلیتحصِیفِراغباِكانِقد
ِصغرِمعِالسفرِفارادِةیالعالِالعلومِطلبِوِوقتِباسرنِالظاهرةِالعلومِفتعلم
ِیفِفدلتهِمنامهِیفِفاطمةِالزهراءِیرأِیحتِرتهیعشِوِقومهِفمنعهِسنه
ِاهللِیاعلِیحسائالِنیالدنیِزِبنِاحمدِ.یالشِالمجدِ.یالشِیعلِایالرِؤ
ِ.مقامه

 در را صفت نیا پدرش یوقت پس بود علوم لیتحص راغب یرشت کاظم
 از بعد پس آموزدیب عاًیسر را ظاهره علوم تا داد قرار یمعلم نزد را او د،ید او
 و قوم پس کرد؛ سفر عزم یخردسال همان در و نموده هیعال علوم طلب آن
 به را او که دید خواب در را هراءالز فاطمه آنکه تا شدند مانع اشرهیعش
 1کند.یم ییراهنما یاحسائ احمد امجد خیش

 خواب و هیباب فرقه 

 بواسطهنیز  باب علیمحمد که مینیبیم هیبهائ و هیباب فرقه نصوص در قیتحق با

 علت تنها فرقه نیا بزرگان همه بطور تقریبی، طرفی از و گردیده مقامات مدعی خواب

                                                                                                                             

غیرتمند و نسبت به امور مسلمین، تالشگر و نسبت به حقتوق تهیدستتان و بیچارگتان، پشتتیبان یتافتم. بلکته 
پیش از معاشرتم با او، خیرخواهی او و مورد اطمینان بودنش درمیان طالب حوزه علمیه افزون بر گتواهی اهتل 

حیتدر از یتک شتهر هستتیم و خداونتد بتر هرچته  شهر بر نماز و پایبندی او، برایم گواه بود. چراکه من و شیخ

اسنکن شنهادتنامه دسنتنویس -690ص-)ادعیناء المهدوینه شیخ ناظم العقیلی. ءگویم گواه است. امضامی

 شیخ عباس ازریجاوی و شیخ ناظم عقیلی و شیخ حیدر حسناوی بر وثاقت شیخ حیدر منشداوی.(

-شنانیا یهناکتناب فهرسنت و هیخیشن یاعلمن احنوال شرح ،( اع) العظام خیالمشا کتب فهرست (1)

 .18ص



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 علماء از تن هجده آن و ؛است بوده ایرؤ و خواب باب، حمدمیعل به شانپیوستن

 سفارت و بابیت شأن در که رؤیاهایی بر اتکاء با و باب علیمحمد رؤیت بدونکه  شیخیه

 پیشوایی که نامیدند «حی» حروف را ایشان آوردند، ایمان او به بودند، دیده علیمحمد

 بارفروش مال و العین قره طاهره نظیر افرادی بود؛ افراد این عهده بر زمانشان در بابیان

 غیرهم. و زنوزی و

 گوید:می باب علیمحمد

 مطهر سر که کردم مشاهده نیچن ایرو در امر، اظهار از قبل سال کی
 من چکد،یم آن از خون یهاقطره است، ختهیآو یدرخت از نیحس امام
 یهبتمو نیچن به که داشتم را سرور و بهجت تینها مرفت درخت آن کینزد
 امام مقدس دهیبر حلقوم ریز در و بردم شیپ را خودم دست دو شدم؛ زیفا

 دست در خون یمقدار داشتم؛ نگاه -دیچکیم آن از خون که- نیحس

 گرید عالم در را خود شدم داریب که یوقت .دمیآشام را هاآن شد، جمع من
 نوارا مرا یپا سرا و گداختمی را جسمم شیخو یتجل از یاله روح دم؛ید
 یوح اسرار دم،یدیم خود در یاله یسرور بود، گرفته فرو خداوند ضیف

 داریپد و مکشوف من چشم مقابل در جالل و عظمت تینها با یخداوند
 1.!بود

 د:یگو علیمحمد به هابابی گرایش چگونگی بارهدر یبهائ ینیحس الله نصرت و

 امر به را اهرهط قانیا و مانیا داستان الوفا تذکره در عبدالبهاء حضرت
[ یرشت کاظم مراد] مرحوم دِیس حضرت اما» اند:فرموده حیتوض نگونهیا دیجد
 و دادندیم موعود ظهوره ب بشارت را شیخو تالمذه ،عروج از شیپ
 شانیا تالمذه اجله از !د.ینمائ یتحرّ را شیخو یآقا و دیبرو :فرمودندیم

 یبعض و شدند مشمول اضتیره ب و گشتند معتکف کوفه مسجد در و رفتند

                                                   

 .072ص-تلخیص تاریخ نبیل (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 شب و اضاتیر و امیبص روز طاهره جناب جمله از بودند. مترصّد کربالء در
 از نهاده نیبال به سر سحر وقت یشب آنکه تا بود مشمول مناجات و تهجّده ب
 دیس که نمود مالحظه ایرؤ در د.ید صادقه یایرؤ و شد خبر یب جهان نیا

 نیزم از مبارکش یپا دارد. بر در اهیس یعبا و سر بر سبز عمامه یجوان
 تالوت یاتیآ قنوت در گذارد.یم نماز ستادهیا هوا اوج در است. مرتفع

 شیخو کتابچه در و دینمایم حفظ را اتیآ از هیآ کی طاهره جناب د.ینمایم
 األسماء ومیق کتاب نینخست و فرمودند ظهور یاعل حضرت چون نگارد.یم

 آن نمودیم مالحظه طاهره جناب قصصال احسن جزوه در یروز شد، منتشر
 نیقی و افتاد سجوده ب و پرداخت شکرانهه ب فوراً افت؛ی آنجا را محفوظه هیآ

 1«است. حق ظهور نیا که نمود

 کیهانی( )عرفان حلقه فرقه 

 اعضاء اتصال حلقه، عرفاِن  فرقه در حالت یالقا و افراد جذب ارکان جمله از

 هایخواب فرقه این فریبخوردگان از بسیاری که ریبطو باشد.می رؤیا و خواب توسط

 بیشترشان پایبندی سبب که دیدندمی متوالی کاذبهای شهود و کشف یا و متداول

 و بوده فعال فرقه این در هامدت که افرادی از برخی همچنین گردید.می فرقه بدین

 ماورائی موجودات هجوم جولنگان خوابشان اند،گردیده جدا فرقه این از سپس

 چنانکه و گردیده حلقه دعوت از خروج علت به درخواب او اذیت و آزار و جن همانند

 به باز هاخواب این گرایید،می فرقه بدین باز های ترسناک، خواب ترِس  از فرد همان

 گشت.برمی شخص، آن وجود در مثبت کیهانی نیروهای وجود از نوید و بشارت حالت

  

                                                   

جناب آقای حسن ارشاد از پژوهشگران در فرقه باب و بهاء، در این باره تعبیر  .82ص-حضرت باب (1)

« بنابی»گفت فرقه بابیه در اصل فرقه خوابینه اسنت!! و بنه پینروانش نبایند تعبیر جالبی داشت؛ او می

نامید؛ چراکه خواب و رویا رکن اصلی فراخوان علیمحمند بناب بنود و « خوابی»را  گفت؛ بلکه باید آنان

 برترین یاران او همگی بواسطه خواب و رویا به او ایمان آورده بودند.



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 خواب و وهابیت فرقه 

 نظیر تروریستی هایگروهک آن تبع به و وهابیت فرقه در تبلیغ ابزار جمله از

 رؤیاهایی دیدن شیعیان، کشتار و انتحاریهای عملیات در غیرهم و النصره و داعش

 در مثال بعنوان پس دهد.می دستور عمل بدین را ایشان اکرم نبی آن در که است

 است: آمده الکالم منتخب کتاب

ِإنِِّاهللِِّرسولِایِلهِفقلتِالمنامِیفِیالنبِتیفرأِلككذِیلتیلِفبت
ِفقالِفأضجعتهِاضجعهِفقالِبهِفجستِبهِیائتنِقالِعمرِوِأبابكرِسبِفالناًِ
ِحتىِاذبحهِیِلفقالِاذبحهِاهللِرسولِایِفقلتِینیعِیفِالذبحِفتعاظمِاذبحه
ِ.فذبحتهِحلقهِعلىِنیالسكِفأمررتِمراتِثال ِقال

 ؛[بود کرده سبّ را ابوبکر بصره، اهل یک شب آن در که] خوابیدم شبی
 عمر و ابوبکر فالنی اهلل! رسول یا» گفتم: و دیدم خواب در را پیممبر پس
 را او» فرمود: آوردم؛ پس «بیاور! من نزد را او» فرمود: پس «کند!می سبّ را

 ؛«بُبر! را سرش اکنون» فرمود: پس کردم؛ را اینکار ؛«کن! دراز زمین روی
 «ببرم؟ را سرش اهلل! رسول یا» گفتم: آمد؛ سنگین من نزد بریدن سر پس
 بر را چاقو هم من پس «ببر! را سرش» فرمود: هم سر پشت بار سه پس

 1.!و سرش را جدا نمودم کشیدم گلویش

 خواب و شافعیه فرقه 

 گوید: که شافعی از کنند نقل

ِخلعِوِیصافحنِوِیعلِفسلمِالنومِیفِطالبیأبِبنِیعلِتیرأ
ِمصافحتكِأماِ:یلِفقالِیلِففسرهاِعمِیلِكانِوِیإصبعِیفِجعلهِوِاتمهخ

                                                   

 .60ص-األحالم ریتفس یف الکالم منتخب (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِبلغیفسِإصبعكِیفِجعلهِوِخاتمهِخلعِأماِوِالعذاب،ِمنِفأمانِیلعل
ِ.والغربِالشرقِیفِیعلِاسمِبلغِماِاسمك

 من با و داده سالم من بر پس دیدم، خواب در را طالبابی بن علی
 داشتم عمویی پس کرد؛ من انگشت رد و درآورده را انگشترش و داده دست

 عذاب از پس دادی، دست علی با اینکه نمود: تفسیر اینچنین را خواب که
 در تو نام پس کرد، تو دستان در را انگشترش اینکه اما هستی؛ امان در خدا

 1گسترد. خواهد علی نام چونان عالم غرب و شرق

 خواب و السماء جند فرقه 

 عبدالزهره ضیاء یعنی او از ترپیش مدعی و عیلاسما احمد و الگوی آموزگار

 برای دلیل و حربه تریناصلی ،ابتدای این کتاب در موردش سخن نمودیم که قرعاوی

 :اندنوشته چنانکه بود، رؤیا و خواب حقانیتش، اثبات

 جندالسماء گروهک رهبر قرعاوی عبدالزهره ضیاء گر،گمراه گمراهِ همانا
 هاییخواب توسط و فریفته را خود یاران یت،مهدو مدعیان سایر نیز و

 عقل که لوحشان ساده پیروان از بعضی که بطوری نمودند؛می گمراهشان
 او به را ما که دیدیم خواب در همانا که شدندمی مدعی داشتند، هم ضعیفی

 2!فرامیخوانند.

 یفرق چه است؟ بصری احمد و قادیانی احمد غالم میان یاران فرقی چه حال

 کاظم و المنشداوی حیدر بین فرقی چه است؟ یهمبوش احمد فرقه و تیبهائ نیب

و  خواب با که هاییآن است؟ یبصر احمد و داعشیان و حلقه عناصر رهبران و رشتی

 علیمحمد و الله بهاء نوری حسینعلی و قادیانی احمد غالم و منشداوی حیدر به رویا

                                                   

 .610ص-حمود التویجری -کتاب الرویا (1)

 .7ص-سّم األفاعی (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

  که افرادی با آوردندمی ایمان دروغگویان و دیگر کجروان و رشتی کاظم و باب
ً
 صرفا

 دارند؟ تفاوتی چه اند،کرده بصری احمد به ایمان برای خود دستمایه را رؤیا و خواب

اند اگر بگویند خواب ما صادقه بوده، که می گوییم: آنها نیز همگی بدون استثنا گفته

را  معصوم نو اماما ویند: ما در خواب پیامبرهای ما صادقه بوده؛ اگر بگخواب

و امامان  ی پیامبر خداگوییم: آنها نیز اغلب ادعا دارند که چهرهدیدیم؛ میمی

اند؛ همانطور که از قادیانی و شافعی و دیگران نقل را در خواب دیده معصوم

های آنان گوییم: خوابهای ما متواتر و فراوان است؛ مینمودیم. اگر بگویند: خواب

کنید.! همانطور که بیان نمودیم ر از آن تواتری است که ادعا میبیشتنیز بسیار بوده و 

باب که در راس هرم دین بابیت قرار داشتند، همگی  ی علیمحمدگانهیاران هجده

بواسطه خواب و رویا به او گرویدند و نیز یاران قرعاوی و دیگران. پس هیچ راهی پیش 

به پیامبری و پیشوایی مدعیان ماند جز اینکه اعتراف کنند روی پیروان احمد نمی

ی خواب و دروغینی که پیش از احمد سر برآورده و پیشتر از او هزاران نادان را به بهانه

باب را خدای خود و قادیانی را پیامبر آن خدا  اند. پس اگر آنان علیمحمدرویا فریفته

 ی او در زمین بنامند.! دانند، حق دارند که احمد را نیز خلیفهمی

 هر ست؛ین ایرؤ و خواب جز یزیچ دیجد و میقد یهادّجال پناهگاه که بینیممی

کرده و خود را در ردیف  پا و دست ییادعا خود یبرا خواهدیم که یدیپل و پلشت

 .گرددیم الیخ و خواب دامن به دست و ریپاگ ،خدا جا بزند اولیای

 سوم نکته 

 نیب «شرع امور در ایرؤ تیحج» رامونیپ صدر اسالم در روایات صحیح، بنابر

 است: بوده نظر اختالف مسلمانان



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِیأ بِِِع ن4ِِْن ةِ یُأذِ ِاْبنِِِع نِِِ،3رٍِیُعمِ ِیأ بِِِاْبنِِِع نِِِ،2هِِیأ بِِِع نِِْ،1مِ یإِبْ ر اهِِِْبنُِِیع لِِ
ِیفِفقالِذاِمایفِفدا ِجعلتِفقلتِالناصبةِهذهِیترِوِماِقال:ِاهللِِِع ْبدِِ
ِیفِرآهِكعبِبنِیأبِإنِقولونیِمإنهِفقلتِسجودهمِوِركوعهمِوِأذانهم
ِ.الن َّْومِِِیفِِِر ىیِأ نِِِْمنِِْأ ع زِ ِع زَّوج لَِّاللَّهِنِ یدِِِف ِإنَِِّك ذ بُواِفقال:ِالنوم

 روایت مدام که است سخنی چه هاناصبی این فرمود: صادق امام
 در فرمود: ؟ایباره چه در ردمگ فدایت گفتم: که گویدمی راوی کنند؟می
 بن بیّاُ که گویندمی کردم: عرض هاشان.سجده و رکوعشان و هاشاناذان
 اند؛گفته دروغ هاآن فرمود: امام پس است.! دیده چنین خواب در کعب
 5شود! دیده خواب در که است آن از عزتمندتر بسیار خدا دین همانا

 بود: مطرح شرع در ایرؤ تیحج دربارهنگرش  دو ،صحیح حدیث نیا بنابر پس

  

                                                   

 .یرجال نجاش قة،ِصحیحِالحدیث.علیِبنِإبراهیم...ِث (1)

م بتن یدر وثاقتت ابتراه یست احتدیسته نیم: شایگویم أقول:ِلینبغیِالشّكِفیِوثاق ةِإب راهیمِب نِهاش م. (2)

 (.یعالمه خوئ -ثیمعجم رجال الحد) هاشم شک کند.

عه و هتم ینزد شر هم یعم یابن اب محمدِبنِأبیِعمیر...ِجلیلِالقدر،ِعظیمِالمنزلةِفیناِوعندِالمخ الفین. (3)

 .یرجال نجاشاست.  یمنزلت بزرگ یل القدر و داراین جلیمخالف

 .یخ طوسیرجال ش .عمرِبنِأذینةِثقة (4)
ق دِوردِبأس انیدِص حیحةِع نِ»گویند: همانطور کنه عالمنه مجلسنی می است. یح اعالئیت صحیسند روا

بتا ستندهای صتحیح از امتام «  الن ومتعالىِأع زِم نِأنِی رىِف یِِوِالصادقِفیِحدیثِاألذانِأنِدینِاهللِتبار 

( و عالمنه سنبحانی 087ص-66ج-)بحنار األننوار نقل شده است که در حدیث اذان فرمتود...الخ صادق

ِك ذبواِف اّنِدی نِاللّ هِأع ّزِم نِأنِِ...بسندِصحیحِعنِعمرِبنِأذینةِعنِالصادقِعلیهِالسَّ الم»گوید: می فق ال:
 (67ص-سبحانی-)األذان ..الخ.است که فرمود از صادق ذینهبه سند صحیح از عمر بن ا« ُیرىِفاِالنوم.

 طهران -ة یدار الکتب اإلسالم -980ص-8ج-شیخ ابو جعفر کلینی-الکافی (5)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 تیب اهل مخالفاِن  گرشن الف.

حجیت خواب و رویا در امور شرعی باور  ، بهناصبیان و مخالفان اهل بیت

 ،یظن اسیق و اجتهاد و استحسان ندهمان گمان مآب مصادر دیگر همانند وداشته 

 دانستند.یم یشرع احکام و باورهای نییتع از اسباب زین را خواب

 عهیش مذهب و تیب اهل نگرش ب.

 اریبس دشیعقا و احکام تیحج طیشرا و عزتش اسالم نید ر دارند کهباو شانیا

ِف ِإنَِّ ؛گردد تشریع یاپردازیرؤ و خواب با که است آن از ارزشمندتر و رتریخط و ترمهم
 الن َّْوِم.ِیفِِِر ىیِأ نِِِْمنِِْأ ع زِ ِع زَّوج لَِّاللَّهِنِ یدِِ

 تشریع از سلمانان رام که است بوده این بر تالششان امامان معصومبنابراین 

 هب رسیدن راه و است یوح ع،یتشر مصدر تنها چراکه .بازدارنداحکام بواسطه رویا 

 و دخل اجازه حتی اهل بیت بلکه م.یسل عقل ،نبوت و دیتوح اثبات همانند یاتیکل

 حجیت از که ندایی هر و ندانسته جایز نیز را فقهی کوچک احکام در خواب تصرف

 کردند.می خفه نطفه در زد،می دم (ی کوچک در اذانرییتغ )ولو دینی امور در خواب

 و رکوع و اذان در خواب، یک بخاطر دِشَنوَ می معصوم امام که یهنگام

 امکان فرمایدمی و کندمی تکذیب را هاآن اند،کرده ایجاد اندک ولو تغییراتی سجده

 هشتاد ،خواب با که ذیرفتپ توانمی چطور حال کند. تغییر خواب با احکام این ندارد

 و سفارت و بابیت و مهدویت و عصمت و امامتادعای  جمله از بصری احمد ادعای

و قسیم  خداوند حجت را او خیال و خواب صرف به و نموده باور را و رسالت خالفت

 بدانیم؟!بهشت و جهنم 

 سد:ینویم یمجلس عالمه که روست نیا از



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِاهللِنیدِأنِاألذانِثیحدِیفِالصادقِعنِحةیصحِدیبأسانِوردِقد
ِثبتیِلِأنهِالمرادِقالیِأنِمكنیِوِالنوم.ِیفِرىیِأنِمنِأعزِتعالىِوِتبار 
ِ.یالجلِیبالوحِیهِإنماِبلِبالنومِاألحكامِةیشرعِأصل
 اذان امر در که است شده تیروا صادق امام از حیصح سند چند به
 نیا پس ؛«شود دهید خواب در که است آن از عزتمندتر خدا نید» فرمود:

 ثابت خواب با احکام یشرع اصل مییبگو که سازدیم ممکن ثیحد
 1گردد.یم ثابت یجل یوح با فقط بلکه گردد؛ینم

 ناروا و ممنوع را دین امر در رؤیا حجیت و دخالت هرگونه شرع مقدس اسالم پس

 الح دو از یبصر احمد مسئله صحیح، شرعی دلیل این به توجه با حال داند؛می

 ست:ین خارج

 .است اسالم جزو باورهای دین یبصر احمد ادعاهای .الف

 و بوده صادق امام مطلق حکم همان مشمول زین او امر و ادعا صورت نیا در

 )چه کند احتجاج ایرؤ و الیخ و خواب به او ادعای در ندارد حق هیچکس بنابراین

 (.شامل رویت معصوم و چه غیر آن یایرؤ

 .است اسالم باورهای دین از خارج یبصر احمد ادعاهای .ب

چراکه امر او ادعایی خارج از دین اسالم و مربوط  !است تمام کار صورت نیا در

 به یک دین دیگر یا اساسا مبتنی بر بی دینی است.

 شبهه 

 کنند:یم مطرح شبهه دو حدیث نیا پیرامون یبصر احمد پیروان

                                                   

 .087ص-66ج-بحار األنوار (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

  حدیث، نیا .شبهه اول
ً
 ربطی و است شده گفته رکوع و اناذ با بطهرا در صرفا

 ندارد. غیره و نبوت و امامت همانند عقایدی به

 شیعه فردی اگر پس ؛انددهید نواصب را خواب ت،یروا نیا در .شبهه دوم

 1.خواب حجت است آنرا در خواب ببیند،  و معصوم باشد،

  جواب 

 د.گردیم برطرف «خصوصیت الغای» شرعی قاعده با شبهه دو هر

 و باشدموثر های غیردارای ویژگی ایمسئله اگر که ستیمعن نیبد فوق قانون

 این یعنی معصوم ،دهد حکم مطلق ای فراگیر بصورتمسئله  آن قبال در معصوم

بر حکم صادره، حکمی را ارائه داده است که آن مسئله های غیرموثر با لغو کردن ویژگی

 مدنظر و هم برغیر آن اثر کند. مسئلههم بر 

نماز ظهر روی فرش غصب شده از  بپاداشتنآیا » بپرسد: یکس اگر مثال نوانبع

 ؛«نماز در مکان غصب شده باطل است» د:یبگو جواب در شارع و «؟مّیت جایز استمرد 

غصب شده از »؛ «فرش»؛ «نماز ظهر»است:  ویژگیدارای سه  پرسش ،مثال نیا در

صادر  و فراگیر مطلق حکم ،وثرهای غیرمبا لغو این ویژگی شارع اما ؛«مّیتمرد 

یعنی  این حکم فراگیر امام معصوم «نماز در مکان غصب شده باطل است» کند:می

روی فرش غصب شده از  هم نماز صبح؛ هم مغرب و هم عشا ؛داشتن نماز ظهرهم به پا

طرفی به پا داشتن هیچکدام از این نمازها نه روی فرش غصب  از ؛میت جایز نیست

                                                   

 نویسد: از رهبران این فرقه می یکی (1)

ولاِاهللِِینكرِفالحدیثِكماِهوِواضحِیتكلمِعمنِأنكرِولاِاهللِوحجتهِوكانِ)ناصبًیا(،ِفالذي
زند که ولی همچنان که هویداست این حدیث از کسی حرف می) !هلِیؤخذِمن هِش اء،ِس بحانِاهلل

چیتزی  خب آیا قرار است از آنکه ولی خدا را انکتار کترده، و حجت الهی را انکار کرده و ناصبی است،
 .86ص-ضیاء النصاری-( الرویاء فی مفهوم آل البیت گرفته شود؟! سبحان اهلل!



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 وی هرطرفی نماز بر ر  ست؛ نه قالیچه و نه زیلو و نه هر مفروش دیگری؛ ازشده جایز نی

چیزی که چه از میت غصب شده باشد و چه انسانی زنده؛ چه زن و چه مرد جایز 

نماز » پاسخ به در معصوم حکم فراگیر نیا چون کنیم: ادعاحق نداریم  پس؛ نیست

نیز  !.ان غصب شده خواندتوان سایر نمازها را در مکپس می ،بیان شده« ظهر

توان روی گلیم یا آمده است؛ پس می« فرش»در حق  حکمتوان گفت: چون این نمی

در حق  حکمتوان گفت: چون این همچنین نمی پتوی غصب شده نماز خواند.!

زنده نماز  زنیتوان در مکانی غصب شده از است؛ پس می« میتمرد شده از  غصب»

زنده و مرده  زن و مرد هم شامل غصب از فرد ،عصومبلکه آن حکم مطلق مخواند.! 

است؛ هم شامل نمازهای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و مستحب و واجب؛ هم 

با  . پس معصومغیرههمانند مسجد و مدرسه و فرش و گلیم و  مصالیی شامل هر

 دهد تا هم، پاسخی جامع و فراگیر ارائه میمسئله غیرموثرِ های ویژگیالغای 

 ها باشد.دربرگیرنده آن پرسش و هم دیگر پرسش

 بودن مختص و محدود» سبب «)عارضه( مورد بودن مختص و محدود» بنابراین

 خطاب بن عمر حق در «خمر شرب میتحر» اتیآ که همانطور ست.ین «)حکم( دوار 

 و ستین خمر( شرب می)تحر وارد خصوص سبب )عَمر( مورد خصوص یول دیگرد نازل

 انیب نیا ندارند. نوشیباده حق زین دیگران خطاب، عمر افزون بر ،شارع کِم ح آن بنابر

خصوِص مورد سبب »گوید: که می است قواعد و احکام در هیخصوص الغاء قاعده ساده

، سبب کاستی و مسئلهدر  هاویژگی؛ یعنی وجود برخی «شودتخصیص وارد نمی

 1شود.نمی همحدودیت حکم وارد

                                                   

ی مشنهور اسنت؛ یکنی گیری از این قاعدهپر از بهره های اهل بیتاصحاب و پاسخ هایپرسش (1)

از مشهورترین احادیثی که در این باره وارد شده و در کتب اصنولی نینز در بررسنی همنین قاعنده بکنار 

زگزاری کنه های فراوانی دربناره نمنارود، حدیث صحیح مروی از زراره بن اعین است که زراره پرسشمی

اکنون شنک دارد کنه آینا آن جنزء را درسنت رکنی از ارکان نماز یا جزئی از آن را پشت سر گذاشته و هم

مردی کنه اذان را گفتنه و داخنل در اقامنه شنده »گوید: کند؛ مثال میانجام داده است یا نه مطرح می



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 :اول شبهه بر ویژگی غیرموثر الغای قاعده قیتطب

 حال است؛ «سجود و اذان و رکوع» است: «ویژگی پرسش» آنچه حدیث نیا در

 دین» است: نموده استخدام را نید هایی جنبههمه صادق امام وارده حکم آنکه

های غیرموثر همانند رکوع ، ویژگیامام صادق پس ؛«الح است... آن از عزیزتر خداوند

بعنوان های دینی ای از جنبههیچ جنبه ا الغا نموده و خواب و رویا را درو اذان و ... ر 

بنابراین خواب نه در باورهای دینی و نه کردارهای  .کندمصدر تشریع معرفی نمی

شرعی صاحب نظر نیست. چه در تشریع رکوع و سجود و ...، و چه تعیین امام و وصی و 

 معصوم و ... .

  

                                                                                                                             

اش شنک ه و نسبت بنه اقامنهمردی که اقامه را گفته و وارد نماز شد»؛ «ولی نسبت به اذانش شک دارد

؛ «مردی که تکبیر را گفته و در حالت قرائت حمند و سنوره اسنت ولنی در تکبینرش شنک دارد»؛ «دارد

 و... . امام صنادق« مردی که رکعت اول را ادا نموده و در رکعت دوم نسبت به رکعت اول شک دارد»

های گوناگون است؛ ینک حکنم ژگیهای پی در پی که هر کدام دارای ویی این پرسشدر پاسخ به همه

موقتع کته  ای زراره! هر) یاِزرارةِإذاِخرجتِمنِش؟ِثمِدخلتِفاِغیرهِفش ككتِفل ی ِبش ؟دهد: کلی می

.( یعننی پس به شک افتتادی، آن شتک تتو بهتایی نتدارد آن داخل شدی و زان غیر از چیزی فارغ شدی و در

ویژگی فراغنت از اذان »؛ «ویژگی نماز»انند: های غیر موثر در حکم همآنحضرت با الغای تمامی ویژگی

فراغنت از صنحت قرائنت و »؛ «ویژگنی فراغنت از رکعنت اول و ورود بنه رکعنت دوم»؛ «و دخول در اقامه

دهند کنه هنم نمناز و های فراوان، یک حکم کلنی میو دیگر ویژگی« مرد بودن نمازگزار»؛ «بررسی نیت

... را شامل شود؛ هم فراغنت از اذان و ورود بنه اقامنه و هم دیگر احکام همانند روزه و جهاد و خمس و 

ای »فرماید: های غیر موثر را الغا کند. و به همین سبب میهم دیگر اجزاء را شامل گردد و دیگر ویژگی

پس به شک افتادی، آن شک تتو بهتایی  آن داخل شدی و زان غیر زراره! هرموقع که از چیزی فارغ شدی و در

 های غیر موثر در حکم و صدور حکم جامع و شامل است.الغای خصوصیت این همان.« ندارد



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 :دوم شبهه بر غیرموثر ویژگی الغای قاعده قیتطب

ِ:قولونِ یِإن َُّهم» است: «نرویای مخالفا» است، ویژگی پرسش آنچه ثیحد نیا در
ها را ی خوابهمه ،صادق امام فراگیر حکم آنکه حال «النَّومِِِیفِِِر آهُِِك عبٍِِبنِ ِیاُبِ ِإنَِّ

 )خواب ی موردویژگ بابت نیا از پس ؛«النَّومِِِیفِِِرىیِأنِِمنِأع زِ » :استخدام نموده است

ب
 
 ست.ین اضغاث( و کاذبه و صادقه از اعم خواب )مطلِق  وارد ویژگی سبب کعب( بن یا

 صادقه و مؤالف و مخالف یایرؤ از اعم هاخواب تمامی صادق امام سرانجام

ی امور دین اعم از همه در تیحج فاقد راآن  و غیر معصوم با و حاوی دیدار کاذبه و

 .داندیم د و احکامعقای

توان تشریع  -و ... معصوم با اعم از خواب دیدار- یعنی هیچ نوعی از خواب

را  -یا تغییر در اذان و ...و  حجت خداهمانند تایید فالنی بعنوان - هیچ بخشی از دین

مبنای خواب و رویا در مخالفت صریح با مذهب اهل  بر باورگونه بنای  ندارد و هر

 است. بیت

خوردگان این فرقه را ای بسا وجدان ایمانی فریباز نکات جالب توجه که 

اند؛ پیشتر برانگیزد، مطلبی است که سرکردگان این فرقه در کتبشان بیان داشته

 را ی رویا و خواب، اذان، بواسطهرویگردانان از مذهب اهل بیت و گفتیم که مخالفان

و همیشگی را بیان و قانون فراگیر  نمودآنان را تکذیب  کردند و امام صادق دگرگون

عجیب اینجاست که «. دین خدا عزیزتر از آن است که در خواب دیده شود»داشت که: 

ی حجیت رویا و خواب در تعیین امور شرعی را، همان بزرگان این فرقه یکی از ادله

اند. همچنان دانستهبه رویا جهت تغییر اذان  نواصب و مخالفان اهل بیت احتجاج

 گویند:میه مبلغان این فرقکه 

ِتذكرِبصریحِِو ِكثیرةِجدا ِروایات ِبه ِأخبرت ِالمعنىِما ِیؤیدِهذا ما
هاِوحا:ِرويِمنِطریقِالعامةِأنِأبامحذورةِرأىِِالعبارةِأنِالرؤیاِالصادقة

ِألفاظ ِیورد ِالمسجد ِحائط ِشخكِاعلى ِأن ِالمنام ِالمشهورة،ِِفا األذان
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ِاهلل ِعلىِرسول ِوقكِالرؤیا ِِفانتبه ِإنه ِفإنهِأبدهِوحافقال: ِبالل ِعلى
ِ.تاًِأندىِمنكِصِو

ی صادقه همان وحی است، ی در اثبات اینکه رویای نقلاز جمله ادله
روایات متواتر است، از جمله آنچه از طریق اهل تسنن نقل شده است که 
ابامحذوره در خواب دید که فردی باالی دیوار مسجد اذان مشهور را ادا 

حضرت  آنتعریف کرد، پس  یامبرپکند، پس بیدار شده و رویا را بر می
ساز چراکه او صدای  باخبر، پس به بالل فرمود: این همان وحی است

 1رساتری از تو دارد.

نقل  همانند ترمذی و... ی اهل تسنندر سنن چهارگانه دست از اخباراصل این 

 گوید: راوی در طی آن اخبارشده است، 

ِرداءه،ِوِ،ِفخرنهوِفاِبیتهِبنِالخطّابِوعمرِفسمعِذلكِ یقول:ِِیجر 
فللهِ:ِ،ِفقالِرسولِاهللسولِاهلل!ِلقدِرأیُتِمثلِماِرأىالذيِبعثكِبالحق ِیاِِرِو

ِ.الحمد
اش شنید، پس در پس عمر بن خطاب نیز اینچنین سخنی را در خانه

 گفت: ای فرستاده خدا! قسم به خداییکشید، میکه باالپوشش را می حالی
یخت، من نیز رویایی همانند آنچه او دید، دیدم! که تو را به پیامبری برانگ

 2فرمود: پس خدا را شکر! پیامبر

بواسطه اینچنین اخباری و به استناد خواب  مذهب اهل بیتمخالفان  و

و ابی بن کعب، اذان شرعی را دگرگون  هافرادی همانند عمر بن خطاب و ابومحذور 
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 عالمه سبحانی دردانستند. ساختند، چراکه آنان خواب را بعنوان حجت شرعی می

 نویسد:باره می این

ِزیدِ ِبابنا ِمنحصرا ِیكن ِلم ِلألذان ِالرائا ِأّن ِالحلبا ِرواه ِمّما یظهر
،ِ:ِسبعةِمنِاألنصاروالخطاب،ِبلِاّدعىِأبوِبكرِأنّهِأیضاِرأىِنف ِماِرأیاه،ِوقیل

ِولیستِالشریع ِاألذان، ِأنّهمِرأواِفاِالرؤیا ِكّلهمِاّدعوا ِأربعةِعشر ةِشرعةِوقیل:
ِالسالمِ ِفعلى ِوارد ِكّل ِلرؤیا ِخاضعة ِواألحكام ِالشریعة ِكانت ِفإذا ِوارد، لكل

ِالّسالم.

آید که آنکه خواب دیده است، صرفا عبداهلل بن زید از روایت حلبی برمی
 و عمر بن خطاب نبوده! بلکه ابوبکر نیز ادعا دارد که همانند همان رویای آن

ده: هفت نفر از انصار و گفته شده: دو را در خواب دیده است! و گفته ش
 هم در اند. آناند که اذان را در خواب دیدهکدام ادعا کرده چهارده نفر هر

کسی فراهم نیست؛ و زمانیکه شریعت و  حالی که تشریع دین برای هر
 1احکام دین خدا غرق در خواب و رویا باشد، باید فاتحه آن اسالم را خواند!

به مخالفت با آنان  حی که آوردیم، امام صادقطرفی بنابر حدیث صحی از

کند و حجیت خواب در احکام و باورهای شرعی را تکذیب می ادعایبرخاسته و 

امر دین خداوند بسیار واالتر از آن است که با خواب و رویاپردازی بنیان نهاده  که فرمایدمی

د عمرخطاب و همانن . حال آنکه فرقه احمد اسماعیل آنچه دشمنان اهل بیتشود

و از طرفی نص صریح و پذیرند میاند را بعنوان حجت شرعی ابوبکر انجام داده

َمری را  باور جهت تخطئه این در ی امام صادقشائبهبی و همین در  دانند.می نارواع 

بس  بطالن ادعای دروغین رهبران این فرقه مبنی بر پیروی ایشان از اهل بیت

 است. 
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 چهارم نکته 

  استخاره همانند که آنچه
ّ

 که است این گردیده، یارانش و احمد آرامش مخل

 امامان معصوماز  گوناگونیهای خواب این فرقه پیروانشیعیان و یا حتی  شماری از

 اند.احمد اسماعیل دیده زشتی گرویدن به فرقهدر 

 بوده ویه ب گرویدگان جزو همسرش که بصری احمد پیروان از یکی همچنانکه

 بودن دروغین بر خواب در و است رفته خوابه ب و کرده استخاره و خوانده نماز است،

 نویسد:می چنین نامه این از ایفقره در وی ؛است داده شده هشدار بصری احمد فرقه

ِآلِوِمحمدِعلىِصلِاللهمِ،میالرحِالرحمنِاهللِبسمِ:٢٢3السؤال/
ِ...محمدِآلِةیقبِعلىِالسالمِماً.یتسلِسلمِوِنییالمهدِوِاألئمةِمحمد
ِفالشكوىِومیالِأّماِ.الحسنِأحمدِیمولِوِیدیسِوِیإمامِعلىِالسالم
ِمزعجةِرؤىِرأتِوِبها،ِمننتمِیالتِبالستخارةِیزوجتِصّلتِ:یحرمِداخل
ِوِأفعل؟ِماذاِمولىِاهلل.ِسالمِكمیعلِالدعوة...ِمناقشتهاِحاولتِلها.
ِاهللرحمةِوِاهللةیبقِاهللِحجةِعلىِالسالمِوِمحمد،ِآلِةیبقِعلىِالسالم

ِ.یالذِرِیالسلمانِوبركاته.المرسل:
 داخل از شکوی امروز الحسن. احمد من موالی و امام و سرور بر سالم

 منت وی بر که ایاستخاره بواسطه همسرم است.! من خانواده و حرم
 شما دعوت درباره دهنده هشدار خوابی زان پس ولی خواند نماز گذاشتید

 موال! شما بر درود است.! گشته شما دعوت مخالفین از یزن کنونا هم دید.!
 اهلل حجة على السالم و محمد، آل ةیبق على السالم و کنم؟ چه من حال

 کانادا از الذری السلمانی فرستنده: وبرکاته. اهلل رحمة و اهلل ةیبق
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 اندهیافت دروغگویی نابکاررا  بصری احمد در خواب که افرادی اینچنین حکم

 1ند؟کن رها را احمد و گرویده که حجت شرعی است خود خوابه ب آیا ؟چیست

شیعیان  و فرقه پیرامون این پژوهشگران از برخی بلکه یو پیروان تنها نه

 ،دیگر اولیای الهی و امامان معصوم ها،خواب آن در که انددهید ییاهایرؤ ،پرهیزکار

 نویسد:می موثق فرهیخته و پژوهشگرانیکی از  .اندنامیده فرزند ابلیس را احمد

ِمنِ ِكواحد ِالرؤیا ِفا ِالحسن ِأحمد ِرأوا ِقد ِثقاة ِنعرفِأشخاصًا فإنَّنا
ِالوقتِالذيِیّدعاِ ِفا ِالمستنقعات، ِفاِوحل ِویسكن ِوالمجرمین، الطغاة

ِ ِأنه ِعلى ِیدل ِالرؤىِما ِمن ِفیه ِرأوا ِقد ِالمساتِمنهم ِأن ِأتباعه ِالحقفیه
ِِالُصراد.

شناسیم که در خواب و رویا احمدالحسن ما افرادی قابل اعتماد را می
ها سکونت اند که در لجنزار و کثافتگاههمانند یک طاغوت تبهکار دیدهرا 

هایی که صدها تن از پیروانش ادعا دارند که خواب عین حالی دارد، در
 2اند دال بر حقانیت احمدالحسن.دیده

  لزوم تال فاسدمبحث 

ی نتایج متناقض و فاسد است، و فساد پس پایبندی به حجیت رویا دربردارنده

تال دللت دارد بر فساد متلو آن. بدین معنی مثال گونه که اگر دستگاه ماشین حسابی 

و ، 1:بنویسد 9و 0و بار دیگر باز در جمع عدد  6، بنویسد:9و  0 اعدادیکبار در جمع 

این ! 9 :بنویسد 6و  6و در جمع اعداد  62:بنویسد 7و  8ر جمع اعداد د همچنین

نتایج نادرست و متناقض این ماشین حساب حکایت از آن دارد که خود این دستگاه 

، بیانگر فساد )نتایج نادرست و متناقض( خراب و غیرقابل اعتماد است. یعنی تال فاسد

                                                   

 ر.ک نکته چهارم در خصوص عدم حجیت استخاره. (1)

 .697ص-0ج-سیدضیاء الخباز-الخاتمه المهدویه (2)
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است. حال رویا بارها و بارها احمد الحسن را  )مقدمات آن نتایج( نادرستی متلو آن و

ها و پیشوای گمراهان تصویر ناصبی و ساکن در کثافتگاه دجال و دشمن اهل بیت و

کرده و از طرفی در نظر برخی از پیروان وی خواب و رویاهای فراوانی در راستای اثبات 

حقانیت احمد دیده شده است. این تضارب و اختالف بنیادی در نتایج خواب و رویا 

مبانی و جزئیات اعتقادی و  خود حاکی از عدم امکان اعتماد به خواب و رویا در تشریع

 فقهی دین دارد.

 به فرقه این تقسیم پی در که است آن گروهک این طنزآلود ماجراهای جمله از

 همبوشی احمد پیرو و مرید را خود دو هر که «پرچم انصار» و «هامکتبی» ریزفرقه دو

 گروه یاندر این م نمودند؛می متهم دزدی و کجروی و دروغ به را مقابل طرف و دانسته

 در بیتش اهل یا و خاتم پیغمبر آن در که نمود رؤیاهایی نقل به شروعپرچم  انصار

 طرفی از و دادندمی حکم پیروان گوساله سامری را هامکتبی و آمده ایشان رؤیای

 مدعی صوتی پیام چندین طی در ،قافله این از عقب نماند برای نیز پیروان مکتب

 آن در و آمده مکتبیون خواب به امامان معصوم حتی و همبوشی احمد که شدند

های فایل نیز کنونا هم اند.!!نموده قلمداد آتش اصحاب از را پرچم انصار ،رؤیاها

 است. دسترس و اختیار در همدیگر علیه گروه دو این صوتی

 پنجم نکته 

 ،عقلی و شرعی نگرش از یعنی است؛ غفلت و سهو یکی از اقسام از رؤیا و خواب

 «مرفوع ساهی» شرعی لحاظ از خفته، شخص است. ، فاقد علم و اختیاران خفتهانس

 نویسد:می طوسی شیخ است. نکرده گناه شود، قضاء نمازش اگر که بطوری است؛

ِضعفیِوِنیالعِیغشِیوِالقلبِغمرِیسهوِالنومِوِ.قظةیالِضینقِالنوم
ِ.العلمِینافیِوِالح 
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 و نموده سست را قلب که است سهو خواب است؛ بیداری نقیض خواب
 1.علم است منافی با و کندمی تضعیف را حسّ و پوشانده را چشم

 علم با مخالفت در و جهل هاییکی از دسته و فراموشی و سهو سرزمین رؤیا پس

میدان هرگز و  نبوده محل علم اندوزی هرگز سهو، و جهل عرصه که بدیهیست و است

 مطلق حکم این از اوصیاء و انبیاء رؤیای البته یست؛ن شرعی تعیین عقاید و احکام

 فرمود: شاصحاب به خطاب پیغمبر چنانکه است؛ خارج

ِنامیلِوِتنامانِینیعِانِیقظتیِیفِأراكمِكماِیمنامِیفِأعمالكمِأرىِیأن
ِ.یقلب

 چشمان و بیداری؛ در که همانطور بینم،می خواب در را شما اعمال من
 2!خوابدنمی بمقل ولی روندمی بخواب من

 ورطه ،فاسق چه مومن و چه مردم خواب ،اوصیاء و انبیاء خواب از غیره ب پس

 اینچنین که است واضح پر و است ادراک و علمگستره  از خروج و سهو جهان به ورود

و بلکه جولنگاه اوباشان  نیست باورهای اسالمی و شریعت برگرفتن محلهرگز  وادی،

که پیروان خود را در  گرانگمراهو بهترین فرصت برای  ستادین و سوداگران عقیده 

 نویسد:می ق( 986 )متوفی الهدی علم سیدمرتضی .شکار کنند وهم و خیالوادی 

ِالسهوِوِالسهو،ِمنِضربِالنومِألنِالعقل؛ِكاملِریغِالنائمِأنِِّاعلم
ِدفقِوِعقله،ِلنقصانِالباطلةِالعتقاداتِالنائمِعتقدیِلهذاِوِالعلوم،ِنفىی

ِ.نفسهِفىِالنائمِبهاِبتدئیِاعتقاداتِهىِإنماِالمناماتِعیجمِوِ.علومه
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 سهو از ایشاخه خواب که چرا دارد؛ ناکاملی عقل خفته انسان که بدان
 باطل اعتقادات به خُفته آن همین برای و است؛ علوم منافی سهو و است

 هداد دست از را علمش و است ناقص عقلش که چرا کند؛می پیدا گرایش
 خُفته شخص که است اعتقاداتی از یکسری صرفاًها خواب این همه و است

 1است. آفریده وجودش در از قبل

 مدعیان پیروان حال شرح ،)ره( مرتضی شریف کارشناسانه و ناب کالم این

فالن  باطِل  باورهای تازه و درگیر را خود ذهن ،بیداری عالم در که آنانی است؛ دروغین

 این که شودمی نمایان خواب در برایشان رؤیاهایی سپس و ندکنمی نوظهورمدعی 

« این همانی»سپس آن شخص خواب دیده با  کند،می تأیید را نوظهور اعتقادات

که در خواب دیده و شنیده را بر هرآنچه از مدعی  سخنانیکردن، آن موهومات و 

و  بیت اهل راهگشایمنطبق نموده و بجای پناه بردن به احادیث  ،نوظهور شنیده

، با و علمای زبده و کارآزموده مذهب اهل بیت عقلی پذیرفتهآیات قرآن و اصول 

 کند.می بنای عقیدهرؤیا خواب و همان 

 رؤیا حجیت پیرامون مهدویت مدعی پیروان شبهات 

 و امامت قیمصاد نییتع در خواب تیحج» اثبات یبرا و یارانش یهمبوش احمد

 :ادله آنان بطور کلی بشرح زیر است اند؛هزد چنگ خشکی و تر هره ب «تیوصا

o .یقرآن ادله الف 

 یتمام «األدله جامع» در کتابی با عنوان یهمبوش احمد مبلغان فرقه از یکی

 است کرده یبنددسته را «امامت قیمصاد نییتع در ایرؤ تیحج» پیرامون یقرآن ادله

 م:یکنمی اکتفاء یو ادله نقل به که

                                                   

 .810ص-0ج-امالی سید مرتضی (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 قرآن: ذکر رؤیا در اول لیدل 

 سد:ینو یم وی

ِ.ایالرِؤِعنِتتحد ِرةیكثِاتیآِمیالكِرِالقرآنِیفِوردتِ
 1است. گفته سخن قرآن در ایرؤ از یفراوان اتیآ

  

                                                   

 ات مورد استدلل او: ی؛ آ828 جامع األادله (1)

تٍِِوِ ﴿ ِس  ْبع ُِس ْنُبال  اٍنِی ْأُكُلُهنَِّس  ْبَعِِعج  اَفِو  ْبع ِب  ق ر اٍتِِس م  ِاْلم ِلُكِإِن یِأ ر ىِس  ِیاِبس  اٍتِی اِأ یه  اِِق ال  ُِأخ  ر  ُخْض ٍرِو 
ُِكْنُتْمِِللر ْؤیاِت  ْعبُ ُرونِ  ُتوِنیِِفیِرُْؤیایِِإْن ُِأ ف ْ  گتاو هفتت ختواب در من گفت[ مصر] پادشاه و(98وسنف ی)﴾اْلم أل 

 خشتک کته گترید هفتت و سرستبز خوشه هفت زین و خورند،مى را هاآن الغر[ گاو] هفت که امدهید فربه ماده
 د.یده نظر من خواب درباره د،یکنمى ریتعب خواب اگر بزرگان اى[ امدهید خواب به] اندبوده

ٍتُِخْض  ٍرِو أُِ﴿ اٍنِی  ْأُكُلُهنَِّس   ْبَعِِعج   اَفِو س   ْبِعُِس  ْنُبال  ِیاِبس   اٍتِیوُس  ُفِأ یه   اِالص   د یُقِأ ْفِتن   اِِف  یِس   ْبِعِب  ق   ر اٍتِِس  م  خ   ر 
 هفتت دربتاره![ کتردار راستت] یِراستگو یا! وسفی یا تو( 96وسف )ی ﴾ل ع لَُّهْمِیْعل ُمونِ ِل ع ل یِأ ْرِجُعِإِل ىِالنَّاسِِ

 را نظترت گتر،ید خشتک[ خوشته هفتت] و ستبز خوشه هفت و خورند،یم را آنان الغر[ گاو] هفت که فربه گاو

 د.شون آگاه[ بیعج خواب نیا ریتعب از] که باشد برگردم، مردم نزد است دیام. کن انیب ما یبرا

ِی اِ﴿ ِف  اْنُظْرِم  اذ اِت   ر ىِق  ال  ن  اِمِأ ن  یِأ ْذب ُح ك  ِی اِبُ ن  یِإِن  یِأ ر ىِِف یِاْلم  اِب  ل غ ِم ع  ُهِالسَّ ْعیِق  ال  ع  ْلِم  اِتُ  ْؤم ُرِف  ل مَّ أ ب  ِتِاف ْ
ت ِجُدِنیِِإْنِش اء ِاللَُّهِِمن ِالصَّاِبرِینِ   متن پسترک اى فتتگ دیرس سعى گاهیجا به او با وقتى و( 620)صافات  ﴾س 

 را آنچته متن پتدر اى گفتت دیتآمتى نظرت به چه نیبب پس برممى سر را تو که نمیبمى[ نیچن] خواب در من

 .افتی خواهى انیبایشک از مرا اهلل شاء ان بکن مامورى

ِِوِ ﴿ ْم ًراِو ق  ال  اِإِن یِأ ر انِ یِأ ْعِص ُرِخ  ِأ ح ُدُهم  ِر ْأِس یُِخب ْ ًزاِد خ ل ِم ع ُهِالس ْجن ِف  ت یاِنِق ال  اآْلخ  ُرِإِن  یِأ ر انِ یِأ ْحِم ُلِف   ْوق 
ِِم ن ِاْلُمْحِس ِنینِ  ن اِِبت ْأِویِلِهِإِنَّاِن  ر ا   [ روزى] درآمدنتد زنتدان به او با جوان دو و( 86)یوسف  .﴾ت ْأُكُلِالطَّیُرِِمْنُهِن  ب س ْ

 ختود متن گفت گرىید و فشارممى رابش[ براى انگور] که دمید[ خواب به] را شتنیخو من گفت دو آن از کىی

 را تتو متا کته ده خبر رشیتعب از ما به خورندمى آن از پرندگان و برممى نان سرم روى بر که دمید[ خواب به] را
 .مینیبمى کوکارانین از



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 اول لیدل مناقشه 

 درمورد اگر قرآن است؛ قابل سرزنشبلکه  و نادرست یامر نینچنیا به استدلل

 و نمرود و هامان و فرعون و کّفار و واناتیح و اجنه و طانیش درمورد دارد، یسخنان ایرؤ

 در مسئله یک ذکر کند کهکدام عاقلی ادعا می است؛ گفته سخن زین عاد و مودث قوم

 ایرؤ» که است نیا گردد اثبات دیبا آنچه شود؟!می در امر شرعی تشیحج سبب قرآن

 بر دارد دیتأک قرآن که خصوصا «است. حجت ت،یوصا و امامت قیمصاد نییتع در

 فرمود: که همانطور دوستانشان بر نیاطیش یوح

ِ﴾جاِدُلوُكمِْیِلِِائِِهمِْیأ ْولِِِإِلىِوُحونِ یل ِِنِ یاطِِیالشَِِِّإنَِّ﴿
 1زند.یبرخ جدال به شما با تا کنندیم یوح ائشانیاول بر نیاطیش ناًیقی

دیدن  باچیستی ادعای برخی از مدعیان که  سخنی از حضرت امام باقر

 کند:کنند را هویدا می ادعای امامت یا مهدویت می ،خواب

ِوِنیاطیالشِأجنادِمنِالضاللةِأهلِعلىِللشقاءِعزوجلِاهللِبعثهِمن
ِالصوابِوِللعدلِبعثهِیالذِاهللِفةیخلِترونِمماِأكثرِ)ارواحهم(ِأزواجهم
ِبعددهمِنیاطیالشِمنِعزوجلِ-اهللِضیقِقالِأو-ِاهللِخلقِالمالئكة...ِمن
ِتیرأِقول:یفِصبحیِلعلهِحتىِالكذبِوِبالفكِفأتوهِالضاللةِیولِزارواِثم
ِكذا.ِوِكذا

 افراد بر شانیا کانینزد و یطانیش روح و نیاطیش و اجنه از خداوند آنچه
 فهیخل بر که است یخوب و عدل یمالئکه از شتریب زد،یانگیبرم و گمراه دیپل

 از یجمع که کندیم مقدر نینچنیا خداوند شوند...یم ختهیبرانگ خداوند

                                                   

 .606انعام  (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 عرضه کذب و نیدروغ اخبار او بر و رفته سردسته گمراهی دارید به نیاطیش
 1ام.دهید چنان و نیچن من گردد: یمدع شخص آن نکهیا تا کنندیم

 پیامبران و امامان با دیدار و خاص مقامات مدعی که افرادی از بسیاری یعنی

 ظاهر او بر آنکه و اندخورده را شیطان فریب متوالیهای خواب در جملگی ،اندشده

 دیگران و قادیانی احمد و همبوشی احمد که همانطور است. نبوده شیطان جز شده

 اند.کرده مقام ادعای بدین بهانه

 به علت تصدیق رؤیا پیامبران ستایش: دوم لیدل 

 سد:ینویم مدعی

ِ.ایالرِؤِقهمیلتصدِنیالصالحِوِاءیاألنبِمددیِتعالىِوِسبحانهِاهللِو
 قیتصد بواسطه را نکوکاران و امبرانپی سبحان خداوند نکهیا و

 2است. ستوده اهاشانیرؤ

                                                   

 .078و070ص-6ج-یکاف اصول (1)

 ات مورد استدلل:ی. آ821ص-جامع األدله (2)

قِْ﴿ ِن ْج  ِزیِاْلُمْحِس  ِنینِ ق  ْدِص   دَّ ِك  ذ ِلك  ِالر ْؤی اِإِنَّ  ا ای ابننراهیم رؤینناوی خننودق را حقیقننت ( 627صننافات ) ﴾ت 

 دهیم.بخشیدی ما نیکوکاران را چنین پاداش می

ین اِإِل ی﴿ ِأ ْوح  ِلِت خ افیُِأم ُِموس یِو  ِلِتِ ِأ ْنِأ ْرِض عیِهِف   ِإذاِِخْف ِتِع ل ی ِهِف أ ْلقی ِهِِف یِاْل  یم ِو  ِِْحز ن یو  إِنَّ اِر اد وُهِإِل ی  ِ ِو 
و ما به مادر موسی الهام سّری و سریع کردیم کنه او را شنیر ده، پنس ( 7قصص ) .﴾ج اِعُلوُهِِم ن ِاْلُمْرس  لینِ 

ه و( بنه درینا بیننداز، و اگر بر او ترسیدی )که فرعونینان بنر او اطنالع یابنند( او را )در مینان صنندوقی ِنن

گردانیم، و او را از پینامبران مرسنل قنرار بی تردید ما او را به سوی تنو بنازمیمترس و محزون مباش، که 

 دهیم.می



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 دوم لیدل مناقشه 

  ست.ا بر جزء و کل دلیل دوم نیز نقد وارد

 
ً
 ؛نیست شرع امور نییتع در ایرؤ تیحج سبب نیکوکاران یایرؤ قیتصد اول

  ست.ین حجیت شرعی مقام در ،باشد صادقه اگر ولو ایرؤ میگفت

 یثان
ً
 ندارد، ایرؤ قیتصد و ایرؤ بر یدللت مدعی، مورد استناد اتیآ از كی چیه در ا

 نکه:یا آن لیتفص .میهابرا حضرت به مربوط هیآ مگر

 ینب میابراه ایرؤ قیتصد الف.

 راه دو اءیانب یبرا نکهیا گرددیمدانسته  تیب اهل اتیروا در پژوهش با آنچه

 و (پژواک در دل ای و فرشتهدیدار با  )بواسطه یحضور یوح یکی دارد؛ وجود یوح

 یوح به وصل امکان (دیگران خالف )بر پیامبران یبرا پس خواب. در یوح یگرید

  دارد. وجود خواب قیطر از

  فرمود: نیرالمومنیام که همانطور

ِ.یوحِاءیالنبِایرِؤ
 1است. یوح همان ،ممبرانیپ یایرؤ

 فرمودند: که است نقل  صادق امام و باقر امام از و

                                                                                                                             

ِِعْمران ِالَّت ی﴿ ِم ْریم ِابْ ن ت  ِکان  ْتِِم ن ِِو  ُِکُتبِ ِهِو  ِص  دَّق ْتِِبک ِلم اِتِر ب ه اِو  ه اِف  ن  ف ْخن اِفی ِهِِم ْنِرُوِحن اِو  أ ْحص  ن ْتِف  ْرج 
چنین به مریم دختر عمران کنه دامنان خنود را پناک نگنه داشنت، و منا را از و هم( 60م یتحر) .﴾اْلقانِتینِ 

 هایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود!روح خود در آن دمیدیم او کلمات پروردگار و کتاب

 ای صدیق! ،یوسف( 96وسف )ی .﴾﴿

 .888ص-یطوس یامال (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِوِم ن اِمهِیفِِِر ىیِیالَّذُِِِهوِ ِیالنَّبِِِوِك ل ُمهیفِ ِاْلم ل كُِِل هِْظه رُِیِیالَّذِِِولُِالرَّسُِ
ِِلو اِحدٍِِالر س ال ةُِِوِالن بُ وَّةُِِاْجت م ع تِِِرُبَّم ا

 سخن او با و شده ظاهر او بر الهی فرشته که است آنی رسالت صاحب
 بسا ای و بیندمی را ملک خواب در که است آنی نبوت صاحب و کندمی

 1گردد. جمع تَن یک در رسالت و نبوت

 مالصالح که همانطور است؛ فرق مردم خواب با پیامبران یایرؤ نیب رو این از

 سد:ینویم یکاف اصول شرح در یمازندران

ِایوحِكنیِلمِهایفِالخطأِاحتملِولوِقةیحقِإلِستیلِاءیاألنبِایرِؤِأن
ِ.لنوماِیفِولدهِبذبحِمیإبراهِأمرِقدِو

 بود، اءیانب خواب در خطا احتمال اگر و ستین قتیحق جز اءیانب یایرؤ
 فرزندش تا شد داده دستور خواب در میابراه آنکه حال ؛نبود یوح گرید
 2ببُرد. سر را

 د:یگو یمجلس عالمه آنچه زین

ِبمنزلةِنومهمِأنِمرِلماِِاألئمةِوِاءیاألنبِریغِبنومِخكیِأنِینبغی
ِ.یالوح

  ائمه و اءیانب خواب از احتجاج قابل ریغ خواب است ستهیشا
 همانند هاآن خواب که بابت نیا از شد نقل آنچه بواسطه ابد؛ی اختصاص

 1است. یوح

                                                   

 .677ص-6ج-اصول کافی (1)

 .679ص-8ج-یشرح اصول کاف (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 گوید: باره این در عاملی مرتضی جعفر سید عالمه آنچه نیز

ِِ.همیإلِیاللهِیالوحِطرائقِیهِاءیاألنبِایرِؤِأنِالمعلوم:ِمن
 الهی وحی به شانوصلهای راه جمله از انبیاء رؤیای که است علومم
 2است.

 یوح آن بلکه ست؛ین حجت دیگران نه و پیامبران یبرا نه نفسه یف ایرؤ پس

 امر نیا در دارد؛ تیحج د،دهیم رخ پیامبران بر تنها ایرؤ عالم در که مالئکه نزول و

 یایرؤ یعنی ؛حیو مصدر نه و است راه وحی كی فقط بیداری همانند خواب، و ایرؤ

 و است مصدر ایرؤ در موجود یوح آن بلکه ست؛ین عیتشر منبع بخودی خود اءیانب

 .یوح به برای پیوند از شانیا یبرا است راهی اء(یانب ریغ )برخالف اءیانب یایرؤ

 اند؛داشته را وحی مقام به پیوست توانایی بیداری چه و خواب در چه انبیاء بنابراین

 ما خواب پس .!دسترسی به وحی ندارند بیداری در نه و خواب در نه ندیگرا آنکه حال

 و وحی به متصل دروغ، چه و راست چه ما رؤیاهای و نیست وحیه ب اتصالمان سبب

 بلکه ست؛ین کاذبه ای صادقه یایرؤ حول ما سخن ساین اسا بر نیست. دین در حجت

 یایرؤ بودن یوح به یازین نهوگر  ندارد؛ تیحج توان کاذبه ای صادقه از اعم ایرؤ خود

 راست ،ممبرانیپ یایرؤ) صادقهِاءیاألنبِیرِؤ بگوید: معصوم نکهیهم نبود؛ اءیانب

 نه )و است «یوح» شانیا یایرؤ که است نیا بر دیتأک لکن بود؛ کافی بر این گفته (است

 
ً
 یهاراه از یکی اءیانب خواب و است یوح ع،یتشر مصدر تنها که چرا ؛(راست صرفا

 و دوتاست اءیانب ریغ خواب با اءیانب خواب بابت نیا از و بوده یوح به پیوندشان

 ست.ین همتای همدیگر

 نویسد:می فرقه این مبلغان از یکی

                                                                                                                             

 .087ص-78ج-بحار األنوار (1)

 .68ص -67ج-الصحیح من سیره النبی العظم (2)
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ِالناس،ِعلىِالملکوتیِلیالسبِهذاِلقطعِإثارتهِآخرالزمانِفقهاءِحاولواِما
ِتهایحجِعلةِنأِیأِ،یبالرائِمتعلقةِایالرِؤِةیحجِأنِشبهةِهمیعلِأدخلواِثیح
ِمنِیالرائِكانِإذاِأماِحجةِاهیفرِؤًِاِیوصِأوًِاِینبِیالرائِكانِفإذاِها،یرائِهو
ِاه.یلرِؤِةیحجِفالِالناسِعامة

 )خواب( ملکوتی راه این که است این دارند نظر در 1زمان این فقهاء آنچه
 رؤیا حجیت که اندکرده شبهه اینچنین که بطوری کنند! سد مردم بر را

 خواب بیننده در که خواب در نه حجیت یعنی هست رؤیا بیننده به متعلق
 اما دارد حجیت رؤیایش پس باشد وصی یا نبی خواب بیننده اگر پس است؛
 2ندارد. حجیتی رؤیایش پس باشد الناس عوام از رؤیا بیننده اگر

ِانبیاءِرؤیای» اینکه آن و بود بیت اهل احادیث صریح نص گفتیم ما آنچه
 وحی ،انبیاء غیر رؤیای» که است آن نطق این صریح مفهوم اولین و «استِوحی

 یعنی این و است خارج حجیت و عصمت دایره از نباشد وحی وقتی پس .«نیست

 شیعه علمای بزرگ نظر طرفی از .تکیه کند خوابش به شرعی امور در ندارد حق احدی

 جماعت این اما ؛ردیمآو را دیگران و مازندرانی مالصالح شیخ و مجلسی عالمه همانند

 ناصواب و غلط نظریه بعنوان را شیعه علمای و بیت اهل نگرش ناسازگار،

  .!تازندو بدان می دانندمیفقهای آخرالزمان  مختص را آن و پنداشتهمی

 ینب یموس مادر یایرو قیتصد ب.

 تایروا در نه و قرآن در نه یموس مادر «یایرؤ» قیتصد بر یااشاره ای حیتصر چیه

  ست.ین
ً
خن اساسا  قرآن در که یسخن تنها ست؛ین قرآن در یموس مادر یایرؤ از یس 

                                                   

فقه اءِذل  ِ»بنا رواینت  کنونیعصر  فقهایمراجع تقلید و  سازیهمخوانغرضش از این نوع بیان،  (1)
 است.!« فقهاءالِالزمانِشرِّ

 .88ص-الصیحة یبین ید (2)
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 است یعیتشر یوح نه یوح نیا پس «.مینمود یوح یموس مادر به ما» نکهیا است آمده

 به الهام و بود قلب در ندای بلکه اءست(؛یانب مختص میگفت )که خواب در یوح نه و

 معتبره اتیروا در آنچه همانند .جانب خداوند و ارسال فردی دستور یافته از ذهنش

 جمله: من است؛ شده دیتأک آن بر تیب اهل

ِموسىِأمِوضعتِفلماِقال:...ِجعفریأبِعنِمسلمِبنِمحمدِعن
ِذبحیِقالتِوِبكتِوِاغتمتِوِهیعلِحزنتِوِهیإلِنظرتِبموسى
ِقدِلكِماِموسى:ِلمِفقالتِهیعلِبهاِالموكلةِبقلبِاهللِفعطفِالساعة،
ِموسىِكانِوِیتخافِلِفقالت:ِیولدِذبحیِانِأخافِفقالت:ِلونك؟ِاصفر
ِ.أحبهِإلِأحدِراهیِل

 به ،آورد ایبدن را یموس ،یموس مادر که یزمان فرمود: باقر امام
 را تو امروز نیهم گفت: و گشته نیغمگ و محزون و کرده ینگاه یموس
 ختیبرانگ یاموکله و دنمو یعطوفت او قلب بر خداوند پس بُرند؛یم سر هم
 از گفت: یموس ام ده؟یپر رنگت که است شده چه گفت: یموس ام به او و

 آنکه جز را یموس نترس! گفت: موکله پس ترسانم؛ فرزندم شدن دهیبر سر
 1ند.یبینم است، دوستدارش

 نزول و قلب بر الهام بواسطه یموس ام بر یوح که است باقر امام کالم حیتصر

؛ همچنان که ساره به اسحاق بشارت داده ایرؤ و خواب نه و بوده ی خداونداز سو موکله

 اهل سخن خالف جماعت نیا آنکه حال بشارت داده شد. به عیسی شد و مریم

  2.هستند تیب

                                                   

 .687-0ج-یر قمیتفس (1)

 : این فرقه بدین قرار است که استدالل (2)
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وحی کرده است. در نتیجنه خداونند بنر غینر انبیناء  مقدمه الف. بنابر این آیه خداوند بر مادر موسی

 کند.نیز وحی می

و ... فقنط در  مقدمه ب. هیچ آیه یا روایتی مبنی بر اینکه وحی به غینر انبینا هماننند منادر موسنی 

 . بیداری است، وجود ندارد

کنند و آننان را ارشناد توان ادعا کرد کنه: خداونند بنر منومنین در خوابشنان وحنی مینتیجه: آنگاه می

های بنا ایمنان کند. پس چه مانعی وجود دارد که خداوند در عصر کنونی هم با وحی خود به انسانمی

 آنان را از حقانیت احمداسماعیل مطلع کند؟!

گوییم همانطور که گفتیم ارتباطی به رویا ندارد؛ پس ابتدا می آیه مورد استدلل پاسخ می گوییم: در

شود که ادعا کنیم همان وحی بر پینروان احمند که آیا بنا بر تورم استدللی این استدلل آنان منجر می

ی وحنی ینا دیگنر فرشنتگان الهنی ینا ای که آنان در بیداری فرشتهدر عالم بیداری نیز رخ دهد؟! بگونه

 اینچنین رخدادی نیسنت های پرور حجت
ً
دگار را ببینند که آنان را به احمداسماعیل ارشاد کند؟! قطعا

ی خنواب و فراموشنی اسنت. پنس وقتنی راه وحنی منورد گری اینن فرقنه در ورطنهو هرچه هست گمراه

ادعای آنان در بیداری مسدود است، طبعا در عالم خواب نیز همان وحی مدنظر منتفی اسنت. چراکنه 

توان گفت هیچ سخنی مبنی بر اینکه وحی غیرانبینا فقنط در خنواب ممکنن اق مقدمه میبه همان سی

 است نیز وجود ندارد.!

 مراد از وحی به غیر معصومین، الهام و تلقی است و نه آن وحنی شنرعی کنه قابلینت تشنریع دارد. 
ً
ثانیا

جنرای دسنتورات شنرع پس اصل بطوری که فرد با دیدن رویا دست به نسخ و وضع احکام بزند و یا در ا

به آنچه وحی در رویاست تکیه کند؟! مثال حد سارق و قاتل و ... را توسط وحی رویا تعینین نمنوده و ینا 

در تکذیب و تصدیق مدعیان دست به دامنن وحنی روینا بشنود؟!! بندیهی اسنت کنه اینچننین سنخنی 

 خنک و مضحک است.

 هنگامیکه شریعت پیامبر خاتم
ً
مصادیق به اکمال رسیده و با وفنات آنحضنرت در عرصه مبانی و  ثالثا

بساط وحی برچیده شده است، ادعای پیامبری و نبوت و صاحب وحی بودن هرکه روینایی در راسنتای 

صدق احمداسماعیل ببیند، حاکی از بی مبالتی این اندیشه گمراه است. اهل غلو بنابر ادعای وحنی 

و اینن درحنالی اسنت کنه فرقنه احمدالحسنن  جملگی تکفیر می شوند و نبوت برای امامان معصوم

ادعا دارد که هرکه رویایی در راستای راستی احمد اسماعیل دیده است، وحی بنر او ننازل شنده و اینن 

بخودی خود نصی در اثبات حقانیت احمند اسنت. یعننی درنظنر اینن فرقنه، جنبنه مصنداقی شنریعت 
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  مقّدسه میمر ایرؤ قیتصد ج.

 است: قرار نیبد میکر قرآن نص است؛ لیدل از یخال و باطل زین ادعا نیا

 اتیروا در ایرؤ بر یلیتأو نه و دارد وجود ایرؤ از یسخن نه ؛﴾ر ب هاِک ِلماتِِِبِِو ص دَّق تِْ﴿

  است. مطرح

 در معجزه بواسطه خداوند که هایی استواژه و هاگفته کلمات، از مراد بلکه

 جمله: از کرد؛ قیتصد را یهمگ او و فرستاد فرو او بر میمر ییتنها و وحشت دوران

ًماِل كِِِأِل ه بِ ِر ب كُِِِسولُِرِ ِأ ن اِإِنَّم اِق الِ ﴿ ِ﴾ایز كُِِِغال 
 1ببخشم پاک یپسر را تو تا توام پروردگار فرستاده فقط من گفت

 :فرمود نکهیا و

ِحُِیاْلم سِِِاْسُمهُِِِمْنهُِِِبك ِلم ةٍِِب ش ُر ِِیِاللَّهِ ِِإنَِِّمُِیم رِِْایِاْلم الِئك ةُِِق ال تِِِِإذِْ﴿
ِ﴾مِ یم رِِْاْبنُِِس ىیعِِ

 از یاکلمه به دهدیم بشارتت خداوند میمر یا گفتند مالئکه که یزمان
 2.است میمر بن یسیع حیمس اسمش که جانبش

 سر از که بود میمر وحشت دوران در و عالمهمین  در ،شده قیتصد کلمات پس

 را شد هویدا خداوند جانب از یبیغ و بیعج امور از آنچه هر ،راسخ باور و یقو مانیا

 توسط رؤیا تصدیق ادعای پس رفت.یپذ صادقانه را دگارشپرور  کلمات و نمود قیتصد

 است. قرآن آیات ظاهر با تعارض در بلکه و دلیل از خالی مریم

                                                                                                                             

و این ادعای گزاف کم از سنخن غالینان شود بواسطه خواب عوام الناس تشکیل و تکمیل می پیامبر

 ندارد.

 .61م یمر (1)

 .97آل عمران  (2)
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 ایرؤ بواسطه وسفی شدن قیصد د.

  که چرا ست.ا اعتبار یب و سست زین ادعا نیا
ً
رض با اول

َ
 ینب وسفی بیتلق ف

 اندبوده نیمنؤم و کّفار از اعم که مصر اهل توسط امر نیا ا،یرؤ بابت از راستگو به

 .﴾اآلیةِ...ب  ق ر اتٍِِس ْبعِِِیفِِِأ ْفِتن اِقُِیالص دِ ِه ایأ ِِوُسفُِی﴿ است: پذیرفته صورت

 یثان
ً
های و تأویل راست خواب او پیامبری امر به مربوط وسفی راستگو بودن ا

ن زندانی اش در ماجرای زلیخا است. و آزندانیان و اظهار خبرهای غیبی و پاکدامنی

در ماجرای زلیخا و دیگر اظهار اخبار غیبی همانند  رهیده که از راستگویی یوسف

را  تاویل رویای دو زندانی و خبر دادن از آزادی برخی زندانیان باخبر بوده و یوسف

اى یوسف، اى مرد راستگوى، »راستگوی بی چون و چرا می دانست، نزد او آمده و گفت: 

خورند، و هفت خوشه سبز ها را مى[ هفت گاو فربه، هفت ]گاو[ الغر آندرباره ]این خواب که
[ خشگیده دیگر؛ به ما نظر ده، تا به سوى مردم برگردم، شاید آنان ]تعبیرش را[ و ]هفت خوشه

 گوید:پس اینکه احمداسماعیل می«. بدانند

ستوده شد چراکه رویا را تصدیق و تأویل کرد و خداوند فرمود:  یوسف

ِاآلیةوُسُفِأ یه اِالص د یُقِأ ْفِتن اِِفیِس ْبِعِی﴿  1.﴾ب  ق ر اٍت...

ی شرعی دارد و نه با واقعیت تاریخی و رخداد آن سخنی گزاف است؛ نه بّینه

 من باب درست دانستن یک خواب زمان تطابق دارد و نه عقل می
ً
پذیرد که فردی صرفا

 اردی است که پیشتر بیان کردیم.به مقام صّدیقین نایل آید! و اینها فارغ از مو

 حق در که همانطور ؛کردار استصدیق بمعنی فرد بسیار راستگو و راست

 است: شده گفته ینب سیادر

ِ﴾این بًِِِقایِصدِ ِك انِ ِإِنَّهُِِ ِ یِإْدرِِِاْلِكت ابِِِیفِِِاذُْكرِِْوِ ﴿
 1.بود پیامبر و بسیار راستگو که کن ادی را سیادر کتاب در و

                                                   

 . به نقل از المتشابهات.92ص-ضیاء انصاری-فی مفهوم آل البیت الرویا (1)
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  که: است شده ذکر نیمؤمن حق در آنچه زین

ِِعْندِ ِالش ه د اءُِِوِ ُِقونِ یالص دِ ُِهمُُِِأول ِسكِ ُِرُسِلهِِِوِ ِبِاللَّهِِِآ م ُنواِنِ یالَّذِِِوِ ﴿
ِ﴾ر ب ِهمِْ
 گواهانی و راستگو آنان اندآورده مانیا ممبرانشیپ و اهلل به که یکسان و

 2هستند. خداوند نزد در

خداوند را از بابت  ءو اولیا اری پیامبرانکردحال اینکه راستگویی و راست

 خواب بدانیم، سخنی گزاف و خنک است.یک تصدیق 

 تکذیب کنندگان رؤیا در قرآن نکوهش: سوم لیدل 

 سد:ینویم مدعی

ِ.أحالمِأضغا ِسماهاِوِكذبهاِمنِذمیِو
 1.نکوهیده است بدانندرا شانیپر ایو کرده بیتکذ را ایرؤ که یآنان خداوند

 سوم لیدل مناقشه 

  است؛ پوچ زین ادعا نیا
ً
 نیب چراکه است؛ باطل اصل اینچنین استدللی اول

:
ّ

 در ایرؤ تیحج) مدلول: با (؛بنامند احالم اضغاث را خواب که یکسان نکوهش) دال

                                                                                                                             

 .76 مریم (1)

 .61 حدید (2)

 ه مورد استناد:ی. آ821-جامع الدله (3)

گفتند خنواب پریشنان اسنت و منا بنر ( 99وسف )ی ﴾األ ْحالِمِِبع  اِلِمینِ ق اُلواِأ ْضغ اُ ِأ ْحالٍمِو م اِن ْحُنِِبت ْأِویِلِ﴿

 تأویل خواب عالم نیستیم.
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 باطل استدلل پس ست؛ین یارتباط و دللت چیه (،تیوصا و امامت قیمصاد نییتع

 است.

 یثان
ً
 و راست یایرؤ است؛ دسته سه بر ایرؤ و ابخو تیب اهل بنابر گفته ا

 و ایرؤ بیتکذ بر قائل خود تیب اهل پس .های پریشانخواب و نیدروغ یایرؤ

 ای ازبخش گسترده هستند یمدع شانیا که میدید بلکه اند؛بوده شانیپر یهاخواب

 اهایرؤ از یاندک بخش فقط و هستند شانیپر یهاخواب ای و نیدروغ ها،خواب

 ،سخن هستند؟ قرآن در نکوهیدگان جزو زین شانیا ایآ حال آمد. خبرش که اند؛صادقه

و  شانیپر یهاخواب کسی که به بر میکر قرآن در نکوهشی چیه و ستیباطل سخن

 توسط مصر پادشاه یایرؤ نکهیا هست که یزیچ تنها ست.ین موجود دروغین باور دارد،

 شانیپر یهاخواب جزو پادشاه خواب و طی ادعای آنان دینگرد ریتعبمعابد  کاهنان

 شانیپر یهاخواب به نیمعتقد دادن نشان زشت از یحاک سخن نیا یکجا .بود

 که چرا است؛ کرده نکوهش را نمازخوانان همه خداوند میگرد یمدع اییگو !است؟

 سبك را نماز که شانیا از بخشی تنها آنکه حال .1«ارانز نمازگ بر یوا» فرموده

 از بخشی میهست یمدع زین ما نماز. اهل همه نه و هستند خداوند نظرمد شمارند،یم

 کهآن پس است؛ های پریشانخواب یهمگ یباق و کاذبه گرید بخشی و صادقه هاخواب

هم  نکوهشو حتی  است؛ خطاکار و کرده اشتباه بداند پریشان را صادقه یایرؤ

  ار  کاذبه یایرؤ که آنیست حکم همانند حکمش بلکه ؛شودنمی
ً
 ؛بنامد صادقه اشتباها

 خطاکارند. دو هر

  

                                                   

 (9ماعون ) ﴾ف  و یَلِل ْلُمص ل ینِ ﴿ (1)
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 شهادت خداوند در قرآن، همان رؤیا استچهارم لیدل : 

ِكفرواِنیللذِشاهًداِنفسهِعرضِوِنیللمؤمنِشهدِتعالىِوِسبحانهِاهللِو
ِسبحانهِاهللِلشهادةِالناسِعرفهایِیالتِالطرقِریخِمنِوِالرسلِبرسالت

ِ.ایالرِؤِیهِتعالىِو
 یبرا شاهد بعنوان را خود و داده شهادت نیمنؤم یبرا متعال خداوند و
 از و است داشته عرضه انددهیورز کفر ممبرانیپ یهاامیپ به که یکسان
 ایرؤ همان دارند، سراغ خداوند شهادت یبرا مردم که ییهاراه نیبهتر

 1باشد.!یم

 چهارم دلیل مناقشه 

 وجود ایرؤ و خواب ثمبح با غمبرانشیپ بر خداوند گواهی نیب پیوندی چیه

 و اتیآ و کرامات و معجزات با غمبرانشیپ بر خداوند شهادت و یگواه ندارد.

 را یامور نینچنیا اظهار توان او ریغ و ستقدرت خدا گی،هم چشمهسر که ستیتنایّ ب

 .ندارد

 ظهور و است امتیق عالم به مربوط خداوند یهایگواه از گرید یادسته نیز

 فرمود: که طورهمان جهنم؛ و بهشت

ِوِ ِاْلم ُجوسِ ِوِ ِالنَّص ار ىِوِ ِنِ یالصَّابِسِِِوِ ِه اُدواِنِ یالَّذِِِوِ ِآم ُنواِنِ یالَّذِِِِإنَِّ﴿
ِ﴾دَِیش هِِِءٍِیشِ ُِكلِ ِع ل ىِاللَّهِ ِِإنَِِّام ةِِیاْلقِِِْومِ یِن  ُهمِْیب ِِْفِصلُِیِاللَّهِ ِِإنَِِّأ ْشر ُكواِنِ یالَّذِِ

                                                   

 یات مندعینآ یرا مقنر اسنتناد قنرار داده اسنت کنه تمنام یات متعنددینآ ی؛ و862و  821-همان (1)

 همانند: یاتی. آیامبر خدا و... و راستی پهستند خداوند شاهد است بر اعمال مردم 

 استت؟ برتر همه از کسى چه گواهى: گوب( 61انعام ) ﴾ُقْلِأ یِش یٍءِأ ْكب  ُرِش ه اد ًةُِقِلِاللَُّهِش  ِهیَدِب ینِ یِو ب ی ن ُكمِْ﴿

 .است گواه شما و من انیم خدا: بگو

ِكفىِبالّلهِشهیداِبینىِوِبینكم﴿  ست.یشهادت کاف یا بران شمین من و بیبگو خداوند ب( 98رعد ) ﴾قل

 ات مشابهه.یو آ



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 وها صابئى و شدند ودىهی که کسانى و آوردند مانیا که کسانى
 امتیق روز خدا البته دندیورز شرک که کسانى و انیزرتشت و انیحیمس
 1است گواه زىیچ هر بر خدا رایز کرد خواهد داورى انشانیم

 فرستادگانش نیز یاری و این دنیا در ما باورهاو کردارهای بر خداوند یگواه پس

  خواب. نه و است عالم نیهم در

ِوِن ُكمِْیب ِِوِ ِیِنِیب ًِِدایش هِِِبِاللَّهِِِك ف ىُِقلُِِْمْرس اًلِِل ْستِ ِك ف ُرواِنِ یالَّذُِِِقولُِیوِ ﴿
م نِْ ِ﴾اْلِكت ابِِِِعْلمُِِِعْند هَُِِ 
 خدا است کافى بگو ستىین فرستاده تو ندیگومى شدند کافر که کسانى و

 2باشد گواه شما و من انیم است کتاب علم او نزد که کس آن و

 علم عنده من»مراد از  نکهیا بر داردمی بیان تیب اهل از متواتره اتیروا و

 3.است منینؤحضرت امیرالم «الکتاب

 شد یمدع یستیبا یهمبوش احمد جماعت یاختراع استدلل بنابر حال

 در ای و نموده یاری را غمبریپ ایرؤ و خواب با زین طالبیاب بن یعل نیرالمومنیام

 است.! رفته نشایا جنگ به کّفار اِل یخ و خواب

ابیم که غرض یدر می« رویا همان شهادت الله است»با ژرف نگری در ادعای 

ادعای عدم خاتمیت نبوت و امکان وحی تشریعی بر مردم پس از  ،حقیقی از این سخن

است. تا از این راه بدین نتیجه برسند که خداوند بواسطه رویا بر پیروان  پیامبران

 بر پیوستن به دین احمداسماعیل دستور آن احمداسماعیل وحی کرده و
ً
ان را شرعا

 نویسد:دهد. یکی از مبلغان این فرقه میمی

                                                   

 .67حج  (1)

 .98رعد (2)

 .77ص-9ج-ید هاشم بحرانیس-ة المرام و حجة الخصامیغا (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

تا  دهدبرابر هر عاقلی قرار می سید احمدالحسن درهمواره پرسشی که 
دهد؟ این است که: خداوند چگونه برای مردم شهادت می بلکه بخود آید

ی همه مردم باز است؟ وحی همان راه شهادت است؛ و کدام راه وحی برا
 1راهی جز خواب و رویا؟!

 نویسد:و سپس می

ثابت نمودیم که رویای صادقه صالحه همان وحی از جانب خداوند است؛ 
)نبوت( است؛  گوید: رویا جزئی از خبرآوریهمچنانکه بواسطه روایاتی که می
گوید: خواب وحی از جانب خداوند است؛ و سپس روایاتی که صراحتا می

 و و پیامبران ءگریزی زدیم به شهادت خداوند در قران برای اولیاسپس 
فرستادگانش و اینکه رویا همانا سخن خداوند است؛ پس بنابر ادله قرآنی و 

 2روایی اثبات می شود که رویا همانا وحی خداوند است.

و این ادعایی بس خطرناک و ای بسا سبب خروج از مذهب محق تشیع و حتی 

تشریعی است که اعمال و مدنظر آنان همانا وحی . چراکه وحی استم دین مبین اسال

آنچه کند. حال آنکه عقایدی را بعنوان جزئی از دین به دین خداوند نصب و الصاق می

با نصوص شرعی قرآنی  هااین گفته یا شود از دو حالت بیرون نیست؛در خواب گفته می

اگر اثبات شده باشد، پس خواب  و روایی اثبات شده است و یا اثبات نشده است.

 
ً
است در تأیید آن و بخودی خود حجیتی ندارد حال آنکه  و توصیه یک خبر صادقه صرفا

سخن گفته وحی الهی بخودی خود حجت شرعی است و این تناقض است؛ و یا آن 

بواسطه نصوص شرعی اثبات نشده است و بلکه این خواب است که آن  ه در خوابدش

اش کند. پس این همان وحی تشریعی است که لزمهاثبات میاز دین بعنوان جزئی را 

بر غیر انبیاست که قطعا سبب  جهت تشریع انکار خاتمیت پیامبری و نزول فرشته وحی

                                                   

 .607ص-حطاب-الخطاب فی حجیه رویا اولی اللباب فصل (1)

 .682ص-همان (2)
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گوییم این در اگر بگویند که این وحی، تشریعی نیست؛ می است. اسالمخروج از دین 

ت و مهدویت و تمامی مقامات خود تناقض با ادعاهای احمد است؛ چراکه او اثبات امام

از  معصوم کند و چه تشریعی والتر از نصب امامگرو خواب و رویا قلمداد می را در

جانب خداوند؟! وقتی پیروان احمد، خواب خود را وحی الهی قلمداد نموده و بواسطه 

روی ر کنند که احمد از جانب خداوند امامت دارد و حجت خداوند بآن وحی ادعا می

زمین است و منکرش خارج از ایمان است، پس این چیزی جز ادعای وحی تشریعی 

 نیست.

وحی بوده را پیشتر نیز توضیح  های انبیا و پیامبراندرباره اینکه خواب پس

نیز بیان شد که  ؛ اما درباره وحی به مادر موسیآنان است ویژه امر دادیم که این

مراد از وحی، وحی تشریعی نیست. بلکه اصل ادعای رویا بودن آن منتفی است و 

کند بر انجام کاری. و اما وحی به حواریون نجوایی به قلب اوست که او را مطمئن می

نگه داشتن ایمان حواریون که پیش از آن  به و منجر 1نیز باز همان الهام الهی است

نزول مائده  بار نیز در ماجرای به او ایمان آورده و این بنابر ادله نبوت حضرت عیسی

پس نه وحی پابرجا ماندند.  آسمانی با الهام الهی بر ایمان خود به عیسی پیامبر

تشریعی که سبب ایجاد فرع یا اصل جدیدی در دین خدا بشود بوده و نه چیزی شبیه 

خداوند »آن. اما در پاسخ به پرسشی که احمد اسماعیل مطرح نموده مبنی بر اینکه: 

دهد؟ وحی همان راه شهادت است؛ و کدام راه وحی برای همه می چگونه برای مردم شهادت
 گوییم که در پاسخ می« مردم باز است؟ راهی جز خواب و رویا؟

ً
. گواهی خداوند بر اول

آن پیامبر را از مدعیان  بواسطه معجزاتی بوده است که امر راستی پیامبرانش

از آیاتی که بیانگر معجزات  سازد. و قرآن کریم پر استدروغین پیامبری متمایز می

های الهی است؛ زنده کردن مردگان؛ درهم آمیختن گوشت پرندگان و حجت

مان خلقت نخست؛ تبدیل به مار شدن عصا؛ برون آمدن شتری از دل ه برگشتشان به

                                                   

 ق  الِالهم  وا.ِاذاِوحی  تِإل  ىِالح  واریینِ:ع  نِمحم  دِب  نِیوس  فِالص  نعانىِع  نِأبی  هِق  الِس  ألتِأب  اجعفر (1)

 .681ص-6ج-تفسیر نور الثقلین
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کوه؛ فروزان و روشن شدن دست و معجزات و کرامات دیگری که پی در پی راه انکار 

از طرفی راستی فرستادگانش است. ی گویای خداوند بر معاندان را بسته و گواه

  درطول تاریخ، عادت و خوی بزرگان دین در اثبات نبوت و امامت پیامبران و امامان

نه استناد و اکتفا به خواب و رویا که استدلل به این معجزات و ادله حقانیت آنان بوده 

 است.

 
ً
نیز خود  مسیر پیامبری پیامبران . تقریر خداوند متعال و بلکه یاری او درثانیا

پیامبرانش است. همچنان که در ماجرای  نبوتخداوند متعال بر آشکارای  گواهی

از نزد خودش را برای مباهله آورد چراکه  هاانسان ترینگرامی پیامبر خدا ،مباهله

ی همیشگی و این تقریر خداوندی و یار داشت همسویی و یاری خداوند اطمینان

 بحان، خود گواهی و شهادت خداوند است بر راستی پیامبرانش.خداوند س

 
ً
  مورد گواهی داده است. 6. خداوند در قرآن کریم بر ثالثا

ُِهوِ ﴿که فرمود: گواهی بر وحدانیت خداوند. همچنان. 6 ِإلَّ  ﴾ش ِهد ِاهللُِأ نَّهُِلِإِلهِ 

رمود: . گواهی بر دادگری و ستم نورزیدن خداوند در حکم؛ همچنانکه ف0

 ﴾ .ف اْشه ُدواِو أ ن اِم ع ُكْمِِمن ِالشَّاِهِدینِ ﴿

و اهللُِ﴿. گواهی و شهادت بر کردارها و رفتارهای بندگانش؛ همچنانکه فرمود: 8
 ﴾ .ش ِهیَدِع لىِماِت  ْعم ُلونِ 

. گواهی و شهادت و تسلطش بر هرچه در هستی است؛ همچنانکه فرمود: 9

ِأ نَّ﴿  ﴾ .هُِع لىُِكل ِش ْاٍءِش ِهیدَِأ و ل ْمِی ْكِفِِبر ب ك 

ِ ﴿ . گواهی بر دروغ و کفر باطنی منافقان؛ همچنانکه فرمود:7 و اهلُلِی  ْعل ُمِإِنَّك 
ِاْلُمناِفِقین ِل كاِذبُونِ   ﴾ .ل ر ُسولُهُِو اهللُِی ْشه ُدِِإنَّ

ِاهللُِ﴿: شریعت حضرت محمد مصطفی؛ همچنانکه فرمود. گواهی بر 6 لِكِن
ِأ نْ ز ل هُِبِِعْلِمِهِو اْلم الِئك ةُِی ْشه ُدون ِو ك فىِبِاهلِلِش ِهیداًِی ْشه ُدِِبماِ ِإِل ْیك   ﴾أ نْ ز ل 
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ی گواهی و شهادت خداوند متعال بر این ی فراخ و گستردهحال با این کرانه

 شود که این ادعا که گواهی خداوند همانا خواب است، ادعای بهموارد فراگیر دیده می

 های پیشین این فرقه است. ی گفتهمان سخافت و خنکه

 احسن القصص است ؛: رؤیاپنجم لیدل 

 سد:ینویم مدعی

ِ.القصكِاحسنِایالرِؤِسبحانهِسمىِو
 1است! نهاده نامها داستان نیبهتر بعنوان را ایرؤ خداوند و

 پنجم لیدل مناقشه 

است و توان اثبات حجیت رویا در  های پیشینتر از گفتهسبک نیز استدلل نیا

  .گستره شرع را ندارد
ً
 نییتع در ایرؤ تیحج اثبات» است مدلول آنچه میگفت اول

 نیبهتر ایرؤ چون پذیرد کهمی میسل عقل کدام حال است؛ «الهی اءیاوص قیمصاد

  ست؟!یکاف یمدع فالن نبوت یا امامت اثبات در ایرؤ به احتجاج پس است، داستان

 یثان
ً
 احسن» بلکه است؛ ندانسته ن داستانبهتری را «ایرؤ» ییجا چیه در قرآن ا

 میکر قرآنهای مجموعه داستان نخست دارد: اشاره امر دو بر قرآن در مذکور «القصص

 فرمود: نیمنؤرالمیام که همانطور است؛

ِ.عزوجلِاهللِكتابِالتذكرِأنفعِوِالموعظة،ِأبلغِوِالقصكِأحسنِإن

                                                   

ِِم ْنِق  ْبِل ِهِ﴿ه مورد اسنتدلل: یآ (1) ُِكْن ت  ِه  ذ اِاْلُق ْرآن ِو ِإْن ین  اِإِل ی ك  ِأ ْحس  ن ِاْلق ص  ِكِِبم  اِأ ْوح  ِع ل ی ك  ن ْح ُنِن  ُق ك 
ِاْلغ  اِفِلینِ  وحنی کنردیم بنر تنو  ها را به موجب این قرآن که بنه تنوما نیکوترین سرگذشت( 8وسف )ی ﴾ل ِم ن 

 خبران بودی. کنیم و تو قطعا پیش از آن از بیحکایت می
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 ها،یادآوری نیرتسودمند وها پند رساترین وها داستان نیبهتر همانا
 1خداست. کتاب

 همانند ،آن رخدادهای همه و وسفی حضرت سرگذشت همان یدوم

 یماجرا و وسفی شدن یزندان و عقوبی یدور غم و وسفی برادران جفای یماجرا

 پدر چشمان شفای و یوسف حکومت ،پادشاه و انیزندان خواب ریتعب و خایزل

 ،لیدل چیه بی و نموده اریاخت را کلی رام یک تنها جزئی از چرا پس است. یوسف

 فرموده صادق امام :میشو یمدع همانند اینکه م؟یکن اعالن کل حکم بعنوان را آن

 قرائت حال در سکون و ایستادن از آن جا که و است؛ وقت اول نماز عمل، برترین است

 ایستادن ،پیامبر امت در عمل برترین پس است؛ واجب نماز در سوره و حمد

 .داردعنوان نمی است، اشکال عقلش بر که یآناز  جز سخن خنکی نینچنیا ت.!!اس

 مشرکین، منکر حجیت رؤیا هستندششم لیدل : 

 سد:ینویم یانصار

ِا.یبالرِؤِالمكذبونِهمِمنِلتعرفِاتیاآلِهذهِتدبرِو
 ایرؤ گرانبیتکذ همان یکسان چه یبدان تا کن نظر اتیآ نیا در و

 2هستند.

                                                   

 .677ص-8ج-ینیابوجعفر کل -یالکاف (1)

 ات مد نظر:ی. آ862ص–جامع األدله  (2)

ِِللنَّ  اِسِِحس   ابُ ُهْمِو ُه  ْمِِف  یِغ ْفل   ٍةُِمْعِرُض  ون ِ)﴿ ت    ر ب  ُعوُهِو ُه  ْمِ(ِم   اِی  ْأتِیِهْمِِم  ْنِِذْك  ٍرِِم  ْنِر ب ِه  ْمُِمْح  1اق ْ ِاْس  ت م  د ٍ ِِإلَّ
2ِیْلع بُ ون ِ) ُلُكْمِأ ف  ت  ْأُتون ِالس  ْحر  ِب ش  َرِِم ث ْ ِهی ًةِقُ لُ وبُ ُهْمِو أ س  ر واِالنَّْج و ىِالَّ ِذین ِظ ل ُم واِه  ْلِه  ذ اِِإلَّ و أ نْ  ُتْمِتُ ْبِص ُرون ِ(ِل 

اِءِو اأْل ْرِض3ِ) ِِفیِالسَّم  ِر ب یِیْعل ُمِاْلق ْول  ِمیُعِاْلع ِل یُمِ)(ِق ال  ِالسَّ 4ِو ُهو  ت   ر اُهِب  ْلُِه و  ٍمِب  ِلِاف ْ (ِب  ْلِق  اُلواِأ ْض غ اُ ِأ ْح ال 
اُِأْرِس ل ِاأْل وَّلُ ون ِ) ِك م  اِعَرِف  ْلیْأتِن اِبِآیٍة ( برای مردم ووقتق حسابشان نزدیك شنده اسنت و 7-6)انبیاء  ﴾(5ش 



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 مشش لیدل مناقشه 

  م.ینمود نقد و طرح که است سوم شبهه همانند زین نیا
ً
 در سخن هیآ نیا در اول

 غمبریپ یوح با که ستیافراد مورد در سخن بلکه ست؛ین ایرؤ گرانبیتکذ با رابطه

 آمده یقم ریتفس در که همانطور دانستند.یم الیخ و خواب را یوح و داشته یدشمن

 :است

ِهذاِیاِه(یأفتِرِبلِأحالمِأضغا ِقالواِ)بلِفقال:ِشیقِرِقولِاهللِحكى
ِ.النومِیفِراهیِمحمدِبهِخبرنایِیالذ

 یهاخواب گفتندیم )بلکه که کندیم تیحکا را انیشیقر سخن خداوند
 محمد که یاخبار یعنی نیا است( بافته خودش از او بلکه است دهیشور
 1است.! دهید خواب در یجملگ او را دهدیم خبر

 یثان
ً
 پیوستن هایراه از یکی و است یوح ،اءیانب یایرؤ و خواب که میگفت ا

 با است یوح که پیامبران خواب اسیق پس است.یرؤ ،یوح مقام به پیامبران

 رخدادهای مرور و التیخ ای و دروغین آن از ایبخش گسترده که اءیانب ریغ خواب

 آن تبع به و شانیا ریغ یایرؤه ب اءیانب یایرؤ لیتمث و الفارق مع اسیق است، روزمره

و  باطل ،شانیا ریغ یایرؤ تیحج منکران با اءیانب یایرؤ تیحج منکران لیتمث

 است. مغالطه

                                                                                                                             

کننان آن را  از پروردگارشنان نیامند مگنر اینکنه بنازیای ( هیچ پند تازه6خبری رویگردانند ) آنان در بی

هایشان مشغول است و آنانکه ستم کردند پنهانی به نجنوا برخاسنتند کنه ( در حالی که دل0شنیدند )

( وپینامبرق گفنت 8رویند )آیا این ومردق جز بشری مانند شماست آیا دیده و دانسته بنه سنوی سنحر منی

( بلکننه گفتننند 9شنننوای دانننا ) داننند و اوسننتسننمان و زمننین مننیپروردگننارم وهننرق گفتننارویق را در آ

های شنوریده اسنت وننهق بلکنه آن را بربافتنه بلکنه او شناعری اسنت پنس همنان گوننه کنه بنرای خواب

 (7ای بیاورد )پیشینیان هم عرضه شد باید برای ما نشانه

 .68ص-0ج-یر القمیتفس (1)
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 است راستین: قرآن، راوی رؤیاهای هفتم لیدل 

 گردد:یم یمدع یانصار

ِبعضهاِصادقةِكلهاِوِرةیكثِیرِؤِسبحانهِاهللِنایعلِقكیِالقرآنِیفِإذن
ِِبعضها...ِوِبعضهاِوِلفراعنةِبعضهاِوِاءیألنب

 اندصادقه یهمگ که آوردمی یفراوان یاهایرؤ ما بر قرآن در خداوند پس
 و یبعض و فراعنه یبرا گرید یبعض و پیامبران یبرا آن از یبرخ و

 1...!یبعض

 سد:ینویم سپس

ِوِایالرِؤِتصدقِموسىِأمِوِایالرِؤِصدقیِفرعونِایالرِؤِصدقیِمیابراه
ِا.یالرِؤِتصدقِسبأِملكة
 کند؛یم قیتصد را خواب فرعون کند؛یم قیتصد را خواب میراهاب
 قیتصد را خواب سبأ ملکه کند؛یم قیتصد را خواب یموس مادر

  2کند.یم

 هفتم لیدل مناقشه 

 ایرؤ و خواب که میگفت است؛ ناتوان جماعت نیا ادعای یاری از زین هاتالش نیا

 شرع فروع ای اصول ات؛یجزئ ای و اتیکل و یمبان ای و قیمصاد نییتع در باشد صادقه ولو

 میگفت چراکه استبی پایه  که پیامبر میابراه خواب به تمسك اما ؛ندارد ینقش چیه

 جز بخودی خود مترتب هیچ اثری نیست فرعون خواب است؛ یوح همان او خواب

                                                   

 .886ص-جامع الدله (1)

 همان. (2)
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 پس باشد؛ شده یجار آن بر پیامبر وسفی یعنی زمان معصوم نص کالم که یزمان

 از صادر یلفظ یشرع لیدل و معصوم سخن است تیحج مقام در نچهآ نجایا

 بی پایه ییادعا میگفت زین را یموس مادر خواب و فرعون؛ خواب نه است معصوم

  یاهیآ میکر نآقر  بم و ریز در ما و است پوچ ییادعا که اسب ملکه خواب و است؛
ّ

 بر دال

 احمد رهبرش یسهیک از آورده یانصار آنچه بلکه م؛یافتین اسب ملکه سیبلق یایرؤ

 است: نوشته المتشابهات در که است لیاسماع

ِیفِتؤمنِوِایالرِؤِفتصدقِا،یبالرِؤِمیكِرِینبِمانیسلِأنِتعرفِیفه
ِكتابِأنهِعرفتِنیأِفمنِمَِیك رِِِِكت ابَِِیإِلِ ِیأُْلقِِِیإِنِ ِاْلم أل ُِِه ایأ ِِایِق ال تِِْةیالنها
ِا.یبالرِؤِوِاهللِمنِإلِمیكِر

 ایرؤ پس است میکر یممبریپ ،مانیسل که دانست ایرؤ با سیقبل پس
 اىنامه ]کشور[ سران اى گفت آورد: مانیا تینها در و نمود قیتصد را

 ارجمند نامه که دانست کجا از خب! بلقیس است؛ آمده من براى ارجمند
 1ا؟یرؤ قیطر از و خدا بواسطه جز است

 بخواند را میکر قرآن اتیآ که هر ؛داستیهو ناگفته ادعا نیا عریانی و ویرانی

 سبأ ملکه به هدهد توسط و شده نوشته یقیحق عالم در آن نامه که گرددیم متوجه

 است. شده فرستاده

 م:یخوانیم نمل سوره اتیآ در که همانطور

ِه ذ اِیِبِكت ابِِِاْذه بِْ(22ِ)ِنِ یاْلك اِذبِِِِمنِ ُِكْنتِ ِأ مِِْأ ص د ْقتِ ِس ن  ْنظُرُِِق الِ ﴿
ُهمِِْت  و لَِِّثُمَِِِّهمِْیإِلِ ِْلِقهِْف أِ  ِیإِنِ ِاْلم أل ُِِه ایأ ِِایِق ال تِْ(22ِ)ِْرِجُعونِ یِم اذ اِف اْنُظرِِْع ن ْ

                                                   

 .697ص-9ج-ابهاتالمتش (1)
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ِمِِیالرَّحِِِالرَّْحم نِِِاللَّهِِِِبْسمِِِو إِنَّهُِِم انِ یُسلِ ِِمنِِْإِنَّهُِ(22ِ)ِمَِیك رِِِِكت ابَِِیإِلِ ِیأُْلقِِ
ِ﴾(31)ِنِ یِلمُِِمسِِْیو أُْتونِِِیع لِ ِت  ْعُلواِأ لَِّ(33ِ)

 اىبوده انیدروغگو از ای اىگفته راست ایآ دید میخواه هدهد یا گفت
 پس برتاب روى شانیا از آنگاه فکنیب هاآن سوى به و ببر مرا نامه نیا (22)
 اىنامه ]کشور[ سران اى گفت سبا[ ]ملکه (22) دهندمى پاسخ چه نیبب

 آن[ ]مضمون و است مانیسل طرف از که (21) است آمده من براى ارجمند
 از مرا و دیمکن بزرگى من بر (10) مهربان رحمتگر خداوند نام به است نیا

 (11) دییدرآ اطاعت در

  یسخن چیه پس
ّ

 عالم نیا در هست هرچه بلکه ست؛ین اتیآ نیا در ایرؤ بر دال

 یب و پوچ نیز است، شده متوجه خواب با را نامه کرامت که ادعا نیا و داده رخ یقیحق

 :بود منظر چند از نامه کرامت بلکه است؛ لیدل

 که خود حکومت ردستانیز توسط نه را نامه نیا پیامبر مانیسل نکهیا اول

در سرزمین  را نامه و آمده اشتباه یب را یطولن مسافت که نمود ارسال پرنده یک توسط

خلِق خارق  وانت و اعجاز ،مانیسل کار نیا با اسب ملکه بود؛ رسانده سیبلقسبا به 

 نمود. مشاهده پیامبر مانیسل در را العاده

 یهست در مملکت نیبزرگتر پادشاه ،نامه نیا فرستنده و سندهینو نکهیا دوم

 مهر با جهان پادشاه نیبزرگتر طرف از که یانامه ستیهیبد و بود ینب مانیسل یعنی

 یوقت پس 1د.باش ارزشمند شود،یم نوشته یگرید پادشاه بر مخصوصش یامضا و

 نامه و اوست سوی از نامه که شد مطمئن ،دید را ینب مانیسل پادشاهی مهر سیبلق

 دانست. ارزشمند و میکر را آن بلکه و ندانسته نیدروغ را

                                                   

ِكانِمختوم ا. (1) ِكریما،ِألنه خوانتد؛ « ارزشتمند»س نامته را یبلقت قالتِلهم:ِإنیِ)ألقیِإلیِكتابِكریم(ِسمته

 .878ص-7ج-یخ طبرسیش -انیالب مجمعمهر و امضا بود.  یچراکه نامه دارا
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 بود؛ ارزشمند و ریخط و مهم اریبس نامه در شده نوشته نیمضام نکهیا سوم

 نامه و فراخوانده شیخو از پیروی به را اسب ملکه ،پیامبر مانیسل ،نامه نیا در چراکه

 آنکه حال کند،یم شروع «بخشایشگر بخشنده خداوند» یعنی شیخو خداوند نام به را

 خطیر نیمضام یحاو نامه نیا جهینت در و بودند دپرستیخورش سیبلق نیسرزم

 است. دهیگرد نامه و اهمیت یارزشمند سبب که است بوده ینید و یاسیس

ایمان به  و سیبلق یاپردازیرؤ بر یااشاره اتیروا در نه و میکر قرآن در نه پس

 العالم. والله د.ینگرد افتی ایرؤ بواسطه مانیسلحضرت  پیامبری

  یقرآن لیدل چیه که شودیم دهید
ّ

 وجود شرع امور نییتع در ایرؤ تیحج بر دال

 رگیرودادر  ای و جولنگاه شیطان بزرگش بخش که یمصدر هرگز خداوندچراکه  ندارد؛

 ،امر نیا از استثنا تنها پس ؛برگزیند مردم یبرا عیتشر مصدر بعنوان را باشد التیخ

 چیهباشد  راستین ولو شانیا ریغ یایرؤ و آمد سخنش که هستند های الهیحجت

 ندارد. احکام و عقاید از اعم ینید هایها یا شاخهپایه نییتع در یتیحج

o .ییروا ادله ب 

 یمدع و بهانه نموده را اتیروا از یبرخ ،پیشین تایآ بر عالوه اصحاب خواب،

  .هستند اتیروا از دست نیا حجیت شرعی خواب بواسطه

 :انددسته چند بر بطور کلی اتیروا نیا

 رویای مومنان در آخرالزمان، صادقه استاول دسته : 

 .شودینم بیتکذ زمان تقارب دوران در نیمومن خواب ستیمدع که یاتیروا
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ِقالِیالنبِعنِرة،یهِرِیأبِعن ِایرِؤِتكذبِلمِالزمانِتقاربِإذا:
1ِ.ثایحدِأصدقهمِایرِؤِأصدقهمِوِالمؤمن،

 مناقشه 

 است. باطل ایرؤ تیحج اثبات یبرا منظر چند از تیروا نیا به استدلل

 یسند ضعف 

ِفیِالقید» باب بخاری صحیح کتاب و تسنن اهل منابع از نقل به تیروا نیا
  باشد.یم رهیابوهر دروغگوی ناصبی نآ یراو تنها و بوده «المنام

 2 ال..ِالزمان...ِتقاربِإذاِقال:ِیالنبِعنِرة،یهِرِیأبِعن

 سد:ینویم باره نیا در یمجلس عالمه

ِن.یالمخالفِطرقِمنِرواهاِةیالرواِهذهِان:یبِ
 1است. شده تیروا مخالفین راه از خبر نیا

 یدالل ضعف 

 و امامت قیمصاد نییتع در ایؤر تیحج اثبات» بود ما مدنظر و مدلول آنچه

فجر و سحر، احتمال برود که  نزدیک بهو  4زمان تقارب دوران در نکهیا بود؛ «تیوصا
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خواِب بعند از فجنر اول صنبح و خنواِب قبنل از طلنوع  یختگیمراد از تقارب زمان، همان در هم آم (4)

ده ینن سناعات و لحظنات دیدر ا توسط بنده با ایمان که یگردد خوابیم یت مدعید است و روایخورش

 .  یشتر رویای راستین است تا دروغینبه احتمال بشود،  یم



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 اثبات سبب ایرؤ میشو یمدع که دارد نیا به یارتباط چه نباشد، کاذبه نیمنؤم یایرؤ

 استدلل بخودی خود باطل و منتفی است. ست؟یمدع فالن امامت

 ت الهی است: رؤیا، بشار دوم دسته 

ِهلِلصحابه:ِقالِأصبحِإذاِكانِاللّهِرسولِإنِِّقال:ِالرضاءِعن
ِا.یالّرِؤِبهِیعنیِمبّشرات؟ِمن

 اصحابش به شدمی که صبح خدا پیممبر همانا فرمود: رضا امام
 1بود. رؤیا او مراد دارید؟ هاییبشارت آیا فرمود:می

 مناقشه 

 
ً
 شرعی دلیل هیچ و جداست «یعتشر» از «بشارت»اصطالحی و لغوی معنی اول

 است اسالم دین عقیدتی و شرعی احکام معنیه ب «بشارت» شودنمی مدعی عقلی و

 من هل» بود:می بایستی اینصورت در آنکه چه باشد.! شده وضع رؤیا توسط که

  که چرا «مشرعات؟
ً
 و است «انشاء» شریعت، آنکه حال است؛ «خبر» بشارت، اساسا

ر پس دارد؛ فرق است شرعی حکممنشاء  که آنی با دارد خیر خبر که آنی
 

 )بشارت مبش

ع آنکه حال است؛ آورنده( )خبر مخِبر درواقع دهنده(  منشیء گذار(،)شریعت مشر 

ندارند؛ پس بشارت از قضایای اخباریه است  مدیگره به ارتباطی و است )پدیدآورنده(

 تباین ذاتی وجود دارد. ولی شریعت از قضایای انشائیه و این یعنی بین این دو

 
ً
 اسالم، دین مشّرع تنها بدانیم که است این دین تعالیم نخستین جمله از ثانیا

 به «مبشرات» نادرست تفسیر با آنکه حال است؛ مصطفی محمد حضرت

 رؤیای و خواب از را خود دین ،خاتم پیغمبر که رسیممی نتیجه بدین «شرعیات»

                                                   

 .12ص-8ج-کافی (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 با مخالفت در ادعا این و گیردمی بودند( نمومنا و نمنافقا از آمیخته )که اصحابش

 است. وعقل شرع

 متشکل افرادی به خاتم پیغمبر از شریعت مقّر  گمراه، باور این طبق آنکه چه

 در که مطاع نه و است مطیع مقام در پیغمبر اینجا و شودمی واگذار من و منافقؤم از

 است. سنت و قرآن با کامل مخالفت

 
ً
 است؛ استدللی دور به مبتال «عقیده یا شریعت» به «بشارت» سیرتف اصل ثالثا

 انسان یک وقتی حال گردد؛ شادی سبب که است خبری یعنی بشارت گفتیم که چرا

 وقوع آن بر مبنی او بر بشارتی رؤیا در سپس و ددار می را خوش ایمسئله ذهنش در

 آن فرد، حاضر در عقل درویدا و خبر اصل ، درواقعاینصورت در داده می شود، مسئله

  رؤیا و بوده
ً
 بگوید: ذهنش در فردی اینکه همانند دهد.می بشارت را آن درستی صرفا

 در که کند مشاهده خواب در سپس ؛«رفت خواهم کربالء زیارت به امسال الله شاء ان»

 این از قبل چراکه اوست برای بشارتی خواب این پس است؛ حسین امام حرم

 خود در مطلوب و محبوب امر بعنوان را کربال به سفر خبرِ  اصِل  د،فر  آن خود خواب،

 هم شرع مقّر  ،«مشّرعات» به «مبشرات» نمودن معنی صورت در پس بود. آورده پدید

 باطل که است خودش بر شیء یک تقدم این و «رؤیا خود» هم و است «رؤیا قبل ما»

ره رؤیای اینکه دیگر بعبارت است.
ّ

 هم و است «خبر دهنده» هم واحد آن در مبش

 این در )که باشد شرع وضع و انشاء مقام در خودش باید یا است؛ دور ،«ایجاد کننده»

 این در که بدهد شریعت انشاء پدیدار شدن و از خبر اینکه یا نیست( بشارت صورت

  صورت
ً
 ولی است بشارت صورت این در )که است گرفته صورت دیگر بطریق و قبال

 است. دور سبب و بوده نقیضین جمع دو، این جمع نیست(. تشریع پدید آورنده

رکعت  8که نماز ظهر  از نظر بگذراندبعنوان مثال اگر فردی در ذهنش اینچنین  

ادا رکعت  8اولیای الهی ی از است؛ سپس در خواب ببیند که او نماز ظهر را با یک

واقع به همان نظر ، و سپس بواسطه آن، رکعات نمازش را دگرگون کند؛ وی در کندمی

 بعنوان 
ً
پیش از خوابش عمل نموده است و نه آنچه در خواب آمده؛ چراکه خواب صرفا



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

واقع مقر  بشارت دهنده آنچیزی است که خواب بیننده منتظرش بوده است. پس در

 پدیدآورنده آنکهتعیین شرع خود خواب بیننده است و نه خواب. یعنی طی این ادعا، 

  رؤیا و است؛ بین خواب انسان همان است، شرع
ً
 بر «بخشی مسّرت» مقام در صرفا

 رؤیا که گمراه باور همین حتی بنابراین است. جدید شرع وضع بر مبنی خواب صاحب

 چراکه رؤیاست. برای ادعا این اثبات از عاجز کند،می معرفی شریعت مصدر بعنوان را

 توسط شرعی احکام وضع جهت خواب صاحب به «بشارت» مقام در صرفا رؤیا و خواب

؛ سپس در «فالنی پیامبر خداست»مثل اینکه کسی بگوید:  است. خواب صاحب

گویند فالنی پیامبر خداست؛ و آن شخص ایمان بیاورد به پیامبری خواب، ببیند که می

اش دگرگون نشده؛ بلکه مقر اصلی همان شخص؛ اینجا آن شخص بواسطه رویا عقیده

 اصِل  اینکه آن و شویممی دچار بزرگتری بسیار لغو به ااینج پس این تغییر خود اوست.

 این آنان از هرکدام و گرفته انجام بیداری عالم در ناکسی و کس هر توسط شرع تعیین

 ثابت شرع به تبدیل ،ده بشارت خواب بواسطه به آسودگی را التأسیس جدید شرع

موده و سپس با یعنی هرکسی یک حکمی را بعنوان حکم دین خدا معرفی ن کند.!می

ر دانسته و درنتیجه آنچه از پیش خود 
ّ

دیدن خوابی دال بر درستی آن، آن خواب را مبش

  ساخته را بعنوان باور الهی یا عمل الهی قلمداد می کند.

 
ً
 نه و دارد تعمیم از حاکی نه است؛ مهمله قضیه «مبّشراتِمنِهل» جمله رابعا

 بر تعمیم قابل بایستی کلیه جمله مبنی بر« صدور حکم» که معنی بدین اطالق.

 نماز که دیدم را زید» بگوید: معصوم به شخصی وقتی مثال بعنوان باشد. جزئیاتش

 دو صبح نماز :رکعتانِالفجرِصالة» بگوید: معصوم و «خواند! رکعت سه را صبح

 «صبح نماز» مطلِق  معصوم چون و نیست زیدتنها برای  حکم این پس «است رکعتی

 جمله شرعی هایاستنباط در پس است. یکسان نماز اهل همه برای ده وقصد کر  را

 جمله این بتوان تا «اطالق» یا و باشد «تعمیم» به مبتالء یا باید معصوم از صادره

 هاییبشارت آیا :مبشراتِمنِهل» جمله آنکه حال نمود؛ سوار اجزاءش تمامی بر را کلیه

 األحالم» شد:می باید اطالق درصورت کهآن چه ؛تعمیم نه و دارد اطالق نه «بود؟



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 یا «حجة مبشرة کل»شد:می بایستی تعمیم صورت در و «حجة المبشرات» و «مبشرات

 و نیست اینها از یک هیچ «مبشراتِمنِهل»جمله  اما ؛«حجة هو و ال مبشر حلم من ما»

 
ً
 است.! مهمله قضیه یک صرفا

 
ً
 همان مرادش :الرویاِبِهِِِیی عن» گوید:می که پیغمبر کالم تتمه گوینده خامسا

 کالم بر تعلیق زننده و راوی به هم و رضا امام به هم آنکه چه نیست. واضح «رویاست

 امام کالم «الرویاِهِِِبِِعنیی ِ» گردد اثبات مشابه اخباری با اینکه مگر گردد.برمی امام

 ست.ا رضا

 
ً
 رؤیاهای کنار در اها،رؤی از قسمتی بعنوان مبشره هایخواب وجوِد  اصِل  سادسا

 بعنوان را خوابی اینکه اما ؛)که خبرش آمد( است ثابت پریشان، هایخواب و شیطانی

 از و «عام» حیطه در «مصداقیه شبهه» ورود حقیقت در بگیریم،درنظر  مبشرات همان

 این شود،می دیده خوابی وقتی ساده زبانه ب است. خارج درست استدلل حیطه

 ؛تحذیرات یا و خوابهای پریشان یا است؛ مبشرات یا نیست؛ ارجخ حال سه از خواب

 از فراوان ایدسته اینکه یا بگیرد؟ قرار مبشرات حیطه در همگی رؤیاها این باید آیا پس

 دیدم، من که رؤیایی» بگوید کسی اگر پس است؟ پریشان یا شیطانی حیطه در آن

 آن سخن بایستی «!مبشراتِمنِهل» که سبب بدین آیا پس «است! مبشرات از قطعا

 «مبشراتِمنِهل» عاِم: به تمسک با را مصداقی رؤیاهای این و بنمایم تصدیق را فرد

 1راستین بدانیم؟!

  

                                                   

انند های شیطانی یا پریشان، قرایننی را مطنرح کردههایشان از خوابفرقه در جداسازی خواب این (1)

 که در موردش در ادامه سخن خواهیم گفت.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 از نبوت است بخشی، در آخرالزمان : رؤیای مومنسوم دسته 

ِآخرِیفِاهیرِؤِوِالمؤمنِیرأ»ِ:قولیِسمعتهِ:قالِعبداللّهِیأبِعن
ِ.«النبّوةِزاءأجِمنِجزءِنیسبعِعلىِالزمان
 بر آخرالزمان در رؤیایش و مومن نظر» فرمود: که است صادق امام از
 1«است. نبوت اجزاء از جزء هفتاد

 مناقشه 

 
ً
 این که اندمطلع علم اهل نیست. مشخص خبر این در «آخرالزمان» از مراد اول

 ت؛اس گردیده استعمال مختلفیهای زمان به مربوط و گوناگونی معانی در اصطالح

 آستانه یا ظهور پس از یا و ظهور یا دوران پیش از ؛پیغمبر از پس دوران همانند

 قیامت.

 است. تصورات گوناگون به وابسته و نبوده مشخص معنی آخرالزمان پس

 
ً
 باز است؛ ظهور پیش از دوران آخرالزمان، از مراد که بگیریم فرض اگر حتی ثانیا

از  حکایت که ظهور درآستانه دوران بعنوان نیمکمی زندگی آن در ما که دورانی تطبیق

 خارج همکنون بلکه و قرینه بی امر ،دارد الحسن بن حجة حضرت خروج عنقریب

 و آخرالزمان بارز مصداق نیز اخبار در که همانطور است؛ ظهور عالمات چارچوب از

 فرمود: که همانطور است؛ قطعی عالیم به وابسته زمان امام ظهور نزدیکی

ِقبلِعالماتِخم ِقولیِعبداللَّهِأباِسمعتِقالِحنظلةِبنِعمرِعن
ِیمانیالِوِةیالزكِالنف ِقتلِوِالخسفِوِیانیالسفِوِحةیالصِالقائمِامیق

                                                   

 .868ص-9ج-میزان الحکمة (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِأنخرنِالعالماتِهذهِقبلِتكیبِأهلِمنِأحدِخرنِإنِ-فدا ِجعلتِفقلت
ِ.لِقالِمعه

 دارد: وجود قائم قیام از قبل عالمت پنن فرمود: صادق امام
 پس یمانی؛ و زکیه نفس قتل و بیداء سرزمین فروروی و سفیانی و صیحه
 همراهش نمود، خروج قبل این عالمات بیتت اهل از احدی اگر آیا» گفتند:
 1«!خیر» فرمود: «نماییم؟ خروج

 امام ظهور ماقبل دوره» معنیه ب آخرالزمان درست و کامل مصداق پس

 نیست. ما زمانه با مطابق کنونا هم که است عالیمی اینچنین به منوط «زمان

روایاِت  بر کبری غیبت دوران رخدادهای از برخی تطبیق که است تذکر به لزم

  ظهور، عالیم
ً
تطبیق  این از احدی که بطوری است؛ ظن از برخاسته عمده بطور اول

 به نسبت که داد نخواهد رخ اتفاقی آینده زمان در که شود مدعی تواندنمی دهندگان

  2باشد.! داشته بیشتری مطابقت عالمت ظهور، آن
ً
 کلی به نسبت هاتطبیق عمده ثانیا

 تقوا اهمیتی کم و فحشاء و گناه فراوانی بابت از امامان معصوم که است هاییگوئی

 ادوار از دورانی هر در که دهندمی سر منؤم شدن ذلیل و کافر شدن عزیز و تقوا اهل و

 مهدی ظهور از قبل مدت چند ویژه عالمات، این پس 3ایم؛بوده دچار بدان غیبت

  دارد. مصداقی عصری هر در و شده وارد غیبت عصر کلیت در بلکه نیست؛

                                                   

 .998ص-0ج-الوافی (1)

؛ پنس او مطمنئن «از سفیانی شامی همانا داعش در سوریه است مراد»بعنوان مثال مدعی گردد:  (2)

تر از داعش در مناطق دمشق و اطنراف آن سنر برافنرازد کنه نیست که بعد از چندین سال سپاهی قوی

شباهت بیشتری به مشخصان سفیانی مذکور در اخبار دارد. پنس اصنِل تشنبیه و تطبینق سنفیانی بنه 

 س شخصی اوست که حجیتی ندارد.داعش توسط وی، ظنی و برخاسته از حد

ِكث  رِالج ورِوِالفس اد،ِوِظه  رِکننه فرمننود:  همانننند خطبننه منسننوبه بننه پیغمبننر (3) زخرف تِالمس اجدِو
المنك  رِوِأم  رِأمت  كِب  هِوِنه  واِع  نِالمع  روف،ِوِاكتف  ىِالرج  الِبالرج  ال،ِوِالنس  اءِبالنس  اء،ِوِص  ارتِالم  راءِِ



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 
ً
 از تحزینی الله؛ جانب از بشارتی است؛ قسم سه شامل «مومن رؤیای» ثالثا

  اضغاث. و بیهوده هایخواب و شیطان جانب

ِوِطاِن،یالشِِمنِ ِنَِیت حزِِِوِالّله،ِِمنُِبشرىِ:ثالثةَِِایالرِؤِقال:ِیالنبِعن
ِ.م ناِمهِِِیفِراهُِیفِ ِن فس هُِِالنسانُِِبهِِِح د  ُِیِیالذ

 اهلل؛ جانب از بشارتی است؛ قسم سه بر رؤیا فرمود: پیممبر
 سخن خودش با روز طول در انسان که آنی و شیطان جانب از گریغمگین

 1بیند.می خواب در و کندمی

 که روایاتی طبق اتفاقا و است؛ دسته سه این بر «مومن رؤیای» اصل وقتی پس

 که بهانه بدین تواننمی است، پریشان و دروغین هاخواب این عمده نمودیم، مطرح

 پس گرفت.! نظر در حجت بعنوان را آن کلیت است، نبوت جزء هفتاد بر مومن رؤیای

 است. نادرست که است مصداقیه شبهه برای عام به تمسک نیز این

 را
ً
 ِاخبار بمعنی لغت در نبوت دارد؛ اصطالحی و لغوی معنی دو «نبوت» کلمه بعا

 معنی بدین بارها کریم قرآن در و آیدمی خبر یعنی «نباء» از که است رساندن خبر و

                                                                                                                             

گیترد و شتوند و جتور و فستاد فزونتی میساجد طالکاری میمكفرة،ِوِأولیاؤهمِفجرةِوِأع وانهمِظلم ة...ال..

دهد؛ مردان به مردان اکتفا نموده و زنان بتا زنتان نزدیکتی منکر و امر به آن ظاهر شده و نهی از معروف رخ می

-)کمنال الندین هایشان ستمگر خواهند بود.شان بدکار گردیده و کمککنند و پادشاهان کافر شده و یارانمی

 .(076ص-شیخ صدوق

پس در هر دورانی از دوار غیبت گناهانی به سان تزیین نالیق مسجد و وجود پادشاهان کافر و یاوران و 

ای هنا مربنوط بنه دوران وینژهگران ستمگر و خونریز و لواط و زنا و... موجود بوده است؛ پنس اینکمک

و اینن بیاننات همگنی نیست؛ بلکه در طول تاریخ غیبت صغری و کبری موجود و ملمنوس بنوده اسنت 

بیان احوال فراگیر عصر غیبت است که انسان با متذکر شندنش، متنّبنه شنده و خنود را از بالینای اینن 

 دارد.چنینی دور نگه می

 .861ص-9ج-میزان الحکمة (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 جهت خداوند جانب از شدن برگزیده» معنیه ب اصطالح در و 1است. شده استعمال

 خبر» معنیه ب نبوت که بدیهیست باشد.می «بندگانش به او اوامر و فرامین ابالغ

  و ندارد شرعی جهت از حجیتی هیچ «رساندن
ً
ره اخبار معنیه ب صرفا

ّ
 منذره و مبش

 آنچه بلکه نیست؛ اسالمی باور تعیین یا شرعی حکم انشاء معنیه ب گفتیم که است

 نبوت اصطالحی معنی شود،می شرعی احکام انشاء به منجر خبرش و بوده حجت

 معنی، دو این از حال است. الله سوی ازفرستاده  پیامبر از پیروی سبب که باشدمی

 فرمود: که همانطور است. باطل دال بر خاتمیت نبوت شرع نص به بنا دوم معنی

ِب عدِ ُِسنّةِ ِلِوِ،یب عدِین بِلِ(إنّهُِ)ِالّناُس،ِهایأِقال:ِأنهِالرسولِعن
ِ.یُسنَّت

 هیچ و بود نخواهد من بعد بریپیمم هیچ مردم! ای فرمود: پیممبر
 2بود. نخواهد من سنت بعد سنتی

 و است خارج شرعی حیطه در حجیت دایره از که آن لغوی معنی ماندمی پس

 «است نبوت اجزاء از جزء هفتاد بر مومن رؤیای» از مراد پس نیست. آن مترتب اثری هیچ

 نیز خواب پس دارد، راه چند و چندین «نباء ابالغ و رسانیدن خبر» که همانطور یعنی

 عقاید یا احکام تعیین در رؤیا حجیت سخن این کجای از حال هاست.راه این از جزئی

 اعلم.! الله شود،می استنباط همانند تصدیق مدعی امامت و ... شرعی

 
ً
 هم یعنی است؛ ظاهرههای حجت شرعی، احکام تعیین و شرع مالک خامسا

 و قضائی ابواب گردد.می تعیین امور ظاهر در اإلبتالء عند حکم اصل هم و مبتال

 نکاح فقه و حج فقه به مربوط امور و عبادات کیفیت و معامالت مشروعیت و تعزیرات

                                                   

ِبی رُِ﴿ (1) ِن  بَّ أ ِنیِاْلع ِل یُمِاْلخ  ِه  ذ اِق  ال  اِِبِهِق ال ْتِم ْنِأ نْ ب أ    اِن  بَّأ ه  (ِع  ِنِالنَّب  ِإ1ِع  مَِّیت س  اء ُلون ِ)﴿؛ (8تحنریم ) ﴾ف  ل مَّ
 (0و6)نباءِ﴾(2اْلع ِظیِمِ)

 .62ص-60ج-میزان الحکمة (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 استناد رؤیا به امور این از احدی در و گرددمی تعیین ظاهره یبینه توسط همگی

 آن فقهاء و امامان اصحاب که نشد دیده هیچگاه ابتدایی اسالم، دوران در شود.نمی

 ،«است نبوت جزء هفتاد از یکی مومن، رؤیای» که بهانه بدین و رؤیا و خواب بواسطه زمان

 در خوابی بواسطه یا و نمایند؛ صادر طالق یا نکاح یا عفو یا اعدام حکم و دیده خوابی

 طول در کنند. حاصل تغییر و تبدیل خداوند شرع در و کرده حاصل تغییر نماز رکعات

 و کلینی شیخ همانند شیعه فقهاء و محدثان از یک هیچ نیز شیعه مذهب تحیا تاریخ

 ابن و حلبی ابوصالح و مرتضی سید و طوسی شیخ و صدوق شیخ و مفید شیخ

 یا و ننموده تصحیح و تضعیف را احادیث رؤیا و خواب بواسطه غیرهم و شهرآشوب

یا با استناد به خواب ه و اسالمی را اثبات ننمود عقایده یا نکرد صادر فقهی فتاوی

 عالمههمچنانکه  .درباره مدعیان امامت و پیامبری و دیگر مقامات حکم ندادند

 دارد:می  تصریح مجلسی

ِاألئمةِوِیالنبِأنِكماِالظاهرة،ِالعلومِةیالشرعِاألحكامِمناط
ِلكنِاء،یاألشِأكثرِنجاسةِوِنیالفاسقِفسقِوِنیالمنافقِكفرِعرفونیِكانوا
ِیفِستندونیِكانواِبلِالعلم،ِبهذاِبالعملِنیمأموِرِكونوایِلمِأنهمِالظاهر
ِ.نةیالبِسمانِوِالمشاهدةِمنِالظاهرةِاألمورِإلىِاألحكامِتلك

 همانطور است؛ ظاهره علوم آنچه احکام شرعی بدان منوط بوده است،
 و فاسقین فسق و منافقین کفر بر شانعلم علیرغم امامان و پیممبر که

 در بلکه نبودند، علم بدین عمل به مأمور ظاهر در یزها،چ از بسیاری نجاست
 1ورزیدند.می استناد بیّنه شنیدنِ و مشاهده از اعم ظاهره امور به احکام این

 
ً
 را انسان که است هاییخواب به مربوط احادیث این در مذکور ی«رؤیا» سادسا

انجام  بر و ادهد هشدار نموده، تحریم بواسطه دلیل شرعی شرع مقدس آنچه انجام از

                                                   

 .087ص-78ج-بحار األنوار (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ها این خواب یعنی کند.می ترغیب است، شده اثبات دلیل شرعی با که کارهایی

  و ندارد حجیتی هیچ بخودی خود
ً
 رسانی خبر و یادآوری ابزارهای از یکی زمره در صرفا

 همانطور کند.می عمل است، داشتهباز  آن از یا داده دستور بدان شرع که چیزهایی آن

 رمود:ف صادق امام که

ِم ناِمهِِِیفِأراهُِِرایخ  ِبهِِِاللّهِأرادِ ِوِجلِِّعّزوِاللّهِةِِیم عصِعلىِالع بدُِِكانِ ِإذا
ُِجزءاِنِ یس بعِِمنُِجزءَِِالصادقةِایالرِؤِةِِیالم عصِتلكِ ِعنِبهاِنز ِجرُِیفِ ِتُ ر و ُعهُِِایرِؤ
ِ.النبّوةِِِِمن

 خواهد،ب را او ریخ خداوند و کند عزّوجلّ خداوند تیمعص قصد بنده هرگاه
 چراکه ستدیبازا گناه آن از سبب بدان که دهد نشان او به وحشتناک خوابى
 1است. نبوت جزء هفتاد از جزئی راستین رویای

  پس
ً
مراد آن است که  بلکه نیست؛ میان در خواب و رؤیا حجیت از سخنی اساسا

آیات و ط و یا هر عملی که توس اگر بنده ای مومن نسبت به نماز و روزه و زکات و اخالق

راه کردن وی خوابی ه اعتنا شد، خداوند برای سر ب، بیاحادیث تعیین گردیده

ها که پس در این خواب .اش شودبه او می نمایاند تا شاید سبب توبه بندهوحشتناک 

جزئی از خبررسانی خداوند است، انسان از کارهایی که به حکم قرآن یا سنت یا عقل 

بنابراین خواب و رویا هیچ حجیتی ندارد بلکه  شود.می داده هشدارتحریم شده است، 

شرع بنا شده  راستینچیزهایی است که توسط ادله  های یاداوری آنبعنوان یکی از راه

 است.

  

                                                   

 .667ص-66ج-بحار األنوار (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 من رأنی فی المنام فإیای رأیچهارم دسته : 

 چهره و ادعای در افرادی آن در که خوابی هر که دارند ادعا بصری احمد اتباع

 صادر رؤیاها آن در دستوری هر و است حجت خواب آن ،گردد شاهدهم بیت اهل

 :اندفرموده ایشان  آل و پیغمبر چون باشد؛می التباع واجب است گردیده

ِ.یبِتشبهیِلِطانیالشِفإنِرأى،ِیایفإِالمنامِیفِیرآنِمن
ه ب تواندنمی من شبیه شیطان زیرا است، دیده را من پس ببیند، خواب در مرا هرکسی

 .آید خواب

 مناقشه 

 
ً
 شریف که همانطور است؛ متروک و ضعیف شیعه اصحاب نظر بر بنا خبر این اول

 گوید:می باره این در مرتضی

ِعلىِمعولِلِوِاآلحاد،ِأخبارِأضعفِمنِفیضعِواحدِخبرِهذاِ:قلنا
ِ.ذلكِمثل

 که است آحاد اخبار ترینضعیف جمله از ضعیف واحدِ خبر این گوییم:می
 1ندارد. اعتماد یجا هیچ

 گوید: باره این در کراجکی شیخ یعنی شاگردش و او قرن هم نیز

ِوِ...یرآنِفقدِیرآنِمنِ:قولهِمنِیالنبِعنِروىیِیالذِالخبرِأماِو
ِ.آحادِأخبارِاتیالرواِهذهِعیجم

 ؛«الخ دید.. مرا هرکه» که گردیده روایت پیممبر از که خبری اما و
 1هستند. حادآ اخبار روایات، این همه پس

                                                   

 .68ص-0ج-المرتضی فیالشر رسائل (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 گوید: مجلسی عالمه نیز

ِثبتیلِوِالعلم،ِمنِهیفِبدَِِّلِوِاألصول،ِمسائلِمنِهذاِإنِالظاهرِأن
ِ.للظنِدةیالمفِاآلحادِبأخبار

 و است اصولی مسائل از «شرع در رؤیا حجیت» که است ظاهر همانا
 2گردد.نمی اثبات ظن به مفید اخباری با و گردد حاصل علم بایستی

 گوید: باره این در شّبر هعالم نیز

ِ.األصحابِمنِأحدِبذلكِقلیِلمِأنّهِالظاهرِبلِإشكال،ِهیف
 بدان شیعه اصحاب از هیچ یک ظاهراً و است؛ اشکال رؤیا( )حجیت در
 1نیست. معتقد

 دستور به بنا و است متروک شیعه اصحاب بین در خبر این که شودمی دیده پس

 و رها کردهبایستی  را باشد متروک و شاذ شیعه اصحاِب  نزد آنچه امامان معصوم

 پس 4؛بپذیریم اصل بعنوان را است مشهور ایشان بین آنچه و بدانیم حجیت از خارج

 نزد که بابت آن از نیست(، )که باشد رؤیا حجیت بر مشیر خبر این غلط فرض به اگر ولو

 ساقط جیتح از است، و غیرقابل اعتماد بوده متروک از گذشته تاکنون شیعه اصحاب

 این» شود گفته شاید است.و در مخالفت با مذهب شیعه  نامقبول و شاذ نظری و بوده

 «است؟ ضعیف آحاد خبر چطور پس شود!می یافت بسیار شیعه کتب در خبر

                                                                                                                             

 .060ص-کنز الفوائد (1)

 .088ص-78ج-بحار األنوار (2)

 .66ص-محمد جواد طبسی -واألحالم ایالّرؤ یف بحوث (3)

 .016ص-6ج-الوافی یاِزرارةِخذِبماِاشتهرِبینِأصحابكِوِدنِالشاذِالنادر.ِفقالِالمام (4)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِفیِرآنیِمن» جمله اخبار، از دست این مشهورِ  قسمت تنهاگوییم: می پاسخ در
 مخالفین و اهل تسنن مصادر از نقله ب اتروای تقریبا همه که است «رآنیِفقدِالمنام

 نویسد:می السند محمد شیخ که همانطور است،

ِفهوِ«یرآنِفقدِمنامهِیفِیرآنِمن»ِ:الرسولِعنِیرِوِماِأكثرِأن
ِفالمرحومِالخاصةِقیبطِرِیرِوِماِأماِوِة،یالمامِالخاصةِلبطرقِالعامةِبطرق
ِكتابِیفِذكریِلمِةیالرواِیفِتوغلهِوِباعهِسعةِعلىِیالمجلسِالعاّلمة
ِبهذاِواحدةِةیرواِإّلِِاءیاألوصِوِیالنبِةیرِؤِبابِیفِالبحار،
ِ.المضمون
 خواب در مرا که هر» :اهلل رسول از شده روایت که چیزی آن یتاکثر

 درباره و امامیه شیعه نه و شده روایت عامه طریق از «دیده مرا پس دیده
 اشاحاطه وسع علیرغم جلسیم عالمه مرحوم شده نقل شیعه از طریق آنچه

 یک جز ،اوصیائش و نبی رویت باب در بحار کتاب در روایات بر
 1است. ننموده ذکر مضمون بدین روایت

 شیخ که است روایت یک تنها گردیده، نقل شیعه طریق از که چیز آن پس

  و است نموده نقلش صدوق
ً
 و مرتضی سید که است یواحد خبر همان این احتمال

 اند.هدانست آن را خارج از حجیت و شاذ جکیکرا شیخ

 
ً
 غیر و امامان اصحاب رؤیای به شیاطین که دارد وجود فراوانی روایات ثانیا

 به خواب در و هستند او بیت اهل از یا پیغمبر همانا که اندشده مدعی و آمده ایشان

 .کردندمی ارائهشریعت  بعنوان کذبی مطالب آنان

                                                   

 .608ص-6ج-بة الکبرییالغ یدعوی السفارة ف (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِه؟یآتِیأبِانِزعمیأِحمزةِعنِیأخبرنِ:عبداهللأبِوِقالِزرارة،ِعنِ-1
ِطانایشِسلطِ یإبلِانِالمتكون،ِالِهیأتیِماِواهللِكذبِقال:ِنعم.ِقلت:
ِوِرة،یصغِصورةِیفِشاءِانِشاء،ِصورةِیأِیفِالناسِیأتیِالمتكونِلهِقالی
ِ.یأبِصورةِیفِج؟یِأنِعیستطیِماِواهللِلِوِرةیكبِصورةِیفِشاءِان

 عماره بن حمزة مورد در فرمود: صادق امام که است روایت زراره از
 بله! گفتم: آید؟می خوابشه ب من پدر که کندمی فکر وی آیا بده؛ خبر مرا
 خواب در را متکون شیطان وی زیرا گوید؛می دروغ قسم خداه ب فرمود: پس
 که است کرده مسلط را متکون بنام شیطانی وی بر ابلیس همانا بیند!می
 که قسم وهلل و پیر چه و خردسال چه گردد ظاهر ایچهره هر در تواندمی
 1آید. خوابه ب من پدر صورته ب تواندنمی

ِیدیالزبِعمارةِبنِحمزةِكانِقال:ِ،یالعجلِةیمعاِوِبنِدیبِرِعنِ-٢
ِانسانِزالیلِوِلة،یلِكلِیفِینیأتیِأباجعفرِانِألصحابه:ِقولیِاهلللعنه
ِقولیِبماِفحدثتهِأباجعفرِتیلقِیأنِیِلفقدرِاه،یإِأراهِقدِأنهِزعمی

ِصورةِیفِتمثلیِأنِطانیالشِقدرِیماِاهللِلعنةِهیعلِكذبِفقال:ِحمزة،
ِ.ینبِیوصِلِوِینب

 همیشه ملعون زبیدی عماره بن حمزه گوید:می العجلی معاویة بن برید
 من خوابه ب شب هر باقر ابوجعفر همانا گفت:می چنین یارانش به
 در را باقر امام حقیقتا وی کندمی احساس انسان که ایبگونه آید؛می

 حمزه سخن این و دیده را باقر امام تا شد فرصتی پس است. دیده خواب

                                                   

 اء التراثیإلح تیمؤسسة آل الب - 781ص0ج-الشیخ الطوسی -ار معرفة الرجال)کشی(یاخت (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 گوید؛می دروغ او باد؛ وی بر خدا لعنت فرمود: پس دهم؛ انتقال ویه ب را

 1آید. در پیممبر وصی یا پیممبر چهرهه ب تواندنمی شیطان

 در شبی» فرمود:می زهراء حضرت فرماید:می صادق امام -1
 و گشت حال در  حسنین و علی و اکرم نبی و من که دیدم خواب
 مسیر سمت به اکرم نبی رسیدیم. راهی دو یک به اینکه تا هستیم گذار

 نخلستان مکان یک به اینکه تا کردیم حرکت او پی هم ما و رفته راست
های خال هم گوشش یک که ایبّره یک اکرم نبی درآنجا رسیدیم. مانند
 از همگی و کردیم درست بره کباب آن با و کرده خریداری را داشت سفید

 در بر اکرم نبی شب همان صبح رفتیم.! دنیا از و خورده برّه آن گوشت
 من )و برویم بیرون مدینه از گردش برای که خواست ما از و آمده ما خانه
 شبیه دقیقا که راهی دو یک به اینکه تا نکردم( تعریف وی به را خواب هم

 سمت به اکرم نبی هم باز و رسیدیم بودیم خواب در راهی دو همان
 اینکه تا نزدم.! حرفی خوابم از هم باز ولی وی؛ پی در هم ما و رفتند راست

 من که ایبرّه همان عین همانجا اکرم نبی و رسیدیم نخلستانی یک به
 من کردند. خوراکش و پخت آماده و کردند خریداری را دیدم خواب در

 کردم التماس گریه با و شکسته را سکوتم بخورند خواستندمی که همانجا
 شد.! خواهید کشته که مخورید برّه آن گوشت از که

ِفقال:ِل.یجبرئِهیعلِفنزلِربه،ِناجىِثمِنیركعتِفصلىِاهللِرسولِفقام
ِوِایالرِؤِهذهِفاطمةِأرىِیالذِهوِوِالدهارِله:ِقالِیطانیشِهذاِمحمدِای
ِ.نومهمِیفِنیالمؤمنِیؤذی

 با سپس خواند؛ نماز رکعت دو و برخاسته اکرم نبی اتفاق، این از پس
 ای کرد: عرض گشته نازل وی بر جبرئیل پس نشست. خلوت به خود خدای

                                                   

 .718ص-همان (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 که بود همانی او و دهار اسم به بود شیطانی کار رویاء این (!)محمد
 خوابشان در را منینؤم ،شیطان این و دید را وی بخوا در زهراء فاطمه

 1«کند.می اذیت و آزار

 است: زیر بترتیب روایت سند

ِیأبِعنِر،یعمِیأبِبنِمحمدِعنِ،یأبِیحدثنِفإنهِقال:ِمیإبراهِبنِیعل
 .اهللِعبدِیأبِعنِ،ریبص

 همگی بصیر ابی هم و عمیر ابی ابن هم و وی پدر هم و ابراهیم بن علی هم که

 هستند. ثقات و شیعه زرگانب از

 نماید: نقل تفسیرش در عیاشی نیز

ِوِالحسنِكأنِالنومِیفِفاطمةِرأتِ:قالِعبداهللِیأبِعنِ-5
ِایِ:فقالِاهللِرسولِبهِفأخبرتِذلك،ِفأحزنهاِقتالِأوِذبحاِِنیالحس
ِ:فقالِلِ:قالتِالبالء؟ِهذاِفاطمةِتیأِرِأنتِ:قالِهیدیِنیبِفتمثلتِ!ایرِؤ
ِ:قالِاهلل،ِرسولِایِنعمِ:قالتِالبالء؟ِهذاِفاطمةِتیأِرِأنتِ!أضغا ِای
ِ یلِیاسمعِ:لفاطمةِفقالِأحزنها،ِأنِأردتِ:قالتِبذلك؟ِأردتِفما
ِ.بش؟ِهذا

 هر  حسین و حسن که دید خواب در فاطمه فرمود: صادق امام
 و گردیده محزون بابت این از پس است؛ شده کشته یا شده ذبح دو

 مقابل در رؤیا پس ؛ رؤیا! ای فرمود: پیممبر پس نمود؛ خبر را پیممبر
 پس نه!؛ گفت: دادی؟ نشان را بال این فاطمه بر تو فرمود: شد؛ پدیدار وی

 دادی؟ رؤیت را بال این فاطمه بر تو آیا پریشان!های خواب ای فرمود:

                                                   

 .16ص-98ج-مجلسی -بحار األنوار (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 پس نمایم؛ غمگین را فاطمه خواستممی گفت: چرا؟ فرمود: بلی!؛ گفت
 1نیست. چیزی این شنیدی؟ فرمود: رپیممب

 اکرم نبی به نزدیک ظاهر در اشخاصی خواب در زهراء حضرت وقتی حال

 خارج صادقه رویای حیطه ازها خواب این که حالی در بیندمی را حسنین و

 شمایل حتی که جا همه از خبر بی شخص یک که کرد قبول توانمی چطور ،اندبوده

 است، نشده متصور تواریخ متناقض نقل طبق هم را معصومامامان  یا اکرم نبی

 ؟ایشان رؤیت بر کند حاصل یقین و اطمینان و ببیند را بزرگواران آن خود

 زیرا نیست. عصمت نقض بر دلیل اخبار این که گردید متذکر بایستی البته

 در اینکه اما است. شده داشته نگه دوره ب لغو و گناه از که کسی آن یعنی معصوم

 خواب در کسی اگر که همانگونه ندارد. عصمت با مخالفتی ،شود ابراز حالتی رؤیا عالم

 فعل مرتکب ِبشنود، را حرام صوتی خواب در اگر و نیست قاتل بکشد را دیگری انسان

 است. نگردیده حرام

 مجموعه با تواندنمی شیطان که نیست این در شکی ،روایات این به توجه با

 کند؛ هویدا را امامت ویژه علم و آید شخصی خوابه ب امام ظاهر و امامت حالت

 یا امام وی که کند ادعا و کرده ظهوردر چهره یک فرد ظاهر الصالح  تواندمی ولی

 کند.! خدایی ادعای حتی یا و است پیغمبر

 
ً
 که شودمی فهمیده گردد، بررسی رابطه این در روایات مجموعه وقتی ثالثا

 نیست: خارج حال سه از خواب در و امامان معصوم انبی خد رؤیت مبحث

 و معروفه ب امر حال در ()معصوم مرئی فرد آن در که ؛صادقه رؤیای الف.

 راستین رؤیای این پس است؛ دور ماندن از کار زشت یا انجام کار نیک یا و منکر از نهی

آن  اینکه انند)هم آورد.نمی روی الله از اطاعت و حق عمله ب شیطان که چرا است؛

                                                   

 .678ص-0ج-تفسیر عیاشی (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 است؛ احادیث مذکور در صحیح نماز روال همان به گزارینماز  حال درمرئی در خواب 

 قرآن آیات تالوت مشغول یا صحیح؛ فقه همان مبنایبر کعبه دوره ب طواف همانند یا

 و است؛ حسین امام قبر زیارت به مردم سفارش حال در یا ؛مانند آن و است کریم

 حال در یا باشد؛می است، گردیده ثابت شرعی صحیح دلیل اب که چیزی هره ب دعوت

 بواسطه شرع مقدس که کاری هر یا و رباخواری یا دروغگویی همانند قبیح امور از نهی

 باشد.(می گردیده، اثبات کراهتش یا حرمت

 عمل انجاِم  حال در عصمت مدعی مرئی شخص آن در که ؛کاذبه رؤیای ب.

 بدان فوق روایات در که همانطور است؛ معروف از نهی و منکر به امر یا و قبیح یا حرام

و این رویاها دروغین است و آن مدعی نبوت یا امامت در خواب ابلیس  نمودیم. اشارت

 همانند یا است؛ گرگمراه و گمراه که فردی از پیروی برای مردم دعوت )همانند است.

 حال در یا است؛ آمده ع مقدسشر  در که روالی آن برخالف حرامال الله بیت بر طواف

 اعدام حال در یا خواندن( نماز بسته دست همانند) واربدعت سبک به خواندن نماز

 یا و است ترس خدا و پرهیزکار و عادل انسانی شرعی، ظاهری حکم نگاه از که افرادی

 دست.( این از اموری و گوشت حرام حیوان گوشت خوردن حال در

 مرئی شخص آن، در که بطوری ؛است محتمل کذبش و صدق که رؤیایی ج.

 و کردن گریه یا رفتن راه یا خوردن غذا همانند مباح عمل انجام حال در عصمت مدعی

 است. یک فرد مجهول یا خواندن کتابی نامعلوم و غیره پیرویدعوت نمودن به 

 صورت در که است واضح پس 1دارد. اشاره بندیتقسیم این بر نیز مفید شیخ

)همانند فراخواندن به  کندمی امر آن به معصوم امام که معروفی عمل نآ ،«الف»

 تعیین شرعی نص توسط بیداری عالم در ترپیش (و ... زیارت قبر امام حسین

زشتی که عمل  آن و ()همانند احادیث فضیلت زیارت قبر امام حسین است گردیده

 نص توسط بیداری در (.)همانند نهی از رباخواری و.. از آن بازمیدارد معصوم

                                                   

 .060ص-کنز الفوائد (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ره رویاهای معنیه ب رؤیاها از دست این باز پس است. گردیده تعیین شرعی
ّ

 است مبش

 بیان تفصیل به شرعی احکام و عقاید برداشت در حجیتش عدم و آمد بیانش که

  و است آشکارا باطل حجیتش «ب» صورت در و گردید؛
ً
 بر جزئیه سالبه خود این اتفاقا

هرکه در خواب ادعا کرد پیامبر است، پس همانا او »این ادعا که  و است کلیه موجبه

پس در هر  است. خارج حجیت از باز «ج» صورت در و را باطل می کند« نبی خداست

 سه حالتش از حجیت شرعی خارج است.

 
ً
 اساس میداد حیتوض کالم یابتدا آنچه طبق رابعا

ً
 در صادقه ولو ایرؤ و خواب ا

 ن،ید اتیجزئ و اتیکلی کننده تعیین ادله تنها میگفت ت.سین حجت شرع امر نییتع

 ست.ین چکدامیه جزو خواب و است غیرلفظی یا لفظی ظاهری شرعی ادله

 
ً
 زمان در پیغمبر شریعت برگرفتن برای شیعیان به ویژه و مسلمانان خامسا

 داشتند: روال دو غیبت( از پیش )دوران امامان ظهور

 متکرر ذایع شایع یقطر ازشریعت  اخذ اول. روال 

 یا عقیده اخذ بیت اهل از تکراری و مشهور و فراگیر روالی بر بنا شیعیان یعنی

 یا و ایشان بر عمل و عقیده عرضه یا و ایشان از استفتاء همانند کردند؛می عمل

ه ب بیت اهل پاسخ رساندن و پرسشگران جانب از ایشان دسته ب هایینامه رساندن

 ایشان؛ درس جلسات در دینی علوم آموزش و حضرات آن نزد گردیشا یا و آنان دست

 دوران شیعیان بین که دست این از هاییراه و شیعه عادل فقهاء و اصحاب از تقلید یا

 بود. و همگانی متکرر و فراگیر و گسترده ،بیت اهل

 متروک نادر شاذ طریق از شریعت اخذ دوم. روال 

کم  که نمودندمی اختیار را روالی ،های دینبرگرفتن آموزه  برای شیعیان یعنی

 و نامرسوم ناروا اصحابشان و بیت اهل نزد یا و نامعقول و سابقه بی و فروغ و نایاب

احکام  در قیاس بکاربردن یا شخصی؛ حدس و گمان و ظن از استفاده همانند بود؛

 .خواب و استخاره به احتجاج یا و فرعی



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 و بیت اهل نزد که است و حق درست روالی آن که است بدیهی پس

 امامان ظهور عصر در راستینشیعیان  و بوده متکرر و ذایع و شایع شیعیانشان،

نکوهیده و دور افتاده و  دوم روال و اند؛شده مطلع شریعت از روال بدان معصوم

 گوید: بحرانی محقق که همانطور است. غیرشرعی

ِتحملِإنماِِعنهمِحكاماألِأخذِوِمتابعتهمِوجوبِعلىِالدالةِاألدلة
ِوِزبرناِمنِموضعِریغِیفِحققناهِلماِدائما؛ِالمتكررِالمعروفِهوِماِعلى

ِاألفرادِعلىِتحملِإنماِاألخبارِیفِالمودعةِاألحكامِأنِمنِمصنفاتنا
ِالفروضِدونِالطالقِهایإلِنصرفیِیالتِیهِفإنهاِالدوران،ِرةیالكثِالمتكررة
ِاألحكامِأخذِهوِإنّماِالمتكررِالذائعِئعالشاِأنِبیِرِلِوِ.الوقونِالنادرة
ِ.قظةیالِحالِمنهم

 ایشان از احکام اخذ و بیت اهل از پیروی بایستگی بر که ایادله
 چونانکه است؛ دائمی متکرر معروف روال همان بر فقط گردد،می رهنمون
 بر صرفا اخبار در مودعه احکام که پ وهیدیم هایماننوشته در مرتبه چندین
 که است همانی موارد این پس گردد؛می حمل گسترده و تکراری مواردِ
 و است؛ و کمفروغ کمیاب مفروض آنچه نه و شودمی متصرف آن بر اطالق
 اهل از احکام اخذ است، متکرر و ذایع و شایع آنچه که نیست این در شکی
 1باشد.می بیداری حالت در بیت

 
ً
 ایرؤ و خواب در شانیا ریغ هچ و امامان معصوم از چه یافراد دیدن سادسا

 این برای نکهیا مگر گردد؛ینم تکلیف و جزا عالم در آنها هایگفته شدِن  وارد سبب

 باره این در حلی عالمه که همانطور م.یباش داشته معصوم از قطعی یلیدل ادعا

 گوید:

                                                   

 .088ص-0ج-محقق بحرانی-الدرر النجفیه (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِفاألولىِالظاهرِوافقیِماِوأماِه،یإلِریالمصِینبغیِفالِالظاهرِخالفیِماِأما
ِ.المنامِیفِالتبانِوجوبِیعطیِلِِتهیرِؤِلنِوجوب،ِریغِمنِمتابعةال

 دالیل شرعی یعنی] ظاهر مخالف اگر «خواب در معصوم دیدن»
 و گروید؛ بدان نیست شایسته پس باشد،[ لفظیه غیر و لفظیه از اعم ظاهره؛
 شده اثبات ظاهره شرعیه ادله توسط بودنش خوب] است ظاهر موافق آنچه
 رویت که چرا نیست؛ واجب ولی شود پیروی است بهتر سپ ،[است

 1گردد.نمی خواب از پیروی وجوب سبب معصوم

 در معصومین رؤیت» که کندنمی اثبات معصومین از خبری هیچ پس

 عرضه هاآن که یلیدل تنها باشد. «شرعی امور در رؤیا آن حجیت» معنیه ب «خواب

ِكالمناِاعلمِو» است: قرار این بر و میآورد باب ینا اول در که ستیتیروا همان اندداشته
 پس ؛مینمود بیان را خبر نیا یسند و یدلل عجز و «قظةیالِیفِكالمناِمثلِالنومِیف

 کن. رجوع

 معصوم ریغ و معصوم از اعم افراد کالم تیحج اثبات یبرا یلیدل تنها نه بنابراین

 نینچنیا ضد هیلفظ ریغ و هیلفظ هیشرع حهیصح ادله بلکه ،ندارد وجود ایرؤ در

 صادق امام از السند حیصحمشهور  تیروا همان ما یشرع لیدل .است یبرداشت

 فرمود: که است

ِِمْنِأ ْنِیدِِِف ِإنَِِّ  .الن َّْومِِِیر ىِفِِین ِاللَّهِع زَّوج لَِّأ ع ز 
 2در خواب دیده شود! که است آن از عزتمندتر بسیار خدا دین همانا

                                                   

 همان. (1)

 طهران -ة یدار الکتب اإلسالم -980ص-8ج-شیخ ابو جعفر کلینی-الکافی (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 از خارج را پریشان ای و دروغ ای و راست از اعم ایرؤ ِق مطل صادق امام پس

 از خارج آن ریغ چه و معصوم با دارید شامل چه ایرؤ پس داند.یم عیتشر حیطه

 است. تیحج

  خواب در نیمعصوم تیرؤ شد، گفته آنچه به توجه با
ً
 نعمت یک بعنوان صرفا

 امام ،دهید خواب در آنکه شود مطمئن ایبنابر قرینه یکس هر و است خداوند جانب از

در  بگوید تواندیم و است نعمت و نوید یک او یبرا است، جواد امام ای و کاظم

 حدیث بعنوان را ایرؤ و خواب در شده دهیشن سخنان ولی .خواب امامش را دیده است

 از آنچه بلکه و پذیرفته نیست عقل نه و شرع در نه ؛بدان پایبند شدن و دانستن معصوم

 م.یگفت که است؛ آن برخالف است آمده عقلی و شرعی دلیل

 دارد: وجود تصور دو «خواب در معصوم دیدار » یبرا ساده؛ زبانه ب پس

 را امامان از یکی تا شده لینا شرف نیا بر مومن یعنی دیدار نیا .1تصور 

 امام و نعمت دیدار پاداش ،دارد ثواب ،تیب اهل به نظر نکهیا باب از و ندیبب

 بعنوان را خواب در امام گفته که شودینم منجر نیا ولی است؛ شده او املش

 م.یبدان او از یمرو ثیحد

 جزو و درآمده معصوم دارید به توانسته مومن یعنی تیرؤ نیا .6تصور 

 عالم در احتجاج قابل حدیث بعنوان را دهیشن او از آنچه هر و شود یو روایی اصحاب

 و قضاوت و دیات از )اعم آخرت و ایدن یشرع محکمه در و ودهنم نقل گرانید بر یداریب

 و صالة و حج و ...( و تبعید از تبرئه و اعدام حکم صدور )نظیر مجازات حدود و تعزیرات

 ورزد. احتجاج بدان غیرها( و امامت و رجعت و غیبت همانند باورهایی

 یعقل و ینقل دلیل مخالف دوم یمعن و یعقل و ینقل ادله موافق اول یمعن پس

 اتیجزئ و اتیکل نییتع در یتیحج چیه ایرؤ و خواب جهینت در آمد. خبرش که است

 اثبات در الیخ و خواب و ایرؤه ب احتجاج و استناد و استشهاد حق یاحد و نداشته نید



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 همگی شیعه اصحاب که است اینتیجه همان نتیجه، این و ندارد. نید احکام ای عقائد

 هستند. باور بدان (عده ای اندک )جز

 
ً
 د؛دار می باز خبر این از رؤیا حجیت استنباط از را ما نیز وجدانی دلیل سابعا

 در عصمت مدعی شخص ها،خواب آن در که انددیده رؤیاهایی افراد از بسیاری چراکه

 شخصی ،در بخشی از رؤیاها پس است. فراخوانده باورهای گمراه و ناروا کارهای به رؤیا

و این بطور  باشد،می باورهای گمراه تلقین حال در که شده دیده یپیامبر مدعی

 و دانسته حجت را دیدار مدعیان نبوت و امامت در خواب که است آن از مانع وجدانی

 است؛ نقل شده عجیبی هایداستان زمینه این در نمائیم. باور بنای آن مبنای بر

 نویسد:می مفید شیخ مثال بعنوان

ِمجراهِجرىِمنِوِكفرعونِالهِانهِقظةیالِیفِیدعیِناِبشرِمنِجازِإذا
ِ یإبلِیدعیِأنِمنِالمانعِفماِقظةیالِیفِاللب ِزوالِوِالبشرِلةیحِقلهِمع
ِوِالبشرِمنهِتمكنیلِبماِ یإبلِتمكنِمعِینبِانهِلهِبوسوستهِالنائمِعند
ِیالتِالمناماتِمنِانِلكِوضحیِمماِوِالمنامِیفِالمعترضِاللب ِكثرة
ِوِحقِهوِماِمنهاِاألئمةِوِاهللِرسولِهایفِرأىِقدِانهِنسانلالِلیتخی

ِمعهِوِاهللِرسولِالمنامِیفِتیرأِقولیِیعیالشِترىِانكِباطلِهوِماِمنها
ِانهِیعلمنیِوِرهیغِدونِبهِبالقتداءِیأمرنیِطالبیأبِبنِیعلِنیرالمؤمنیأم
ِعنِینهانیِوِأعداؤهِوِظالموهِعثمانِوِعمرِوِأبابكرِانِوِبعدهِمنِفتهیخل

ِثمِعةیالشِبمذهبِختكیمماِذلكِنحوِوِمنهمِبالبرائةِیأمرنیِوِموالتهم
ِوِعمرِوِأبوبكرِمعهِوِالنومِیفِاهللِرسولِتیرأِقولیِیالناصبِترى
ِأصحابهِانهمِیعلمنیِوِبغضهمِعنِینهانیِوِبمحبتهمِیأمرنیِهوِوِعثمان
ِبمذهبِختكیِمامِذلكِونحوِالجنةِیفِمعهِوِانهمِوِاآلخرةِوِایالدنِیف

ِانِاءیاألشِفأولىِباطلِالخرِوِحقِنیالمنامِأحدِانِمحالةِلِفتعلمِالناصبة



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِالباطلِوِتضمنهِماِصحةِعلىِقظةیالِیفِلیبالدلِثبتِماِمنهماِالحقِكونی
ِ.بطالنهِوِفسادهِعنِالحجةِأوضحتِما

 با و فرعون همانند بکند خدایی ادعای بیداری در تواندمی بشر که زمانی
 چه پس یابد آن بر راهی حقه بازی اش امکان کمبود و اشدرایتی کم ودوج

 پیممبر او که نکند ادعا خواب در وی که دارد وجود ابلیس برای مانعی
 که هاییتلبیس و دارد ابلیس که ایاحاطه و امکانات آن وجود با !؟است
 که هاییخواب از دسته آن گفتنیست پس آورد. پدید خواب در تواندمی

 ضیعب است، دیده را ائمه یا خاتم پیممبر هاآن در کندمی خیال انسان
 و بینیمی را ایشیعه تو که است شده هستند. باطل نیز بعضا و حق هاآن از

 طالبابی بن علی که حالی در دیدم خواب در را پیممبر گویدمی وی
 را وی کرده تبعیت علی از تا دهدمی دستور منه ب و است وی همراه
 ظلم وی بر عثمان و عمر و ابوبکر بدانم اینکه و بدانم خودش از بعد خلیفه
 بلکه باشم؛ آنان محب اینکه از کندمی نهی را من و دشمنی؛ وی با و کردند

 تشیع مذهب وی ه که هااین امثال و باشم بوده بریء آنان از که داد دستورم
 خواب در را پیممبر ویدگمی که بینیمی را ناصبی یک مقابل در است؛
ه ب پیممبر و اندبوده وی همراه عثمان و عمر و ابوبکر که حالی در دیده
 دشمن که این از داشت برحذر مرا و باشم آنان دوستدار که داد دستور من
 و هستند آخرت و دنیا در وی یاوران آنان که فهماند منه ب و باشم آنان
 اینکه جز نیست ایچاره .دارد وجود نناصبیا باورهای در که هااین امثال

 حق خوابی آن پس است؛ بوده باطل خواب دو این از یکی گردیم مطئمن
 تضمین بیداری در آن درستی از و گردد ثابت بیداری در دلیلی با که است

 آن بطالن و فساد براهین و حجت با که است همان باطل و گردد حاصل
 1گردد. معلوم

                                                   

 .068ص -یالفتح الکراجک یأب -کنز الفوائد (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نویسد:می باره این رد کراجکی الفتح ابو و

ِمناماتِرىیِبأنهِعهیتشِحالِیفِأخبرناِوِعیتشیًِاِیناصبِشاهدناِقدِو
ِمنِأنهِوِباطل،ِنیالمنامِأحدِأنِبذلكِفبانِنصبه،ِحالِراهیِكانِمماِبالضد
ِ.ذلكِنحوِوِ یإبلِوسوسةِمنِأوِالنف ِثیحدِجةینت

 که یمشد مطلع تشیعش حال در و گردید؛ شیعه که دیدیم را ناصبی ما
 با اشدشمنی دوران در که هاییخواب آن ضد است دیدهمی هاییخواب
 باطل رؤیاها دسته دو این از یکی که است مبیّن پس دید!می بیت اهل

 بوده دست این از و ابلیس وسوسه یا و نفس حدیث اثر در خواب آن و است.!
 1است.

 دیده خواب در را خاتم پیغمبر بارها دارد تأکید قادیانی احمد غالم گفتیم

 در و گرفته عهده بر را قادیانی احمد تربیِت  خاتم پیغمبر کندمی ادعا بلکه است؛

 است.! داده آموزش نبوت برای کرده تربیت را وی خواب

 گوید:می خودهای خواب از یکی شرح در وی

ِأثماره،ِةیهدِوِأنوارهِوِكالمهِوِدهیبِاهللِرسولِیربَّانِایالرِؤِهذهِیف
ِنه.یبِوِینیبِواسطةِبالِذهیتلمِافأن

 هدیه و خود نورانیت با خودش مرا اهلل رسول خواب این در»
 و من بین آنکه بدون هستم وی شاگرد من پس بود؛ کرده تربیت هایشثمره

 2«باشد.! ایواسطه او

                                                   

 همان. (1)

 .627ص-غالم أحمد القادیانی-لتبلیغا (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 بصری احمدتطبیقی  استنادات 
ره، در پی نوع دللتی که احمد اسماعیل با حجیت بخشیدن به خواب و استخا

آن بود، معرفی یک قانون کلی شناخت حجت و معرفی خود بعنوان یکی از مصادیق آن 

شود، بود. بدین شرح که او ابتدا هایی که بواسطه این قانون شناخته میحجت

نماید که اگر در خواب، به فردی اینچنین الهام شود که فالنی حجت اینچنین ادعا می

بایست آنچه در خواب خواب و رویا حجت است، پس میخداوند است، از آن بابت که 

آمده را باور کرده و آن فرد را حجت خداوند دانست. زان پس خود را مصداق این قانون 

های بسیاری من را بعنوان حجت خداوند معرفی گوید که خوابفراگیر دانسته و می

است را  معصوم ها که آغشته به دیداربایست آنچه در این خوابکرده است؛ پس می

 باور کرده و من را بعنوان حجت خداوند بدانید.

، آنان ادعا دارند که روایاتی وجود دارد که بصراحت از جذباما در کنار این روش 

سخن گفته است و این روایات  وجود حجت خداوندی پیش از ظهور امام زمان

پیرامون او ومقامات یا  و نام بردههمگی مطابق بر احمدالحسن است. روایاتی که از وی 

 وظایف او سخن گفته است.

 استدالل ریتقر 
 حجت و معصوم و قائم و یمهد و یمانی ،یبصر لیاسماع احمد :مدلول

 خداست.

 
ّ

 آخرالزمان در احمد نام به یشخص کندیم اثبات که دارد وجود یاتیروا :دال

 از پس فهیخل و زمان امام فرزند و بوده ظهور امر در یمهم تیشخص که خواهد آمد

 اوست.

 احمد ،کنونی مدعی همین احادیث، در مذکورهای «احمد» آن از مراد :داللت

 است. اسماعیل



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 از: عبارتند ،فرقه نیا احتجاج مورد اتیروا

 احمد احمد شعارهم: اول تیروا! 

ِاثناِفضة،ِلِوِبذهبِ یلِبالطالقانِكنزاِتعالىِهللِإنِ:الباقرِعن
ِعلىِهاشمِیبنِمنِشابِقودهمیِاحمدِاحمدِرهمشعاِبخراسانِألفاِعشر
ِولوِهیإلِفسارعواِبذلكِسمعتمِفإذاِالفرات.ِعابرِهیإلِأنظرِیكأنِشهباءِبغلة
ِالثلج.ِعلىِحبوا
 که است طالقان در یگنج خداوند یبرا همانا است: نقل باقر امام از

 شعارشان که خراسان از است سرباز هزار دوازده نقره؛ نه و طالست نه
 ست؛ییپرمو قاطر بر سوار که هاشم یبن از یجوان و است «احمد احمد»
 را امر نیا هرگاه پس کنند.یم عبور فرات از که کنمیم نظر شانیا بر ییگو
 1کِشان. کِشانها برف یبرو ولو دیگرد ریسراز سمتشه ب دیدیشن

 مناقشه 

 حمندم بنن احمند تینروا نینا یراو تنهنا اسنت؛ السند فیضع تیروا نیا الف.

 مهمنل و ناشنناس رجنال دارای همواره که مرسل و نامعلوم سنده ب او که است یادیاأل 

 نقنل باقر امام از او که داده نسبت یالنصار عبدالله بن جابر به را تیروا نیا ،است

 ضعیف است. تیروا نیا سند پس است. نموده

 یسخن آن در که است شده نقل صادق امام از متصل سنده ب تیروا نیا ب.

 که: است قرار نیا از است آمده آنچه بلکه ندارد؛ وجود «احمدِشعارهم» از

                                                   

 .898ص-ید نجفیس -ئهیمنتخب انوار مض (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِهوِماِبالطالقانِكنزِله:ِقالِعبداهللِیأبِعنِسار،یِبنِلیالفضِعن
».1ِنیالحسِلثاراتِایِشعارهم:»ِفضة...ِلِوِبذهب

 بر فرقه نیا استناد مقّر  تنها و است تبدیل و ریتغ دستخوش خبر نیا هذایعل

 اسنت؛ «نیالحسِالثاراتیِشعارهم» و «احمدِشعارهم» یعنی اختالف مورد شیبخ

 کنم احتمناِل  بر بویژه وو دچار اختالف  دگرگون شده دچار بخش بر استدلل پس

 2است. جهل اقسام از و بوده َوهم ،)مرجوح( اعتبار

 احمد کند اثبات که آنچه باز ،خبر این اعتباری بی و سندی ضعف بر عالوه ج.

  که چرا .وجود ندارد ،است اخبار نیا در مذکور «احمد» همان لیماعاس
ً
 احمد لفظ اول

 لشکر لشکر، نیا نکهیا و باشد او بر یااشاره تواندیم و 3است خاتم غمبریپ اسامی از

 وفات از پس مسلمانان که همانطور ؛است اسالم دشمنان مقابل در مسلمانان

 یکی ای و 4بود. «محمد ای» شعارشان نبوت نیدروغ انیمدع با جنگ یبرا غمبریپ

                                                   

 .828و827ص-70ج-بحار النوار (1)

جمنع نمنود؛ یعننی  م یا لثارات الحسینهتوان بین شعارهم احمد و شعار می»گفته نشود که : ( 2)

 وییم: گکه می« دهند و هم یا لثارات الحسینهم شعار احمد احمد سر می گروهآن 

 احمند بصنری از امنام زمنان فرزندیهمانطور که سابقا در پاسخ به شبهه نخست پیرامون 

تنوان یعنی زمانی می «.تبدیل»است و نه « شرح و اجمال»شرط تفسیر و جمع روایات، عنوان نمودیم، 

ت بصنوراست که روایت تفسنیر کنننده  همسانگفت فالن روایت تفسیر کننده یا تفصیل دهنده روایت 

نسبت به روایت تفسیر شده باشند. حنال آنکنه اینجنا سنخن از تفسنیر و شنرح نیسنت. بلکنه  ترمشروح

ای دیگنر تبدیل به کلمه راویانای در اثر اشتباه و تصحیف است و آن اینکه کلمه دگرگونیهرچه هست 

 بنا« منالشنرح و اج»تنوان بنه بهاننه ی دیگنر بشنود، نمنیای تبدیل بنه واژهپس وقتی واژه شده است.

 نیز نادرست است.« الجمع اولی من الطرح مهما امکن»و استناد به قانون بی پایه  همدیگر آمیخت.

ًقاِل م  اِب  ین ِی د یِِم ن ِال﴿ (3) ِِعیس  ىِابْ ُنِم  ْریم ِی اِب نِ یِِإْس ر ائِیل ِإِن  یِر ُس وُلِاللَّ ِهِإِل  یُكمِم ص  د  ُِمب ش   ًراِو ِإْذِق  ال  ت َّ ْور اِةِو 
 ﴾وٍلِیْأِتیِِمنِب  ْعِدیِاْسُمُهِأ ْحم دُِِبر سُِ

ِك ان ِِشع ارُُهْمِیْوم ِسٍذِی اُِمح مَّ د اُه. (4) ِن اد ىِِبِشع ارِِهْمِیْوم ِسٍذِو  ینا « محمند»پس صرف اینکه شعار یک گروه،  و 

و امثاله باشد، به معنی این نیست که جلنودار و فرماننده آن گنروه حتمنا همنان صناحب اسنم « احمد»



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 یو خون انتقام برای و است رفته ایدن از و مرده ترپیش که باشد ینید یهاتیشخص از

 رهبر آنکه بر یحیتصر چیه تیروا متن در که چرا است؛ «احمدِاحمد» افراد نیا شعار

 به نسبت که یااشاره تنها و ستین باشد،یم شعار در مذکور احمد همان لشکر نیا

 ای و ؛رسدیم هاشم یبن به نسبش و است دیس او که است نیا ،شده جماعت نیا رهبر

 از یکی چراکه باشد؛یم الزمانصاحب حضرت همانا «احمد احمد» از مراد اینکه

 آمد. خواهددر ادامه  خبرش و است احمد او یاسام

 هستند آن پی در احمد اتباع آنچه و تیروا نیا نیب یدللت چیه روی ره به

 است. باطل استدلل و منقطع دللت نبوده؛ مدلول و دال نیب یاصله ندارد؛ وجود

 احمد البصره... من و: دوم تیروا! 

ِمنِ...وِفقال:ِالقائمِاصحابِیسمِخبرِیفِأنهِ:الصادقِعن
ِ.!ِاحمد...ِالبصره...

 و فرمود:... پس برشمرد را قائم اصحاب او که است صادق امام از
 1احمد! بصره.... از

 مناقشه 

 و اسنت شنده ذکنر یعیشن یطبنر اإلمامنه دلیل کتاب در تیروا نیا اصل الف.

 نیناهمگنی  ،کتب گرید و السالم بشاره و البیضاء المحجة جمله از گرید کتب یتمام

 کنه بیننیممی اإلمامه دلیل کتاب به رجوع با پس اند.نموده نقلدلیل  کتاب از را خبر

  است: سان نیبد تیروا نیا اصل

                                                                                                                             

در شعار است؛ چنانکه لشکر مسلمین برای جننگ بنا مندعیان دروغنین نبنوت هماننند اسنود و  مذکور

 دادند." سر مییاِمحمداهوفات نموده بود، شعار " مسیلمه، در زمانی که پیغمبر خدا

 .97ص-9ج-ل یاحمد اسماع -المتشابهات (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِوِح،یملِبنِأحمدِوِسعد،ِبنِالعطفِبنِالرحمنِعبدِالبصرة:ِمنِو»
ِ«جابر.ِبنِحماد
 بن حماد و حیمل بن احمد و سعد بن اعطف بن عبدالرحمن بصره: از و
 1جابر.

 یمدع آنکه حال است؛ «حیمل بن احمد» ،تیروا نیا در مذکور احمد آن پس

 اسِم  ذکر از یمدع نیا رو این از و است؛ یهمبوش لیماعاس بن احمد ،مهدویت یکنون

 کرده بسنده «احمد» یعنی یو کوچك اسم به فقط و دهیورز ابا «حیمل بن احمد» پدر

  است.!
ً
 وها طّراری اینچنین به پردازیدروغ یهافرقه نینچنیا حیات شریان طبعا

اری
ّ
 است. وابستهها مک

 شبهه 

 کتاب از این خبر را او که است قرار نیا بر امامشان از آیین نیا دفاع

 که نموده تیروا شده، وارد «حیملِوِاحمد» بصورت: آن در ثیحد که بشارةاإلسالم

 2است. آورده المرام ةیغا از زین السالمصاحب بشاره 

 نقد و بررسی 

 
ً
 فاتیتحر و فاتیتصح و اشتباهات و هاغلط از پر همان اإلسالم بشارة کتاب اول

 یاریبس ،گریحیله و اذهان انحراف جهته ب فرقه نیا که میشد یمدع و 3است ییروا

                                                   

 .779ص-6ج-دلئل اإلمامة (1)

ص احبِكت ابِبش ارةِالس المِینقله اِع نِغای ةِالم رامِوِل ی ِع نِِت: ن فرقه نوشته اسنیا مبلغاناز  یکی (2)
ه المترام نقتل نمتوده و نته از دالئتل یتت را از غایتن روایتصاحب کتاب بشارة اإلستالم اكتابِدلئلِالمامة.

   .672ص-(ی)فأر قمیتخمض الکوراناالمامه.! 

ِكثیرةِالغلطِوِقدِسقطِمنهاِبعضِالحروفِوِب دلِبع ضَِ (3) دارد و  یفراوانت یهان نسخه غلطیا .هذهِالنسخة

 .016ص-بشارة اإلسالم افته است.یر ییتم یگریا به کلمه دیاز حروف از آن افتاده و  یبرخ



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 فیتصح اتیروا از ،پیشین و یاصل مصدر بر استناد یجاه ب را خودمد نظر  اخبار از

 السهو کثیر نسخه بویژه و کتاب نیا پس .!است نموده برداشت متأخر کتاب نیا شده

 یمعرف استناد محل و مقّر  بعنوان یستینبا فراوان فاتیتحر و فاتیتصح جهته ب آن،

 نیا آورنده تنها آنکه حال گردد. دییتأ مصدر کتب توسط آن اتیمرو یستیبا و گردد

 1م.ینمود ذکر را متنش که است اإلمامه دلئل در یعیش یطبر ،تیروا

 
ً
 هاشم دیس بلکه م؛یافتین تیروا نیا از یاثر المرام، ةیغا کتاب به رجوع با ثانیا

 نموده اشاره تیروا نیبد «الحجةِالقائمِیفِمانزلِیفِالمحجة» گرانقدر کتاب در یبحران

 که یقیطر مانه به را تیروا همو که میافتی زین کتاب مانه به رجوع از پس که است

 از «احمدِبنِملیح و وِمنِالبصرة:ِعبدِالرحمنِبنِالعطفِبنِسعد،»یعنی  میانموده نقل

 2ست.ا نموده ذکر اإلمامه دلیل کتاب

 
ً
 بشارةاإلسالم از نقل به یبصر احمد که یاشده فیتحر قیبطر را تیروا اگر ثالثا

 بصره از که یافراد ستیمدع که مشابهه تیروا با صورت نیا در ،بپذیریم نموده ذکر

 :شد میخواه تعارض دچار، نفرند سه تنها هستند، تن 868 اصحاب جزو

ِثالثةِالبصرةِمنِوِ...یالمهدِأصحابِةیتسمِ:عبداهللِأبوِفقال
ِرجال.
 1.هستند نفر سه بصره از ...مهدی یاران نام فرمود: صادق امام

 نوشته که شودیم دهید ،زمان امام گانه868ذکر نام یاران  تیروا در دقت با و

 :است شده

                                                   

-)دلئنل اإلمامنه وِمنِالبصرة:ِعبدِالرحمنِبنِالعطفِبنِس عد،ِوِأحم دِب نِمل یح،ِوِحم ادِب نِج ابر. (1)

 .(779ص

 .97و08صص-القائم الحجة یمانزل ف یالمحجة ف (2)

 .771و777ص-دلئل اإلمامه (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِبنِأحمدِو-٢ِسعد،ِبنِالعطفِبنِالرحمنِعبد-1ِالبصرة:ِمنِو
ِجابر.ِبنِحمادِو-3ِح،یمل
 آنکه حال ؛است روایت پیشین از امام صادق همان موافق تن هس نیا پس

 حماد -9 و حیمل -8و  احمد -0و  األعطف بن عبدالرحمن -6» شده: فیتحر خبر اگر

 تن چهار یبصراو اصحاب شمار تیروا نیا در که شودیم دهید م،یبنگر را «جابر بن

 انصار 868 از یراوبص اصحاب شمار نییتع در صادق امام سخن مخالف نیا و است

 است.

  امر نیا در یبصر احمد بنابراین
ً
ر بصورت هم آن محّرف یتیروا بر عمدا  دهیب 

 نینچنیا از عهیش مذهب گرامی ساحت و 1کند شبهه جادیا تا نموده استناد

 وهابیان و نواصب مرام بوده تا کارها نیا و است و نیالوده پاک تزویرگرانه یهااستدلل

                                                   

أخ ذِموض عِالش اهدِم نِالروای ةِ:ِنویسنداز مبلغان این فرقه در توجیه تحریف شرم آور امامش می یکی (1)
ِبت   راًِِیع  دبكام  لِالروای  ات،ِب  لِیقتبس  ونِمنه  اِموض  عِالش  اهدِفق  ط،ِوه  ذاِلِِیستش  هدونِلِت  ابمع  روف،ِفالك

بعنوان موضع شاهد، امر متداولی است و نویسندگان بهنگام استتدالل  استدالل به یک قسمت از روایت .للروای ة

کنند بلکه صرفاً بصورت اقتباسی قسمتی از روایت را که محل استتناد استت به روایتی، همه روایات را ذکر نمی

 .(87ص-)فاز المومنون بأحمد الحسن کنند و این بمعنی تحریف و بریدن روایت نیست.ذکر می

سخن توان توجیه کالهبرداری امامش را ندارد؛ چراکه احمد بصری بنا حنذف مفناد لزم حال آنکه این 

موضع استناد، دچار مغالطه شده است. بدین معنی که موضنع اسنتناد منی بایسنت منطبنق بنر ادعنا 

 تحرینف نمنوده و سنپس آن موضنع 
ً
باشد، حال آنکه اگر مفادی کنه در تنناقض بنا ادعنا اسنت را عمندا

ه را بر ادعا تطبیق دهیم؛ اینن هماننا تحرینف دلینل اسنت و بنه جنز کسنیکه در وادی استناد بریده شد

احمند بنن »استدلل تهیدست است، بدان روی نیاورد. پس آنچه موضع شاهد و محل استدلل است: 

کند که این احمد فرزند فردی بنه ننام ملنیح تصریح می چراکه معصوم« احمد»است ونه فقط « ملیح

کنند تنا بتوانند حمد اسماعیل برای ایجاد مغالطنه، بطنور عمندی ملنیح را حنذف میاست؛ حال آنکه ا

دروغ خود را راست نشان دهند؛ پنس او در آوردن موضنع اسنتدلل خیاننت کنرده اسنت و آنچنه را کنه 

 آورده را بریده و نارس آورده تا ادعای بریده و نارس خود را اثبات کند.بایست میبعنوان دلیل می



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ب اتیروا که است بوده تیب اهل مذهب ضد  نقل ،بریدگی و فیتحر با را عهیش کت 

 1.کنندیم شبهه آفرینی محمد آل هبمذ در صورت نیبد و نموده

                                                   

! چراکنه احمتد پستر زیبتارودر واقع یعنی « احمدِب نِمل یح»گویند: مراد از این فرقه می مبلغان (1)

یح در واقع َملیح است و ملیح در زبان عربی یعنی دلپسند و زیبارو؛ و از آن بابت که پدر 
َ
ل اینجا مراد از م 

اسنت، پنس است و در روایات هم از آنحضنرت بعننوان ملنیح و زیبنارو یناد شنده  احمد، پیامبر خاتم

اسننت و از آن بابننت کننه دودمننان  اساسننا ملننیح، نننام یننک فننرد نیسننت بلکننه همانننا صننفت پیننامبر

می رسد؛ پس در واقع او احمد پسر ملیح یعنی احمند پسنر زیبنارو اسنت و  احمداسماعیل به پیامبر

ننی است پس مراد از احمد بن ملیح، یعنی احمد بن محمد مصنطفی؛ یع مراد از زیبارو، پیامبرخاتم

ِق دِرويِأنِ)المل یح(ِاس مِأوِص فةِللنب اِمحم دنویسند: !!!. همچنانکه یکی از آنان میفرزند پیامبر
ِ...جبرئی  ل:ِالس  المِعلی  كِی  اِمحم  د،ِالس  المِعلی  كِی  اِأحم  دِ)فق  الِف  اِتحی  ةِالمل  كِجبرائی  لِللنب  اِکم  ا

مل  یحِم  نِب  ابِالش  ارةِإل  ىِأنِِذک  رفق  دِیك  ونِِ...الس  المِعلی  كِی  اِأیه  اِالم  دثر،ِالس  المِعلی  كِی  اِأیه  اِالمل  یح
بتوده استت  روایت شده است که مَلیح نام یتا وی گتی محمتد رستول ختدا ...)أحمد(ِمنِذریةِالنب اِمحم د

گوید: سالم بر تو ای محمد؛ ستالم بتر تتو ای ی جبرائیل بهنگام درودگویی به آنحضرت میهمچنان که فرشته
)ملیح(؛ پس اینکته در خبتر ملتیح آمتده  ؛ سالم بر توی زیبارو)مدثر( .. سالم بر تو ای جامه بر رخ کشیده.احمد

 .(09ص-ناظم عقیلی-)البالغ المبین من باب اشاره بر این است که احمد از اوالد نبی خداست.

ای بهمان مسنخرگی و پلشنتی دیگنر ادعاهنا و اسنتنادات پیشنوای اینن و وهن و خنکی اینچنین گفته

ه اینچنین حدسیاتی آن هم بعنوان ارکان عقایدشان بینانگر مینزان ها و ارائگریفرقه است. این باطنی

در دل  کند که امام صنادقسطحیت و پوچی ادله و شواهد این فرقه است. کدام عقل سلیم باور می

باشند، بجای بینان گوینای اسنامی، روی بنه اشناره و  هایی که قرار است یاور امام زمانبرشمردن نام

ای؟؟ بگوید احمد پسر زیبا رو!! چراکه احمد پس از هفده پشنت، نسنلش کنایه کنایه آورد و آن هم چه

زیبنارویی بنوده  رسد و از طرفی بدین سبب که ازجمله صنفات ظناهری پینامبرمی به پیامبر خاتم

احمتد پستر ، بنه همنین معننی، یعننی احم دِب نِمل یحاند، پس است و بدین سبب به او زیبارو هم گفته
است.! و اینچنین کناری حتنی از عنوام النناس هنم بعیند و زشنت  پسر نبی خدا یعنی احمد زیبارو

. اما اینن فرقنه در توجینه باطنل خنود، است چه رسد به امام اهل عقل و شرع حضرت جعفر صادق

 حاضرند تا این اندازه مهمل بافته و از باطل خود دفاع کنند. 



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 یالمهد فإنه بمکة فألحقوا: سوم روایت أحمد اسمه و 

 است: آمده خاتم غمبریپ از یتیروا در

                                                                                                                             

ت تا با خینل اسنامی روبنرو شنویم کنه بنه از طرفی کوچکترین پژوهشی در کتب تراجم و رجال بس اس

اسم ملیح نامیده شده است و مراد از این نام همانا شخصی به نام ملنیح اسنت وننه بینان صنفات نبنی 

هسنتند و  کنه از اصنحاب امنام صنادق« ج رادِب نِمل یح» و« ملیحِبنِاب یِبک ر»! همانند خدا

دار بینانگر ننادانی ینا دشنمنی خننده نادیده گرفتن این همه واقعیت و دل بستن به آن همه موهومنات

 اصحاب این فرقه با حق است.

عب دالرحمنِب نِاعط فِوِأحم دِ»توان ادعا نمود کنه در خبنر از طرفی بنابر این مغالطه، ای بسا می
یعننی « اعطنف»و منراد از  بنده بخشوده شده خداونتدیعنی « عبدالرحمن»در واقع مراد از « بنِملیح

بنده بخشتوده خداونتد کته شمشتیر اد از عبدالرحمن بن اعطف یعنی ؛ در نتیجه مر غالف شمشیر
ها و اسنامی و اشنخاص هماننند توان درباره تنک تنک شخصنیت! و میغالفداری حمایل کرده است

گرایی افسنار ای کرد و با این بناطنییمانی و سفیانی و مهدی و سایر شخصیات ظهور اینچنین مغالطه

 را برانداخت. ذوق محور، بنیان آیات و احادیث اهل بیتوار و گسیخته و تفسیرهای صوفی

در اینن خبنر درصندد ننام  اندیشند که چنانچنه امناماز طرفی این جماعت فریب خورده اینقدر نمی

و فرزنند آنحضنرت و زمیننه سناز ظهنور  و حجنت خداونند و وصنی امنام زمنان بردن خلیفه مهدی

بندالرحمن بنن اعطنف را بنر ذکنر ننام او مقنّدم داشنته آنحضرت بوده است، چرا فردی گمنام همانند ع

است و از طرفی بجای اینکه بدرستی و بطور گویا و رسا با نام احمد بن اسماعیل یا احمد بنن المهندی 

به او اشاره کند، دست به کنایه زده و وی را پس از عبدالرحمن بن اعطف با نام احمد پسر زیبنارو بینان 

 کرده است؟!

پوشی از این واقعیت است که مبلغان این فرقه یک بنار تمنامی تنالش و التمناس با چشمی اینها و همه

و بار دیگر تمنامی تنالش « احمدِوِمل یح»دهند تا اثبات کنند که در روایت آمده است: خود را بخرج می

و  فردزیبارو نام ویژه یک نفر نیست بلکه مراد از آن یعنی ملیحبرند تا اثبات کنند مراد از خود را بکار می

هنای .! و همنین تالشچهره بوده است، یعنی نبی خداخوش مراد از زیبارو از آن بابت که پیامبر

مذبوحانه و التماسشان به این سو و آنسو حکایت از خنکی و لودگی اینچنین استدللی و استدللگری 

ی دعنوتش، همنین ادلنه داند که اگر نبود جز همین یک خیانت احمدبصنری در بیناندارد. و خدا می

 یکی در بطالن تمامی ادعاهایش بس بود.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِوِنیجباِرالِعنكمِقطعِقدِالّلهِإنِالناسِهایأِالسماء:ِمنِمنادِینادی
ِ.أحمدِاسمهِوِیالمهدِفإنهِبمكةِفألحقواِن...یالمنافق
 دورویان و جباران از را شما خداوند مردم یا داد: خواهد آوا یادهنده ندا

 احمد نامش و آنجاست یمهد که دیوندیبپ مکه به پس نمود... جدا
 1است.!

 مناقشه 

 نوشتن قبل یرعشم عالمه مرحوم و است سنی مذهبان کتب از تیروا نیا الف.

  سد:ینویم تیروا نیا

ِیالموسِوِینیالحسِیالبرزنجِالرسولِعبدِبنِمحمدِفیالشِرِمنهم
ِروتیبِط١٠ِِ«الساعةِألشراطِالشاعة»ِیفِیالمدنِیالشهرزوِرِیالشافع
ِأحمد..ال..ِاسمهِوِیالمهدِفإنهِبمكةِفألحقواِقال:
 [اندنموده رذک را تیمهدو اتیروا که سنی مذهب یعلما] شانیا جمله از
 «الساعه ألشراط اشاعه» کتاب در یمدن یشافع عبدالرسول بن محمد
 أحمد..الخ. اسمه و یالمهد فإنه بمکة فألحقوا گفته: که است 10 صفحه

 عالمه و است احتجاج قابل ریغ و بوده تسنن اهل از تیروا مصدر و سند بنابراین

 است. آوردههدویت نزد اهل تسنن راستای اثبات باور م در را روایت این نجفی مرعشی

 کنه شنودیمن دهیند آن کامل متن مشاهده و استناد، مورد تیروا به رجوع با ب.

 است: قرار نیبد تیروا

ِ.الّلهِعبدِبنِأحمدِاسمهِوِیالمهدِفإنهِبمكةِفألحقوا

                                                   

 .890ص-01ج-احقاق الحق و ازهاق الباطل (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 عبداهلل بن احمد او اسم و آنجاست یمهد که دیوندیبپ مکه به پس
 1است.

 نیا انطباق صدد در ،«عبداهللِبن» یعنی تیروا دنباله حذف با فرقه حال آنکه این

  2هستند. لیاسماع بن احمد ،خود پیشوای با خبر

 غمبننریپ هسننتند یمنندع تحرینف نیننا هیننتوج در جماعنت نیننا کننه بینعجو 

 لیاسنماع احمند نیبنابرا 3«هستم عبداهلل و لیاسماع یعنی حیذب دو فرزند من» فرمود:یم

 لیاسنماع و عبداللنه فرزنند زینن او پنس است، لیاسماع پدرش اسم کهاز آن بابت  هم

 4است.!! حیصح هم عبدالله بن احمد جهینت در است؛ الله حیذب

 بیان ییگوبذله باب من و یشوخ سر از استدللی اینچنین آیا که داندیم خدا و

 چراکنه .اسنت آیین تنازه نیا باورهایارکان  جزو لطائالت، نیا براستی نکهیا ای و شده

 کند.ینم بیان ،شده برداشته او از قلم و زایل شده عقلش که یآن جز را سخن نیا

 یب و آشکارا است، رساترین خبررسان گویاترین و که خاتم غمبریپ خبر نیا در

 «عبداللنه فرزنند احمند» آمند خواهد که یمهد نشان و نام دیفرمایم یاهیکنا چیه

 :ندیگو جماعت نیا آنکه حال است؛

                                                   

 همان. (1)

وِأس مهِأحم د(.ِوِِفیِحدیثِطویل...ِإلىِأنِقال:ِ)الحقواِبهِبمك ةِفإن هِالمه دیِوِقالِرسولِاهلل (2)
 .(676ص-)جامع األدله هوِأحمد.ِهذهِالروایةِتنكِعلىِأنِاسمِالمهدی

 :ِأناِابنِالذبیحین.قولِالنبی (3)

وِالس  یدِأحم  دِ«ِوِعب  داهللِأن  اِاب  نِال  ذبیحینِیعن  یِإس  ماعیل»ف  یِافتخ  ارهِبآبائ  ه:ِِوِق  الِرس  ولِاهلل (4)
 (677ص-)جامع الدلهِالحسنِاسمهِأحمدِوِاسمِأبیهِإسماعیل.
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 ودهمنفر غمبنریپ -0 اسنت؛ لیاسماع پدرش اسم بصری لیاسماع احمد -6

 پندر دو هنر لیاسنماع و عبداللنه -8 1؛عبداللنه و لیاسنماع هستم؛ حیذب دو فرزند من

 و لیاسماع فرزند پس است، غمبریپ نسل از لیاسماع احمد -9 هستند؛ غمبریپ

 لیاسماع جدش همنام که است صالح بن لیاسماع احمد، پدر اسم -7 است؛ عبدالله

 بنن احمد جه:ینت اند؛بوده حیذب عبدالمطلب بن عبدالله مراهه به که است میابراه بن

 است.! تیروا نیا در عبدالله بن احمد همان لیاسماع

 و بتال آخرش تعصب و است نادانی یپاپابه لجاجت :سجاد امام فرمود بایز چه و

 2.ستیبدبخت

  است؛ شده نقل تلفمخ متن دو به تیروا نیا ج.

ِ.«الّلهِعبدِبنِأحمد»ِاسمهِوِیالمهدِفإنهِبمكةِفألحقوا
3ِ.«الّلهِعبدِبنِمحمد»ِاسمهِوِیالمهدِفإنهِبمكةِألحقوه

 نینا و اسنت؛ «محم د» و «احم د» لفظ تیروا نیا اختالف مورد قسمت تنها پس

 ابنی بنن عاصنم) راوینش اتفاقنا کنه تبندیل و اخنتالف دچنار قسنمت همان بر زین فرقه

 احتجاج 4است، کارفراموش و حافظه کم راویان از بودن سنی مذهب بر افزون (النجود

                                                   

ح اسنحاق و یاست که مراد از ذبات آمده یروا یز دچار اختالف است و در برخین فقره از قول نیهم (1)

 سد:ینویدر مستدرك م یخ نمازیل و اسحاق است. همانطور که شیا اسماعیعبدالله و 

الروایاتِاختلفتِفیِالذبیح.ِمنهاِماِوردِبأنهِإسماعیل.ِوِمنه اِم اِوردِبأن هِإس حاق.ِوِطری قِالجم عِأنِال ذبیحِ
ین الِدرجت هِف یِالث واب.ِفعل مِاهللِعزوج لِذل كِم نِإسماعیل،ِلكنِإسحاقِلماِولدِتمن ىِأنِیك ونِه وِال ذبیحِل

:ِأن  اِاب  نِال  ذبیحینِ.ِوِق  ولِالنب  یقلب  ه،ِفس  ماهِب  ینِمالئكت  هِذبیح  اِلتمنی  هِذل  ك.ِرویِذل  كِع  نِالص  ادق
نه یمسنتدرك سنف یمكنِأنِیكونِأرادِبهاِإسماعیلِوِإسحاقِأحدهماِذبیحِبالحقیقةِوِاآلخرِذبیحِبالمج از.

 .907ص-8ج-البحار

 16ص -الناظر نزهة جاجةِمقرونةِبالجهالة،ِوِالحمیةِموصولةِبالبلیة.اللِّ (2)

 .890ص-01ج-احقاق الحق و ازهاق الباطل (3)

 .878و  877ص-0ج—شمس الدین ذهبی-العتدال زانیم (4)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 نینا در «محم د» بنر «احم د» لفظ رجحان بر یلیدل و است خارج تیحج از که اندکرده

 بنه هنم آن اخنتالف محنل بنه احتجناج پس .است ارجح آن خالِف  بلکه ؛ستین تیروا

 است. جهل اقسام از و باطل و وهم ،مرجوح احتمال

 بایستی او یاری برای مسلمانان و نمایدمی خروج مکه از آنکه که است متواتر د.

 و اسنت المهندی الحسنن بن محمد الزمان صاحب حضرت ،رسانند مکه به را خود

 کنند:منی خنروج مکه از مهدی که دارد این بر تصریح نیز شبهه مورد روایت و لغیر

 بنالطبع خبنر اینن در مهندی از مراد که بدیهیست پس «.یالمهدِفإنهِبمكةِفألحقوا»

 1است. الزمان صاحب حضرت

                                                   

وار و خنرد خنرد بنه پینروانش القنا ای که اهمیت بسزایی دارد و رهبران این فرقه بصنورت تقینهنکته (1)

در واقع از مقام ظهور و قینام  است که حضرت صاحب الزمان محمد بن الحسن مهدی کنند اینمی

مراد از آن مهدی که از مکه و بین رکن و مقتام و مبارزه با دشمنان حق عزل و برکنار شده است و در واقع 

بتن  کنتد، نته حضترت محمتدکننتد و او جهتان را پتر از عتدل و داد متیبا او بیعت می مردم کند وظهور می

. آنان برای این ادعنای شنگرف کنه بنی تردیند منجنر بنه بلکه مراد از او احمد بن اسماعیل است الحسن

دارند که بنه همنان سسنتی خروج رهبران و پیروان این فرقه از دایره تشیع است، مقدماتی را عنوان می

 ادعاها و استنادات پیشین این مدعی است. 

 مقدمات آنان بدین شرح است:

ث مِتأتی هِالخالف ةِوه  وِقاع دِف اِبیت هِوه وِخی رِأه  لِتنی اینچنننین عننوان شننده اسنت کننه در روای .6
اش نشستته استت و او بهتترین رستد در حالیکته او در خانتهسپس خالفت به حضرتش میِاألرض

 .(679ص-کاظمی-. )بشاره السالمانسان روی زمین است

نشسنت و همنه کارهنا بواسنطه افنراد اش خواهد شود که مهدی در خانهپس بنابراین مقدمه اثبات می

کننند کنه بیایند و بنر تخنت دیگر انجام خواهد گرفت و بهنگام خالفت و رهبری بر جهنان او را خبنر می

الروای  اتِقطع  تِب  أنِالم  امِ:ِنویسنندحکومننت تکیننه زننند. همچنننان کننه یکننی از مبلغننان ایننن فرقننه می
پترچم را بدستت  کند کته مهتدیت اثبات میروایات با قطعی) ف اِبیت هِ یتسلمِالرایةِوهوِجالِالمهدي

 . 08ص-( نورالمبیناش نشسته است!که در خانه حالی خواهد گرفت در
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عننوان شند، پنس  اگر امری همانند امامت یا مهدویت یا ظهور و قیام برای یکی از امامان .0

امنام  ی او هویدا شنود. همچنانکنهکه در فرزند او یا نوه ممکن است این امر نه در آن امام

ول دهِأوِول دِول دهِف الِتنك رواِذل كِِإذاِقلناِفاِالرجلِقولِفلمِیكنِفیهِوكانِف افرمود:  صادق
اگر در حق مردی چیزی بگوییم و در او نباشد پتس در فرزنتد او خواهتد بتود  .فإنِاهللِیفعلِماِیش اء

 (666ص-6ج-ی)کاف کند.یا فرزند فرزند او؛ پس آن را انکار مکنید و خداوند آنچه بخواهد، می

ِقس  طاًِِنِال  ذيِیب  ایعِب  ینِال  ركنِوالمق  امِویمأله  اش  ابه،ِحی  ثِعن  دماِتق  ولِالروای  اتِإه  ذاِالتِبه  ذاِح  لِِّو
المه  ديِاألولِِهولِتك  ونِفی هِب  لِتك  ونِف  اِول دهِأوِول  دِول  دِ(مك نِاهللِل  هِف  اِاألرض)وع دلِه  وِالم  امِ
می گویتد آنکته بتین رکتن و مقتام  شود؛ که روایاتی کهپس بدین طریق شبهه حل می. ف الِتنك رواِذل ك

است، پس ایتن امتر در او نخواهتد بتود؛  کند، امام مهدیکند و زمین را پر از عدل و داد میبیعت می

)دلینل  بلکه در فرزند او یا فرزند فرزند او که همانا مهدی اول است، خواهد بود پس این را انکتار مکنیتد!

 .(08ص-الدله

گزاران و بنیان کجروی ژرفایآورد و بانگ هشدار را برمی پی پی در ،و این باورهای گمراه

ی اندیشه این فرقه که همانا عزل امامت و مهدویت از کند و مغز و هستهپیروان این فرقه را هویدا می

کند. بطوریکه و معرفی احمد بعنوان مهدی جایگزین است، آشکار می حضرت صاحب الزمان

آن مهدی که در مسجدالحرام ظهور کرده و بین رکن و مقام ندای انا المهدی  بنابر باور این فرقه مراد از

سر داده و از شیعیان وفادار بیعت ستانده و از مکه خروج نموده و با دشمنان حق پیکار کرده و بر 

 کند، هرگز حضرت محمد بن الحسن مهدیمسند حکومت نشسته و جهان را پر از عدل و داد می

اش در تمام این مدت در خانه نا احمد اسماعیل بصری است. و امام زماننیست بلکه او هما

کند؛ که هم از یاران بصراوی مهدی است که از بصره خروج می-نشسته و منتظر است پسر اسماعیل 

خیزد و هم مهدی خروشد و هم سید طالقانی است و از خراسان برمیو هم یمانی است و از یمن می

از مکه و بین رکن و مقام ظهور کند و بر دشمنان حق بشورد و زان پس  -آورد!!میاست و از مکه سر بر

ی این هستی بگستراند و لجرم آخر سر، یکی را حکومت مهدوی را بنا کند و عدل و داد را در گستره

ش برون آمده و بر نشین به نام محمد بن الحسن المهدی خبر بدهد تا از خانهبفرستد تا فردی خانه

 کای حکومت تکیه زند.! مت

و همه احادیث متواتر و گویای اهل بیت و اجماع شیعیان را بواسطه اینچنین مقدمات سست 

و ناپایداری پس زده و ارکان عقاید خود را بواسطه اینچنین استدلل کور و کری سرنگون ساخته و 

 اند.دین جدیدی اختیار نموده
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ین خبر ساخته دست مخالفان شیعه است و هیچیک از گوییم که امی 6اما در بیان فساد مقدمه 

اند و هرچه هست بنقل از اینچنین سخنی از آنان نقل نکرده محدثان پیشین مذهب اهل بیت

مصادر سنی مذهبان همانند فتن ابن حماد است و گویندگانش افرادی همانند ابی جلد و امثالش 

تنها من باب عدم امکان ظهور و  شیعه، اهل بیتاست که نزد شیعیان اعتباری ندارد؛ بنابر دیدگاه 

شدند و نه اینکه بطور دلبخواهی و از سر خمودگی با بطور قهری متعرض قیام و اصالح کلی نمی

ی عدل الهی مهیا شود، در خانه بنشینند. لذا ممکن نیست وجود اینکه شرایط راستین قیام و اقامه

هورش مهیا شده و عالیم حتمی بوقوع پیوسته و هنگامی که شرایط ظ که حضرت صاحب الزمان

ای خزیده و منتظر باشد تا شماری از از جانب خداوند مامور به خروج و ظهور و قیام شد، به کنج خانه

انجام دهند و آن هنگام  یارانش برخیزند و همه کارها را بدون هیچ دخالتی از سوی حضرت مهدی

را باخبر  کومت عدل برپا کنند، و سپس حضرت مهدیکه تمامی کارهای ظهور انجام دهند و ح

نبوده  ی قدرت تکیه زند.! این هرگز جزو مرام اهل بیتاش خارج شده و بر اریکهکنند تا از خانه

از  ی اهل بیتکه اتفاقا به نص دیگر امامان بعنوان قیام کننده است و متهم کردن امام مهدی

اپسند و قبیح است. پس سند این روایت هرگز قابل اعتماد نیست های ناروا، ناو یاد شده بدین تهمت

 نیز فاسد است؛ چراکه  0است. و مقدمه و متنش در تناقض با سخنان صریح اهل بیت
ً
امر  اول

کند. بله ممکن جزو میعاد است و خداوند هرگز در اصل امر او بداء نمی حضرت محمد بن الحسن

ظهور بدا رخ دهد ولی در اصل اینکه حضرت محمد بن الحسن است در برخی از عالیم خرد و ریز 

تنها قائم بروی زمین است، هیچ بدا و دگرگونی نیست. پس با استناد  المهدی امام دوازدهم شیعه

توان آنچه خداوند به نص احادیث صحیح، جزو میعاد غیرقابل تخلف قلمداد نموده به خبر مذکور نمی

 ای الصاق کنیم. عزل نموده و بر مدعی پتیاره ا از حضرت مهدیرا رها کرده و مقام مهدویت ر 
ً
 ثانیا

اند و هرکدام از آنان توان قیام برای برپایی حکومت قائم به امر الهی بوده همه امامان از اهل بیت

عدل داشته باشند، مکلف بدین حکم الهی هستند. ولی موانعی برای هرکدام از آنان پدید آمد که از 

ن حکومت بازمیداشت؛ و به همین سبب مقام قیام برای برپایی حکومت عدل به حضرت برپایی آ

تفویض شد و هرقیامی تحت عنوان مهدویت برای غیر او طی روایات بسیاری بعنوان قیام  مهدی

درپی آن حضرت را بعنوان تنها قائم آخرالزمان معرفی نمود شیطانی تلقی شد. و احادیث صحیح پی

در جلد دوم از این کتاب به فراخ سخن خواهیم گفت.( پس مراد از آنکه امر قیام یا در )در این باره 

اش، صرفا مختص این دوازده امام است که از سوی خداوند است یا فرزندش یا نوه یکی از امامان

ل اند. و نه اینکه بدین بهانه، در امر امامت بطور افسارگسیخته عمبعنوان قائم بامرالله معین شده
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 احمد اسمه نیالساق االصفر الغالم منهم :چهارم روایت  

ِ.احمدِاسمهِنیالساقِالصفرِالغالمِمنهمِانِ:...نیرالمومنیامِعن
 یپاهتا یدارا یپسر شانیا جمله از و است:... تیروا نیمنؤرالمیام از
 1.است احمد اسمش که گرن زرد

 مناقشه 

 تیروا ندارد. کتب ریسا در نه و المناقب کتاب در نه یسند چیه تیروا نیا الف.

 ششنم قنرن در کنه شهرآشنوب( )ابنن محندث مینان راوینان از ینک هیچ و است مرسله

غیرقابل  سند و نشده عنوان است، ستهیزیم اول قرن در که امام علی با ستهیزیم

 است. اعتماد

 بناب در شهرآشنوب ابنن مرحنوم که است قرار نیا بر مرسله اخبار نیا اصل .ب

 اینن و پادشنناهان و فرمانروایننان بننارهدر حضننرت آن اخبننار ،نیمنؤرالمننیام بیننغ علننم

                                                                                                                             

نتواند کاری کند ولی  ها امام الهی بشویم؛ چراکه ممکن است امام مهدینموده و مدعی ده

 فرزندش قیام کند. و همچنین فرزندش نتواند کاری کند و فرزند فرزندش.! 
ً
. طبق این روایت نیز ثالثا

مهدی  می توان به آسودگی تمام این سناریو را بروی احمد بصری پیاد کرده و گفت از طرفی احمد

خوانند.! از طرفی نشیند و او را برای خالفت فرامیاش میاول است؛ پس او همانی است که در خانه

تواند امر ظهور در مهدی ششم رخ دهد و نه او مهدی است و یازده مهدی پس از او هست پس می

قدمات پوک و ی او بشود.! پس با همین ماحمد.! چراکه امر قیام ممکن است در احمد نشود و در نوه

توان بروی هر مدعی دیگری تطبیق داد. بی پایه اساسا مقام قائمیت از خود احمد نیز زایل شده و می

 
ً
ی این روش استدللی، موسسان دین بابیت بودند که دقیقا با همین مقدمات . ابداع کنندهرابعا

، با این بهانه که امر معصومپیروانشان را از مذهب شیعه خارج نموده و افزون بر امامت دوازده امام 

تواند اقامه شود، شیعیان را به گرویدن به باب و بهاء و عبدالبهاء و اش هم میمهدی توسط فرزند یا نوه

 خواندند.شوقی افندی و دیگر رهبران بهائیت فرامی

 .628ص-0ج-ابن شهرآشوب-طالب یمناقب آل اب (1)
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 و یامو و یعباس پادشاهان از اخبار نیا در است. نموده جمع کتابش در را هانیسرزم

 زینن انینم نینا ودر شنده گفته سخن آن و نیا و سند و هند نیسرزم ضایا و شانیا ریغ

 ،افنتی خواهنند حکومت که یآنان و پادشاهان آن جمله از که شرح نیبد آمده یگفتار

  دارد. گرفته نهیزرد یپاها و است احمد اسمش که است یپسر

 د:یگو باره نیا در ینماز یعل خیش

ِمنهمِإنِوِبعده،ِأتونیِنیالذِالملو ِوِالمالحمِأخبارِیفِیالعلِو
ِ.ال.ِ–ِأحمدِاسمهِنیالساقِاألصفرِالغالم

 وها نبرد و حماسه اخبار در (:یعل امام از )منقول یعلو خبر
 یدارا یپسر که هاآن از یکی اسم آمد، خواهند او از بعد که یپادشاهان

 1الخبر. است. احمد ،است زرد یپاها

 یبن از اعم یعل امام از بعد پادشاهان یوستگیپ و مناسبت داندیم خدا و

 نیا بنابراین ست؟!یچ عصمت و تیقائم و تیمانی یمدع با رهمیغ و هیام یبن و عباس

 است. ادعای این مدعیان دللتی ندارد و استدلل باطل بر مرسل خبر

 است، «احمد» اسمش و دارد زرد یپاها که یپسر بر فضیلتی چیه خبر نیا ج.

 عباس بنی و امیه بنی همردیف که انپادشاه و کامح   از یکی یعاقل چیه ندارد؛ بر در

 پژوهش با بلکه داند؛ینم قداستش و جاللت سبب را است احمد اسمش و گرفته قرار

 از یکی همانا «زرد پا پسر: األصفرِالغالم» که میابیدرم عامه اتیروا و مَحن و فَتن کتب در

 مالحم در که همانطور است؛ شهره کشتار و جنگ بر که است یروم پادشاهان فرزندان

 است: آمده یشابورین حاکم السند حیصح فتن و
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ِومِِیالِیفُِشبِ یِالملو ِِِأولدِِِِمنِغالمَِِاألصفرِِِیب نِیفِول دُِیِالخاِمسةُِِو
ِیفِیالصَّبِشبِ یِكماِالجمعةِِِیفِشبِ ِیوِالجمعِة،ِیفِیالصَّبِشبِ یِكما

ِالمقاتِلةِ ِهایفِحملِ ِثمَِّ،الس فنِِِبص نعةِِِةِِیالبرِ ِوِالجزائرِِِیفِفبعثِ ِالشَّهِر...
ِ.شِِیالعِرِوِةِ یإنطاكِنِ یبِنزلِ یِحتَّى

 که دیآیم ایبدن پادشاهان نسل از یپسر زرد، قومِ فرزندان در پنجم: فتنه
 به هفته کی در کند؛یم رشد کودکان گرید هفته کی اندازه به روز کی در

 هایکخش و ریجزا در پس کند...یم رشد گرید کودکان ماه کی اندازه
 شیعر و هیانطاک نیب و نموده بار آن در یجنگاوران و نموده یسازیکشت
 1آورد.

 سنت؛ین یارتبناط چیهن مندلول و دال نیب شد، گفته چه هر از یپوشچشم با د.

 اتینروا بنا یهمبوش لیاسماع احمد امامت و عصمت و تیمانی اثبات بود، مدلول آنچه

 است؛ احمد اسمش که آمد خواهد زردپا یپسر نکهیا ستیمدع تیروا نیا آنچه و بود

 سنت؛ین مهدویت و عصمت همانند یمقامات بر او شایستگی و اهلیت بر یحیتصر چیه

 بنازار ت،ینروا نینا از یهمبوشن اتبناع استفاده تنها و ستین آن و نیا نیب یاصله چیه

 یمعنا و عنالم هنر را نیا و است؛ تیب اهل زبان بر امامشان نام بودن جاری و یگرم

حرامزادگانی همانند عبیداللنه بنن  و جور یخلفا و طانیش و دجال یاسام که داندیم

 آننان قداسنت سنبب امر نیا و است شده یجار تیب اهل زبان بر زین زیاد و دیگران

 نیبند اسنتدلل مخنالف ،فرقنه نینا سنرکردگان از برخی که روست نیا از و ؛گرددنمی

  و هستند شانیپیشوا اثبات در تیروا
ً
 نیبد جماعت نیا اطالع کم پیروان از یبرخ صرفا

 2اند.دهچنگ ز  تیروا
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 .691ص-نیالحق المب ید احمد الحسن هیدعوة الس (2)
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ِقال»ِقال:ِِجد هِعنِه،یأبِعنِالباقر،ِیعلِبنِمحمَّدِجعفرِیأبِعن
ِنِِآِخرِالزَّم اِیفِِِیُوْلدِِِِمنِِْر ُجلَِِْخُرنُِیِ:المنبرِعلىِهوِوِنیرالمو منیأم
ِِمش اشِِِمُِیع ظِِِِن،یالف ِخذِ ِضُِیع رِِِالب ْطِن،ُِمب دَّدُِِبِالُحْمرِة،ُِمْش ر بَِِاللَّْوِن،ِضُِیأ بِْ

ِش ام ةِِِش ب هِِِع ل  ىِش ام ةَِِوِ ِِجْلِدِه،ِل ْونِِِع ل  ىِش ام ةَِِش ام ت اِن،ِِبظ ْهرِهِِِِن،یالم ْنِكبِ 
ِأ مَّاِوِ ِف أ ْحم ُد،ِْخف ىیِیالَّذِِِف أ مَّاِل ُن،عِِْیاْسمَِِوِْخف ىیِاْسمَِِاْسم  اِن:ِل هُِِ،یالنَّبِِ
ِف ُمح مَّد.ِْعل نُِیِیالَّذِِ

 منبر یرو او که کندیم نقل یثیحد نیمنؤرالمیام از باقر امام
 دیسف رنگش که کند ظهور آخرالزّمان در من فرزندان از مرد کی» فرمود:
 قوى شیهاهشان و سطبر شیهاران و فراخ اشنهیس و سرخى به لیمتما
 خال مشابه گرىید و پوستش رنگ به کىی است، خال دو پشتش در و است

 نام و احمد نهان نام امّا آشکار، گرىید و نهان کىی دارد، نام دو و امبریپ
 «است محمّد آشکار

 لیاسماع احمد همانا ،«احمد» یمخف اسم از مراد هستند یمدع جماعت نیا

 است. یبصر

 مناقشه 

 کندیم سخن نفر كی مورد در یعل امام ، حضرتتیروا نیا در که ستیهیبد

 حیتصر تیروا در نیهم یبرا و الزمان صاحب حضرت جز ستین یکس او که

 همه بنابراین ؛«کندمی خروج فرزندانم از مرد کی» :یُوْلدِِِِمنِِْر ُجلَِِْخُرنُِیِ:کندیم

 و «دارد سطبر جسم و یقو یهاشانه» نکهیا همانند ت،یروا نیا در مذکور هایویژگی

 به مربوط یهمگ ؛«دارد سرخی به مایل سفید رخی» ؛«محمد و احمد است؛ نام دو او یبرا»
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 بودن یکنفر بر دارد آشکارا صراحت زین تیروا نیا ادامه َتن. دو نه و است نفر همان یک

 است: گفته سخن موردش در که یشخص

ِرُُءوسِِِع ل ىِد هُِیِو ض عِ ِوِ ِاْلم ْغِربِِِوِ ِاْلم ْشِرقِِِنِ یب ِِم اِل ه اِأ ض اءِ ِت هُِیر اِه زَِِِّإذ ا
ِ.اْلِعب اد
 دستش و کند تابان را ممرب تا مشرق از دیدرآ اهتزاز به او پرچم چون و

 .گردد استوار آهن پاره چون آن برکت از مؤمنان دل و نهد بندگان سر بر را

ِلونِرجل..ِرنخی گردد:یبرم نفر كی بر فقط تیروا نیا در ریضما همه پس
 از یستیبا بود َتن دو با رابطه در سخن اگر که ستیهیبد و .دهیِته..یرأِله...ِجلده...

 نمود.یم استفاده ؛دهمایتهما...یجلدهما...لهما..رأِرجالن..لون یمثن ریضم

 الحسن بن حجة حضرت به فقط تیروا نیا در های مذکورهمه ویژگی بنابراین

 گردد.برمی المهدی

 شبهه 

 تیروا یابتدا در و هساخت دگرگون را الفاظ ت،یروا نیا نقل در اسماعیل حمدا

 «قائم» به را «یولدِمنِرجل» یعنی ؛1«یعلنِاسمِوِیخفیِاسمِاسمانِللقائم» :ستانوشته

 بلکه ست؛ین نفر كی آخرالزمان در قائم.6 اند:شده یمدعپیروانش  سپس و داده رییتغ

 اول قائم.8 .محمد و احمد است؛ اسم دو قائم یبرا تاس گفته تیروا.0 هستند. نفر دو

                                                   

احمند اسنماعیل.  -السنید احمند الحسنن الیمناني الموعنوداحمد اسنماعیل؛ بینان -البرائه بیان (1)

ترتینب دگرگنون سناخته  گردانندگان آیین احمد همبوشی نیز به پیروی از پیشوای خود رواینت را بندین

 و ... . 68ص-بشار الفصیلی -اند. ر.ک: ضرورة وجود ممهد



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 همانا دوم قائم.9 است؛ محمد بن الحسن یمهد امام او و است محمد همان که

 1است. آخرالزمان قائم و یمانی که است الحسن احمد

 جواب 

 
ً
 تیکل ت،یروا اصل به رجوع با پس ؛کردیم نقل که بود گونه بدان تیروا نص اول

 گردد.یم مرتفع شبهه نیا

 یثان
ً
 از برگرفته و باطل یادعا آخرالزمان در قائم وجود چندین یادعا ا

 .گفت میخواه سخن کتاب ادامه در نهیزم نیا در و 2است تیبهائ هایاندیشه

 
ً
 ریضما همه که دیگرد مشاهده آشکارا آن، فقرات مطالعه و تیروا به رجوع با ثالثا

 شخص یک بر منفصله و متصله ضمیرهای همه و دارد نفر یک بر اشعار تنها تیروا نیا

 است. بجهل اغراء قتیدرحق و یعقل و یلغو حیقب َتن دو بر آن راندن و دارد اشعار

 
ً
 اندداشته بطور گویا بیان شانیا که مینیبیم محمد آل احادیث رجوع با رابعا

 کم یاسام از یکی و است اسم چند دارای محمد بن الحسن المهدی حضرت که

 از پس باشد؛یم «احمد» نام است، حضرت آن یمخف اسم همانا که حضرت آن وغفر 

 ات:یروا آن جمله

ِذكرِو-ِقولیِاللّهِرسولِسمعتِقال:ِمان،یالِبنِفةیحذِعن
ِوِعبدالّله،ِوِأحمد،ِاسمه:ِالمقام،ِوِالركنِنیبِعیبایِإنّهِ:-یالمهد
ِثالثتها.ِأسماؤهِفهذهِ،یالمهد

                                                   

 .یلیناظم العق-یمانیاألول و القائم و ال یة المهدیر.ك: وحدة شخص (1)

محمتد یت علیت)در اثبتات قائم هشتم وجهسند: ینویه میدر کتاب استدلل یبهائ یم اصفهانیرزا نعیم (2)

 البتّته و شتده مذکور اریبس دیجد امام و دیجد حقّ قائم حضرت حقّ در نیصوممع ائمة عبارات در آنکه باب(
 .باشد دیبا الحسن محمّدبن از ریغ و
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 و نموده ادی را یمهد که دمیشن ممبریپ از د:یگو یمانی فهیخذ
 و عبداهلل و احمد اسمش و گرفت خواهد عتیب مقام و رکن نیب او فرمود:
 1هستند. او از نام سه نهایا پس است؛ یمهد

 از مراد که دارد نیا بر دللت یاقیس و یلغو و یعقل و ییروا ادله یتمام بنابراین

 2است. زمان امام حضرت همانا او و است شخص كی تنها تیروا نیا

                                                   

 .979-یطوس-بهیالغ (1)

 چند اسم (2)
ً
بوده اسنت؛ همنانطور کنه در  یاء امر منصوص و قرآنیاء و اولیاز انب یبودن برخ یاساسا

 ده است:یمد ذکر گرددر قرآن دو اسم محمد و اح غمبر خاتمیحق پ

ًراِِبر ُسوٍلِیْأِتیِِمنِب  ْعِدی﴿ ُِمب ش   .6صف  ﴾اْسُمُهِأ ْحم دُِِو 

ِك انِ ﴿ اِلُكمِْ ِمنِْ أ ح دٍِ أ ب ا ُمح مَّدَِ م ا ات م ِالنَِّبیینِ  رِج  ِاللَِّهِو خ   .92احزاب  ﴾و ل ِكْنِر ُسول 

 ت است:یروا و از امام باقر

ِِعیس  ىِِبُمح مَّ ٍدِق  ْوُلِاللَِّهِع زَّو ج لَِّیْخبِِ ُِموس  ىِو  ِب شَّ ر  ِبر ُسوٍلِیْأِتیِِمْنِب  ْع ِدیِاْس ُمُهِأ ْحم  ُدِو  راًِ ُِمب ش  ُرِع ْنِِعیس ى:ِو 
ِآلِ ِه(. کته بعتد از متن  یممبتریمبشترم بته پ»دهتد: یخبر م یسیسخن خداوند عزوجل از ع)ص لَّىِاللَُّهِع ل یِهِو 

 ر القنرانیتفسن یالبرهان فن بشارت دادند. بر محمد یسیع و یپس موس« خواهد آمد و اسمش احمد است

 ن(یو کمال الد ی.)به نقل از کاف869ص-7ج-ید هاشم بحرانیس-

 است:شده ت یروا غمبر خاتمیو از پ

اِءِأ ْحم ُد. ِأ مَّاِأ ْحم ُدِف ِإن یِِفیِالسَّم  است چراکته در « محمد»پس من نامم أ مَّاُِمح مََّدِف ِإن یِِفیِاأْل ْرِضِم ْحُموَد،ِو 

 یتوسنط کتنب سنماو یعننی] ش هستتمیهستم چرا که در آسمان مورد ستا« احمد»ام؛ اما ن ستوده شدهیزم

 همان. [.اندش نمودهیو ... مرا ذکر و ستا

 است که در حق او فرمود:  در رابطه با امام زمان غمبرین همان تحقق وعده پیا بنابراین،

ِكاسمی،ِوقالِالنبی ِكاسمِابنی.ِ:ِاسمه همانند اسم من و اسم پدرش هماننتد استم  یاسم مهداسمِأبیه

 .876ص-یخ طوسیش-یامال فرزندم )حسن( است.

دو اسنم  غمبنر خناتمیاسنت و همنانطور کنه پ غمبنر خناتمیه ننام پی، شبیپس نام حضرت مهد

ن امنر یبر ا یت فوق همگایاست و روا نامن دو یا یز داراین بود؛ امام زمان را دارا« محمد»و « احمد»

 دللت و اشارت دارد.
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 شبهه 

 نویسد:می این فرقه مبلغان از یکی

ِضیأبِ:بأنهِآخرالزمانِیفِخرنیِیالذِولدهِنیرالمؤمنیأمِصفی
ِیفِمحمدِآلِیمهدِالكاظمِالمامِصفیِنمایبِبحمرةِمشرب
ِ.اللونِأسمرِ:بأنهِالرابعةِةیالروا

 کندمی وجخر آخرالزمان در که را فرزندش علی امام روایت، این در
 امام آنکه حال ؛«سرخی به مایل سفیدروی» کند:می وصف اینچنین
 این 1آمد، چهارم روایت در که همانطور را محمد آل مهدی ،کاظم
 2«است. گون گندم وی رخسار» کند:می معرفی چنین

، ادعنا دارنند کنه آنان با استدلل به این اختالف نقل در شرح چهره قائم آل محمند

ای که قائم اول بگونهکند بر وجود دو قائم. هره متفاوت از همدیگر دللت میذکر دو چ

ای سفید مایل به تیرگنی. و اینن تفناوت در ای گندمگون دارد؛ اما قائم دوم چهرهچهره

 چهره بمعنی وجود دو قائم است. 

 جواب 

  استدلل این
ً
پژوهش و  اهل همه است؛ قبیح علم، اهل نزد و خنک حقیقتا

 و چهره وصف جهت ایشان غیر و بیت اهل تک تک حق در که دانندمی مطالعه

وجود  مدعی تا گرددمی سبب واهی بهانه این آیا است؛ نظر و نقل اختالف اندام،

 امیرالمومنین حضرت برای مثال بعنوان که بابت آن از و شده امامان گوناگون

                                                   

.ِث مِ:ِذا ِالمه دیِم نِآلِمحم دق الِاشاره به خبنر فنالح السنائل نوشنته سنید بنن طناووس: (1)
)فنالح  :ِبأبیِالمنتددِال بطن،ِالمق رونِالح اجبین،ِأحم شِالس اقینِبعی دِم اِب ینِالمنكب ین،ِأس مرِالل ون.قال

 .(022ص-السائل

 .029ص-حمد النصاریابوم -جامع األدلة (2)
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 ده ،خاتم پیغمبر زمان رد» که گردیم مدعی پس اند،کرده روایت شمایل نوع چندین

 بن علی برای که ظاهری صفات چون داشت، وجود طالبابی بن علی نفر

 بین بگیریم فرض اگر حتی آنکه چه ؟!!«است تفاوت در هم با اندگفته طالبابی

 بر توانمی را امر این است، فرقی «سرخی به مایل روی سفید» با ؛«گون گندم فرد»

 دوران طول در مهدی حضرت چهره تغییر یا امام از خبر درنقل راوی خطای

 قائم یک تنها آخرالزمان در شیعه مذهب شرعیه ادله طبق چراکه دانست؛ اشزندگی

 بر خداوند او واسطه به که است موجود بشریت بر خداوند حجت و معصوم امام بعنوان

 نقل الفاخت یک به زدن چنگ فلذا کند.می نازل غیث و ورزیده رحمت و عطف هستی

  اسماعیل احمد مهدویت اثبات برای مهدی امام چهره رنگ به نسبت
ً
 زننده حقیقتا

 کند.می حکایت دلیل اقامهاین فرقه در  تهیدستی از بلکه و بوده

  که است تأکید قابل
ً
 سفید رخسار» با «گون گندم رخسار» بین فرقی اساسا

 پوست را گردد ِکِدر نگر  به مایل سفیدی از که ایچهره نیست. «سرخی به مایل

 چنانکه است؛ غیرعرب و عرب بین امور شناخته شده از این و نامیممی گندمگون

بیدی  گوید: لغوی ز 

ِ:ِصفتهِیفِوِیخ فِس وادٍِِإلىِضِربُِیِلْونَِِهوِوِاألْسمِر،ِلونِ:الس ْمرةُِ
ِ"ُحْمرةًُِِمشر باًِِضِ یأب"ِةٍِیرواِیفِوِاللَّونِِِأْسم رِ ِكان

 اندکی به مایل رخسار آن و وار؛گندم رنگ یعنی (:)گندمگونی سمرة
 چهره او» است: آمده خاتم پیممبر[ ظاهری] صفات در پس است؛ سیاهی

 1بود. «سرخی به مایل سفید او چهره» دیگر: روایتی در و ؛«داشت گندمگون

 جمله با هم و «گندمگون» اصطالح با هم خاتم پیغمبر که همانطور پس

 در نیز مهدی امام است؛ گردیده توصیف «سرخی به مایل دسفی رخسار» وصفیه:

                                                   

 .780ص-6ج-زبیدی-تاج العروس (1)
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 باید فرقه این موهن ادعای با آنکه حال است. شده عنوان اینچنین ظاهر توصیف

 شد.! پیغمبر زمان در نبوت تعدد مدعی

 نویسد:می شناس لغت منظور ابن همچنین

ِ.الش ْهب ةِإِلىِضُِیأ بِ:أ ْسم رُِِریبع
 1تیره. به مایل سفید یعنی گندمگون: شتر

 فرقنی هیچ و است تیره رنگ به مایل سفید پوست همان گندمگون، پوست پس

 گندمگون چهره بین که ادعا بدین اسماعیل احمد پیروان آنکه حال نیست؛ دو این بین

وی صورتش خال دارد ر  بر و اینکه امام مهدی است فرق تیره، به مایل سفید چهره با

 و «مهندی امنام» کنه هسنتند مندعی ،خنط اسنت روی صنورتش ولی صاحب المر

 ،المهدی الحسن بن حجت حضرت و هستند هم از جدا شخص دو «األمر صاحب»

داند که دیگر باورهای بنیانی این فرقه نیز به اینچنین و خدا می 2!نیست.! األمرصاحب

 های سست و تعجب آور وابسته است.استدلل

 حدیث وصیتششم روایت : 

 راستی بر مبنی خود دلیل تریناصلی نوشته، شیعیان به که اینامه طی احمد

 و نهاده نام وصیت حدیث را آن که دانسته طوسی الغیبة کتاب در روایتی را ادعایش

                                                   

 .876ص-9ج-لسان العرب (1)

م نِه ذاِیتض حِأنِص احبِاألم رِ ...ف اِخ دهِأث رِبینماِصاحبِاألم رِ،فاِخدهِخالِالمامِالمهدي( 2)
در صتتتورتش ختتال دارد ولتتتی  امتتتام مهتتدی .ش  خكِآخ  رِغی  رِالم  امِالمه  دیِمحم  دِب  نِالحس  ن

بتن  االمتر فتردی غیتر از محمتدگردد که صتاحبش خط دارد؛ و از همین مبرهن میصورت در االمرصاحب

 .(029ص-)جامع األدلةاست.!  الحسن المهدی
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 صحت مدعی وشده  قلمداد خود منکران برابر در بّرا برهانی و آشکارا دلیلی را آن

 .است گردیده آن صدور قطعیت وسندی 

o  وصیت حدیثمتن 

 نویسد:می داحم

ِ،یصفتِوِیباسمِتهیوصِیفِیذكرنِوِاهللِرسولِیجدِیبِبشركمِلقد 
ِكتبهم.ِیفِعةیالشِعلماءِذكرهاِوِحیصحِبسندِةیالوصِهذهِلكمِوصلتِو

 خود وصیت در را من و است داده مرا بشارتِ اهلل رسول من جد همانا
 ماش دسته ب صحیح سنده ب وصیت این و کرده ذکر اموی گی و اسم با

 اند.کرده ذکر کتبشان در شیعه علماء و است رسیده

 کند:می ذکر را خود نظر مد روایت وی سپس

ِعنِالبزوفری،ِسفیانِبنِعلیِبنِالحسینِاهللِعبدِأبیِعنِجماعة،ِأخبرنا
ِمحمدِبنِأحمدِعنِالحسین،ِبنِعلیِعنِالعدل،ِالموصلیِسنانِبنِعلی
ِعنِعلی،ِبنِالحسنِهعمِعنِالمصری،ِأحمدِبنِجعفرِعنِالخلیل،ِبن
ِالثفناتِذیِأبیهِعنِالباقر،ِأبیهِعنِمحمد،ِبنِجعفرِاهللِعبدِأبیِعنِأبیه،

ِقال:ِِأمیرالمؤمنینِأبیهِعنِالشهید،ِالزكیِالحسینِأبیهِعنِسیدالعابدین،
ِأباالحسنِیاِ:لعلیِ-وفاتهِفیهاِكانتِالتیِاللیلةِفی-اهللِرسولِقال
ِالموضعِهذاِإلىِانتهىِحتىِوصیتهِهللاِرسولِفأمالِودواة.ِصحیفةِأحضر
ِمهدیا،ِعشرِإثناِبعدهمِمنِوِإماماِعشرِاثناِبعدیِسیكونِإنهِعلیِیاِفقال:
ِعلیاِسمائه:ِفیِتعالىِاهللِسما ِإماماِعشرِالثنیِأولِعلیِیاِفأنت

ِالمأمون،ِوِاألعظم،ِالفاروقِوِاألكبر،ِالصدیقِوِأمیرالمؤمنین،ِوِالمرتضى،
ِأهلِعلىِوصییِأنتِعلیِیاِغیر .ِلحدِاألسماءِهذهِصحتِفالِالمهدی،ِو
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ِفأناِطلقتهاِمنِوِغدا،ِلقیتنیِثبتهاِفمنِنسائی:ِعلىِوِمیتهم،ِوِحیهمِبیتی
ِمنِأمتیِعلىِخلیفتیِأنتِوِالقیامة،ِعرصةِفیِأرهاِلمِوِترنیِلمِمنها،ِبرئ
ِفإذاِالوصول،ِالبرِالحسنِابنیِإلىِفسلمهاِالوفاةِحضرتكِفإذاِبعدی.
ِفإذاِالمقتول،ِالزكیِالشهیدِالحسینِابنیِإلىِفلیسلمهاِالوفاةِضرتهح

ِحضرتهِفإذاِعلی،ِالثفناتِذیِسیدالعابدینِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاةِحضرته
ِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاةِحضرتهِفإذاِالباقر،ِمحمدِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاة
ِفإذاِالكاظم،ِموسىِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاةِحضرتهِفإذاِالصادق،ِجعفر
ِفلیسلمهاِالوفاةِحضرتهِفإذاِالرضا،ِعلیِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاةِحضرته
ِعلیِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاةِحضرتهِفإذاِالتقی،ِالثقةِمحمدِابنهِإلى

ِحضرتهِفإذاِالفاضل،ِالحسنِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاةِحضرتهِفإذاِالناصح،
ِاثناِفذلكِ.محمدِآلِمنِمستحفظالِمحمدِابنهِإلىِفلیسلمهاِالوفاة
ِالوفاة(ِحضرتهِ)فإذاِمهدیا،ِعشرِاثناِبعدهِمنِیكونِثمِإماما،ِعشر

ِوِأبیِاسمِوِكإسمیِاسمِأسامی:ِثالثةِلهِالمقربینِأولِابنهِإلىِفلیسلمها
ِ.��المؤمنینِأولِهوِالمهدی،ِالثالث:ِالسمِوِأحمد،ِوِعبداهللِهو

 که شبی همان در پیممبر» مود:فر که است روایت منینؤامیرالم از
 امالء به شروع پس بیاورند. دواتی و کاغذ که دادند دستور رفتند دنیا از

 امام دوازده من از بعد علی ای�� فرمود: و رسید اینجا به تا کرد خود وصیت
 ائمه آن از امام اولین تو علی ای مهدی؛ دوازده هاآن از بعد و بود خواهد
 کرده اریذنامگ نام چندینه ب را تو آسمانش در خداوند که هستی گانهدوازده
 .المهدی المأمون؛ اعظم؛ فاروق اکبر؛ صدیق امیرالمومنین؛ مرتضی؛ است:
 تو علی ای نیست. تو از غیر شخصی شایسته هانام این از یک هیچ پس

 هر پس زنده؛ چه و مرده چه من زنان بر و هستی من بیت اهل بر من وصی
 آنان از دهی طالق که را آنکه هر و آید من دیدار به داریهنگ که را آنکه
 وی من نه و دید خواهد قیامت در مرا زن آن نه هستم. بیزار وی از نیز من
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 را خالفت دیرس وفاتت هرگاه هستی، من امت در من خلیفه تو علی ای را.!
 به را آن رسید وفاتش هرگاه تا کن، واگذار وصول نیکوکارِ  حسن پسرم به

 پسرش به را آن رسید وفاتش هرگاه ،واگذارد شهید پاک شهید حسین پسرم
 باقر محمد پسرش به را آن رسید وفاتش هرگاه کند، واگذار سجده گزار علی

 هرگاه ،واگذارد صادق جعفر پسرش به را آن رسید وفاتش هرگاه ،واگذارد
 سیدر وفاتش هرگاه کند، واگذار کاظم موسی پسرش به را آن رسید وفاتش

 پسرش به را آن رسید وفاتش هرگاه کند، واگذار رضا علی پسرش به را آن
 علی پسرش به را آن رسید وفاتش هرگاه واگذارد، مورد وثوق تقی محمد
 ،واگذارد فاضل حسن پسرش به را آن رسید وفاتش هرگاه ،واگذارد پندگو
 محمد آل از حفظ شده محمد پسرش به را آن رسید وفاتش هرگاه

 مهدى دوازده او از بعد سپس هستند. امام دوازده هاآن پس ،ذاردواگ
 مقربین اول پسرش به را آن رسید مهدی محمد وفات هرگاه باشند.مى

 گرشید اسم و من، اسم مانند اسمش کی :است اسم سه او براى ؛واگذارد
 نیاول او و است. مهدى سوم نام و احمد، و عبداهلل وآن است، من پدر اسم

  1��.است نمناؤم

 خود مهدویت و امامت بر وی دلیل ترینیبنیاد را روایت این اسماعیل بن احمد

 نویسد:می رو این از و دانسته

ِبعدهِماِوِیالمهدِالمامِمنِوِاهللِمنِلكمِریاألخِالنذارِهوِهذاِو
ِصلونهایِجهنمِاآلخرةِیفِوِا،یالدنِاةیالحِهذهِیفِیلخِزِواِالعذابِةیآِإل
ِ.الدعوةِبهذهِلتحقیِلمِلمنِهادالمِبس ِو

                                                   

 .676ص-الشیخ أبوجعفر الطوسی-الغیبة (1)
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 از دیگر ولی است مهدی امام و خدا طرف از هشدار آخرین این و
 برای است آخرت در جهنم و دنیا این در خواری و عذابهای نشانه آن پس
 .!نپیوسته باشد دعوت این به که کسی هر

 نویسد:می اشپیشوایی منکران حق در سپس

ِلتحقیِلمِمنِكلِأنِیالمهدِلحسناِبنِمحمدِالمامِبأسمِأعلنِو
15٢5ِِرجب13ِِبعدِیالمهدِالمامِیلوصِعةیالبِعلنیِوِالدعوةِبهذه
ِفهو:ِقِه 

ِبس ِوِجهنمِإلىِبهذاِهوِوِطالبِیأبِبنِیعلِةیولِمنِخارنِ-1
ِلِوِحجِفالِالیتفصِوِجملةِباطلةِةیالعبادِأعمالهِكلِوِالمورودِالورد
ِة.یولِبالِزكاةِلِوِصومِلِوِصالة

ِوِهیألِنتسبیِمنِكلِمنِءیبِرِاهللِعبدِبنِمحمدِاهللِرسولِأنِ-٢
ِالدعوة.ِهذهِیفِدخلیِلم

 کنممی اعالن المهدی حسن بن محمد امام اسم به من کنونا هم
 امام وصی با بیعت اعالن و نیاورد ایمان فراخوان این به کس هر که

 عد:ب به قمری 1525سال رجب 11 تاریخ از نکند، مهدی

 جهنم جایگاهش و بوده طالب ابی بن علی والیت از خارج او -1
 و حجی نه دیگر و بوده باطل بدون استثنا اشعبادی اعمال تمامی و است

 احمد والیت منظور] والیت بدون برایش زکاتی نه و ایروزه نه و نمازی نه
 ماند. نخواهد باقی [بصری
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 کندمی منتسب وی به را خود که کسی هر از اکرم نبی بالشک -2
 و بیزاری اعالن است، نگفته لبیک دعوت این به ولی [داندمی مسلمان را خود]

  1کند.!می برائت

 است: بخش چند بر تیروا نیا از پیروانش و یبصر احمد یهااستفاده

 بنّوت و تیذر یادعا .نخست بخش 

 یهمبوش مداح انتساب راستی ادعای بر یلیدل را فوق تیروا احمد و پیروانش

 از او فرزندی اثبات یروائ لیدل نیتریاصل را خبر نیا و دانسته زمان امام نسل به

 دانند.یم زمان امام

 تیمهدو یادعا .دوم بخش 

 مقام یدارا زمان امام فرزند ت،یروا نیا حسب که هستند یمدع فهیطا نیا

 ند.گردیم سماعیلا احمد یبرا تیمهدو و تیقائم مقام یمدع نرویا از است. تیمهدو

 خالفت و امامت یادعا .سوم بخش 

 احمد ،زمان امام از پس بنابر حدیث فوق که هستند یمدع فهیطا نیا

 یتمام پس شد. خواهد دارعهده را امت امامت و بوده او نیجانش یبصر لیاسماع

 شامل تیقائم و قول تیحج و عصمت و بیغ علم جمله از امامان معصوم شئون

 شود.یم زین یو

 تیوصا یادعا .چهارم بخش  

  خاتم غمبریپ ،بنابر روایت فوق هستند یمدع فهیطا نیا
ً
 یمستق و شخصا

ً
 بر ما

 و است الهی اءیاوص جزو زین او جهینت در و نموده تیوص یبصر لیاسماع احمد

 است. مترتب زین او حق در الله حجج از تیوصا مقامات یتمام

                                                   

(1) http://almahdyoon.org/bayanat-sayed/221-albara2a 
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 او نکهیا جملهاز یو دیگر یادعاها یمامت جماعت نیا ،مقدماتی نینچنیا با

 و «داود حضرت سپر» و «یموس حضرت یعصا» و «صالح حضرت شتر»

 یمنج» و «آتش از میابراه حضرت یناج» و «یعل امام دستان در سنگ»

 را بوده دیگر موجودات و «منانؤکعبه م»و « فرشته الهی»و  «طوفان از نوح حضرت

 راست و درست را اشویژه پیروان ومدعی  نیا گانههشتاد  یادعاها همه و داشته باور

 شمخالفت هر در و زندکه از وی سر می یرنگین و دروغ و خطا و اشتباه هر در و دانندیم

 ؛سالم عقل او مخالف ولو دانند؛یم باطل را او مخالف و دانسته حق را او عت،یشر با

 عهیش یعلما ای و تیب اهل ؛تمخا غمبریپ م؛یکر قرآن ؛متواتر اتیروا ؛پاک فطرت

  باشد.

 را باشد یبصر لیاسماع احمد مخالف یسخن که هر سهولته ب یرو نیا از

 دباش تیب اهل ای و خداوند از صادر ولو مخالفشان گفتار ر راهیه به و نموده بیتکذ

 نالحس احمد امام» که برهان نیا با فقط و نموده ییگوغلط و خطا ای انحراف بر یرم را

 یاحهیصح هیشرع ادله یتمام با ،«است مطلق حق او پس شده، ذکر تیوص ثیحد در

 یراحته ب و دارند مخالفت و تیضد ،کندمی ثابت را اشفرقه و مدعی نیا دروغ که

 دهند.یم متشرعه رهیس و عقل ای و سنت و یقرآن نصوص بیتکذ بر حکم

 مطرح شانیادعاها همه یراب اسماعیل احمد نوظهور فرقه که روایتی تنها در ما

 و میدیسنج را تیروا نیا از جماعت نیا یادعا راستی اریع و خورده خوض اند،نموده

 است یزیچ آن هر مخالف دللت، چه و متن چه و سند بابت از چه تیروا نیا که میدید

 اند.شده یمدع جماعت نیا که
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o وصیت حدیث تطبیقی بررسی 

 .روایت سند الف 

 حال 1است. حیصح تیروا سند شده یمدع سخنش یابتدا رد یهمبوش احمد

 ست:ین خارج نگرش دو از او ادعای ،خبر این سند صحت عدم اثبات صورت در

 است. شده سند درستی یمدع دروغ به یبصر احمد الف.

 است. سند درستی یمدع نادانی و غفلت اثر در او ب.

 و ارج و است طالنالب واضح او «تیعلم» و «عصمت» فوق، حالِت  دو هر در

 از ست،ین فیضع از حیصح سند صیتشخ حد در علمش که آن مدعی امامت ارزش

 داست.یهو مختصر، نیهم

 تیروا سند فیتضع ادله 

 نیز و الحدیث اصول در الفضلی عبدالهادی عالمه سخن طبق صحیح سند

 درایةال علم فی الوجیزة در نیز و الدرایة علم فی البدایة کتاب در ثانی شهید سخن

 یعنی: دیگر، بزرگان و مامقانی عالمه الهدایة مقباس و بهبهانی مرحوم

 در )دقیق ضابط-4 عادل-6 امامی شیعی-1 آن روات تمامی که حدیثی

 نامیم.می سند بابت از صحیح حدیث را باشد بوده روایات(

 نویسد:می الفضلی عبدالهادی عالمه

ِآخرِمنِالسندِلسلةسِهیفِتتامتِیالذِالمسندِهوِحیالصحِثیالحد
ِكلِكونیِأنِاشتراطِمعِث،یالحدِمنهِصدرِیالذِالمعصومِحتىِلهِراو

                                                   

 ح.یةِبسندِصحی،ِوِوصلتِلكمِهذهِالوصیوِصفتِیتهِباسمیوصِیفِیوِذكرن (1)
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ِحفظهِیفِضابطاِعادلِایإمامِةیالرواِالیأجِعیجمِیفِالرواةِمنِواحد
ِ.لهِنقلهِوِثیللحد

 به نهایت در آن سند سلسله که است 1مسنَد حدیث همان صحیح حدیث
 ،اتروّ تمامی که شرط این با ولی است حدیث صاحب که رسدمی معصوم
 داشته را بودن حدیث نقل و حفظ در ضابط و عادل و امامی شیعی شرط
 2باشند.

 یرجال قاتیتوث پیرامون گفتاری کوتاه 

 :است دسته دو بر راوی قیتوث هیامام عهیش مذهب در

 بزرگان توسط که یقاتیتوث از است عبارت آن و خاصه قاتیتوث اول: دسته

 فقیه اصحاب ای و امام دوازده از یکی مثال بعنوان گردد.یم عمالا رّوات بر عهیش

 و محدث اتباِع  ای و (دیگران و شاذان بن فضل و ابوبصیر و اعین بن زراره همانند) ایشان

محدثان و  ای و غیرهم( و الولید ابن و قولیه ابن و بابویه ابن همانند) شانیا فقیه

 خیش و یطوس خیش و یبرق خیش همانند ثیق،تو قواعد و رجال با آشنا دانشمندانی

 یک همسانان شان و ینور خیش و یمجلس خیش و صدوق خیش و ینیکل خیش و دیمف

  بدانند. مورد اعتماد ،تیروا نقل بابت از را یراو

 اند:دسته دو شامل قاتیتوث نیا پس

 دانشمدان رجالیو  محدثان و فقها و عهیش امامان شامل :پیشینیان قیتوث

 محمدون و شاذان بن فضل و اشعری سعد و برقی خالد بن محمد همانند عهیش قدممت

                                                   

حدیث مسند یعنی حدیثی که سلسنله سنند آن ذکنر گردینده اسنت و راوینان رواینت از محندث تنا  (1)

 معین و مذکور هستند. معصوم

 روت یب -ر ق والنشیمؤسسة أم القری للتحق -627ص-عبد الهادی الفضلی -اصول الحدیث (2)
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 محمد جعفر ابو شیخ صدوق؛ محمد جعفر ابو شیخ کلینی؛ محمد ابوجعفر )شیخ ثالث

ی و شیخ نجاشی  ( طوسی
ّ

 آشوب. شهر ابن مرحوم قبل ما دوران تاو شیخ کش

 وثاقت سبب و بوده الاقب معرض در (مطلق)و نه  بطور عمده قاتیتوث نیا پس

چرا که آنان یا خود راوی را درک نموده و از وثاقتش اطمینان داشتند و  شوند.یم یراو

یا شاهدانی زنده و موثق داشتند که آن راوی را فردی موثق و قابل اعتماد قلمداد 

 نمودند.می

 محمدون تا آشوب شهر ابن مرحوم پس از دوران شامل :علمای متأخر قیتوث

 محمدباقر شیخ کاشانی؛ فیض محمد شیخ عاملی؛ حر محمد )شیخ اخری ثالث

 .کنونی عصرعلمای  و مجلسی(

 ست:ین خارج حال دو ازها، این دسته از توثیق پس

 مار ادله مبنای بر توثیق
َ
  آورقطع هیا

  کننده توثیق یعنی
ّ
 راوی توثیق جهت تجربه و قرینه قالب در دلیلی ق()موِث

 .کندقلمداد می مورد اعتماد را او وی، حق در خاص توثیق نبود غمعلیر  و نموده اقامه

ماره هک سیک هر ضایا و موِثق خود یبرا بودن یاجتهاد باب من قاتیتوث نیا
َ
 توثیق ا

 بعنوان ر.یخ رشانیغ یبرا لکن است؛ حجت داند،یم علمه ب دیمف را استفاده مورد

 توثیق نبود علیرغم را «ابوعلی شمها بن ابراهیم» روای خوئی سید عالمه وقتی مثال

 کنیم؛می رجوع توثیقش ادله به کند،می توثیق حقش، در متقدم خاص منصوص

 متأخر توثیق این باشد، قابل پذیرش دلیلی درایه، و علم اهل نزد توثیقش ادله وقتی

 است. حجت اش،ادله حجیت باب من

 آورقطع هیامار ادله بدون توثیق 

 جهت نصی علمای پیشین از راوی یک حق در آنکه یب توثیق کننده یعنی

 سپس و کند، پیدا دست فائده و قرینه قالب در شاهدی به خود یا وباشد  بوده وثاقتش

 یتیحج نیمتأخر سوی از قاتیتوث نیا نماید. توثیق را وی گمان و حدس روی از



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 و حّسی دلیل ئهارا بی توثیق این یا یعنی است. اعتماد رقابلیغ و پندارمحور و نداشته

مارات
َ
 حدسی و ظنی علم، اهل نزد شودمی مطرح که اماراتی یا و شود مطرح توثیق، ا

 اهل از برخی که احتجاج طبرسی کتاب رّوات بین در راوی حضور مثال بعنوان است.

 ظنی را دلیل این درایه و رجال اهل غالب آنکه حال هستند افراد این وثاقت مدعی علم

 کند.نمی علم افاده که دداننمی حدسی و

 که رّوات از فیط یک قیتوث از است عبارتکه  عامه قاتیتوث دوم: دسته

 شود.یم اعمال تینوع آن یکایک افراد در و شده قیتوث فیط آن «نوع»

 که هستند یافراد ،رّوات از دسته نیا ؛«اجماع اصحاب» قیتوث مثال بعنوان

 باصحا از که یروا هر پس .دارد نظر اجماع خشانیمشا وثاقت و شانیا وثاقت بر عهیش

 است. موثق ،نموده تیروا نقل یو از که یحذوفم و مرسل یراو و یو خود باشد اجماع

 گردد.یم مقرر «هیرجال فوائد» علم مبنای های مورد اعتماد، بردسته نیا پس

 یوکال و اراتیالز کامل رجال الحکمه؛ نوادر رجال اجماع؛ اصحاب :همانند یوفیط

 دیگر دستجات و فّضال بنی رجال نجاشی؛ مشایخ ؛اجال کثیر الروایه از رجال ؛امامان

 یبحث کدام هر یبرا پس است. نظر تفاوت تشانیحج در دانشمندان رجالی، نیب که

 .کرد سخن وفیط آن ینف و اثبات ادله در تا از،ین دگر یمجال و است فراخ

ی که این فرقه نامش خبر سند د درهای موجوراوی ،مختصر گفتار بدین توجه با

 مذهب علمای پیشین و امامان معصوم توسط بایستی.6 یا اند،را وصیت گذاشته

 توثیقشان در بعلم مفید و قطعی )قرینه( اماَرتبایستی . 0 یا باشند؛ شده توثیق شیعه

 ،یرجال خبره عالمان توسط طیف آن نوعیت که بگیرند قرار طیوفی در. 8 یا و یافت

 و قیتوث ادله ونگریسته  بهیالغ کتاب در موجود خبر سند در حال باشد؛ شده ثیقتو

 م:یکنیم یبررس را تیروا نیا رّوات فیتضع

 نموده ذکر بهیالغ کتاب در یطوس خیش را آن و دارد سند یک تنها تیروا نیا

 بر گمراه فرقه این در محقق افراد سایر همچنین و اینجانب که پژوهشی طبق است.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 جزو روایت این سند که ایمبوده گواه همگی م،یاداشته روایت این سندِ  نهات

 موثق و فیضع و مجهول رّوات از افتهی لیتشک که باشدمی روایی اسناد ترینضعیف

 است: قرار نیبد تیروا نیا سند تنها باشد.یم

ِعنِ،البزوفریِسفیانِبنِعلیِبنِالحسینِاهللِعبدِأبیِعنِ،جماعةِأخبرنا
ِمحمدِبنِأحمدِعنِالحسین،ِبنِعلیِعنِالعدل،ِلموصلیاِسنانِبنِعلی
ِعنِعلی،ِبنِالحسنِعمهِعنِ،المصریِأحمدِبنِجعفرِعنِ،الخلیلِبن
ِ.الصادقِمحمدِبنِجعفرِاهللِعبدِأبیِعنِأبیه،

 نه روات از یک هیچ البزوفری الله عبد ابی و 1جماعة از بغیر سند این در

 انشتضعیف بر قراینی بلکه نیست؛ ثابت بودنشان بطضا و حافظ نه و بودنشان شیعی

همل غریِب  ضعیِف  آحاِد  خبر، این سندِ  پس .وجود دارد  است. م 

 خبر این سند که دارند ادعا وی یفرقه سرکردگان و اسماعیل احمد گفتیم

 و فراگیر دلیل شامل کنند،می عرضه سند این توثیق در ایشان که دلیلی است. صحیح

بدین معنا که آنان یکبار مجموعه روات موجود در این خبر را در یک  ست.ا ویژه دلیل

، توثیق می کنند؛ و بار دیگر یکایک فراگیرطیف توثیقی قرار داده و آنان را بدین دلیل 

 کنند. آن راوی توثیق می یدلیلی ویژهها را توسط راوی

 توثیق فراگیر دلیل 

 است: قرار بدینآنان  عام دلیل

 خاصه طریق از و الغیبه کتاب در طوسی شیخ توسط خبر این ل:او قرینه

رق جزو را سندش و روایت این طوسی شیخ وقتی پس است. گردیده ذکر )شیعه(  ط 

 1هستند. امامی شیعی ،رّوات یکایک شودمی اثبات پس داند،می خاصه

                                                   

 .کرده استنقل روایت میاز بزوفری ها دسته روات عمدتا مورد اعتمادی که شیخ طوسی از آن (1)
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 این مدعیست: خبر این رّوات حق در شاهرودی نمازی علی شیخ دوم: قرینه

 2.است خبر این روّات کمال و حسن ببس خبر

 صادر تضعیفی نه و توثیق نه خبر این رّوات حق در که بابت آن از سوم: قرینه

و برخی عالمان رجالی  حلی عالمه که «اصالِت عدالت» قانون طبق است، نگردیده

و بایستی بنا را بر  هستند عادلاین خبر همگی  رّوات این ،ندبود معتقد بدان دیگر

 3.گذاشتتشان عدال

ها، شیعه امامی هستند؛ و طبق مبنای قرینه نخست، همه این راوی پس بر

و این  اند.اند و طبق قرینه سوم آنان عادلقرینه دوم همه آنان باور درست و کامل داشته

اند؛ و این بهترین حالت برای سند روایی نزد یعنی روات این خبر شیعی امامی عادل

 ت.مذهب شیعه امامیه اس

  

                                                                                                                             

الخاص   ةِأيِإنِِط  رقِمروی  ةِع  نِانه  بأِ-م  عِع  دةِروای  ات-بم  اِأنِرواةِالوص  یةِق  دِص  ردِالش  ی.ِالطوس  اِ (1)
ِكانِفیهاِراوِواحدِغیرِإماماِلماِأدرجهاِعلىِِاتهروا بدین ستبب کته .ِع نِط رقِالخاص ةأنهاِشیعةِإمامیة،ِولو

طترق خاصته نقتل شتده استت؛ پتس ایتن یعنتی  شیخ طوسی تصریح نموده است که حدیث وصتیت توستط

شتد، شتیخ شیعه امامی هستند و اگر فقط یک راوی غیر امامی در میانشان یافت متی های آن خبر همگیراوی

 .( 086ص-الوصی أحمد الحسن )الوصیه وِداشت که از طرق خاصه هستند.اینچنین عنوان نمی

و چونکه شیخ نمازی استدالل نموده استت  ی دتهم.استدلِعلىِحس نِعقِوبماِأنِالشی.ِعلاِالنمازيِأیًضا (2)

 )همان( .این خبر انباورهای راوی حُسنبر 

الكب  ارِی ذهبونِإل  ىِأنِاألص لِف  اِرواةِالش یعةِه  وِالوثاق ةِإلِم  نِن كِعل  ىِض  عفه،ِِِبع ضِعلم  اءِالرج الِو (3)
برخی از علمتای بتزرگ رجتالی . ذلكِالمحققِالخوئاِفاِعدةِمواطنِفاِمعجمهِعنِالعالم ةِالحل اِكماِذكر

ارد مگر اینکه نصی دال بتر تضتعیف آن راوی پیتدا ذهای شیعی، بنا را بر وثاقت گباور دارند که بایستی در راوی

ده را از عالمته حلتی، عنتوان کترده اش این عقیتشود؛ همانطور که محقق خوئی بارها و بارها در معجم رجالی

 (827-)هماناست. 



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 فراگیر دلیل در مناقشه 

 قرینه سه این شیعه رجالی عالمان .دارد گمان و وهم در ریشه سه قرینه، هر

 این رویتک و غربت و اندنکرده استفاده اسناد تصحیح و روات توثیق در را اختراعی

 یدلیل نبود از نشان الخلقه و ناقص اختراعی هایقرینه این برداری ازفرقه در بهره

 گانه:سه قراین فساد اما و دارد. آن روایت سند تصحیح در پابرجاو  درست

o اول قرینه نادرستی  

 یعنی «خاص قیطر» مطلعند ثیحد و تیروا اهل چراکه است؛ باطل اول قرینه

 نیا در نکهیا الح باشد، شده تخریج و لیتحص عهیش نیمحّدث توسط که طریق سندی

 ندارد. قیطر صیتخص به یارتباط ،نه ای رددا وجود زین یامام عهیشر یغ یراو ق،یطر

ق» ثیاحاد ما بنابراین
ّ
 یعنی «موثق ثیحد» م؛یدانیم خاصه طرق جزو زین را «موث

نی مذهب آن یراو چند ای یک که یثیحد  بودهولی مورد اعتماد  یامام ریغ ای و س 

 یطوس خیش نکهیا نتیجه در 1شود. گرفته محدثان شیعه توسط ثیحد نیا ولی باشد،

 بودن یامام و عیتش اثبات بمعنی ،بیاورد ،خاصه طرق از یاخبار درمیان را خبر نیا

 شیخ که اسنادی همان در پژوهش و بحث با بویژه .یستن انتهاء تا ابتداء از رّوات یکایک

 فاسد که بینیممی را هاییراوی نموده، مطرح خاصه طرق بعنواندر الغیبه  طوسی

 هستند. شیعیان غیرامامی از ای وسنی مذهب  و بوده المذهب

 شان:یا جمله از پس

 2مالك بن محمد بن جعفر 

ِفاًِیضعِكانِعبدالّلهِأبوِیكوفِمالك...ِبنِمحمدِبنِجعفر د:یگو او حق در ینجاش
 .ثیالحدِیف

                                                   

)اصننول  الموث ق:ِوِه  وِم  اِدخ  لِف یِطریق  هِم  نِل  ی ِبإم امی،ِولكن  هِمنص  ومِعل  ىِتوثق هِب  ینِاألص  حاب. (1)

 .(628ص-الحدیث

 .681ص-بهیالغ (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 . کوفی ابوعبداهلل که در حدیث ضعیف است. .جعفر بن محمد مالکی.

ِمذهب  هِیف ِك  انِوِجمل ةِثیدالح  ِمت رو ِك  ّذاب د:یننگو حقننش در یالغضننائر ابننن
 بنن احمند (دروغگویی که احادیثش همگی دور ریتز استت و در متذهبش غلتو دارد) .ارتف ان

ِس معتِوِل،ی المجاهِع نِیرِوی ِوِوض عا،ِثیالح دِضعیِكان د:یگو حقش در زین نیالحس
دروغ ه جعفر بن محمد بن مالتک از ختودش بت) .ةی الرواِوِالمذهبِفاسدِضایأِكانِقال:ِمن

ام که او هم در مذهبش کرد و من شنیدهساخت و از افراد ناشناسی نقل حدیث میمی احادیثی

 1(و هم در روایتش فاسد بوده است.

سنازنده  بسنا یا و دهیفاسندالعق افنراد جنزو را او عهیشنپیشنین  یعلما بنابراین

 الغیبه در طوسی شیخ خاصه طرق همان در وی آنکه حال ؛اندهاحادیث دروغین دانست

 است. گردیده ذکر

 2یالعبرتائ احمد 

 یو حق در یخوئ عالمه که همانطور است؛ اختالف عشیتش در زین او

 سد:ینویم

ِكانِأنِبعدِدتهیعقِفسادِوِالحقِِّعنِالرجلِانحرافِیفِبیالِرِینبغیِل
ِ.أمرهِأّولِیفِماًِیمستق
 را یابتدائ دوران نکهیا از بعد اشیدتیعق فساد و حق از او انحراف در

 1ست.ین یشک ، بوده درست مذهب یدارا

                                                   

 .877ص-6ج-ین الساعدیحس -ثیالضعفاء من رجال الحد (1)

 .690ص-بةیالغ (2)

 کتاب الصالة.-0ج-الوثقی روةالع شرح یف المستند (3)
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 1یالراز یادیال  یعل بن احمد 

ِبیالخضِیالراِزِالعباسِأبوِیعلِبنِأحمد د:یگو یو وصف در یطوس خیش
 .بالغلوِمتهمِ،یادیال

ِوِفا.یضعِكانِ...یالراِزِالعباسِأبوِیعلِبنِأحمد د:یگو حقش در یالغضائر ابن
 .انارتفِمذهبهِیفِكانِأنهِ.اهللرحمهِ.یأبِیحدثن

ِ:یادیالِبیالخضِیالراِزِالعباسِأبوِ،یعلِبنِأحمد د:یگو حقش در ینجاش خیش
 2.ترفعِوِغلوِهیفِل:یقِوِبذا ،ِكنیِلمِأصحابنا:ِقال

 3صحابی ابوسلمی 

 که آن حال است، آورده خاصه طرق قسمت در شیخ که است رّواتی جمله از وی

 وید:گمی شوشتری محقق است. عامه رجال از وی

ِمنِبأنّهِالخبرِوصفِوِعشرِیالثنِعلىِیالنبِنكِِّعنهِبةیالغِروى
ِ.العاّمةِمنِرجالهِكونِوِوهمهِالظاهرِلكنِِّ.الخاّصة

 ابوسلمی از را امام دوازده حق در نبوی نص طوسی المیبه کتاب
 اوست وهم این ظاهراً لیکن است؛ خاصه از خبر این است: گفته و نموده نقل

 5است. عامه از آن رجال و

                                                   

 .697ص-بةیالغ (1)

 .660ص-2 ج - ثیالحد رجال معجم (2)

 .697ص-الغیبه (3)

 .877ص-66ج-قاموس الرجال (4)
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پس بطور مکرر رخ داده است که شیخ طوسی در بخش طرق خاصه در الغیبه 

اند. و رواتی را آورده است که همگی از رجال سنی مذهب یا دیگر مذاهب بوده

 اند.دانشمندان بزرگ رجالی همانند مرحوم شوشتری نیز بدان تصریح نموده

 الخلیلی محمد بن احمد 

 رجال از و رّوات ترینضعیف جزو و است وصیت موسوم به روایت وی تنها آورنده

 گوید: موردش در طاووس بن سید که همانطور ؛است عامه

ِمنِیلیبالخلِالمعروفِیالطبِرِمحمدِبنِأحمدِهذاِعنِنذكرهِمایف
ِ.رجالهمِوِرواتهم

 رجال و روات از خلیلی به معروف طبری محمد بن احمد از آنچه پس
 1کنیم.می ذکر است، عامه

 از ای و عامه از ای و غالیان از ای یجملگ که گرید گوناگون رّواتهمچنین  

 دست نیا یطوس خیش نکهیا پس .هستند فطحیه و دیگران همانندهای نوظهور فرقه

 2فانتبه. گردد.ینم آنان یکایک عیتش اثبات سبب ،آورده خاصه قیطر در را اتیروا از

                                                   

 .887ص-الیقین (1)

ننه تنهنا در کتناب  های آن حکنم گنردد،بیان یک حکم کلی که تنها شنامل بخشنی از زیرمجموعنه (2)

است؛ همانطور که مرحنوم ابنن  یو سار یعه، جاریل شیاصکتب و مصادر  یطوسی که در تمام غیبت

ق رجنال ینات کتنابش از طرینروا یست تمنامیارات مدعیف کامل الزیدر مقدمه کتاب شر یه القمیقولو

 ده است:یذکر گرد یعیش مورد اعتماد و

ع نِغی رهمِإذِِصلواتِاهللِعلیهمِأجمعینِمنِأح ادیثهمِوِل مِأخ رنِفی هِح دیثاًِرویِِأخرجتهِوِجمعتهِعنِاألئّمة
كفایةِعنِحدیثِغیرهم،ِوقدِعلمناِأنّاِلنحیطِبجمیعِم اِرویِع نهمِف یِه ذاِِكانِفیماِرُّویناِعنهمِمنِحدیثهم

أخرج تِفی هِح دیثاًِرویِِوِلِ[]برحمت هِلِفیِغیره،ِلكنِماِوقعِلناِمنِجه ةِالّثق اتِم نِأص حابناِالمعنىِو
 .67ص-اراتیکامل الز عنِالش ذاذِمنِالر جال.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 )مثال اهل تسنن مصادر در که یاتیروا ما ؛است اقیس نیبد زین حدیثی غیرشیعه کتب

 گفتگو با در و میکنیم یتلق «نیمخالف طرق از یمرو اتیروا» را باشد بخاری( صحیح

 یثیحد کتب در یعیش یراو صدها که آن حال م؛یکنیم استناد و استدلل مخالف

 بارهدر سنی مذهب عالم بزرگ یذهب نیالدشمس که روست نیا از و وجود دارد آنان

تبشان در وجودم یعیش اتروّ 
 
 د:یگویم ک

ِنة.یبِمفسدةِهذهِوِةیالنبِوِاآلثارِجملةِلذهبِهؤلءِثیحدِردِفلو
 نبوت آثار از ایپاره شود، اعالم مردود شیعه روّات احادیث باشد، قرار اگر

 1است.! بزرگی تباهی این و رودمی بین از

 .جزء و کل قرینه نخست، باطل است پس

o دوم قرینه فساد 

  که چرا است؛ نادرست یزن دوم قرینه
ً
 حجیتی هیچ متأخرین توثیقات گفتیم اول

 که است پذیرفته صورتی در فقط توثیقش و است متأخرین جمله از نمازی شیخ و ندارد

                                                                                                                             

از سردسنته  یاتینروا درکنار خیل فراوان روات موثنق شنیعی، فین کتاب شریست که در این در حالیاو 

 .وجود دارد نیز« یابن شهاب الزهر»و « عمر بن سعد»نواصب و بزرگان عامه همانند 

وِیأخ ذِمن هِم نِیری دِ سند:ینویم یکافپیشگفتار کتاب بی همتای که در  ینیخ ابوجعفر کلیا همانند شی
کته  یحیح است به آثار صتحین صحیطالب د یهرکس.ِالدینِوِالعملِباآلثارِالصحیحةِع نِالص ادقینعلمِ

 (8ص-6ج-یالکاف) ام، رجوع کند.ذکر نموده از امامان راستگو

 .دارد وجنود« احمد بن هالل»همانند  بلکه ناصبیو  های غیرشیعیراویف ین کتاب شریحال آنکه در ا

ع و وثاقنت رّوات، در یا تشنینات و ینکتاب در رابطه با اعتبنار روا سرآغازدر  محدثین یکل یادعا بنابراین

د ینننه مفی)یعنی غالبا اینچنین است و نه مطلقنا( و بندون قری است و نه اطالق یبیتغل یقت ادعایحق

 .بهره بردمحل ادعا  یکایک اجزایتوان از آن در یبعلم نم

 .7ص-6ج-اإلعتدال زانیم (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 جز خویش ادعای بر مقارنی دلیل هیچ وی و نیست که باشد قطعی دلیل به پایبند

 ندارد. ،اندکرده نقل بیت اهل فضیلت در خبری روات این اینکه

 
ً
 بخشیم، اعتبار را دلیلش و کرده مماشات نمازی شیخ کالم در اگر حتی ثانیا

 تا شود اثبات خبر این صحت بایستی نخست چراکه است؛ دور به مبتال دلیل این اصِل 

 همین خبر، این سند تنها آنکه حال شود؛ اثبات رّوات این توسط خبر این نقل اصِل 

و توثیقشان،  است توثیقشان بر متوقف رّوات این الکم و حسن یعنی این و است ییک

سن و کمالشان.  از و ساقط رجال علم در که است باطل دور همان این و متوقف بر ح 

 است: قرار بدین دور پس است. خارج اعتبار دایره

سن دارای آن رّوات چون است صحیح خبر، این الف.  هستند. کمال و ح 

 حاکی که وصیت خبر چون هستند، کمال و حسن دارای وصیت، خبر اتروّ  ب.

 اند.نموده نقل دارد، بیت اهل فضیلت از

 سند وثاقت بر متوقف متن درستی و متن درستی بر متوقف سند وثاقِت  پس

 است. باطل دورِ  این و است

 
ً
 سبب رّوات برای «کمال و حسن» حتی اگر هرچه گفتیم را نادیده بگیریم، ثالثا

 اثباتدربهترین حالت، سبب  ،«کمال و حسن»ادعای  نچو گردد.نمی وثاقتشان

 روایات حفظ و ضبط و راوی عدالت مسئله یعنی .نه بیشتر و است رّوات این برای تشیع

 .شودها نمیباعث وثاقت راوی گفته این پس ست.نی همچنان ثابت ایشان برای

 
ً
 گردد؛نمی آن رّوات تشیع سبب ،بیت اهل حق فضائل در روایاتی نقل رابعا

نی مذهبان پر است از اخباری که در فضایل اهل بیت آنکه چه و اثبات  کتب س 

ثبت و  سنی هایراوی و محدثان توسط احادیث این و امامتشان روایت شده است

 ،نیز تیمیه ابن الدینتقی شیخ همانند نواصبسرکردگان  بلکه .ضبط شده است



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

نی  از برخی نیز 1اند.نموده نقل بیت اهل مناقب و لفضای در اخباری عالمان س 

 و مغازلی ابن و مردویه ابن و خوارزمی خطیب و نسائی شعیب بن احمد همانند مذهب

 و مناقب و فضایل در های ویژهکتاب دیگران و نقشبندیقندوزی  شبلنجی و جوینی و

 است. ایشان امامت اثبات در گوناگون روایات از پر که اندنوشته محمد آل خصایص

سنی  روات از تر و خشکی باشد، رّوات کمال و حسن افاده سبب امر این اگر پس

 بدانیم.! امامی موثق شیعه را ایشان آنکه مگر ماندنمی مذهب

 
ً
 داند؛نمی راوی وثاقت سبب را «کمال و حسن» اصطالح نمازی، شیخ خامسا

دلیل توثیقش هنگام مورد اعتماد دانستن یک راوی، به وثاقتش تصریح کرده و ه بلکه ب

 بعنوان مبنای کتابش از مکانی هیچ در را «کمال و حسن» طرفی از و کندرا عنوان می

 نویسد:می الشیبانی الملک عبد ترجمه در چنانکه دهد؛نمی قرار راوی وثاقتاصلی 

ِحسنهِعلىِالدالةِاتهیرواِمنِجملةِ.رهیغِوِیالنجاشِقالهِكماِ؛نیعِثقة
ِ.كمالهِو

 برخی اند؛گفته را این غیره و نجاشی که همانطور ت؛اس بزرگوار و موثق
 2دارد. کمالش و حسن بر داللت روایاتش از

 فرق کمالش و حسن و راوی این وثاقت بین نمازی شیخ که شودمی دیده آشکارا

 کندمی اشاره و دانسته علمای رجالی پیشین نزد وثاقت او را وی توثیق چرایی و گذارده

 و حسن» و «وثاقت» بین جداسازی این پس دارد. کمال و حسن عقیده بابت از وی که

 است. نمازی شیخ نزد روات توثیق جهت ادعا بدین اتکاء عدم نشانگر ،«کمال

                                                   

ناشنر: مجلنة جامعنة أم القنری -6002ص-68ج-تقنی الندین ابنن تیمینة-قیلصدبکر ا یفضل أب (1)

 السعودیة-عةیلعلوم الشر

 .691ص-7ج-مستدرکات علم رجال الحدیث (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 
ً
 خبر آن مضمون به راوی آن ایمان معنیه ب راوی، توسط خبر یک نقل سادسا

 گیهمیش روال این پس است؛ آن به اعتقاد از فراتر ،یک خبر نقل چراکه نیست؛

 خبر بدان او به مثابه باور را راوی توسط خبر یک نقل که است بوده شیعه علمای

 گوید: باره این در طوسی شیخ دانند؛نمی

ِإنماِ...الخبرِتضمنهِلماِمعتقداِكانِأنهِعلىِدلیِلمِنقلهِأنهِصحِلو
ِمجردِ...ذلكِعتقدیِألنهِلِات،یالرواِمنِءیشِعنهِشذِیلمِأنهِعلمیلِرواه
ِ.حالِعلىِهیفِحجةِفالِةیالروا

 در شیعه ثقات از یکی توسط خبری )نقل باشد درست خبر این نقل اگر
باور  را خبر آن مضمون وی بگوییم که ندارد دلیلی این جبر( نظریه اثبات

 او از روایات از چیزی بدانند تا کرده نقل را خبر این او بلکه است،داشته 
 روایت نقل صرفاً پس دارد... اعتقاد بدان خود او اینکه نه است؛ نمانده غریب
 1ندارد. باره این از حجتی هیچ

 خبر آن مضمون به وی پایبندی معنیه ب راوی، یک توسط خبری نقل پس

همچنانکه محدثان سنی مذهب احادیث فراوانی در اثبات ولیت و امامت اهل  .!نیست

سرپیچی کنندگان از اند حال آنکه جزو نقل نموده -همانند حدیث غدیر و ...- بیت

 خبری نقل بواسطه خبر این روات تشیع اثبات ادعای اصِل  این باور هستند؛ بنابراین

 
ّ

 است. لغو ،شیعه امامان امامت بر دال

  

                                                   

 .686ص-شیخ طوسی -العدة فی اصول الفقه (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

o سوم قرینه فساد 

 
ً
 در و بوده سنی مذهبان تفکرات زاییده «اصالت عدالت» اندیشه بنیاد اول

نیان هچراک است. شیعه مذهب منش و باور با مخالفت  همه عدالت» اثبات برای س 

 حق لباس را باطل ادعایی بتوانند تا انددهکر  اختراع را قاعده این ،«پیامبر اصحاب

 نویسد:می باره این در الدین سیدشرف عالمه بپوشانند.

ِالصحابةِیفِالعدالةِأصالةِعلىِبنائهمِبعدِذلكِیفِمنهمِعجبِل
ِ.األصلِهذاِعلىِلیدلِلِثیحِوِ.نیأجمع
 «اصالت عدالت»مبنای  بر که آنی از بعد هم آن کنمنمی تعجب هاآن از

 این بر دلیلی هیچ آنکه حال اند.دهکر عقیده بنای نبوی اصحاب همه حق در
 1نیست. اصل

 خردتر موارد در گمان زیاد یا قطعی دلیل به نیازمند و احرازی امری عدالت،

  که فردی حق در عدالت پس است؛
ً
 چراکه گردد؛نمی ثابت ،نشده باتاث فسقش صرفا

 احراز به نیاز عدالت، هم و فسق هم پس است. نگردیده اثبات حقش در نیز عدالت

همچنانکه افرادی اگرچه فسق از آنان منتفی  2خارجند. افراد بر ثبوت اصالت از و دارند

                                                   

 .77ص -ابو هریره (1)

 نویسد:میرزا ابوالقاسم نراقی می (2)

لعدال  ةِوِالفس  ق،ِفم  نهمِم  نِیق  ولِبأص  الةِالعدال  ة،ِوِم  نهمِم  نِیق  ولِاختل  فِالفقه  اءِوِاأُلص  ولیونِف  یِأص  الةِا
بأص الةِالفس ق،ِوِالح ّقِأنَِّاألص لِبالنس بةِإلیهم اِس واَءِوِإلی هِذه بِج ّدیِالمحّق قِف یِ)من اهجِاألص ول(،ِألنَِّ

ألص   لِوِالنس  بةِب  ینِالفس  قِوِالعدال  ةِلیس  تِالتض  اّدِبمعن  ىِتقاب  لِالع  دمِوِالملك  ةِحتّ  ىِیك  ونِالع  دمِموافق  اًِل
ِكم  اِبین  اهِف یِمحلَّ  هِه  یِنف   ِفع  لِ الملك ةِمخالف  ةِل  هِعل  ىِالم ذهبِالمخت  ارِف  یِتحقی  قِمعناهم  ا،ِف إنَِّالعدال  ة
الطاعاتِوِالكّفِعنِالمعاصیِالمنبع ثِع نِهیس ٍةِنفس انیةِم نِقبی لِالخ وفِوِالش وقِوِالمحبَّ ةِوِنحوهم ا،ِوِ

عدمِالمبالةِوِنحوه ا،ِوِإلِامتن عِالخل ّوِمنهم ا،ِِالفسقِنف ِفعلِالمعاصیِالمنبعثِمنِهیسةِنفسانیةِمنِقبیل



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ان، ولی این برداشته شدن فسق از آن -همانند دیوانه گان و کودکان و کم خردان- است

شود که آنان را عادل دانسته و در حکم یا روایت به عدل آن دیوانه یا کودک یا سبب نمی

- شود، هویدا میباورها و کردارهاکم خرد استناد کرد. بلکه هم عدالت، بنابه برخی 

و هم  -داری و ...کرداری و برپایی نماز و پرهیزکاری و روزهستهمانند راستگویی و را

همانند دروغگویی یا - آید.واسطه برخی باورها و کردارها پدید میفسق و بدکاری ب

دو امر  . پس فسق و عدالت، هر-خیانت یا ستمگری یا بی مبالتی به اعمال دینی و ...

سبب اثبات وجود دیگری  ،وجودی و پدیداری هستند و نه اینکه عدم اثبات وجود یکی

بایست او را شود، لجرم میبات نمیباشد. که در اینصورت اگر برای فردی، عدالت اث

 نامیدیم که این نیز نادرست است.فاسق می

 
ً
 خالصه در که یکس هر و ستناروا ،اصالت عدالت باور به یحل عالمه اتهام ثانیا

 عدالت اصالت بر هرگز رّوات قیتوث در یو که ندیبیم ،بپژوهد یحل عالمه األقوال

 تکیه رقابلیغ و یظن ،قاعده نیا داندیم پژوهشی اهل هر که چرا ننموده بسنده

 اصالت عدالت ناروای اندیشه به حلی عالمه گمان برده که خویی عالمه اگرچه است؛

 که دانندمی رجال اهل و درست نیست ادعا نیا ولی ،باور داشته است رجال علم در

 یحل هعالم 1است. نموده بسنده یرجال دلیل بر بوده تا راویان قیتوث در یحل عالمه

                                                                                                                             

ِك   انِنس   بةِاألص   لِإلیهم   اِ وجودی   ًا ِك   انِكالهم   اِأم   راًِ م   عِأنَِّالص   بیِأوِالمجن   ونِلِع   ادلِوِلِفاس   ق،ِفبع   دما
 .(09ص-)شعب المقال فی درجات الرجال مساویاً.

ثق هِاب راهیمِب نِعب دِالحمی د،ِِوسند: ینوید میم بن عبدالحمیدر ترجمه ابراه یبعنوان مثال عالمه حل (1)
ِكت  ابِالرج  ال:ِان  هِواقف  یِم  نِاص  حابِالص  ادق ق  الِس  عدِب  نِعب  داهلل:ِان  هِ.ِالش  ی.ِف  یِالفهرس  ت.ِق  الِف  ی

در الفهرستتت  یخ طوستتیشتت ؛دیتتم بتتن عبدالحمیابتتراهوِل مِیس معِمن  ه،ِفترك تِروایت هِل  ذلك.ِِادر ِالرض ا

بتوده استت؛ ستعد بتن  ذهب از اصحاب امام صتادقالم ید او واقفیگویقش نموده و در کتاب الرجال میتوث

اتش را رهتا یتن ختاطر رواینقل نکرد؛ پس به هم یثیاز او حد یرا درک نمود ول د او امام رضایگویعبداهلل م

شننود کننه عالمننه علیننرغم توثیننق خنناص ابننراهیم بننن ( دیننده می.868ص-خالصننه األقننوال) کتتردم.
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ست از روایاتش کشیده است؛ که اینن نشنانگر سنختگیری گری، دعبدالحمید، بعلت اصرار او بر واقفی

 آن عالم رجالی است و نه سهل انگاری و تکیه به باورهایی سست همانند اصالت عدالت.!

وِلم اِل مِاج دِلص حابناِتع دیالِلهم اِوِلِطعن اِد: ینصاحب اصل و زّراد گو ید النرسیز همو در رابطه با زین
ن دو تتن وارد یتدر حتق ا یو نه طعنت یلیاصحابمان نه تعد ن سبب که ازیبدفیهما،ِتوقفتِعنِقبولِروایتهما.ِ

آشکارا دیده می شود کنه عالمنه حلنی بنی اعتننا بنه  ام.ن دو نفر توقف نمودهیات اینشده است در قبول روا

قانون اصالت عدالت، این دو راوی را علینرغم خینل فنراوان روایاتشنان، علینرغم اینکنه فسقشنان ثابنت 

 تشان را نپذیرفته است.نیست، روایا

چنون  ولنینمنوده اسنت؛  یاو را ترضن سند کنه امنام بناقرینو یز همو در ترجمه احمد بن حماد مین

 (808-همان)د توقف نمود.! یات او بایکند، پس در روایل را رد میهست که آن تعد یامور

اخ وِاس حاق.ِروىِِاس ماعیلِب نِعم ار،سند: ینویل برادر اسنحاق بنن عمنار منیز همو در ترجمه اسماعین
یعن  یِال  دنیاِوِ-ك  انِإذاِرآهم  اِق  ال:ِوِق  دِیجمعهم  اِلق  وامِِالكش  یِح  دیثاِف  یِطریق  هِض  عف،ِانِالص  ادق

الخ رة.ِوِق دِذكرن اِس  ندِالح دیثِف یِالكت  ابِالكبی ر،ِوِالق وىِعن  دیِالتوق فِف یِروایت  هِحت ىِتثب تِعدالت  ه.ِ
ن دو را یتا ینقتل نمتوده استت کته وقتت دقاز امام صا یثیحد یل بن عمار برادر اسحاق است؛ کشیاسماع

ل هماننتد یترجمه استماع یعنین جمله یا و آخرت ]ایدن یعنیشوند یجمع م یاقوام ین دو براید، فرمود: ایدیم
م و بهتتر در نتزد متن توقتف در یار ذکتر کتردهیتبرادر موثقش اسحاق بن عمار است[ و ما سند را در کتتاب کب

 .867ص-همانگردد. ات اوست تا عدالتش ثابت یروا

ح یسنند صنحه که ب یقیتوث یبلکه حت ندارد اصالت عدالت باور بهنه تنها  یشود که عالمه حلیده مید

اتش را ینز مردود دانسته و حکم بر جهالنت حنالش داده و روایمعارض باشد را ن یا دارایده باشد و ینرس

 .پذیردنمی

ن ینا راننده، عندالت اصنالت قانون نادرسِت به را  یعالمه حلبواسطه آن،  یکه عالمه خوئ اشکالیتنها 

اسنت.! حنال آنکنه عالمنه  پذیرفتنه ق خاصیرا بدون وجود توث ابنِس مكةِاألدی بعالمه روایات است که 

 ان داشته است؛ من جمله: یب یات ویاستقبال از روا یبرا دلیل دیگریق خاص، یتوث نبودرغم یعل

 (كانِمنِاهلِالفضلِوِالدبِوِالعلم. )کالم عالمه: لوم دینیع وابن سمکه در ادبیات عرب  برتریالف. 

ِكت بِع دةِل مِیص نفِ. )کنالم عالمنه: پیرامون باورهای شیعی و ادبیات عرب ماندگارهای نوشتن کتابب.  ل ه
ن یریو سنا یو هنم نجاشن یخ طوسنیاست که هم ش العباس یر ینظ ییهان کتب، کتابی( و مراد از امثلها

 اند.و خوب دانسته یتکرار ناشدن یهازو کتابن کتاب را جیا یهمگ
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 نیمتروک ویژه را گرید نصف و راویان موثق ویژه را کتاب نخست نیمه خالصةاألقوال در

 تنها نه که کندیم ذکر را یفراوان افراد )متروکین( دوم بخش در همو .است داده قرار

 بعلم دیمف راها مدح آن چون عالمه ولی ،دارند زین گوناگونی مدح بلکه ندارند، یقدح

 رّوات آن همه اصالت عدالت حسب آنکه حال است؛ نموده ترک را وی اتیروا داند،ینم

 راندن عالمه به اندیشه ناروای اصالت عدالت، پس اند.بوده لیتعد و قیتوث معرض در

 است. نادرست

 
ً
بدین  دیگران و یطوس خیش و 1صدوق خیش از اعم عهیش محدثان پیشین ثالثا

 یرجال و ییروا امر در اصالت عدالت از رویپی گفتیم چراکه اند؛نبوده قاعده پایبند

                                                                                                                             

الفض لِعلی هِق رأِأبِو. )کنالم عالمنه: شاگردی ابوالفضل ابن عمید از سران حکومت آل بویته شتیعی نتزد اوج. 
 (محمدِبنِالحسینِبنِالعمید

عیلِك انِاس ما)کنالم عالمنه:  )از پیشوایان رجالی و حدیثی شیعه(. شاگردی پدر ابن سمکه نزد شیخ البرقید. 
 (بنِعبدِاهللِمنِاصحابِاحمدِبنِابیِعبدِاهللِالبرقیِوِممنِتأدبِعلیه

ن ادلته و یتا بنتابرامده استت؛ لکتن یدر حقش ن یل و نه جرحیپس نه تعدسد: ینویم قراینن یا بنابرسپس 

)ننص  .ستالم استتروایت نیتز داشت، آن  یت معارضیاگر روا آن هم درحالیکه .است پذیرفتهاتش یروا ،امارات

ه  ذاِخالص  ةِم  اِوص  لِالین  اِف  یِمعن  اه.ِوِل  مِی  نكِعلماؤن  اِعلی  هِبتع  دیل،ِوِل  مِی  روِفی  هِج  رد،ِکننالم عالمننه: 
 .66ص-(. خالصة األقوالفالقوىِقبولِروایتهِمعِسالمتهاِمنِالمعارض

روسنت کنه عالمنه  نینو از ا نارواسنت، اصنالت عندالتبنه قاعنده  بناوربنر  یعالمنه حلن رانندن بنابراین

أنِابتن اءِقب ولِروایت هِعل ىِأص الةِالعدال ةِمع ارضِبم اِذك رهِسند: ینوین شبهه میدر باره ا جعفر المروجیدس
 یادعتاالعالمةِفیِزیدِالزرادِوِزیدِالنرسی...ِفالمتحصل:ِأنِتوثیقاتِالعالمةِلمِتكنِمبتنیةِعلىِهذاِاألص ل.ِ

در ترجمته  یه عالمته حلت، معارض است بتا آنچتیتوسط عالمه حل اصالت عدالتقاعده  پایهات بر یروا پذیرش
نبتوده  عتدالتقات عالمه بتر استاس اصتاله یآنکه توث پ وهشجه یگفته است... پس نت ید النرسید الزراد و زیز

 .(686ص-7ج-هیالدرا یمنته) است.

 .  08-7صص -یخ احمد الماحوزیش -ةین رابطه ر.ك: الفوائد الرجالیدر ا یجهت پژوهش واف

 سد:ینویالمنتخبات مدر حق کتاب  یبعنوان مثال و (1)
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 خیش که روست نیا از و است «صحابه عدالت» برگرفته از سنی مذهبان و اندیشه

 سد:ینویم الصول عده کتاب در عه،یش رجال علم بزرگاِن  سردسته یطوس

ِالّرجالِزتیمِالطائفةِوجدناِأناِه،یإلِذهبناِماِصحةِعلىِضایأِدلیِمما
ِنیبِفرقواِوِالضعفاء،ِضعفتِوِمنهم،ِالثقاتِوثقتِوِخبار،األِلهذهِالناقلة
ِالممدودِمدحواِوِخبره،ِعلىِعتمدیِلِمنِوِته،یرواِوِثهیحدِعلىِعتمدیِمن
ِفالنِوِكذاب،ِفالنِوِثه،یحدِیفِمتهمِفالنِقالواِوِالمذموم،ِذمواِوِمنهم
ِفالنِوِ،یواقفِفالنِوِالعتقاد،ِوِالمذهبِیفِمخالفِفالنِوِمخلط،

ِوِالكتب،ِذلكِیفِصنفواِوِذكروها،ِیالتِالطعونِمنِذلكِریغِوِ،یطحف
ِواحداِإنِحتىِفهارسهم،ِیفِفیالتصانِمنِرووهِماِجملةِمنِالّرجالِاستثنوا
ِمیقدِعلىِعادتهمِهذهِبرواته.ِضعفهِوِإسنادهِیفِنظرِثایحدِأنكرِإذاِمنهم
ِتنخرم.ِلِثهیحدِوِالوقت
}مبنی بر امکان پیروی از خبر  ایمتهآنچه بر آن رف درستی ادله جمله از
 کننده نقل روایان که ایمیافته چنین این را شیعه ما که است نیا واحد{

                                                                                                                             

كت  ابِالمنتخب  ات،ِف  انیِل  مِاروه  اِع  نِمحم  دِب  نِالحس  نِالِأج  زأِقرأته  اِعلی  هِوِأعلم  تِعل  ىِاألحادی  ثِالت  یِ
ِكت  ابِالمنتخب  اتِمم  اِاع  رفِطریق  هِم  نِالرج  الِ ِك  لِم  اِف  ی رواه  اِمحم  دِاب  نِموس  ىِالهم  دانی،ِق  دِروی  تِعن  ه

ام و علتم ام که بتر او قرائتت نمتودهحسن نقل نمودهن کتاب را از محمد بن یاز ا ییهامن فقط قسمت الثق ات.

ت کرده است. سپس کل کتاب المنتخبتات را از یروا یهمدان یکه از محمد بن موس یثیام بر احادحاصل نموده

 .686ص-یخ طوسیش-الفهرست ام.نقل نموده ،دارم از رجال ثقه شناختکه خودم بر آن  یقیطر

 د:یگوینزد خود، م احادیث درستی راههایاز  یکیز همو در رابطه با ین

 یتتیهر روا وِلمِیحكمِبصحتهِمنِالخبارِفهوِعندناِمترو ِغی رِص حیح.)ره(ِِكلِماِلمِیصححهِذلكِالشی.

منن  استت. نادرستتح ننموده و حکم بر صحتش ندارد، پس آن خبر نزد ما متروک و ید تصحیخ ابن الولیکه ش

 .12ص-0ج-هیحضره الفقیل 

 یهرگنز بنر قاعنده ظنن ،عه اسنتیو بنزرگ شن محدثان پیشنینصدوق که از  خیشود که شیده میپس د

 است.  نکرده بسندهاصاله العداله 
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 برخی و توثیق آنان از برخی ؛اندهمدیگر جدا ساخته از را بیت اهل اخبار
 اعتماد وی از شده روایت احادیث به که آنانی بین و اندشده تضعیف دیگر
 شیعه است؛ شده گذاشته فرق ،نگردد اعتماد او اخبار هب که کسی با شودمی

 و نکوهیده را هستند سرزنش الیق که راویانی و ستوده را خوب راویان
 فالنی» ؛«است دروغگو فالنی» ؛«است متهم حدیثش در فالنی» گوید:می

 مخالف و نیست شیعه فالنی» ؛«کندمی نقل برهم و درهم را احادیث
 این از و «دارد و... فطحی و واقفی هایگرایش یفالن» ؛«ماست باورهای

 در حدیث رجالِ و اندنوشته هاکتاب برایش و شده یادآور که هاییطعنه دست
 1اند.داده قرار استثناء و تفکیک مورد خود فهرست های در را روایی کتب

 تا معصوم امامان دوران از عهیش مذهب اجماع ،یطوس خیشپایه این گفتار  بر

 راویان ستایش و نکوهیده راویان پس زدن و عهیش یسند پژوهش بر خودش زمان

 را اصالت عدالت پندارمآب قاعده به باور پیشینیان یادعا و شده اثبات مورداعتماد

 د.ساز یم برطرف

 گوید: اصالت عدالت به نسبت شیعه نظر پیرامون سند محمد شیخ

ِعلىِیبنیِمنِیالحلِِّمةالعالِِّلِوِیالطوسِ.یالشِلِوِنیالمتقّدمِیفِ یل
ِعلىِأماراتِوجودِمةیضمِدونِمنِالفسقِإحرازِعدمِبمجّردِالعدالةِأصالة
ِ.الوثاقة
 اصاله بر را بنا حلی عالمه نه و طوسی شیخ نه و شیعه پیشینیان نه
 پیوستگی بدون راوی فسق احراز عدم صرف به هم آن ؛اندنگذاشته العداله

 2وی. وثاقت بر مبنی قرائنی با

                                                   

 .696ص-6ج-عدة األصول (1)

 .697ص-بحوث فی مبانی علم الرجال (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 عالمه جعفر سبحانی در این باره گوید:

ِفالِحاله،ِعلمیِلمِمنِكلِیفِالعدالةِأصالةِعلىِالقدماءِبناءِكانِلو
ِأنِهمیعلِكانِبلِالمجهول،ِوِف،یالضعِوِالثقة،ِإلىِالرواةِمیلتقسِمعنى
ِ.خالفهِثبوتِالمعلومِمنِوِضعفه،ِثبتیِلمِمنِكلِوثقوای

هر راوی که حالش معلوم در حق  «اصاله العداله»شیعه بر  پیشینیاناگر 
به ثقه و ضعیف و  راویاننمودند، پس دیگر تقسیم عقیده می ینیست، بنا

مجهول معنایی نداشت.! بلکه ایشان باید هرکسی که ضعفش اثبات نگردیده 
 1است که آنچه رخ داده، خالف این است. آشکارنمودند و بود را توثیق می

 می نویسد:باره  این همچنین شیخ ماحوزی در

گمان برده درباره باور پیشینیان به اصالت عدالت  آنچه عالمه خویی
به روایان  تنها شانبر اعتماد شودرهنمون میاست با گفتار صریح آنان که 

 2ستوده و قابل اعتماد، درمخالفت است.

 باطل ،آوردند درستی سند «فراگیر دلیِل » بعنوان کهاستدلل این فرقه  سه هر بنابراین

 است. نادرست و

 توثیق ویژه دلیل 

 العدل الموصلی سنان بن علی .1

همل راوی وی  نه و عام قیتوث نه .کسی او را مورد اعتماد ندانسته است 1است؛ م 

 یک او .وارد نشده است سوی علمای رجال گذشته و حال از او حق در خاص قیتوث

                                                   

 .086ص-کلیات فی علم الرجال (1)

 .7ص-جعفر سند؛ فاضل دمستانی-فوائد رجالیه شیخ احمد ماحوزی (2)
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 از شرح حالی چیه و هشد تیروا نقل او از یچند از هر که است با روایات اندک یراو

 :گویدمی مامقانی عالمه نیامده است حدسیات برخی جز رجالی کتب در وی

ِیفِوقعِإنّماِوِالّرجالِكتبِیفِذكرِلهِ یلِ:یالموصلِسنانِبنِیعل
ِ.«بةیالغِكتاب»ِیف)ره(ِِ.یالشِقیطِر

 او نام و نیست رجالی کتب در او از ذکری هیچ الموصلی: سنان بن علی
 2است. افتاده المیبه کتاب در)ره(  طوسی شیخ طریق در تنها

o توثیق دلیل 

 و ثقه وی که است آن نشانگر سنان، بن علی نام انتهای در «العدل» لقب: الف.

 3است.! شیعه

 نقل سنان بن علی از (احترام یکی از شیعیان مورد) بزوفری را خبر این ب.

 توثیقی اگر چراکه است. موثق وی «اجالء روایتکثرت » قاعده بنابر پس 4است، نموده

 به پس کنند، خبر نقل او از شیعه بزرگان از تن چند یا یک اما نباشد، راوی یک حق در

وگرنه چطور ممکن  شود.می توثیق نیز مشیخه آن «اجالء روایتکثرت » قاعده حکم

 روایت بگیرد؟ ،بزوفری، از فردی غیرقابل اعتماداست یک راوی موثقی همانند 

  

                                                                                                                             

همل یعنی  (1) . دانیم راوی درسنتکاری بنوده ینا بندکاراند و نه بد؛ و نمنیاز او خوب گفتهراوی که نه م 

 .(622ص-9ج-محمد کلباسی -)الرسائل الرجالیه

 .016ص-0ج-تنقیح المقال (2)

ِال   ورنِوِالوثاق   ةِوِه   ذهِالص   فةكانتِتطل   قِعل   ىِم   نِیع   رفِبالعدال   ةِوِوِأنِالرج   لِموص   وفِبِ)الع   دل( (3)
 .(76-ا للوصیه)انتصار  .الستقامة

 )همان( .مؤیدِآخرِعلىِوثاقتهِأنِالرجلِمنِالشیعةِفهوِمعتمدِعلیهِمنِقبلِالبزوفريِالثقةِالجلیلِوهذا (4)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

  مناقشه 

 گوییم:می اول دلیل ابطال در

 و ضابط و عادل آن روات تمامی که ستیسند صحیح، سند که پیشتر گفتیم (6

  «العدل» لقب آنکه حال باشند؛ بوده امامی شیعه
ً
 ثابت را وی عدالت تواندمی صرفا

 که شد مطمئن توانمی کجا از ولی .(راوی صفت بعنوان لقب این ثبوت )بفرض کند

 است؟ ودهب نیز روایت در ضابط وی

 میزانه ب بلکه ندارد؛ راوی بودن عادل و راستگو به ربطی روایت حفظ و ضبط

 است.! نشده مطلب این به ایاشاره هیچ که گرددبرمی وی کاریفراموش عدم و دقت

 فرقه نیا رهبر آنچه اثباتاز  باز ،بگیریم درست را هانیا نادرست یادعا اگر یحت پس

 ست.ناتوان ا ،کرده ادعا

 یعنی است؛ تسنن اهل ویژه القاب از العدل لقب ،بنابر نظر علمای رجال (0

 بدین لقب این و نمودندمی تعدیل و نام نهاده لقب بدین را خود رّوات عامه،های رجالی

 از نیز راوی این که دور می گمان رو این از پس نیست؛ شایع شیعه علمای بین در گونه

 باشد. شیعیان غیر

 د:ویگمی خویی عالمه

ِ.العامةِمنِالرجلِكونیِأنِبعدیِفالِالعامة،ِعلماءِبعضِبهاِوصفیِكان
 نیست بعید اصال پس اند؛شده وصف العدل لقب به عامه علماء از بعضی»
 1«باشد.! عامه از هم سنان بن علی همین که

 گوید: باره این در شوشتری عالمه و

                                                   

 مق-نشر آثار شیعه ناشر:مرکز  - 96ص -60ج-معجم رجال الحدیث (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِ.تهیعامِبالعدلِوصفهِمنِستشمِّیفِ...یلموصلاِسنانِبنِیعل
 فهمیده بودنش عامی «عدل» به توصیفش از ... الموصلی سنان بن علی

 1شود.می

 از موصلی سنان بن علی که گمان می رودشیعه، رجالیون نظر بنابر بنابراین

 نباشد. شیعه و بوده تسنن اهل

 بیتلق چراکه ست.ین یراو وثاقت یا عدالت سبب «العدل» لقب نهادن راوی بر (8

 بودن «عدل» بر یراو فیتوص ست؛ین راوی( حال )وصف فیتوص ثباع دادن( )لقب

 نیا دللت جهینت در و اوست فیتوص از فراتر یو بیتلق ولی گردد؛یم یو لیتعد سبب

 ادعاست. محل از خارج و یظن ،یراو عدالت بر بیتلق

 نویسد:می العدل الدارمی الفقیه ترجمه در خوئی عالمه نمونه بعنوان

ِ،ألقابهِمنِكلمةِأنِوِ،العامةِمنِالرجلِأنِبعدیِلِالعدل:ِیالدارمِهیالفق
ِكاتبِقال:یفِ،الحكوماتِوِالقضاءِیفِالُكتابِعلىِتطلقِكلمةِهذهِو

ِ.العدل
 اهل] عامه از شخص این که نیست بعید هیچ العدل: الدارمی الفقیه

 به لقب این و باشد. وی القاب از [لعدل]ا کلمه این و باشد[ تسنن
 نویسنده گفتند:می و است شدهمی اطالق دادگستریهای نویسعریضه
 2عدل.

                                                   

 .977ص-7ج-الرجال قاموس (1)

بع ضِأتب انِفقه اءِآخ رِنویسند: یکی از مبلغنان اینن فرقنه منی . 062ص-6ج-معجم رجال الحدیث (2)
أق  ول:ِعجی  بِه  ذاِالك  الم!ِِتطل  قِعل  ىِقض  اةِالعام  ةِف  الِت  دلِعل  ىِالم  دد!ِکان  تالزم  انِیقول  ونِب  أنِ)الع  دل(ِِ

عن دماِأثبتن اِبأن  هِِعل اِب نِس  نانِس نیاً،ِولك نِه  ذاِالموض ونِق دِتجاوزن  اهِک  انیمك نِالمص یرِإل ىِه  ذاِالك المِل وِِ



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 و است شده اطالق عادل ریغ روات بر هم و عادل روات بر هم عدل لقب پس

 است. یظن و بوده ادعا محل از فراتر یو عدالت اثبات در العدل بیتلق از استفاده

نه لقب داده آنچه می باید اثبات شود، وصف شدن علی بن سنان به عدالت است و 

 شدن که ثابت نیست.

ِعلی) است شده برده نام «المعّدل» دیگرهای نسخه برخی در «العدل» لقب (9
 ؛دیگر کتب و ابطحی المقال تهذیب و جوهری األثر مقتضب همانند (؛المعّدلِسنانِبن

 و «الع دل» همانند قرائاتی بین ،«العدل» تلقیب اصِل  که است آن بیانگر نیز این پس

 حکم وی تعدیل بر آن پایه بر تواننمی پس است؛ حیران «المعدل» و برابر یعنی «ِعدلال»

 نمود.

 گوییم:می دوم دلیل ابطال در

 
ً
 «اجالء روایت اکثارِ » است، مطرح رضایت مورد یمشیخه بعنوان که چیز آن اول

  نه و است؛
ً
بدین  است؛ «روایت کثرت» در دومی و اولی فرق پس «.اجالء روایت» صرفا

 را وی که بطوری ،نمایند نقل فراوانی روایات راوی، یک از شیعه بزرگان معنی که اگر

                                                                                                                             

منظور وی عالمه خویی است که اساستاً پتیش از } پیروان فقهای آخرالزمان برخی از .شیعاِولی ِمنِأبن اءِالعام ة

کنند دشمنی ندارند ادعای احمدبصری از دنیا رفته است؛ پس آنان صرفاً با فقهایی که در دوران احمدبصری زندگی می

 شدهاطالق میهای سنی مذهب ( بر قاضیالع دل) گویند کهمی {اندبلکه با اصل مرجعیت شیعه به جنگ برخاسته

گویم: این کالمی عجیب استت! ممکتن بتود کته ایتن ستخن را بپتذیریم پس دال بر ستایش نیست. می است

بود. ولی این موضوع هنگامیکه اثبتات نمتودیم کته علتی بتن ستنان هنگامیکه علی بن سنان سنی مذهب می

 للوصنیه شیعه است، و از سنی مذهبان نیست، از آن گذر کردیم.
ً
حنال آنکنه دو دلیلنی کنه  .76ص-انتصنارا

اند را پیشتر آورده و نقض نمنودیم. یکنی از آنهنا گفتنه شنیخ نمنازی بعنوان اثبات کننده تشیع او آورده

شاهرودی بود که مورد نقد قرار دادیم و دیگری کالم شیخ طوسی که همان را نیز مورد نقد قرار دادینم. 

بلغ این فرقه نینز پذیرفتنه اسنت میپس هیچ تشیعی برای علی بن سنان ثابت نیست و دیده  شود که م 

دللتی بر تعندیل او نندارد و بلکنه نشنان از  "الع دلکه در صورتی که تشیع یک راوی ثابت نباشد، کلمه "

 غیرشیعی بودنش دارد.



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 حاصل علم بنابراین بدانیم؛در مذهب تشیع  حدیث اخذ هایپایگاه از یکی بعنوان

 که سبب بدین اما نیست(، دسترس در او از توثیقی )اگرچه مشیخه آن که شودمی

نموده  نزد او شاگردیشیعه  محدثانو  بوده بیت هلا روایات در شیعه بزرگان مرجِع 

 روایت به وقتی حال دانیم.می موثق نیز را وی پس ،انددین را از او گرفته هایآموزهو 

 )خبر او از خبر یک تنها و تنها بینیممی ،نگریممی سنان بن علی از بزوفری شیخ

 بزرگان جمهورِ  شود.ینم وثاقت سبب هرگز این و است نموده نقل وصیت( به موسوم

سست و  شانادله که ایشان از شمار اندکی )جز دارند. نظر اجماع امر این بر نیز شیعه

 است.( نادرست

 
ً
 راوی وثاقت سبب اجالء( روایت کثرت نه )و «اجالء روایت» کنیم ادعا اگر ثانیا

 را شیعه کتب همه در موجود روایات تمامی بایستی صورت این در گردد،می مشیخه

 شیعه حدیثی کتب محدثان همه چراکه !دانست. الصدور قطعی و صحیح یکجا

 علمای از (دیگران و فیض و حر و مجلسی و مفید و صدوق و طوسی و کلینی )همانند

 ضعیف و ثقه و مجهول از )اعم راوی هر از بنابراین هستند. شیعه بزرگوار و مورد اعتماد

 بزرگوار راوی ثقه و نیز او پس «اجالء روایت» حکم به کنند، خبر نقل و...( مهمل و

 آنان کنند، نقل دیگری کس هر از های مورد اعتمادراوی همین طرفی از .!خواهد بود

 همان بیمار تسلسِل  این و خواهند بود بزرگوار و موثق «اجالء روایت» حکم به بنا نیز

 است. ضعیف استدلل این مبطل که است قبیح تورم

 
ً
 ثقه رّوات از و تنها تنها که است نداشته پایبندی و تعهدی هیچ ریبزوف شیخ ثالثا

 راوی از خبر اخذ ویژگیشان که اجماع اصحاب میان در وی نام رو این از کند؛ خبر نقل

  وی بلکه است؛ نشده ذکر بود، ثقه
ً
 نظر در که است نموده خبر نقل افرادی از بعضا

 از که همانطور است؛ اعتماد قابلغیر  و ضعیف فردی شیعه، رجالی علمای از برخی

 گوید: حقش در نجاشی که است خبرنموده نقل مالک بن محمد بن جعفر



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِثیالحدِضعیِكانِ:نیالحسِبنِأحمدِقالِث،یالحدِیفِفایضعِكان
ِالمذهبِفاسدِضایأِكانِ:قالِمنِسمعتِوِل،یالمجاهِعنِیرِویِوِوضعا،
ِ.ةیالرواِو

 جعل حدیث بسیار وی گوید: الحسین بن احمد بود؛ ضعیف حدیث در وی
 وی گفت: که شنیدم کسی از کرد؛می خبر نقل نامعلوم افرادی از و نمودمی

 1است. بوده هم روایت بد و المذهب فاسد همچنین

 الحسین بن علی .6

همل نیز وی  تضعیفی و توثیق ببینیم تا کیستوی  دانیمنمیبطور کلی  و است م 

 وی مشابه طبقات در و اسم این به راوی هاده که چرا ؛وجود دارد یا نه اشرابطه در

 .است شانمیان در و... کذاب و ضعیف ویا اعتماد مورد افراد از یلیِس  که دارد وجود

o قیتوث لیدل 

 که است صدوق شیخ پدر همان الحسین بن علی» دارند: ادعا بصری احمد پیروان

 کنند:می ستنادا نوری محدث سخن این به و 2«است شیعه اعتماد مورد افراد از

ِالصدوقِوالدِعنِریالتعبِالرجالِوِثیاألحادِكتبِیفِالموجودِإن
ِ.هیبابِوِبنِیعلِأوِن،یالحسِبنِیعلِبقولهم:
 بن علی شود:می تعبیر صدوق شیخ پدر از ورجال احادیث کتب در هآنچ
 1است. القمی بابویه بن علی یا حسین

  

                                                   

 .862ص-6ج-تفرشی -نقد الرجال (1)

 للوصانتصار  .)ره(ِهوِعلیِبنِالحسینِبنِموسىِبنِبابویهِالقمیِوالدِالشی.ِالصدوق (2)
ً
 .77ص-ةیا

 .866ص-6ج-خاتمة المستدرك (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

  مناقشه 

 
ا
 را اشکالی مستدرک خاتمه در نوری شیخ است؛ گرید قرار از ماجرا اصل .اوال

 است موسی بن علی الرضاء، فقه کتاب نویسنده» است: گفته شخصی که کندمی مطرح

 شیخ پدر اسم» گویدمی سخن این رد در سپس «است! صدوق شیخ پدر همان وی که

 بن علی شودمی نوشته وی برای احادیث کتب در که آنچه بلکه نیست؛ موسی بن علی صدوق
 است: قرار نیا بر ینور خیش گفته «.موسی بن علی نه است بابویه بن علی یا ینحس

ِالصدوقِوالدِعنِریالتعبِالرجالِوِثیاألحادِكتبِیفِالموجودِإنِّ
ِعنهِهیفِعّبرِموضعاِأجدِلمِوِه،یبابِوِبنِیعلِأوِن،یالحسِبنِیعلِبقولهم:
ِ.الكتابِخطبةِیفِالموجودِهیعلِقاسِییكِموسى،ِبنِیبعل

 شود:می تعبیر صدوق شیخ پدر از رجال و ثیاحاد کتب در آنچه اهمان
 را او که امافتهین ییجا چیه و است القمی بابویه بن علی یا حسین بن علی
 1م.یکن سهیمقا کتاب نیا عنوان با را او نکهیا تا ببرند نام یموس بن یعل

 کتب در و است بابویهِبنِموسیِبنِحسینِبنِعلی ،صدوق شیخ پدر نام پس

 موسی. بن علی نه شودمی نوشته حسینِبنِعلی لفظ با احادیث

 که اندساخته مطلق قاعده یک یطبرس نوری شیخ سخن این از فرقه این ولی 

 بی گمان پس ،است آن رّوات جمله از حسین بن علی که بیاید روایتی جایی، هر در

 از هاآن نادرست و خنک برداشت که است )پدر شیخ صدوق( صدوق اول او، از منظور

 ست.هویدا نوری شیخ سخن

 
ا
 :است وردهآ گرد راه دو به را صدوق اول روایات طوسی همه شیخ .ثانیا

                                                   

 همان. (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِدیعبِبنِنیالحسِوِاهللِرحمهِدیالمفِ.یالشِاتهیرواِوِكتبهِعیبجمِأخبرنا
ِه.یأبِعنِه،یبابِوِابنِجعفرِیأبِعنِاهلل،

-1 شدیم: دار خبر هرا دو به صدوق شیخ پدر روایات و کتب تمامی از ما
 از اهلل عبید بن حسین-2. اول صدوق از صدوق شیخ از اهلل رحمه مفید شیخ
 1صدوق اول از صدوق شیخ

 بحث مورد روایِت  در حسین بن علی تا طوسی شیخ سند که است حالی در این

 نیست: تطابق در باهم راوی یک در حتی

ِعلیِبنِینالحسِاهللِعبدِأبیِعنِجماعة،ِأخبرناِابوجعفرالطوسی
ِ...الحسینِبنِعلیِعنِالعدل،ِالموصلیِسنانِبنِعلیِعنِالبزوفری،

 علی شیخ با خبر این در حسین بن علی بین ارتباطی هیچ که بدیهیست پس

 احمد سوی از فاحش خطاهای نیا و وجود ندارد صدوق اول بابویه بن حسین بن

  است.ت آن روای سندی صحت ادعای نادرستی نشانگر یارانش و اسماعیل

 یو که مینیبیم صدوق خیش نیالد کمال کتاب اتیروا دیاسان در پژوهش با ج.

 است: کرده تیروا نقل یموصل سنان بن یعل از نسل دو فاصله با

ِیالبِمهرانِبنِمحّمدِبنِعبداهللِبنِنیالحسِبنِأحمدِالعّباسِأبوِحّدثنا
ِیالبغدادِاهللعبدِبنِدیِزِ[]بنِنی]أبو[الحسِحّدثناِال:قِوِبمرِیالعروض
٢ِ.یالموصلِسنانِبنِیعلِالحسنِأبوِحّدثناِقال:

 ییروا طبقه چهار ،یموصل سنان بن یعلی خهیمش تا صدوق خیش نیب یعنی

 است: فاصله

                                                   

 قم -مکتبه المحقق الطباطبائی -079ص-الشیخ ابو جعفر محمد الطوسی-الفهرست (1)
 .976ص-ن و تمام النعمةیکمال الد (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 ؛یموصل سنان بن ی.عل8 ؛یبغداد نی.ابوالحس0 ؛یعروض مهران .ابن6

 سنان. بن یعلی خهی.مش9

 کرده تیروا نقل یااسطهو  چیه بدون شیخو پدر از صدوق خیش آنکه حال

 است:

ِ.عقوبیِبنِإسحاقِعنِعبداهلل،ِبنِسعدِحّدثناِقال:ِ،«یأبِیحّدثن»

1ِ.یالرَّاِزِمحّمدِبنِیعلِعنِعبداهلل،ِبنِسعدِعنِ،«یأبِیحّدثن»

 دورتر او دوران از ییروا طبقه 9 که یافراد و صدوق شیخ پدر میان که ستیهیبد

 از ترقدیمی رواِت  خهیمش جزو صدوق خیش پدر که ادعا نیا و ستین پیوندی هستند

 است. ناروا و بعید بوده شیخو

 یک که یخبرپر واضح است که  و است مجهول زین خبر نیا دوم یراو بنابراین

 و بوده اعتماد رقابلیغ و یظن ،گرفته و نقل نماید گرید مجهولراوی  از مجهولراوی 

 .باشدمی تقویتش و تصحیح در آشکارا حجتی نیازمند

 یالخلیل محمد بن احمد .4

 شیعه دانشمدان رجالی که است اعتمادی قابل غیر و متروک و ضعیف راوی وی

  اند.هکرد تضعیف را او پشت به پشت

 سد:ینویم یمامقان عالمه

ِبةیغِوِ،33:یللقمِِّمنقبةِمائةِیفِمثلهِوِ...یلیالخلِمحّمدِبنِأحمد
٢12/32ِِاربحاراألنِوِیفِعنهِوِ،1٠١ثیحد153ِ:یالطوسِ.یالش

                                                   

 .986-همان (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِالمعنونِالبحثِلةیحصِبضعفه.ِسرّهِقّدسِالمؤّلفِجزمِقدِوِ...11ِثیحد
ِف.یضع

 یطوس خیش بهیالم و یقمّ المنقبه در اتشیروا ...یلیالخل محمد بن احمد
 کتتتاب مؤلتتف استتت... 12ح 216ص 16ج بحتتاراألنوار و 101ح 152ص

 کته ستتا نیتا من پ وهش جهینت و دارد. یو ضعف بر نیقی األثر مقتضب
 1است. فیضع یو

اب را وی الغضائری ابن
ّ

های سنی راوی از را او طاووس بن سید و 2داندمی کذ

 و مجلسی و خوئیعالمه  و حلیعالمه  همانند شیعی علمای و 3داندمی مذهب

 اند.نموده تضعیف را او همگی زنی (الله مه)رحم یمامقان

  

                                                   

 یعلنخ یاز مشنا یکی یی. لزم بتذکر که طبق کتب روا016ص-7ج-الرجال علم یف المقال حیتنق (1)

 یت از علنینبه طوسی تنها دو روایباشد. در کتاب الغیم یلی، احمد بن محمد الخلیبن سنان الموصل

ت ینن روایهمن یکیاخذ شده است؛  یلیوجود دارد که هر دو از احمد بن محمد الخل یبن سنان موصل

 م:یسندش هست یکه در صدد بررس

نِالبزوف ری،ِع نِعل یِب نِس نانِالموص لیِالع دل،ِع نِأخبرناِجماعة،ِعنِأبیِعبدِاهللِالحسینِبنِعلیِب نِس فیا
153ِم-الغیبهِعلیِبنِالحسین،ِعنِأحمدِبنِمحمدِبنِالخلیل...ال.؛

ع  نِأب  یِعل  یِأحم  دِب  نِعل  یِال  رازیِالی  ادیِق  ال:ِأخبرن  یِالحس  ینِب  نِعل  ی،ِع  نِعل  یِب  نِس  نانِِو دیگننری:
 .697ص -بهیالغ الموصلیِالعدل،ِعنِأحمدِبنِمحمدِالخلیلی...ِال.؛

 .90ص-رجال ابن الغضائری (2)

 .877ص-الیقین (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 دفع و وهم 

 دارای شده است عیفتض که خلیل بن محمد بن احمد آن» شود: گفته شاید

 پس ندارد، وجود پسوند آن الغیبه، خبر راوی در ولی است -طبری- یا -آملی- پسوند

 « است! فرق نفر دو این بین

  گوییم:می پاسخ در پس
ً
 و تریناصلی آملی، خلیل بن محمد بن احمد اول

 زیاد حدیثی کتب در القابش سایر سبب بدین و است «الخلیلی» لقبش ترینمعروف

 گوید: طاووس بن سید که همانطور شود؛نمی ذکر

ِرواتهمِمنِیلیبالخلِالمعروفِیالطبِرِمحمدِأحمدبنِهذاِعنِنذكرهِمایف
ِ.رجالهمِو

 رجال و روات از «خلیلی به معروف» طبری محمد بن احمد از آنچه پس
 1کنیم.می ذکر است، عامه

 گوید: بدو منتسب کتب در الغضائری ابن همانطورکه نیز

ِغالمِ ِ:لهِقالُِیِیالذ)ِ،یلیالخ لِع ْبداهلل،ِأبوِ،یالط ب ِرُِمح مَّد،ِبنُِِم دُِأ حِْ
ِ.ثیلِلحدِّضانَِِوِ ِك ّذاَب،ِ(یاآلُملِل،یخ ل

 خلیل غالم او به که) ،الخلیلی ابوعبداهلل، طبری محمد بن احمد
 2بود. ساز حدیث و کذاب (اآلملی گفتند!می

 
ً
 سان بدین حدیثی کتب در الخلیلی داحم از موصلی سنان بن علی اخبارِ  ثانیا

 است: شده بیان

                                                   

 .887ص-همان (1)

 .90ص-رجال ابن الغضائری (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِأحمد»ِیأخبرنِ:قالِالمعدل،ِیالموصلِسنانِبنِیعلِالحسنِأبوِحدثنا
1ِیالهمدانِصالحِبنِمحمدِحدثناِ:قالِ،«یاآلملِیلیالخلِمحمدِبن

 الخلیلی احمد از الغیبه کتاب در نیز طوسی شیخ که است خبری همان این و

 است: نموده ذکر را «الخلیلی» یعنی وی مشهور لقب قطف ولی نموده نقل اآلملی

ِعنِیلیالخلِمحمدِبنِأحمدِعنِالعدل،ِیالموصلِسنانِبنِیعلِعن
٢ِ.یالهمدانِصالحِبنِمحمد
 خبر آورنده تنها و راوی این تضعیف و تکذیب در دارد نظر اجماع شیعه بنابراین

 آمد. بیانش که است راوی همین وصیت به موسوم

 
ً
نی متعصب علمای که است «خلیل غالم» همان وی احتمال  ثنای و مدح در س 

 در ذهبی که همانطور دارند؛ فراوانی مطالب شیعه مخالفین مبانی به باورش و وی

 گوید: حقش

ِأبوعبداهلل،ِبغداد،ِ.یشِالواعظ،ِالزاهد،ِالعالم،ِ.،یالشِ**ِلیخلِغالم
ِغالمِ،یصِرالبِیالباهلِمرداس،ِبنِخالدِبنِغالبِبنِمحمدِبنِأحمد
ِاتبانِوِبالمعروف،ِأمرِوِبة،یمهِوصولةِبة،یعجِجاللةِلهِكانِوِ...لیخل
ِ.ثیالحدِوضعِرىیِوِالفاحش،ِالكذبِیرِویِأنهِإلِمعتقد،ِصحةِوِر،یكث

 بن احمد ابوعبداهلل بمداد؛ استاد واعظ؛ زاهد؛ عالم؛ شیخ؛ ** خلیل غالم
 او برای خلیل... مغال البصری الباهلی مرداس بن خالد بن غالب بن محمد
 صحت» و فراوان یارانی و بمعروف امر و مهیب صولتی و عجیب جاللی

                                                   

 .62ص-احمد بن عیاش جوهری -مقتضب األثر (1)

 .697ص-الغیبه (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 و نمودمی روایت فاحشی هایدروغ که بود این ایرادش تنها و بود «اعتقاد
 1داشت.! حدیث وضع به اعتقاد

 الغیبه کتاب در طوسی شیخ که است روایاتی شده، وضع اخبار از مراد احتمال و

 اعلم. والله است؛ نموده نقل بیت اهل امامت ابب من وی از

o قیتوث لیدل 

 حیتصنح را اسنت یلنیالخل احمند آن رّوات جمله از که تیروا یک یکجور خیش

 2!.است موثق او پس نموده

 قیتوث لیدل در مناقشه 

 است. باطل این ادعا کل و جزء

 
ً
 که یتیروا بر او اعتبار و ندارد یلیالخل احمد بر یاهیقیتوث چیه یکجور خیش اول

 علل و اسباب چراکه گرددینم یو وثاقت سبب است، یلیالخل احمد آن رّوات جمله از

 که باشد شده ذکر سند دو به یتیروا است ممکن است؛ گوناگون تیروا یک حیتصح

 بر )اگر باشد( کجوری شیخ حیتصح پس باشد؛ یقو دوم سند و فیضع اول سند

 دللت محل و است یراو قیتوث از فراتر است، الخلیلی احمد رّواتش از یکی که یتیروا

 است. باطل بدان استدلل و ادعاست محل از فراتر

 یثان
ً
 یادعا اگر یحت و گرددینم یراو وثاقت سبب نیمتأخر قاتیتوث میگفت ا

 یلیالخل محمد بن احمد وثاقت افاده سبب باز م،ینه وقع را یکجور خیش توسط قیتوث

 ست.ین

                                                   

 .080ص-68ج-سیر اعالم النبالء (1)

ِكام ل،ِحس  ن؛ِأیِیح تجِبحدیث  ه،ِب لِثق ة؛ِحس  بِم  (2) اِأف  ادهِإذنِفِ]أحم دِب نِمحم  دِب نِالخلی  ل[ِش یعی،
 ،ِوِمعتم  دِعلی  هِحس  بِمب  انیِالعالم  ةِالحل  یِوبع  ضِاألع  المِالمتق  دمین،ِلع  دمِورودِذمِفی  هِأب  ًدا.الكنج وری

 .62ص-ةیانتصارا للوص



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 
ً
 رجال اهل نزد فیضع روات از یکی یلیالخل محمد بن احمد که شد دهید ثالثا

 کذبش نه و وثاقت نه که است یرّوات جمله از او پس ،یدار ابا رفتنشیپذ از اگر و است

  است. اعتماد قابل ریغ مجهول یراو و ستین محرز

 مصری احمد بن جعفر .7

همل زین یو  عالمه که همانطور ندارد. شیعه کتب در ایتوثیقیه هیچ و است م 

 سد:ینویم یمامقان

ِفهوِونیالرجالِعلماؤناِذكرهیِلمِمّمنِهوِ...یالمصِرِأحمدِبنِجعفر
ِ.مهمل

 پس اند؛نکرده ذکرش عهیش یرجال یعلما ...یالمصر احمد بن جعفر
 1است. مهمل

o قیتوث لیدل 

 از تن )دو عسقالنی حجر إبن و ذهبی چون که گویندمی احمد اتباع

 شیعه او پس ،اندداده لقب رافضی را راوی این (سنی مذهب الیرج دانشمندان

 2است.!

 قیتوث لیدل در مناقشه 

 
ً
یا متهم قانونی مبنی بر اینکه اگر کسی توسط علمای سنی مذهب تضعیف  اول

 ناقص اختراع یک قاعده این .شود، پس همانا شیعه است، وجود نداردگری به شیعه

 .وارد است کلی ادعای این بر فراوانی هجزئیهای لبهسا چراکه است. نادرست و الخلقه

                                                   

 .88ص-67ج-الرجال علم یف المقال حیتنق (1)

-)الوصنیه و الوصننی احمنند الحسننن .جعف رِب نِاحم دِالمص ري:ِش  یعا،ِوق دِض عفهِأبن اءِالعام ةِلتش  یعه (2)

 .(087ص



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 نسبت دوستی اظهار به دلیل ،چهارگانه مذاهب و سنی مسلکان از فراوانی افراد یعنی

 مثال بعنوان اند.شده گریرافضی و تشیع به متهم شان،فضائل نشر یا بیت اهل به

 نویسد:می شافعی نیشابوری حاکم ترجمه در ذهبی

مِِِ.ِ یشِ ِس أ لِ ِأ نَّهُِِط اِهٍر،ِْبنِِِدُِِمح مَِِّع نِْ ِیاأل ْنص ارُِِِمح مَّدِْبنِ ِع ْبد اللَّهِِِاِلْسال 
ِخبیث.ِرافضیِالحدیثِفیِالمامِفقال:ِالحاکمِعن

 حاکم مورد در األنصاری ابواسماعیل اإلسالم ازشیخ طاهر بن محمد
 یثخب رافضی یک ولی بوده حدیث در امام وی گفت: پس ؛پرسید نیشابوری

 1است.!

 که اخباری در پی آن و است امامی دوازده شیعیان از نیشابوری، حاکم آیا حال

 ؟!درست است آورده، خلفای جور منقبت در

 نویسد:می شافعیه( مذهب )امام شافعی ترجمه در معتزلی ندیم ابن همچنین

ِع.یالتشِیفِدایشدِیالشافعِكان
 2است. بوده سرسخت شیعیان از شافعی

همانند شافعی و احمد  و بزرگان سنی مذهب روات از برخی شدنرانده  پس

 توسط تشیع به نسائی و حاکم نیشابوری و ابن مغازلی و خطیب خوارزمی و دیگران

 گردد.نمی افراد آن تشیع اثبات سبب معاندین

 
ً
 توسط واحد آن در راوی یک که بینیممی رجال اهل سخنان در پژوهش با ثانیا

 است.! شده متَهم تسنن به شیعه علمای توسط و تشیع به سنی علمای

                                                   

 .828ص-ابو عبد الله الذهبی-نیالمعجم المختص بالمحدث (1)

 .017ص-الفهرست (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 حال است؛ «یالرواجنِعقوبِیبنِعّباد» ،یبخار حیصح رّوات از یکی مثال بعنوان 

 اند:نوشته حقش در تسنن اهل دانشمندان رجالی آنکه

ِجلد.ِرافضیِالحدیثِفیِصدوقِ)خ(:ِالرواجنیِیعقوبِبنِعباد
 ثیحد در او است(: کرده نقل او از ی)بخار یرواجن عقوبی بن عباد
 1است! زمخت یرافضیک  اما صادق

 د:یگویم خیش است؛ انیعیشر یغ از شیعه علمای رجال از نظر همو لکن

ِ.یالمهدِأخبارِكتابِلهِالمذهب،ِیعامِِّ،یالرواجنِعقوبیِبنِعّباد
 را یالمهد اخبار کتاب و بوده المذهب یعام یالرواجن عقوبی بن عباد
 2است. نوشته

 د:یگو حقش در مهنیز عال

3ِ.المذهبِی...عامِِّیالرواجنِعقوبیِبنِعّباد

 و ناروا مصری جعفر وثاقت اثبات در یارانش و اسماعیل احمد استدلل بنابراین

 است. نادرست

  

                                                   

 .626موثق،ص هو و هیف تکلم من اسماء ذکر (1)

 .610ص-شیخ طوسی-الفهرست (2)

 .882ص-األقوال خالصة (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 انیب بن یعل بن حسن .5

 یکس تنها است. نگشته او حال شامل یقیتوث چیه و است مهمل زین یراو نیا

ن یعد ابن است، نموده ذکر شیخو رّوات زمره در را او و نموده نگاه اتشیروا به که  یس 

 :است نموده ذکر ثیحد در فیضع افراد جزو را بیان ابن حسن که است مذهب

ِبْنِِِاْلح س نُِِیع مِ ِیح دَّث نِِِوِ ِق الِ ِج ْعف رَِِح دَّثناِوِ ِالحكمِبنِهشامِح دَّث نا
1ِ.انٍِیب ِِبْنِِِیع لِِ

 بن یعل بن حسن شیعمو از یالمصر جعفر زین سند نیهم در که شودیم دهید

 است. نموده تیروا نقل انیب

o قیتوث لیدل 

 طبقه نیا در چون و ؛یعل بن حسن نه و است «یعلِبنِنیحس» واقع در یراو نیا

 نام در همسانی باتوجه به که دارد وجود یالمصِرِیعلِبنِنیحس نام به یراو یک ،روات از

 2هستند. یکی دو هر پس ،راوی دو این در «یمصر» لقب و )علی( پدر

 قیتوث لیدل در مناقشه 

 در و باشدیم یظن زین گرددیم مطرح که یقرائن و است یظنّ  برداشت نیا

 نیالحس ابوعبدالله همانا بن بیان یعل بن حسن نکهیا از شد مطمئن توانینم جهینت

 که ردیمآو عدی ابن از نقل به که بویژه ؛باشد عهیش بزرگ اصحاب از یکی یالمصر

 در هم وی یعنی است؛ نموده روایت نقل «بیان بن علی بن حسن» از المصری جعفر

 از عالمی هیچ و است «بیانِبنِعلیِبنِحسن» نامش عامه کتب در هم و شیعه کتب

                                                   

 .929ص-0ج یابن عد -الضعفاء یالکامل ف (1)

ف،ِب  دلیلِاتح  ادِاألبِوِاللق بِأوِالنس  بةِوِه  یِه وِالحس  ینِوِل  ی ِالحس نِوِأكی  دِأنِ)الحس  ن(ِتص حی (2)
 .69ص-ةیانتصارا للوص )المصری(.
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 آورقطعیت دلیل بدون و جدید ادعا، این و نشده وی نام تصحیف مدعی تاکنون گذشته

 است.

 میکن قیتوث را او و پذیرفته را یبصر احمد پیروان هایزنیگمانه چه ر رویه به

 نانیاطم رهیدا از خارج را زنیگمانه نیا چه و شود(نمی توثیق و نیست پذیرفته )که

 امر اصل در تاثیری باز م،یبدان مهمل رّوات ریسا همانند را یعل بن حسن و دانسته

 کند.ینم تیروا نیا سند بودن فیضع یعنی

  انیب بن یعل  .6

 در ؛ستین اشرابطه در یقیتوث چیه که است ابهیس بن دیز بن انیب بن یعل او

 است. مهمل و دهینگرد ذکر یرجال کتب

o قیتوث لیدل 

الف. پسر او یعنی حسن بن علی بن بیان شیعه است؛ پس علی بن بیان هم 

 1شیعه است.!

 را وصیت حدیث چراکه ؛است و در نتیجه موثق صادق امام اصحاب از اوب. 

 2است. نموده نقل صادق امام زا

 قیتوث لیدل در مناقشه 

تشیع فرزند باطل است. چراکه هیچ مناط قطعی که از آن اثبات شود  الفدلیل 

ی پوک و بی های فراوانی اینچنین قاعده؛ وجود ندارد. بلکه سالبهدال بر تشیع پدر است

 از شیعیان عیدِامویخالدِبنِسکند. بعنوان مثال صحابی بزرگوار هویتی را نقض می

است که پدرش کافری بود که از ترس شمشیر مسلمان شد و راه  اهل بیت نامی

                                                   

 .(087ص-)الوصیه و الوصی احمد الحسن .یستفادِتشیعهِمنِابنه (1)

وث  اقتهمِجمیًع اِإلِم  نِِأص حابه،ِوال  ذینِرج حِبع  ضِالعلم اءِالكب ارِوِإن هِم نِال  رواةِع نِالم  امِالص ادق (2)
 .(827ص-)همان .بدلیلِالوثاقةِإلِماِخرنِأصحابِالصادقثبتِضعفه،ِأيِإنِاألصلِفاِ
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بایست بنابر تشیع گری پیش گرفت. حال آنکه بنابر قانون خنک این فرقه میناصبی

 سعید بن عاص بن امیه را هم شیعه دوازده امامی بدانیم.!پدرش خالد بن سعید، 

  چراکه ؛است باطل نیز ب دلیل این جزء و کل
ً
 اثبات یبرا یلیدل چیه اول

 موسوم )روایت بهیالغ کتاب تیروا نیهم از ریبغ صادق امام با انیب بن یعل صحبت

 اثبات ،با امام صادق انیب ابن صحبت اثبات شرط پس .( وجود نداردوصیت به

 یعااد پس است. انیب ابن علی وثاقت به مشروط زین همان که است تیروا نیا صحت

 که: قیطر نیبد دور باطل. و است دور به مبتال صادق امام با یو صحبت

 او چراکه است؛ موثق جهینت در و صادق امام اصحاب از انیب ابن علی الف.

 است. کرده نقل را تیوص تیروا صادق امام از

 است، السند حیصح ت(یوص تی)روا صادق امام از انیب ابن منقول تیروا ب.

 است.! موثق و بوده صادق امام اصحاب از انیب ابن که چرا

است؛ چونکه ابن بیان از اصحاب  ابن بیان از اصحاب امام صادق نتیجه:

 است.! امام صادق

 باطل. استدلل این و است آشکار دور نیا

.
ً
یا امامان  دانند که نقل روایت یک راوی از نبی خدااهل علم می ثانیا

شود. چراکه در عرف و در رجال کسی گری آنان نمیبیمنجر به اثبات صحا معصوم

های طولنی در است که مدت یا امامان معصوم از اصحاب حدیثی نبی خدا

بخاطر و یا  آنرا نگاشتهها حدیث را شنیده و آموزی کند و دهمحضر آن بزرگواران دانش

است و هر  منتسب تنها یک خبر از علی بن بیان به امام صادق. حال آنکه بسپرد

که اصل آن انتساب - داند که بواسطه انتساب یک خبر به ابن بیاناهل علمی می

گری برای ، هیچ صحابیو زان پس به امام صادق -بواسطه ضعف روات ثابت نیست

نیست. بلکه تنها و  شود. پس او اساسا جزو اصحاب امام صادقابن بیان اثبات نمی

تواند خبری از ت. همانند هر انسان دیگری که میتنها یک خبر از او نقل نموده اس
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فردی شنیده و نقل کند و یا خبری از خود ساخته و منتشر نماید. و زیرکی طراح شبهه 

کند بین مقام راوی و مقام صحابی همسانی شود که تالش میاز همینجا هویدا می

و اصحاب  ادقبیان از روات امام صعلی بن »نویسد: مین دلیل میه ایجاد کند و به

 اصحاب امام صادق یمدعی وثاقت همهحال آنکه حتی بین کسانی که  1«اوست!

 !نقل کند، وجود ندارد. هرکه خبری از امام صادق وثاقتهستند، هیچ نصی دال بر 

 
ً
 یادعا است؛ ظنی و باطل «صادق امام اصحاب همه تعدیل» ادعای ثالثا

 بر دارد شباهت اندبوده صادق ماما و شاگردان اصحاب جزو که یافراد لیتعد

 اندنموده بیان عهیش بزرگان بله! است. باطل که غمبریپ اصحاب همه لیتعد یادعا

 به او ثقه شاگردان که است بوده یگرتیروا و تحدث جلسات یدارا صادق امام که

ها رقهف از شاگردان همین که اندکرده دیتأک بزرگان همان ولی 2د.یرسیم َتن هزار چهار

 که یبزرگان دیدگاه ،رو نیا از 3اند.بوده عهیش ریغ و عهیش از اعم مختلف مذاهب و

 خارج تصور دو از اند،شده صادق امام نفره هزار چهار شاگرداِن  وثاقت یمدع

 ست:ین

 صادق امام شاگردان بودن موثق و مورد اطمینان وثاقت، از مراد .اول تصور

 باشد.یم خود ارانی و پیروان نزد

 و رهبران از که آمدندیدرم صادق امام مصاحبت و یشاگرد به یافراد یعنی

 و مسیحی متکلمان و فالسفه و اثر اهل و معتزله همانند یعقل و ینید یهافرقه بزرگان

 مذهب نزد ایشان عمده نکهیا با و اندبوده عهیش ریغ و عهیش فقهاء و مانوی و مسلمان

                                                   

 )همان.( .وأصحابهِإنهِمنِالرواةِعنِالمامِالصادق (1)

ف  انِأص  حابِالح  دیثِق  دِجمع  واِأس  ماءِال  رواةِعن  ه،ِم  نِالثق  اتِعل  ىِاخ  تالفهمِف  یِاآلراءِوِالمق  الت،ِ (2)
 .081ص -دیمف خیش- الرشاد فكانواِأربعةِآلفِرجل.

 همان. اختالفهمِفیِاآلراءِوِالمقالت"."علىِ (3)
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 علمای از پیروانشان نیب و خود مذهب در ولی ،بودند واناز بدعتگزاران و کجر  عهیش

 اند.بوده )ثقه( اعتماد مورد و بزرگ

 امام محضر در فهیابوحن شاگردی همانند است؛ ثابت قوی ادله با تصور نیا پس

 شاگردی ای و حضرت آن نزد هیمالک فرقه امام انس بن مالك شاگردی ای و صادق

 مکاتب بزرگان از یجملگ که آنحضرت نزد مذاهبدیگر  و معتزله هایگروه سران

 عهیش نظر در ولی همان افراد ؛شانیا نزد افراد موثق از و بودند عامه «اثر» یا و «اعتزال»

 آمدند.یم بشمار ضعیفان جزو

 امام اصحاب و شاگردان یکایک بودن ثقه و عادل وثاقت، از مراد دوم. تصور

 است. شیعیان در نظر صادق

 در ضاله هایفرقه سران حضور جمله من است؛ باطل یقطع ادله به رام نیا پس

 فاسد و هیالروا فاسد و فیضع و دروغگو افراد حضور و ؛صادق امام درس محضر

 شان:یا جمله از پس آنحضرت. اصحاب نیب در المذهب

  حّبة یأب بن می*إبراه
ّ
 د:یگو حقش در خویی عالمه .یالمک

ِ.یالشِقالِ...الصادقِالمامِأصحابِیفِیالطوسِ.یالشِعّده
ِ«فیضع»ِ:یالطوس
  1است. فیضع د:یگویم و آورده صادق امام اصحاب جزو را او خیش

 خیش لکن 1است. باقر و صادق امام اصحاب از او عمرو. بن کّرام می*عبدالکر

ِلهِث،یخبِیواقفِیكّرام،كوفِلقبهِ،یالخثعمِعمروِبنِمیعبدالكِر د:یگو حقش در یطوس
 .2عبدالّلهِیأبِعنِوىِرِكتاب،

                                                   

 .692ص-6ج-ثیالضعفاء من رجال الحد (1)
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 و الهلقام، بن عبدالرحمن ،یبصر عمر بن حارث همانند گرید فراوان رّوات و

 یقیدوان منصور ابوجعفر و ثابت بن نعمان حنیفه ابو و وهب بن وهب و عیجم بن عمرو

 و هیالروا فاسد افراد جزو و آمده بشمار صادق امام اصحاب از یجملگ که دیگران و

 هیکل موجبهآن  مبطل و ناقض ،هیجزئ سالبه نیا و اندشده برده امن المذهب فاسد

 باشد.یم مردود ادعا این کل و جزء بنابراین است.

.
ً
 شاگردان از نفر هزار چهار عقده ابن مرحوم که است آن قاعده این خالصه رابعا

 (آمد بیانش )که ثقات جزو شیعه، بزرگان گفتهه ب که است نموده ذکر را صادق امام

 از است؛ عقده ابن کتاب در موجود افراد آن شامل فقط توثیق ادعای رو این از هستند؛

 را عقده ابن رجال در مذکور شاگرد هزار چهار آن خود گفتهه ب نیز طوسی شیخ طرفی

 میان آن در «بیان بن علی» از اسمی هیچ آنکه حال است، نموده ذکر خویش کتاب در

 بیان بن علی شامل گفتیم( هرچه در مماشات )با نیز توثیق همان یعنی این و نیست

 شود.نمی

این خبر توسط افرادی  .غیرقابل اعتماد است تیروا نیا سند که شودیم دهید

 احمد که ستیحال در نیا و نقل شده است غیرقابل اعتماد ناشناس یا ضعیف و

 نادرست اظهارنظر نیهم و است حیصح ت،یروا نیا سند تنها دهیگرد یمدع یهمبوش

 آن مدعی ست.!یکاف نموده، ادعا عصمت و تیشأن و تیعلم از هرچه ابطال در و گزاف

 و یاله یبیغ خزائن نیب دهد،ن صیتشخ حیصح سند از را به این سستی یسند که

 د.!ید نخواهد یفرق زین یسعود یفتن خزائن

 تیروا حیتصح قراین بر نگرشی 

این خبر ضعیف و غیرقابل اتکا همانطور که بطور مشروح بیان نمودیم، سند 

است و سرکردگان این فرقه نیز خود بروشنی از آن آگاهند ولی از این حقیقت گریزانند 

                                                                                                                             

 . 667 ص و 77 ص -یالبرق رجال (1)

 . 881ص-یخ طوسیش -رجال (2)
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اعتماد بودن سند این خبر دو نگرش کلی را مطرح  لو برای شانه خالی کردن از غیرقاب

عدم پذیرش علم رجال و انتشار شبهاتی پیرامون علم رجال تا بدین کنند. یکی می

بهانه اصل پژوهش سندی را زیر سوال ببرند و از زیر بار ضعف سندی این خبر و اغلب 

ها وابسته است، بیرون های این فرقه بداناخبار بی سند و ضعیف و دروغینی که پایه

 به محفوف تیروا نیا که دارند ادعا ،این خبر سندیت تقویت جهت آیند و دیگر اینکه

 وجود ییهانهیقر ولی است؛ السند فیضع روایت چهاگر یعنی است؛ آورقطع قرائن

 بدان توانیم و است حیصح ت،یوص ثیحد به موسوم تیروا کندیم اثبات که دارد

 از: است عبارت ،دارند ادعا سرکردگان این فرقه نیا که هاییقرینه نمود. احتجاج

  :یبزوفر توسط تیروا نقلقرینه اول 

 به مردی است ممکن مگرشمارا بخدا » د:سنوییم گروهک نیا سرکردگان از یکی

 1«کند؟ نقل دروغین ای و فیضع یتیروا یبزوفر نیحس و وثاقت بزرگی

 نقد و بررسی 

ق یبزوفر شیخ عهیش نزد در داست؛یهو ناگفته ،سخن این خنکی و پوچی
َ
 و موث

 تیروا همان صورت نیزه ب ،گرفته که همانطور را خبر او یعنی نیا است؛ اعتماد مورد

 اتیروا تنها و تنها وثاقتش بخاطر یو که دهینگرد یمدع هیچکس ولی است؛ ردهک

 یکایک با رابطه در تواندیم ادعا نیا چنانکه است.! نموده منتقل را السند حیصح

 و یطوس و ینیکل و یقم هیقولو ابن و یقم هیبابو ابن همانند عهیش والمقام محدثان

 باقر محمد و یمجلس یمحمدتق و یاشانک ضیف و یطبرس و صفار و دیمف و صدوق

 و گردد مطرح هستند، یا برتر از او بزوفری شأن هم وثاقت و رتبه در که ... و یمجلس

 حیصح را کتابشان در تمامی اخبار و احادیث موجود مقامشان جاللت بخاطر

 پنداشت.!

                                                   

 عنن  ذالعدالةِأنِینقلِروایةِض عیفةِأوِموض وعة.ِفبربكمِهلِیتوقعِمنِهكذاِرجلِغایةِفیِالوثاقةِو (1)
ً
دفاعنا

 .87ص-ةیالوص
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 شبهه 

 حیصح سند امام صادق تا یبزوفر از یطوس خیش ستیمدع شبهه طّراح

 بدان ،الغیبه در موجود فیضع قیطر بر عالوه توانیم را تیوص تیروا و است هداشت

 یبزوفر نیحس از یطوس خیش که سبب نیبد یعنی نمود؛ مستند زین دوم صحیح سند

 سند دو یدارا زین را تیوص تیروا توانیم پس است، داشته سند دو صادق امام تا

 از و است نموده نقل یالبزوفر نیحس از را تیوص تیروا یطوس خیش چراکه دانست؛

 ما و دارم التزام سند یابتدا بر فقط یراو اسم ذکر در من» گفته: گرشید کتاب در یطرف

 اصول به یبزوفر از خیش قیطر چون پس ؛«امنموده ذکر خهیمش قسمت در را روات یبق

 یگرید سند یک یدارا تیوص تیروا هذایعل ،باشدیم یغضائر و عبدون ابن اربعمئه،

 1است.! الصدور معتبر و رسدیم حهیصح اصول به سند آن و است

 پاسخ 

 «سند ضیتعو» عنوان با ثیالحد علم در را نموده مطرح شبهه طّراح که گفتاری

 دو یدارا معصوم امام تا یروا یک از یمحدث اگر که قرار نیبد م.یکنیم یمعرف

 ضیتعو دوم بسند را تیروا سند اول، سند ضعف صورت در توانیم شد،با سلسله سند

 لکن کرد. استفاده تیروا صدور صحت اثبات جهت دوم سند رّوات وثاقت از و نموده

 کند دیتأک خود ،محدث که است نیا آن، مهمترین که است امر چند بر مشروط امر نیا

 که میباش مطمئن ما یعنی .امنموده اخذ سند دو نیا به را یراو فالن اتیروا یتمام نمَ که

 سند سلسله توسط خبر نیهم شده، ذکر اول سند قیطر از خبری از فالن راوی اگر

 به تیروا وجود الف.* گردد:یم محقق راه بدو شرط نیا پس است. شده روایت زین دوم

                                                   

الشی.ِالطوسیِفیِكتبهِبأنهِیبتدأِف یِس ندِالروای ةِب الراویِال ذیِنق لِالح دیثِم نِأص لهِأوِم نِِِوِقدِصرد (1)
كتابهِثمِیذكرِطریقهِإلیهِفیِالمشیخةِوِقدِابتدأِالشی.ِالطوسیِفیِسندِروای ةِالوص یةِب البزوفریِوِذك رِطریق هِ

ذلكِتك ونِروای  ةِالوص یةِمنقول  ةِإلی هِف یِبع  ضِكتب هِوِه  و:ِأحم دِب نِعب  دونِوِالغض ائریِوِهم  اِم نِالثق اة،ِوِب  
 .027ص -یلیناظم العق- الحسن أحمد یالوص و ةیالوص منِأحدِاألصولِاألربعمائةِالمعتبرة.
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 فیضع سنده ب را یتیروا کتابش از یقسمت در محدث یعنی محدث؛ کتاب در دوم سند

 همان از دوم )سند حیصح سنده ب را تیروا نیا همو، لکن د؛ینمایم ذکر اول( )سند

 یتمام» که کندیم حیتصر محدث ب.* کند.یم نقل کتابش از یگرید مکان در (یراو

  است. ممکن سند ضیتعو زین نصورتیا در «.امنموده اخذ سند دوه ب را یراو فالن اتیروا

 یطوس خیش که بدین دلیل ادعا دارد یو شبهه؛ طّراح یادعا بر میبرگرد حال

 اصول به نیز سند همان و) دارد یگرید سند یبزوفر یبرا هایش،کتاب از یکی در

 .عوض کرد ،حیصح سند آن با را تیوص تیروا سند توانیم ،(میرسد چهارصدگانه

 نادرست فهم و مطالعه عدم اثر در ای بسا و بوده نادرست ادعا این حال آنکه 

 خیش نکهیا آن و است گرید قرار بر امر وگرنه است شده صادر طوسی شیخ سخن

 ، بخاطر«اإلستبصار» و «األحکام بیتهذ» کتاب دو در » که نیا بر دارد حیتصر یطوس

 مجموعه و است ننموده ذکرجهت رعایت اختصار،  را تیروا سند گهگاهی ات،یروا فراوانی
 نقل کتاب دو نیا در خیش که یاخبار جمله من و «.است آورده کتاب آخر در را روّات

 اختصار، جهت را معصوم امام تا یو سند که است یبزوفر نیحس از یاتیروا کرده،

ر سند به یبزوفر از یتیروا من اگر که شده آور ادی کتاب آخر در و نموده حذف  نقل دهیب 

 بیتهذ» کتاب دو مختص فقط امر نیا لکن است؛ قرار نیبد کامل سند ام،کرده

 و الفهرست و بهیالغ همانند شیخ دیگر کتب شامل و است «اإلستبصار» و «األحکام

 د:یگویم یعامل حر خیش که همانطور .گرددنمی انیالتب و األصول عده و المبسوط

ِیالتِدهیوأسانِیالطوسِالحسنِبنِمحمدِجعفرِیأبِ.،یالشِطرقِذكرِیف
ِن.یالكتابِآخرِیفِأوردهاِثمِ)الستبصار(،ِوِب(ی)التهذِكتابِیفِحذفها



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 کتاب دو در که یدیاسان و یطوس خیش تیروا اخذ یهاراه رذک در یباب
 نموده وارد کتاب دو نیا آخر در و نموده حذف «استبصار» و «بیتهذ»

 1است.

 سد:ینویم و دهیرس یبزوفر نیحس سند به صفحه چند از بعد و

ِبهِیأخبرنِفقدِ:یِرالبزوفِانیسفِبنِنیالحسِعبداهللِیأبِعنِذكرتهِماِو
ِعنه.ِاهلل،ِدیعبِبنِنیالحسِوِ،عبدونِبنِأحمد
 از را نموده تیروا صادق امام از بزوفری انیسف بن نیحس که یاتیروا
 2ام.گرفته او از داهللیعب بن نیحس و عبدون بن احمد

 در یبزوفر از سند نیبد یطوس خیش استناد تنها که شودیم دهید جهینت در

 کتب نه و است الحکام بیتهذ و استبصار کتاب دو در فقط هم آن اتیروا از یبرخ

 یبزوفر از یتیروا ،3یطوس نیبیتهذ در فقط اگر یعنی ره؛یغ ای بهیالغ جمله من گرید

 بن نیحس و عبدون بن احمد از تیروا آن که دیبدان است، شده نقل سند حذف با

 قاعده ِف یتحر و قتیحق نیا ِس یتدل با فرقه نیا آنکه حال است؛ شده گرفته داللهیعب

 از یتیروا ییجا هر در» که اندداشته شبهه نیا جادیا در یسع یطوس خیش یداستنا

 تا یبزوفر از حیصح سند کی یدارا خیش که بابت آن از باشد، شده نقل یسند ره به یبزوفر
 در ناقابلی تزویر چنیننیا و «است حیصح یبزوفر از خیش اتیروا پس است، صادق امام

  است. پایهی دانشاهشرافت پژوهش از دوره ب و ناروا دینیهای پژوهش گستره

                                                   

ر مسائل لیتحص إلی عةیالش وسائل لیتفص (1)
ّ

 .601ص-09ج-عةیالش

 .690ص-همان (2)

حکنام هنر دو نوشنته ب األ یتهنذ ما اختلف من األخبنار و یاإلستبصار ف یهان کتابیبیمراد از تهذ (3)

صدوق کتب اربعنه شنیعه را ه یحضره الفقیکلینی و من ل  یباشد که با دو کتاب الکافیمی خ طوسیش

 دهد.تشکیل می
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 است. اعتبار از خالی جماعت نیا نخست نهیقر بنابراین

  :میکر قرآن با تیوص تیروا همخوانیقرینه دوم 

 تیوص بر دیتأک میکر قرآن در متعال خداوند که بابت آن از مدعیست: فرقه نیا

 و بوده میکر قرآن استایدر ر  بابت نیا از تیوص تیروا پس 1دارد، مرگ دوران در

اند که بایستی روایات را به فرموده امامان معصوم که چرا است. حجت نشیمضام

و از آن بابت که روایت  2با قرآن بود آن روایت را بپذیریمقرآن عرضه کنیم و اگر همخوان 

                                                   

 ات مورد استناد: یآ (1)

ی ًراِاْلو ِص یُةِِلْلو الِ د یِنِو اأْل ق ْ ر ِبینِ ﴿ ِخ  ْوُتِِإْنِت  ر    ِأ ح د ُكُمِاْلم  ِع ل یُكْمِِإذ اِح ض ر  قًّ اِع ل  ىِاْلُمتَِّق ینِ ُِكِتب  ْعُروِفِح   ﴾بِ اْلم 
 استت، گذاشتته جا به خود از یمال اگر رسد، در مرگ را شما از یکی چون شده الزم و مقرّر شما بر( 682بقره )

 .زکارانیپره عهده بر است یحقّ نیا. کند تیوص دهیپسند و ستهیشا طور به شانیخو و مادر و پدر یبرا

ِأ ح   د ُكُمِاْلم   ْوُتِِح ین ِاْلو ِص  یِةِاثْ ن  اِنِذ و اِع   ْدٍلِِم ْنُكْمِأ ْوِآخ   ر اِنِِم  ی اِأ یه   اِالَّ ِذین ِ﴿ ْنِآم نُ  واِش  ه اد ُةِب ی  ِنُكْمِِإذ اِح ض  ر 
ِةِ اِِمْنِب  ْعِدِالصَّال  ْوِتِت ْحِبُسون  ُهم  اِنِِباللَّ ِهِِإِنِارْت  ْب ُتْمِفِ غ یرُِكْمِِإْنِأ نْ ُتْمِض ر بْ ُتْمِِفیِاأْل ْرِضِف أ ص اب  ْتُكْمُِمِصیب ُةِاْلم  یْقِس م 

ِن ْك ُتُمِش  ه اد ة ِاللَّ ِهِإِنَّ اِِإًذاِل ِم ن ِاآْلِثِم ینِ  ِك  ان ِذ اِقُ ْرب  ىِو ل  ًناِو ل  ْو ِن ْشت ِریِِبِهِث م   کته کستانى اى( 626مائنده ) ﴾ل 

 موقتع در را عتادل دو ختود انیتم از دیتبا دیرس در مرگ[ هاىنشانه] را شما از کىی که هنگامى دیاآورده مانیا
 مستلمان شتاهد و] دیرس فرا را شما مرگ بتیمص و دیبود سفر در اگر ای دیخوان فرا خود انیم شهادت به تیوص

 آن نمتاز از پتس دیکرد شک[ آنان صداقت در] اگر و[ دیبطلب شهادت به] را خود[ شانیهمک] ریغ از تن دو[ نبود
 چنتد هتر میفروشتنمتى متتىیق چیه به را[ حق] نیا ما که کنندمى ادی سوگند خدا به پس دیدارمى نگاه را دو

 از صتورت نیتا در[ میکن حق کتمان اگر] که میکننمى کتمان را الهى شهادت و باشد[ کار در] شاوندیخو[ پاى]
 .بود میخواه گناهکاران

 عن الوص (2)
ً
 . 67ص -ةیدفاعا

مقبنول و  ی، اصنل«میات بنه قنرآن کنرینعرضنه روا»ل گردد اصنیم ی* لزم به تذکر که طّراح شبهه مدع

فقدِاتفقِالجمی عِعل ىِاخ تالفِم ذاهبهمِبوج وبِاست:  یمسلمانان و همه مذاهب اسالم یتمام ثابت نزد
ِكانتِموافقةِللقرآنِالكریمِحتىِإذاِاحتوىِسندهاِعلىِضعف.  العتمادِعلىِالروایةِإذا

در ملنل و نحنل  پنژوهشاسنت و اهنل  نادرست و پنوک همانند دیگر ادعاهای اون ادعا نیز یحال آنکه ا

اصنل  یرهم جملگنیناز اشناعره و غ یضا بعضنیه و ایث و سلفیاهل الحد همانندهایی میدانند که فرقه

اعتقنادات زنندیقان بنه شنمار  باطنل و از جملنه یدارد، اصنل یعیات به قرآن را که اصالت شنیعرضه روا
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وصیت همخوان و در راستای قرآن است و با قرآن تناقضی ندارد، پس ما آن را 

 .پذیریممی

 نقد و بررسی 

 دیتأک آیات قرآن کریم بدان آنچه این سخن یک مغالطه استدللی است؛ زیرا

 در غمبریپ تیوص که دانندمی همه و ؛«است بهنگام وفات ت،یوص و هیتوص اصل» دارد

  1.است معترف امر نیا بر زین شبهه طراح و است الصدور یقطع و متواتر عهیش نزد

همه  حیتصح است، مطرح «قرآن با تیروا خوانیهم» قاعده بعنوان آنچه ولی

 تیوص به موسوم تیروا در پس است، قرآن اتیآ توسط تیروا یک اتیجزئ و مفاهیم

 یعنی ؛باشد میکر قرآن با همخوان و همراستا خبر این جزئیات و نیمضام یستیبا

 نکهای و ؛امام دوازده از بعد مهدی دوازده وجود جمله )از خبر این مطالب مجموعه

 نام فرقه این ادعای به بنا اینکه و هستند؛ حضرت مهدی نسل از مهدی دوازده این

 حال گردد تأیید قرآنی نصوص توسط باید است( احمد ،مهدیان دوازدهگانه این اولین

 به موسوم تیروا نیمضام که همه کند ادعا تواندینم هیچکس و ستین اینچنین آنکه

 است. دیمج الله کالم اتیآ با کامل توافق در و هوجود داشت قرآن در ت،یوص ثیحد

 قرآنش در خداوند که بابت آن از :گردد یمدع که است یکس مثل ،فرقه نیا َمثل پس

 حول که یاتیروا یتمام بنابراین (؛دیدار پا به نماز) «الصَّالةِ ِأ قیُمواِوِ » است: فرموده

 آمده نماز رکعات شمار و مقدمات و احکام و اوقات و فضایل و خواندن نماز تیفیک

                                                                                                                             

ات به قرآن از اختراعات زنادقته یاصل عرضه روا وض عتهِالزنادق ة:د: یگویم یاند.! همانطور که الخّطابآورده

 .016ص-الفوائد المجموعةاست. 

وِق  دِحص  لِنق  اشِطوی  لِب  ینِالش  یعةِوِأبن  اءِالعام  ةِف  یِه  ذهِالمس  ألة،ِفالس  نةِیقول  ونِبع  دمِوج  ودِوص  یةِ (1)
ه و فرزنتدان عامته حتول عین شتیبت یطتوالن یامناقشه عندِوفاتهِوِالشیعةِیقولونِبوجودِالوصیة.ِللرسول

بودنتد؛ لکتن  ممبتر ختاتمیپ یت بترایوجود داشت. پس اهل تسنن قائل بر عدم وجود وص ممبریت پیوص

 .66-دفاع عن الوصیةت بودند. یان معتقد بوجود وصیعیش



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

یا توسط دروغویان ساخته  باشد اشتهند یسند اگرچه است حیصح یجملگ است،

از سوی انسان فرهیخته عنوان  و است کودکانه ،سخن نیا که ستیهیبد .!شده باشد

 و اتیجزئ و نیمضام بابت از لیو کندیم اثبات را نماز اصل ،الصالةِموایاقِزیرا .نمیشود

 و میت مستحبه؛ و )واجبه نماز انواع و قضاء احکام و اوقات و رکعات ادتعد و تیفیک

 ...( و تسلیم و تکبیر و قعود و قیام )اذکار اذکارش و ...( و فریضه و حاجت و آیات

 هیتوص و تیوص اصل فقط گشته، یمدع شبهه طّراح که یاتیآ همچنین است؛ ساکت

 قرینه این بنابراین است ساکت ت،یوص تیروا اتیجزئ بابت از و است نموده مطرح را

وصیت ه دراینباره در بخش شبهات پیرامون حدیث موسوم ب صحت است. از خالی نیز

 بطور مشروح سخن خواهیم گفت.

  :یطوس خیش بةیالغ کتاب در تیروا وجودقرینه سوم 

 یمحدث توسط ،یطوس خیش غیبت کتاب که بابت آن از ستیمدع شبهه طّراح

 خود یطرف از و شده نوشته طوسی ابوجعفر الطائفه شیخ یعنی داعتما مورد و بزرگ

 کتاب نیا یعامل حر خیش که یبطور بوده، مذهب اهل نزد وافر ارزش یدارا زین کتاب

 تیروا صحت قراین از خود زین نیا پس است؛ دانسته اعتماد مورد مصادر در زمره را

داند. پس وقتی یشیخ طوسی نیز احادیث کتاب غیبت را صحیح م است.! تیوص

طرفی کتاب، ارزشمند باشد و از طرفی محدث خود  محدث انسان والمقامی باشد؛ از

بر درستی روایات کتابش شهادت بدهد، آشکارا درستی حدیث وصیت از آن برداشت 

  1شود.می

  

                                                   

ِكت   ابِالغیب   ةِللش   ی.ِالطوس   یِرئ   ی ِ (1) روی   تِه   ذهِالروای   ةِ)الوص   یة(ِف   یِأح   دِالكت   بِالمعتم   دِعلیه   اِوِه   و
ِكالم  هِوِش  هادتهِبص  حةِروای  اتِكتب  هِوِأن  هِلِالطائف   ةِالع  المِالنحری  رِف  یِالح  دیثِوطرق  هِوِرجال  ه،ِوِق  دِتق  دم

ِكت  ابِالغیب  ةِللش  ی.ِ یعم  لِوِلِیس  تدلِبروای  ةِغی  رِمعتب  رة،ِوِق  دِص  ردِالح  رِالع  املیِف  یِخاتم  ةِالوس  ائلِب  أن
 عن الوص تها.الطوسیِمنِالكتبِالمعتمدِعلیها،ِوِبهذاِتكونِروایةِالوصیةِمفروغِمنِصح

ً
 .68ص-ةیدفاعا



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نقد و بررسی 

 چراکه: .بردراه بجایی نمی ضعیف،ی هااستدلل نینچنیا

 
ً
ب و بزرگی یک حدیث نگار، بمعنی درستی تمامی .ارزشمندی یک کتااول

بایست روایات آورده شده در آن کتاب نیست. وگرنه برمبنای اینچنین قانون نارسی می

ها تمامی روایات کتبی همانند کافی و استبصار و تهدیب و وافی و بصائر و بحار و ده

آن کتب، ارزشمند و  موسوعه حدیثی دیگر را بال استثناء، درست بپنداریم چراکه تمامی

 حالی اند. درهای مذهب شیعهحدیث نگاران آن کتب، همگی از بزرگترین شخصیت

جانب این فرقه برای  که هرگز اینچنین نیست و این سخن تنها یک بازارگرمی بیهوده از

 راست نشان دادن ادعای کجشان است.

 
ً
 اتیروا یکایک صحت یمدع ،غیبت کتاب از جایی چیه در یطوس خیش. ثانیا

 والدت و امامت. 6» که است آن کتاب نیا در او یادعا تنها بلکه ؛نیست «بهیالغ»

 و متواتر سند به امام دوازده در امامت حصر. 6 و یمهد امام حضرت

 به شروع ،سنی مذهبان و واقفیان شبهات رفع جهت سپس و 1.«است ثابت ح،یصح

 ضایا و الزمان صاحب حضرت امامت و ولدت به مربوط اتیروا از بخشی آوردن

 نیا ولی کند.یم نیمخالف و عهیش کتب از هم آن امام دوازده وجود بر حیتصر

 خیشکه  اندشده یمدع و مغالطه نموده یطوس خیش سخن مضمونفهم  در جماعت

 و دارد را تیوص تیروا آن جمله از و کتابشخاصه  اتیروا یتمام تواتر و صحت یادعا

 مکرر اتهامات جمله از زین نیا و 2ست.یکاف تیوص تیروا راستی و درستی بر خود نیا

                                                   

 .606ص-بةیالغ (1)

حی ثِاس تدلِبه اِعل ىِصردِبعضِالعلماءِالمحققینِبصحةِوِاعتبارِروایةِالوصیةِمنهمِالش ی.ِالطوس ی (2)
-یة و الوصنننیالوصننن وِوص  فهاِبالص   حةِض  مًناِم  عِالروای   اتِالت  یِنقله  اِع   نِط  رقِالخاص  ة.ِإمام  ةِاألئم  ة

 .618ص



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 نینچنیا اتیح رگ گویی که است شیعه محدثان و فقهای بزرگ حق در جماعت نیا

 هاست.فهماندن بد وها کردن نقل دهیبر وها اتهام وها فیتحر نیمه به یجماعت

 توسط شده تهساخ اخباربه  ،خیش غیبت کتاب از یمهم بخش که بتذکر لزم

 الزمان صاحب حضرت ولدت و امامت ابطال مقام در و تیب اهل دشمنان

 .است نموده نقل شبهه بعنوان و ابطال و رد جهت را اخبار آن خیش که است پرداخته

 یواقف یالموسو از نقل به که کتابش اتیروا از بخشی شأن در خود که همانطور

 سد:ینویم ،نموده ذکر المذهب

ِمكنیِلِوِحجة،ِعضدهاِیلِآحادِأخبارِفكلهاِالواقفةِهیترِوِماِفأما
ِوِبقولهمِوثقیِلِهم،یعلِمطعونِلهاِفالرواةِهذاِمعِوِبصحتها،ِالعلمِادعاء
ِ.اتهمیروا

 چیه که هستند آحاد یاتیروا یهمگ کندیم نقل هیواقف فرقه آنچه اما
 اتیروا آن صحت یمدع توانینم و کند.ینم یاری را اتیروا آن یحجت
 و هستند طعن یدارا یافراد اتیروا نیا انیراو پس وجود نیا با د؛یگرد
 1ست.ین اعتماد قابل اتشانیروا وها گفته از چکدامیه

 و آورده شبهه بعنوان را واقفیان اتیروا ،غیبت از جایی در یطوس خیش بنابراین

 .نمایدمی ابطال را کتاب این روایات همه درستی ادعای تنهاییه همین ب و کندمی رد

 فیتضع رجالش و تراجم کتب در را بهیالغ در موجود رّوات از یبرخ همو که ستیگفتن

  طوسی شیخ وقتی.6 ین:ابنابر  است؛ نموده
ً
 کتاب در موجود اخبارِ  از بخشی شخصا

  را الغیبه کتاب رّوات از تن چندین.0 طرفی از و دانسته ضعیف و آحاد را غیبت
ً
 شخصا

 ؟دیگرد بهیالغ کتاب اتیروا همه درستی یمدع توانیم طورچ نماید، تضعیف

                                                   

ه این که پیروان احمد بصری در اثبات حقانیت احمد به همین رواینات و جالب توج .96ص-بةیالغ (1)

 کنند؛ همانند استناد به خبر استخاره توسط صفوان!نقل شده از موسوی واقفی نیز استناد می



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 اصِل  که است یاتیروا «حهیصح و متواتره اتیروا» از یطوس خیش انگیزه پس

 را الزمان صاحب حضرت تیول  و ولدت و امام دوازده در امامت انحصار و امامت

 نویسد:می پس 1کند. یم اثبات

ِثبتِإذاِأنهِفهوِأئمتناِبهاِیالمعنِوِبالخبارِالمرادِأنِعلىِلیالدلِأما
ِوِدونیِزِیلِأنهمِوِإماما،ِعشرِیالثنِیفِمحصورةِالمامةِأنِالخبارِبهذه
ِیالذِالعددِعتبریِقائلِ:نیقائلِنیبِاألمةِلنِه،یإلِذهبناِماِثبتِنقصون،یِل

ِیفِخالفِمنِوِإمامته،ِإلىِذهبیِمنِبهاِالمرادِإنِ:قولیِفهوِذكرناه
ِرهمیغِالمرادِأنِ-العددِاعتبارِمع-ِفالقولِالعدد،ِهذاِعتبریلِإمامتهم
ِ.بفسادهِالقولِوجبِذلكِإلىِأدىِماِوِالجمانِعنِخرون
 امامان شمار است، مدعی که] اخبار این از معنی و مراد آنکه دلیل اما
 زمان امام تا ... و حسن امام و علی امام] ما پیشوایان[ است تن دوازده تنها
 ]،منحصر امامت که گردید اثبات اخبار این بواسطه وقتی اینکه: هستند 
 اثبات ما مذهب همانا کمتر؛ نه و شوند زیادتر نه و است؛ امام دوازده به
 همانکه یکی دارد:[ امامت پیرامون] دیدگاه دو اسالم امت چراکه شود؛می

 ایقهفر آن، از مراد گویدمی او پس داندمی امام دوازده را امامان شمار

                                                   

قلن ا:ِأم اِال  ذیِی دلِعل ىِص  حتهاِف إنِالش یعةِالمامی  ةِیروونه اِعل ىِوج  هِالت واترِخلف اِع  نِس لف،ِوِطریق  ةِ (1)
کنتد بتر صتحت آن )امامتت دوازده امتام بعتد از اما آنکته داللتت می جودةِفیِكتبِالمامیة.تصحیحِذلكِمِو

که همانا امامانِ مذهب امامیه هستند( اینکه شیعه امامیه آن اعتقاد را متواتراً و پشت به پشت روایتت  پیممبر

 .676ص-همان اند و راه تصحیح آن در کتب امامیه موجود است.کرده

در رابطنه بنا  یا تنواتر آن، نصوصنینات ینح رواینکه مراد از تصنحیح دارد بر ایز تصرین یخ حر عاملی* ش

 ر:یاست و لغ اثبات امامت دوازده امام

فه ذاِط رفِم نِالخب ارِق دِأوردن اهِِقالِالشی.ِبعدِماِذكرِعدةِأخبارِأخرِفیِال نكِف یِاألئم ةِالثن یِعش ر
الِبهِالكت ابِوِانم اِأوردن اِم اِأوردن اهِلیص حِم اِقلن اهِم نِنق لِوِلوِشرعناِفیِإیرادِالخبارِمنِجهةِالخاصةِلط

 .666ص-ةیالفوائد الطوس «انتهى»الطائفتینِالمختلفتینِ



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 ایشان امامت مخالفینِ از آنکه دیگری و باشد؛ وی امامت به معتقد که است
معتبر  وجود با پس داند؛نمی معتبر را[ امام دوازده] عدد این او پس است
 امام دوازده در محصور امامت کندمی اثبات که اخباری بواسطه] عدد بودن
 گانهدوازده امامان از رغی را، امام دوازده این از مراد که فردی سخن[ است
 فاسد بایستی باشد اینچنین که سخنی هر و بوده اجماع از خروج داند،می

 1گردد. اعالم

 است: قرار بدین طوسی شیخ سخن شرح

 از پس اماماِن  شمار است، آمده الغیبه در که صحیحی و متواتر احادیث بنابر

 همان ،پیامبر پسا امام دهدواز  این از مراد یا حال است؛ تن دوازده فقط ،پیغمبر

 که یا هستند؛  زمان امام تا و... حسن امام و علی امام یعنی شیعه گانهدوازده امامان

 و معاویه و حسن و علی و عثمان و عمر و ابوبکر همانند دیگری افراد مراد خیر!

 شیعه امامان همانا امام، دوازده این از مراد اینکه اثبات در شیخ سپس است.! غیرهم

 گوید:می است،

  
ً
 نه که است؛ نموده حصر «دوازده» عدد در را امامان شمار متواتره اخبار این اول

 (.نقصونیولِدونیِزیلِأنهم) کمتر نه و شوند زیادتر

 
ً
 شیعه باور الف. دارد: وجود امامان شمار به نسبت اندیشه دو اسالم دین در ثانیا

 بیشتر؛ نه و کمتر نه و است امام دوازده در رمنحص ،شمار امامان اینکه آن و امامیه

 )همانند امام دوازده از بیشتر شمار امامان به معتقد یا که امامیه شیعه مخالفیِن  باورب.

 هستند. واقفیه( )همانند آن از کمتر یا غیرهم( و اسماعیلیه

 دوازده در محصور شمار امامان گردید اثبات متواتره اخبار بنابر هنگامیکه پس

 امامت حصر به قائل که اسالمی مذاهب بین از مذهب تنها که گردید اثبات و بوده ماما

                                                   

 .677ص-الغیبه (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 امام، دوازده این از مراد که گرددمی اثبات است؛ امامیه شیعه باشد،می امام دوازده در

 اجماع از خروج نظر، این از جدای سخنی هر و است شیعه مذهب امامان همانا

 است. فاسد و بوده

 به نسبت الغیبه کتاب در طوسی شیخ تصحیح مورِد  موضوع نهات بنابراین

 قوی، یا ضعیف بسند چه و شیعه طریق از چه و مخالفین طریق از چه که است اخباری

 که داندیم یمحقق هر پس بیشتر؛ نه و کندمی اثبات را «امام دوازده در امامت حصر»

 و شودینم رمجموعهیز اتیروا یکایک تواتر سبب ات،یروا تیکل یمعنو تواتر یادعا

 پیرامون ثیاحاد یکایک درست دانستن سبب ،یک باور دینی درستی و حقانیت یادعا

 معنی بدین «بیت اهل رجعت» درستی و راستی باور که همانطور ؛ستین باور آن

 یمدع فرقه نیا ولی باشد؛ درست ،آمده رجعت بارهدر که خبرهایی تمامی که نیست

 مردود است. که اندشده خیش پیشین سخن بواسطه کتاب نیا ثیاحادیکایک  حیتصح

 موسوم تیروا به یوقت هانیا که است آن نوظهور فرقه نیا یهاطنتیش جمله از

 ذکر بهیالم کتاب در را تیروا نیا یطوس خیش چون» شودیم یمدع ،رسندیم تیوص به

 .«است حیصح قطعا تیروا نیا پس است، نموده

 خیش که رسندیم یسمر السند حیصح عیتوق به یوقت هاهمان آنکه حال

 کتابش در چه هر یطوس خیش شوند:یم یمدع نموده، ذکرش بهیالغ کتاب در یطوس

 قابل ریغ و است مرسل بسا یا و السند فیضع زین یسمر عیتوق و ستین حیصح آورده
 1!.احتجاج

  

                                                   

 .یة السمریروا یدة فیو ر.ك: قراءة جد 08ص-مع العبد الصالح (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

  :است متواتر تیوص تیروا مضمونقرینه چهارم 

 یعنی !است. یمعنو متواتر به،یالغ کتاب در موجود تیروا ستیمدع شبهه طّراح

 پس است، نموده تایید را تیروا نیا اجزای تک تک یادیز اریبس اتیروا که بابت آن از

 یبرا یسند یبررس پس است؛ یمعنو متواتر و بوده بالتر آحاد اخبار طهیح از خبر نیا

 ست.ین لزم یمتواتر تیروا نینچنیا

 نقد و بررسی 

 و محدثان و علما چطور که واداشت رتیح به را ما بیغر و بیعج یادعا نیا

 تیروا نیا تواتر از و نگردیده تواتر این متوجه کنونتا گذشته از شیعه مذهب رهبران

 و حهیصح اتیروا مخالف و شاذ روایتی را این خبر بلکه واند نشده دارخبر  السند فیضع

 َمشک یکباره به اما !اند؟دانسته متواتره اتیروا مخالف و مشهوره ثیاحاد مخالف

 نیا در ژرف بینی با !گردد؟ خبر این تواتر مدعی تا زاییده ایفرقه و شده پاره هستی

 که دیدم پس م؛ینما درک را جماعت نیا مدنظر یمعنو تواتر شدم آن بر شگرف، یادعا

 است: برقرار هیپا دو بر تیروا نیا تواتر یادعا

 .زمان امام یبرا فرزند اثبات اتیروا تواتر الف.

 .بیت اهل اتیروا در «نییمهد» لفظ تواتر ب.

 بعالوه است؛ شده زمان امام یبرا فرزند وجود یمدع که یاتیروا یتمام یعنی

 درجه به را وصیت خبر مضامین دیگرهم با ،است گفته سخن «نییمهد» از که یاتیروا

 رسیده تواتر درجه به مضامینش که تیوص تیروا هنگامیکه پس ؛رسانندمی تواتر

 .!است الصدور قطعی و صحیح ،با سند چه بی سند چه باشد،

 یبرا فرزند اثبات سبب او پندار به که یاتیروا ذکر از بعد شبهه طّراح چنانکه

 سد:ینویم د،شویم الزمان صاحب
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ِهوِهذاِوِیالمهدِالمامِةیذِرِعلىِتنكِیالتِاتیالرواِمنِریالكث
ِمنِایمهدِعشرِیاثنِوِإماًماِعشرِیاثنِعلىِنصتِثیحِةیالوصِمضمون
ِ.یالمهدِالمامِةیذِر

 نیا و است زمان امام داشتن فرزند بر ینص اتیروا نیا از یاریبس
 دارد داللت یمهد دوازده و امام دوازده بر که است تیوص مضمون همان

 1است. یمهد امام فرزندان از همه که

زء ل و ج 
 
 است. مایگی بی و وهن نهایت در ادعا نیا ک

 یزیچ و مینمود نقد و بررسی کامل بطور که را فرزندی از امام زمان اتیروا *

 2م.یدیند ناروا هایتأویلثمر و های بیدروغ و استدلل و تحریف جز

 فراخ به رابطه نیا در بیعنقر که است پوك ییادعا زین نییمهد تواتر یادعا اما*

 .نوشت میخواه

 گانهمهدیان دوازده و زمان امام فرزندی از اتیروا تواترادعای  اصل راینبناب

 نیا یسند تیتقو جهت اخبار آنبر  تیوص خبر همخوانی نیز و دروغی بیش نیست

 است. باطل نیز تیروا

 غلط فهم حسب نکهیا است، اختالف موضع اصِل  بعنوان آنچه طرفی، از

 دوازده ،الزمان صاحب حضرت وفات از بعد» ،تیروا نیا از یهمبوش احمد گروهک

 بن تحج فرزند احمد مهدیین، آن اولین نام که نمود خواهند حکومت او نسلِ از مهدی
 حال ؛«و مهدیان دیگر از نسل او هستند است تیمهدو مقام صاحب زین او که است الحسن

 نیچننیا نییمهد اخبار و فرزندی از امام زمان اتیروا از اعم یتیروا چیه آنکه

 هیچیک که است میتی و دورافتاده و سست و شاذ یادعا كی ادعا، نیا و ندارند ییادعا

                                                   

 عن الوص (1)
ً
 .02ص-ةیدفاعا

 یس.ک: سرفصل: قول سلیس در ابطال فرزند ابلر. (2)
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 ت،یروا نیا تواتر یادعا و دنکینم یاری را آن زین ضعیف سنده ب ولو یعیش اتیروا از

 نیا یبرا سند یک تنها ،انتها تا ابتدا از عهیش هایکتاب همه است. دروغی آشکار

و غیرقابل  مجهول راویان از مملو و فیضع سند همان آن و اندنموده ذکر تیروا

 م.ینمود بیان که ستیاعتماد

 همانند عهیش کتب از یفراوان مصادر ذکر فرقه، نیا یِشگردها جمله از 

 موسوم تیروا مصادر بعنوان کتابهای دیگر و البصائر مختصر و المرام هیغا و بحاراألنوار

 غیبت از را تیروا نیا بالاستثناء کتب نیا یتمام آنکه حال است. تیوص ثیحد به

 همه نیا ذکر از مراد که ستیهیبد و اندنموده نقل فیضع سند مانه به و یطوس خیش

  که مصادر
ً
 متواتر و فیضع و حیصح خبر از اعم را تریمیقد کتب در موجود اخبار صرفا

 قیتحق اهل نزد درکاذب  طمع و آز نوعی جادیا اند،نمودهیم ضبط و ثبت دروغین و

 1باشد.یم نامعتبر تیروا نیا قبول جهت

                                                   

 نویسد: این فرقه نوظهور می مبلغانبعنوان مثال یکی از  (1)

ِکت  ب:ِالغیب  ه –بح  اراألنوارِ؛هاش  مِالبحران  ی-الش  هیدِالص  در؛ِغای  ةِالم  رام-الطوس  ی؛ِالموس  وعه-الوص  یة..ففی
؛ِمکاتی  بِالرس  ولِالمی  انجیِع  نِالبزوف  ریِعل  یِب  نِس  نانِالعالم  هِالحل  ی-مختص  رِبص  ائرِال  درجاتِ؛المجلس ی
 (.66ص-فاضل التمیمی-)دلیل األدله ال.الموصلی...

نویسننده « حسنِب نِس لیمانِالحل ی»ها از افرادی که فرق بین ها و فریباییصد البته اینچنین هوچیگری

ه ق( نویسننده خالصن706)متنوفی  «عالم هِحل ی»ق( بنا  820)زننده در سنال  مختصر بصائر الندرجات

 !داند، بعید نیست.األقوال و مختلف الشیعه را نمی

بنا عنناوین  گسنترده بنه ظناهرهای اهالی این فرقنه، ایجناد ینک کتابخاننه گفتنیست که یکی از انگیزه

هنا و بلکنه بنیش از صند جلند انصار امام احمد الحسنن دارای ده ادعا کنند راهاست تا از این  گوناگون

ان ذکننر را در کتننب رسمیشنن هسننتند.!! و اگرچننه ایننن عننوام فریبننی شننانمننذهب تازهکتنناب در اثبننات 

و مندعی کتنب زننند بارهنا و بارهنا بندین شنانتاژ دسنت میهایشان کنند ولی در گفتارها و مباحثهنمی

هننا همگننی جوسننازی و هننوچیگری و شننوند؛ حننال آنکننه ایننناوان و چننند ده جلنندی ایننن فرقننه مننیفننر 

وانی تنبهات بی ارزش و باطل؛ بطوری که میوانمودگری است و این جماعت هیچ نیستند جز تکرار ش
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  :ندارد معارض تیروا نیاقرینه پنجم 

 اتیروا در یمعارض چیه وصیت ِت یروا که جهت آن از ستیمدع شبهه طّراح

 زین یعامل حر خیش که چرا ؛است روایت درستی بر دال زین خود نیا پس ندارد، عهیش

 است. بوده بندیپا قاعده نیا بر

 د و بررسینق 

 است. تباه ،شبهه نیا کل و جزء

 و نیز باشد، معتبر ریغ یسند جهت از یتیروا یوقت نکهیا آن تیکل فساد*

 بیغر یتیروا زین خود و آمد( خواهد )که اندها گفتهسخن ،آن فیتضع در عهیش یعلما

 افاده سبب هرگز و ستین اثر به دیمف ،«بودن بالمعارض» نهیقر باشد، نهیقر یب و شاذ و

 شرط ولی است آحاد اخبار برای لزم شروط جزو بودن بالمعارض پس گردد.ینم علم

 شروط عمده خبر این گفتیم که گردد احراز نیز شروط سایر بایستی بلکه نیست؛ کافی

 .دارا نیست را لزم و موجود در احادیث صحیح

  نکهیا آن تیجزئ فساد *
ً
 ذکر نام که شیابتدائ بخش بجز تیروا نیا اتفاقا

 و مشهور احادیث با اختالف و ناهمخوانی در اشیانتهائ بخش است، امام دوازده

 است. متواتر

                                                                                                                             

 با تغییر لحنشان از ادب به 
ً
یک شبهه را همزمان در ده جلد از کبتشان ببینی که با همان الفاظ و صرفا

تهمت و یا از ناسزا و تقبیح به درخواست و التماس، ذکر نموده و سنعی در جنذب افنراد بنی اطنالع بنه 

نویسند کنه لندی منیاز این جماعت کتناب سنه ج بینیم یکیهمین است که می مکتبشان دارند. برای

)دحنض  صنفحه دارد.!! 67 تنهناصفحه و جلد آخرش  72صفحه و جلد دومش حدودا  88جلد اولش 

   .(8و0و6ج-ابومحمد النصاری-تقولت المعاندین
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 2میالمستق الصراط ممتاز و سینف کتاب در 1یعامل یاضیب عالمه که همانطور

 سد:ینویم تیروا نیا بارهدر

ِاتیللرواِمخالفةِوِشاذة،ِعشرِیالثنِبعدِعشرِیبالثنِةیالرواِقلت:
ِ.رةیالشهِالمتواترةِحةیالصح
 مخالف و شاذ روایتی امام، دوازده از بعد مهدی دوازده روایت گویم:می
 1است. مشهوره و صحیحه و متواتره روایات

 وری نموده است،آی احادیث شیعه را گردکه دانشنامه یمجلس عالمههمچنین 

 د:یگو تیروا نیا بارهدر

ِ.للمشهورِمخالفةِاألخبارِهذه

 4است. مشهور الفمخ اخبار این

 دم می زند؟ «معارض بدون» کدام از شبهه طراح نیا که داندیم خدا پس

پذیرش این قاعده  در یعامل حر خیش از پیروی یمدع جماعت نیا که جالب 

 تیوص ثیحد به موسوم تیروا یعامل حر خیش قاعده حسب ندیمدع و هستند؛

                                                   

الش ی.ِزی  نِال دینِعل یِب  نِی ون ِالع املیِالنب  اطیِد: ینندر أمننل اآلمننل در حننق او گو یخ حننر عنناملیشنن (1)
ِكانِعالماِفاضالِمحق ِكتابِالص راطِالمس تقیمِالبیاضی، ِكتبِمنها: قاِمدققاِثقةِمتكلماِشاعراِأدیباِمتبحرا،ِله

 .687ص-6ج-امل اآلمل الىِمستحقیِالتقدیم.

ِكت بِالخاص  ةِوِالعام ة. (2) ِكت  ابِم ن ِكت  ابِش ریفِینق لِفی  هِع نِاكث  رِم نِم ائتی گننویم:... می اق ول:...ِه و

اض ینر باشتد.یم یعه و ستنیصتدر از کتتب شتست میش از دویب یف است که دارایشر یم کتابیمستقصراط 

 .077ص-9ج-اض الفضالءیالعلماء و ح

 670ص-0ج-میالتقد یمستحق یم علیالصراط المستق (3)

 لبنان -روت یب -مؤسسة الوفاء  -698ص-78ج-عالمه مجلسی-األنواربحار  (4)
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 همین خبر بارهدر یعامل حر خیش آنکه حال است. الصدور حیصح پس ندارد، یمعارض

 سد:ینویم

ِیفِالمضمونِهذاِوردِقدِانهِاعلمِعشرِیالثنِبعدِعشرِیالثنِثیحد
ِإلِأصحابناِلهِتعرضیِلمِوِاشكالِوِغرابةِمنِخلویِلِهوِوِالخبارِبعض
ِوردِماِلنِقطعاِجزماِاعتقادهِمكنیِلِوِالنِیحضرنیِماِعلىِمنهمِالنادر
ِمشكلِالمكانِوجهِعلىِاحتمالِزهیتجِوِبلِنیقیالِحدِالىِصلیِلمِبذلك
ِمعارضه.ِكثرةِمنِتعالىِاهللِشاءِانِیأتیِلما

 که است شده ذکر اخبار یبرخ در امام دوازده از بعد یمهد دوازده ثیحد
 گروه از ریغه ب تاکنون، قمیتحق حسب و ستین اشکال و غرابت از یخال
 نیا ندارد امکان و انددهندا یتیاهم آن بر عهیش مذهب اصحاب از یاندک
 بلکه کندنمی نیقی افاده خبر این و رفتیپذ قطع و جزم بصورت را تیروا
 که فراوانیهای معارض بخاطر است مشکل زین آن امکان احتمالِ یحت

 1دارد.

 سد:ینویم درباره این خبر و همسانانشهمچنین 

ِ.ضاتهامعاِرِلكثرةِنیقیالِوِللعلمِموجبةِریغِاتیالرواِهذهِأقول:
 یفراوان جهته ب شودینم نیقی و علم جادیا سبب اتیروا نیا م:یگویم

  2دارد. که ییهامعارض

تن فرقه که در زمینه پذیرش روایتی بواسطه نداش نیا ایآ که دید دیبا حال

های فراوان و متواتر برای خبر باره وجود معارضمعارض، پیرو شیخ حر هستند، در

                                                   

 .88فائده-667ص-ةیالفوائد الطوس (1)

 .667ص-همان (2)
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ملی بوده و حکم به بی اعتباری خبر وصیت خواهند داد؟ و وصیت نیز پیرو شیخ حرعا

ِبِب  ْعٍضِیا اینکه َمثل آنان همان است که خداوند فرمود  ِبِب  ْعِضِاْلِكت اِبِو ت ْكُفُرون  أ ف  تُ ْؤِمُنون 
ِِخْزَيِِفاِاْلح ی اِةِالد نْ ی اِو ی  ْوم ِاْلِقی ا ِِمْنُكْمِِإلَّ ِاْلع ذ اِبِف م اِج ز اُءِم ْنِی  ْفع ُلِذ ِلك  ِإِل ىِأ ش د  م ِةِیُ ر د ون 

 1و م اِاللَُّهِِبغ اِفٍلِع مَّاِت  ْعم ُلونِ 

 «خاتم ممبریپ از بعد امام دوازده وجود» یعنی تیروا نیا نخست بخش زین ما پس

 تیروا نیا ادامه ولی م،یدانیم محمد آل از متواتره اتیروا با همخوان همانا را

 اتیروا همانند است؛ مورداختالف وجه ینچند یدارا جودمو متن نیبد السند فیضع

 و امام دوازده در خالفت و وصیت صاحب الهی هایحجت حصر اتیروا و رجعت

 و تیوصا تیختم اتیروا و استثناء بدون هدایتگر امامان اسامی بر صیتنص اتیروا

غیر  شاذ واحادیث بازدارنده از پذیرفتن احادیث  و زمان امام با امامت و تیمهدو

 آمد. خواهد و آمده هک اخبار ریسا مشهور و

  :هیتق احتمال عدمقرینه ششم 

 پس است، هیتق گسترده از خارج تیروا نیا که ییآنجا از ستیمدع شبهه طّراح

 دیتأک زین یعامل حر خیش که چرا است. تیروا نیا یقطع صحت بر یانهیقر خود نیا

 2دارد. نهیقر نیا بر

 نقد و بررسی 

 درحالیکه ؛است «جهت صدور» مبحث ه،یتق مبحث که مطلعند شگرانپژوه

 به امر دو نیا ادغام اصل بنابراین «.صدور اثبات» مبحث ،تیروا صحت و سند مبحث

 نکه:یا حیتوض است. مغالطه و غلط گرید مه

                                                   

 .87 بقره (1)

دفاعنا عنن  لِأب ًداِص دورهاِللتقی ة،ِوِإذاِبط لِذل كِثب تِص دورهاِحًق ا،ِوِإنه اِموافق ةِللم ذهب.فالِیحتم  (2)

 .00و06ص-ةیالوص
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 از حیصح فهم آن پایه بر و شودیم ستهینگر ثیحد بر منظر سه از اصول علم در

 سخن چه از ثیحد مفاد و ظاهر یعنی است؛ ظهور تیحج یکی ؛دآیبدست می ثیحد

 از )اعم اعتقاد ای وضعی( و تکلیفی احکام از )اعم فقه ابواب از یباب چه در و کندیم

 نیا ایآ نکهیا آن و است صدور اثبات دوم دارد؟ کاربرد جزئیات( و ضروریات و اصول

 بقرائن محفوف ای و متواتر ای و حیصح سند به و است بعلم دیمف و ثابت و لیاص ث،یحد

 ثیحد نیا ایآ نکهیا آن و است صدور جهت سوم و ر؟یخ ای است شده صادر هیقطع

 و هیتق جهت از ثیحد نیا ایآ نکهیا ای و است الدلله عام ای شده صادر یصیتخص بطور

 و مسایلی از این دست... ر؟یخ ای است شده صادر جان حفظ

 است: آمده فقه اصول نامه فرهنگ کتاب در که همانطور

 رفتار سخن، از معصوم زهیانگ آن، و است تیروا «صدور جهت» مراد،
 معصوم که اىزهیانگ است. شده تیروا خبر، قالب در که است رىیتقر و
 زه،یانگ گاه کند:مى فرق مختلف، موارد در دارد،مى وا سخنى ای کارى به را
 ریغ گاه و انیعیش ای و خود جان ظحف خاطر به هیتق گاه واقعى، حکم انیب

 1است. هاآن

 تقیه، مبحث آنکه حال است؛ «صدور اثبات» گستره در سند، مبحث نتیجه، در

 توانمی آنکه چه ست.ناروا و مغالطه یکدیگر به دو این خلط «.صدور جهت» گستره در

 مامیت است( صحیح پس نباشد، تقیه سر از خبری اگر )که ناقص و غلط قاعده این با

 که دانست صحیح است، تقیه از خارج چون را امامان معصوم حق در غلو روایاِت 

را  امامان معصوم دورانهای نوظهور است و یا روایات دروغین فرقه مبرهن شفساد

که تماما مدعی خلود و الوهیت و قائمیت و خاتمیت و نبوت پیشوایان شیعه بود را از آن 

نیست، راست پنداشت که زشتی و نادرستی اینچنین  بابت که با روح تقیه سازگار

 ها و سخنان این فرقه است.!ای به اندازه دیگر اندیشهاندیشه

                                                   

 .887ص-یاسالم منابع و اطالعات مرکز -فقه اصول نامه فرهنگ (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 از صدورش عدم بواسطه حدیث یک پذیرفتگی بربنا) یعامل حر خیش سخن پس

 یتیروا اگر یعنی است؛ «تیروا یک رشیپذ هایویژگی مجموعه» فیتعر در تقیه( بابت

 خارج تیحج از شود، صادر یکن گم رد و هیتق بابت از ولی باشد، السند حیصح ولو

 چیه میآن بر گفتار نیا در ما آنچه اما است؛ صدور جهت مباحث جزو مبحث نیا و است

 تیروا نیا نکهیا آن و است صدور اثبات پیرامون ما سخن ندارد؛ امر نیبد یارتباط

 اعتماد قابل ریغ و ضعیف ،رصدو و یسند بابت از برخالف ادعای سست احمد بصری،

 است. صحیحه و متواتره اتیروا مخالف و شاذ تیروا نیا بلکه است؛ احتجاج و

  :عامه با تیروا تمخالفقرینه هفتم 

 سنی مذهبان باورهای مخالف که بابت آن از تیروا نیا ستیمدع شبهه طّراح

  است بعلم دیمف و درست پس است،
ً
 دارد نیا بر اشعار تیب اهل از یاتیروا چراکه اول

  دیریبگ را است عامه مخالف آنچه که
ً
توان باور نمود که سنی مذهبان چطور می و ثانیا

 1روایتی را که ماهیت مذهبشان را نقض کند روایت کنند؟!

 نقد و بررسی 

 
ً
 اتیروا با ،روایات سنی مذهبان از پیش تیروا نیا عنوان شد آنچه بنابر اول

همانند شیخ  عهیش وخیش نکهیا یکما است. تناقض و دشمنی در یعیش متواتره

 .آمد شانیب و داشتند دیتأک امر نیا بر یهمگحرعاملی و شیخ جبل عاملی و دیگران 

                                                   

ف ةِلقص اءِالخالِمخالفةِالوصیةِلعقائدِأبناءِالعامة،ِفإنِدواعاِالوضعِوالكذبِوالتزویرِف اِاألحادی ثِه ا (1)
 مخالًف ا الخب ر مض مون ك ان ف إن العب اس،ِوبن ا أمی ة بن ا حكوم ة عل ى الش رعیة وإض فاء وذریت هِع نِالم امِعل ا

 ینس ف ح دیًثا العب اس بن ا أو أمی ة بن ا أتب ان یض ع أن یعق ل ه ل فب ربكم...ِص حیح أن ه عل ى دل ال دواعا لتل ك
. الوصیه و اهلل رسول علیهم نك الذین أهلها من الخالفة غصبوا قد منهأ للناس ویبینِاألساس، من متهعقید

 .082ص-الوصی احمد الحسن



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 یثان
ً
 از یفرع اصل یک «است رستگاری سبب سنی مذهبان با اختالف» یپایه ا

 لیو 1است صادق امام آن ارذگبنیان که است پذیرش احادیث مجموعه قوانین کلی

 جمله: من است؛ فرموده مقرر گوناگونی شروط ،آن از پیش پیشوای راستگو نیا

 تیب اهل مذهب نزد موّجه و خداترس و دانا و ثقه راویان آن حدیث الف.

 2باشد.

 3نباشد. شاذ و بوده عهیش اصحاب نزد معتبر و مشهور یثیحد ث،یحد ب.

 4نباشد. سنت مفاد با ضادت در و بوده قران اتیآ و متواتر سنت موافق ثیحد پ.

دارا  را بال شروط یتمام که ثیحد دو نیب اگر ،گانهسه اولیه شروط نیبد توجه با

 رایپذ را باشد های سنی مذهباناندیشه مخالف که یتیروا آن شد، دوگانگی ،بودند

 نبود اینچنین اگر چراکه ؛دشویم درنگ آنان همخوان با تیروا پذیرش در و بوده

 فرشتگان در قواره خدایگان وکه آنان را  در اهل بیت غلوّ  روایاِت  امیتم بایستی

 این و نمودیممی تصحیح است، سنی مذهبان مخالف که بابت آن از را درآورده است

 !است. مبرهن فساِد 

 ریغ از یا و فیضع یا و مجهول راویان یدارا ستیتیروا ما بحث مورد تیروا حال

  را آن کنون تا گذشته از ما یعلما هک ستیتیروا یطرف از و عه؛یش
ّ

 روایات مخالف و شاذ

 همانند) عهیش متواتره سنت معارض که ستیتیروا یطرف از و اندنموده قلمداد مشهوره

                                                   

 .67ص-6ج-یاصول کاف (1)

أورعهم  ا،ِوِلیلتف تِإل ىِم  اِیحك مِب  هِِأص دقهماِف  یِالح دیثِوِأفقههم اِوِالحك مِم اِحك  مِب هِأع  دلهماِو (2)
 اآلخر.

ِك  انِم  نِروای  تهمِعنّ  اِف  یِذل  كِال  ذیِحكم  اِب  هِالمجم  عِعلی  هِم  نِأص   (3) حابك،ِفیؤخ  ذِب  هِم  نِینظ  رِإل  ىِم  ا
 حكمنا،ِوِیتر ِالشاّذِالذیِلی ِبمشهورِعندِأصحابك.

ینظ رِفم  اِواف  قِحكم  هِحك  مِالكت ابِوِالُس  ّنةِوِخ  الفِالعاّم  ة،ِفیؤخ  ذِب ه،ِوِیت  ر ِم  اِخ  الفِحكم  هِحك  مِ (4)
 الكتابِوِالُسّنةِوِوافقِالعاّمة.



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 نیا که داندیم خدا پس باشد.یم تن( دوازده در الهیهای حجت حصر و رجعت اخبار

 ؟!دزننیم دم رستگاری چه از جماعت

 
ً
 قالب تحت «امام چهار و بیست» وجود بعنوان آنچه کلیتیافتیم  بنابر آنچه ثالثا

نیان اخبار در ریشه حقیقت در است؛ مطرح «مهدی دوازده» و «امام دوازده»  و دارد س 

 است: آمده تسنن اهل کتب در چنانچه باشد؛می یهودی احبار کعب آن مرّوج بلکه

ِاثناِهمِ:قالِالحبار،ِكعبِعنِ،یالبكالِعمروِعنِد،یعبِبنِحیشِرِعن
ِوِمثلهمِعشرِاثناِعشرِیاثنِمكانِجعلیفِانقضائهمِعندِكانِفاذاِعشر،
ِ.المةِهذهِاهللِوعدِكذلك

 خداوند خلفاء تعداد گفت:می که نمود نقل األحبار کعب از البکالی عمرو
 دیگر تَن دوازده پس یافت؛ اتمام تن دوازده این وقتی پس است؛ تَن دوازده
 داده وعده امر بدین را امت این خداوند و گیرندمی را شانجای ایشان، همانند
 1است.

 کعب همانا اسالم، صدر در آن ترویج دهنده تنهاترین و نخستین که باوری یعنی

 باشد.می پیروانش و اسماعیل احمد ادعای مورد امروزه ،بوده یهودی احبار

  :تیوص تیرواه ب علما استداللقرینه هشتم 

 و استدلل و استناد مورد تیروا نیا که ارد بدین سببادعا د شبهه طّراح

 2است. الصدور یقطع و حیصح تیروا نیا پس است، بوده علما حیتصح

  

                                                   

 .0608ص-8ج-حاتم أبی ابن ریتفس (1)

وِالمحدثینِبروایةِالوصیةِیدلِعلىِاعتبارهاِوِص حةِالعتم ادِعلیه ا؛ِألنه اِل وِِاستدللِبعضِكبارِالعلماءِ (2)
 .08ص-ةیدفاعا عن الوص كانتِضعیفةِفالِیمكنِأنِیستدلِبهاِهؤلءِالعلماءِالكبار.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نقد و بررسی 

 
ً
 یک تنها تیروا نیا کهبود  نیا با مراجعه به کتب حدیثی، یافت شد آنچه اول

محدثان  از یاحد یطوس خیش از ریغه ب و است یطوس خیش غیبت آن و دارد مصدر

 تیروا نیا زین یو از بعد ادوار در اند.نکرده اعتنایی و اشاره تیروا نیا به عهیش پیشین

 از یکم اریبس افراد از ریبغ رو نیا از و شده ادی بی اعتبار و شاذ یتیروا بعنوان همیشه

 تیروا نیا تیشأن در یعامل حر خیش که روست نیا از اند.نشده متعرض بدان محدثان

 سد:ینویم عهیش اصحاب و دثینمح نزد

ِیفِالمضمونِهذاِوردِقدِانهِاعلمِعشرِیالثنِبعدِعشرِیالثنِثیحد
ِإلِأصحابناِلهِتعرضیِلمِوِاشكالِوِغرابةِمنِخلویِلِهوِوِالخبارِبعض
ِ.منهمِالنادر
 از یخال که آمده اخبار یبرخ در امام دوازده از بعد یمهد دوازده ثیحد
 تیروا نیا بر ما اصحاب از یاندک شمار تنها و ستین اشکال و غرابت

 1اند.شده متعرض

 یثان
ً
اغلب  اند،نموده اشاره ضعیف خبر بدین که اندکی افراد همان از میان ا

 باشد:می آن شاذ مفاد نقد و خبر این رّد  هدفشان

 خبر نیا مفاد حق در که است یطوس خیش ،خبر نیا آورنده تنها پس*

 سد:ینویم

ِفسدِیفقولهمِعشر.ِثالثةِالئمةِأنِوِولداِللخلفِإنِل:قاِمنِفأما
ِأنِعلىِإطراحه،ِجبیِالقولِفهذاِعشر،ِاثناِالئمةِأنِمنِهیعلِدللناِبما

                                                   

 .88فائده -667ص-ةیالفوائد الطوس (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِذلكِوِبقولها،ِقولیِقائلِبقیِلمِوِاهللِبحمدِانقرضتِقدِكلهاِالفرقِهذه
ِل.یالقاِوِهذهِبطالنِعلىِلیدل

 تن زدهیس امامان و تهداش یفرزند زمان امام» که: سخن نیا اما
 دوازده در امامت حصر اثبات در که یلیدال بواسطه سخن نیا پس «هستند!

بوی ه  انداخت؛ دور را سخن نیا که بایستی و است فاسد ،مینمود عرضه امام
 و اندشده منقرض یهمگ الحمدهلل اندکرده ییادعا نینچنیا که ییهافرقه که
 1ست.ییهاقال و لیق نیننچیا بطالن بر یلیدل زین خود نیا

 !کند.!یم سخن احمد بصری ابطال در و دیَ زیم ما زمان درشیخ طوسی  اییگو

 در که است یعامل یاضیب خیش نموده، ذکر را تیروا نیا که یافراد جمله از و*

 سد:ینویم خبر نیا حق

ِاتیللرواِمخالفةِوِشاذة،ِعشرِیالثنِبعدِعشرِیبالثنِةیالرواِقلت:
ِ.رةیالشهِالمتواترةِحةیالصح

 مخالف و شاذ روایتی امام، دوازده از بعد مهدی دوازده روایت میگویم:
 2است. مشهوره روایات و صحیحه روایات و متواتره روایات

 سد:ینویم رابطه نیا در همو نیز

ِمنِأولدهِامیقِمنِشاذةِةیرواِیفِإلِواردةِدولةِالقائمِدولةِبعدِ یل
ِ.بعده

                                                   

 .008ص-بهیالغ (1)

 670ص-0ج-میالتقد یمستحق یم علیالصراط المستق (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 شده ذکر حکومت جز بود نخواهد حکومتی هیچ ئمقا حکومت از بعد
 1بود. خواهد وی از بعد قائم فرزندان برای از که شاذ روایت یک در

 است، نموده ذکر ،یطوس خیش از نقل به را تیروا نیا که یافراد جمله از و *

 سد:ینویم که است یعامل حر خیش

ِطرقِمنِاهارِوِیالتِثیاألحادِجملةِیفِبةیالغِكتابِیفِ.یالشِروىِو
ِالعامة.
 عامه طرق از نقل به که یثیاحاد زمره در یطوس خیش را تیروا نیا
 2 کند.یم تیروا است، آورده

 سد:ینویم تیروا نیا شأن در همو و

ِیفِالمضمونِهذاِوردِقدِانهِاعلمِعشرِیالثنِبعدِعشرِیالثنِثیحد
ِإلِأصحابناِلهِتعرضیِلمِوِاشكالِوِغرابةِمنِخلویِلِهوِوِالخبارِبعض
ِوردِماِلنِقطعاِجزماِاعتقادهِمكنیِلِوِالنِیحضرنیِماِعلىِمنهمِالنادر
ِمشكلِالمكانِوجهِعلىِاحتمالِزهیتجِوِبلِنیقیالِحدِالىِصلیِلمِبذلك
ِمعارضه.ِكثرةِمنِتعالىِاهللِشاءِانِیأتیِلما

 از یخال کهآمده  اخبار یبرخ در امام دوازده از بعد یمهد دوازده ثیحد
 از یاندک شمار از ریغه ب تاکنون، قمیتحق حسب و ستین اشکال و غرابت

 را تیروا نیا ندارد امکان و اندنداده یتیاهم آن بر عهیش مذهب اصحاب
 نیقی افاده سببباره آمده  چراکه آنچه در این و رفتیپذ قطع و جزم بصورت

                                                   

 .079ص-0ج-همان (1)

 رانیا -قم  -ل ما یناشر : دل -860ص-قاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعةیاإل  (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 یانفراو بخاطر است مشکل زین آن امکان احتمالِ یحت بلکه شودنمی
 1دارد. که ییهامعارض

 سد:ینویم خبر نیا بارهدر گرید بار نیز

ِ.معارضاتهاِلكثرةِنیقیالِوِللعلمِموجبةِریغِاتیالرواِهذهِأقول:
 یفراوان جهته ب شودینم نیقی و علم جادیا سبب اتیروا نیا م:یگویم

 2دارد. که ییهامعارض

 :گوید همچنین

ِریتقدِعلىِكأمثالهِبهِخبارالِتواترِجبیِلیالجلِالمطلبِهذاِمثل
ِالقوةِبهذهِمعارضهِوردِوِشاذِقیطِرِمنِوردِفیفكِنایعلِاعتقادهِوجوب
ِها.یإلِالمشار

 با یستیبا امام( دوازده از بعد یمهد دوازده وجود) بزرگی باور نینچنیا
 هابدان که همانندش باورهای دیگر همانند گردد اثبات متواتره اخبار

 آمده شاذ قیطر از خبر نیا آنکه حال میریبپذ را دهیعق نیا چطور ؛معتقدیم
 1دارد؟ متواتر یهامعارض یطرف از و

                                                   

 .88فائده-667ص-ةیالفوائد الطوس (1)

 .667ص-همان (2)

این مخالفت شیخ حر عاملی با این خبر ضعیف، حقیقتا بی سابقه اسنت؛ وی در  .667ص-همان (3)

و تحلیننل قننرار داده و بننا وجننود اینکننه دچننار اندیشننه  هننای گوننناگون ایننن خبننر را مننورد تجزیننهکتاب

گرفت، تمام قند در برابنر اینن گری بوده و بسختی در برابر حدیثی ولو ضعیف السند، جبهه میاخباری

خبر ایستاده و با توجه به دوراندیشی که داشنته و از عنوارض اینچننین اخبنار شناذی مطلنع بنوده، در 

بر، سنگ تمام گذاشته است. هنگامی که این عالم اخباری با آن تضعیف و عدم امکان استناد بدین خ
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 نویسد:می خبر این رّوات شأن در نیز

ِقیطِرِمنِرواهاِیالتِثیاألحادِجملةِیفِبةیالغِكتابِیفِ.یالشِرواهِما
ِ.نیالمخالف
 یقطر از که است احادیثی زمره در است آورده المیبه کتاب در شیخ آنچه
 1است. نموده ذکر مخالفین

 نیا حق در که است یمجلس محمدباقر عالمه خبر، نیا آورندگان جمله از و *

 سد:ینویم خبر

ِ.للمشهورِمخالفةِاألخبارِهذه
 2است. مشهور مخالف اخبار این

 ،نموده سخن یو از بعد زمان امام فرزند امیق حول که یافراد جمله از و*

 :دیگویم که است دیمف خیش

ِولدهِامیقِمنِةیالرواِبهِجاءتِماِإلِدولةِألحدِالقائمِدولةِبعدِ یل
ِلنِأنهِاتیالرواِأكثرِوِالثبات،ِوِالقطعِعلىِبهِتردِلمِوِذلك،ِاهللشاءإن
ِ.الهرنِهایفِكونیِومایِنیبأربعِامةیالقِقبلِإلِاألمةِهذهِیمهدِیمضی

                                                                                                                             

همتایش بر اخبار و احادیث شنیعه و سننی و آن دلبسنتگی فنراوانش بنه احادینث صنحیح و سیطره بی

 این خبر را بی پایه و غیرقابل اسنتناد و طرفنی معنارض بنا احادینث متنواتره می
ً
دانند، ضعیف، صراحتا

 بایستی ادعای گزاف 
ً
اش مبنی بر صحت سنندی و مفناد اینن خبنر را احمدبصری و دار و دستهحقیقتا

 هاشان نارس و ناقص دانست.ادعایی خام و خنک و همانند دیگر گفته

 .667ص-همان (1)

 لبنان -روت یب -مؤسسة الوفاء  -698ص-78ج-عالمه مجلسی-األنواربحار  (2)
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 مگر بود. اهدنخو دولتی کسی هیچ برای محمد آل قائم دولت از بعد
 بخواهد؛ خدا اگر هم آن که وی فرزند قیام بر مبنی است آمده روایتی اینکه
 بیت اهل روایات بیشتر اما .!است نشده ثابت قطعی بطور بحال تا ولی

 اینکه جز کرد نخواهد ترک را امت این مهدی که دارد این بر داللت
 1سردرگمیست. ایام هم ایام این که باشد مانده باقی قیامت به روز چهل

 خبر نیا (نفر دو یکی )جز تاکنون گذشته از پشت به پشت عهیش یعلما بنابراین

 مخالف و الصدور یظن و فیضع و شاذ یتیروا به،یالغ کتاب در موجود اقیس نیبد را

 آن یجملگ و دانسته فراوان معارض یدارا و حهیصح اتیروا با تضاد در و متواتره اتیروا

 اند.داده قرار اثر افاده و حجیت رهدای از خارج را

 شبهه 

 که ادعا دارد او .چیزیست که عنوان نمودیم آنخالف  سخنش ،شبهه طّراح

 اعتبار را تیروا نیا ینماز مرحوم همچنین و ینور یرزایم مرحوم و یمرتض دیس

 .انددهیبخش

 بررسی و نقد 

 کتابش از مکانی چیه در جلیل عالم نیا پس 2؛یالهد علم یمرتض دیس *

 به واسطه و او درگذشت از پس خبر نیا بلکه ننموده حیتصح را تیوص به موسوم تیروا

 شبهه طراح مطالب در جستجو با است.! شده جیتخر یطوس خیش یعنی شاگردش

 سخن امام دوازده از پس امامانی وجود از مرتضی سید که است این ،مراد او که میدید

 است. دهدا هاآن به ایمان به حکم و گفته

                                                   

 لبنان –روت یب -ع ید للطباعة والنشر والتوزیدار المف -878ص-0ج-اإلرشاد (1)
 عن الوص وِمنِالعلماءِالذینِقالواِبصحةِمضمونِروایةِالوصیةِالسیدِالمرتضى. (2)

ً
 .09ص-ةیدفاعا
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 مرتضی سید رسائل در اینکه آن و است دیگر ایبگونه مطلب حقیقت آنکه حال

 حالتی از بخشی ،پرسش بنابر مرتضی سید و شودمی سوال ظهور از پس ماجراهای از

 کند.می ذکر را شد متصور توانمی ظهور از بعد که

 است: منوال نیبد الهدی علم مرتضی سید سخن

ِزوالِالحسنِبنِمحمدِالزمانصاحبِخرونِفةمصادِعلىِلنقطعِإنا
ِالزمانِخلوِجوزیِلِوِرا،یكثِزماناِبعدهِالعالمِبقىیِأنِجوزیِبلِف،یالتكل
ِوِنیالدِبحفظِقومونیِأئمةِعدةِبعدهِكونیِأنِجوزیِوِاألئمة.ِمنِبعده
ِیالذِألنِالمامة،ِطرقِمنِسلكناهِمایفِذلكِضرنایِ یلِوِأهله،ِمصالح
ِا،یشافِانایبِنهینبِوِعشر،ِیالثنِهؤلءِإمامةِنعلمِأنِمنهِبدناتعِوِاهیإِكلفنا
ِیبالثنِیالتسمِعنِالقولِهذاِخرجنایِلِوِالحاجة.ِوِالخالفِموضعِهوِإذ

ِوِإماما.ِعشرِیاثنِإمامةِثبتیِمنِعلىِطلقیِعندناِالسمِهذاِألنِة،یعشِر
ِالسمِهذابِنحنِفانفردناِالمذهب،ِهذاِیفِلناِموافقِلِوِنحنِأثبتناِقد
ِرنا.یغِدون

 زائل همه از تکلیف الزمان صاحب ظهور با که نیستیم مطمئن ما
 مدیدی مدت نیز الزمان صاحب از پس هستی که است جایز بلکه بگردد؛
 هایحجت از خالی زمین که نیست ممکن این حال عین در و بماند باقی
 را دین که اشندب بوده امامان از شماری است جایز و نیز باشد. بوده الهی
 تشیع مسلک به ضرری این و باشند حافظ را دنیا اهل مصالح و کرده حفظ

 است واجب و تکلیف برایمان ما که آنچه زیرا .زندنمی امامت نظریه پیرامون
 به عالِم که است این باشیم داشته تعبّد آن به و کرده قبول را آن بایستی و

 بیان هب را آن ما شدبا یسوال یا خالفی واگر باشیم بوده امام دوازده آن امامت
 دوازده به اریذگنام از را ما سخن این پس کنیم.می تبیین شافی بسیار
 که ایمکرده اثبات قفرَ سایر خالف بر ما که زیرا ،سازدنمی خارج امامی
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 کسی برای صرفا نیز (امامی دوازده) لقب این و هستند تن دوازده ما امامان
 1باشد. کرده اثبات را سخن این که شودمی استفاده

به  یاجبار پایبندی نه و دارد تیوص به موسوم تیروا بر ایاشاره نه یو کالم پس

 پیرامون دیس سخن بلکه .!«امام دوازده از پس یمهد دوازده» باور مفاد آن و پذیرش

 حضرت شهادت از پس امت یرهبر زمام گرفتن بدست و امامان برگشت و رجعت

 آن درباره نه و نموده حیتصح را وصیت به موسوم تیروا نه یو است. مانالز صاحب

 به باور است، شرعی واجب آنچه که کندمی تصریح وی چنانکه است. رانده یسخن

 احمد پیروان باورهای و خبر این مفاد مخالف نیز این و غیر ل و است «امام دوازده»

 است. اسماعیل

 و زمان امام فرزند امیق» باور پیرامون تارگف دو او یبرا پس 2ینور محدث *

 :دارد وجود «او ینیجانش

 3 دارد. معتبر سند او از بعد زمان امام فرزند امیوق خالفت تیروا الف.

 4ست.ین ثابت و یقطع او از بعد زمان امام فرزند امیق و خالفت تیروا ب.

                                                   

 .696ص-8ج-ف المرتضییرسائل الشر (1)

 وِالمح د ِالمی رزاِالن وریِف یِال نجمِالثاق ب...ِحی  ثِاس تدلِبروای ةِالوص یةِوِوص فهاِبأنه اِمعتب رةِالس  ند. (2)

 عن الوص
ً
 .08ص-ةیدفاعا

 الننننجم خب   ًراِذك   رتِفی   هِبع   ضِوص   ایا...ال..ِروىِالش  ی.ِالطوس   یِبس   ندِمعتب   رِع   نِالم   امِالص  ادق (3)

 .70ص-0ج-الثاقب

سوفِلیحكمونِعلىِوج هِاألرضِبع دِذل ك،ِِوده،ِودولةِالظالمینِفیِالدنیاِبوجِانقطانِسلطةِالجبابرةِو (4)
طب  قِرأیِجماع  ةِوِظ  واهرِِتتص  لِبرجع  ةِب  اقیِالئم  ةلِبالقیام  ةِطب  قِرأیِبع  ضِالعلم  اء؛ِأوِتتص  ِهألنِدولت  

ِكثی  رة،ِب  لِق دِاُل ف  تِف  یِه  ذاِالب ابِتص  انیفِع  دةِأوِانه  اِتتص لِبدول  ةِا ِكاخب ار م  اِق الِالش  ی.ِالمفی  دِف  یِبنائ  ه
اهللِ]تع الى[ِذل ك،ِش اءح دِدول ةِاّلِماج اءتِب هِالروای ةِم نِقی امِول دهِإنألِمالرش اد:ِ"ول ی ِبع دِدول دِالق ائ
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 یاعتراض زین رزایم مرحوم که است دیمف خیش ارشاد از نقل به دوم قول نیا پس

 است. ننموده آن بر

 هیذر و عیال اثبات صدد در نکهیا باب من ینور یرزایم مرحوم که بتذکر لزم

 ای و و ضعیف سند بدون ،باب نیا در اتیروا یتمام یطرف از و بوده زمان امام یبرا

 و هیادع کتب از و یثیحد معتبر ریغ کتب از نقل به ای و معصوم ریغ صادر شده از جانب

 تیروا جهینت در ؛نمودیم( بررسی بنّوت ادعای به مربوط فصل در )که است رهیغ

  که باب آن از را تیوص به موسوم
ً
 یثان و بوده معصوم به منتسب اول

ً
 کتب از یکی در ا

  و شده ذکر یطوس بهیالغ همانند پیشین یثیحد
ً
 تا ابتدا از رّوات ذکر با سند یدارا ثالثا

 غیرمعصومین شده از سوی صادر و ضعیف و شاذ اِت یروا هیبق به نسبت ،بوده انتهاء

 هانیا آنکه حال است. داده سندش اعتبار بر حکم و دانسته بهتر موضوع این پیرامون

 از متشکل و فیضع ،تیروا نیا سند تنها میگفت ست.ین سند صحت بر لیدل چکدامیه

 مرحوم ست.ین معتبر انعنو چیهه ب سند نیا و است موثق و فیضع و مجهول یرّوات

 درست زین فرقه نیا نیقرا و نداده ارائه خبر این سند تقویت برای دلیلی هیچ نیز ینور

 که یمحّصل ادله بر بنا ت،یروا اعتبار ادعای پس است. پندار مآب یجملگ و نبوده

 1.است باطل ،آوردیم

                                                                                                                             

اّلِقب لِالقیام ةِب أربعینِِه ذهِاألم ةردِبهِعل ىِالقط عِوِالثب ات،ِوِأكث رِالروای اتِأن هِل نِیمض یِمه دیِوِلمِت
 یوماً.

باشند، دارای نظرینات شناذ بسنیار مرحوم محدث نوری در عین حال که جزو محققان نیکوکنار می (1)

شنابه سنبب ایجناد و ادعاهنای م« تحرینف لفظنی قنرآن»است که ابراز آن نظریات شاذ همانند ادعنای 

ورزان را دراز و را خوشننود نمنوده و زبنان کیننه اشکالت فراوانی گردید و مخالفین مکتب اهل بینت

شان را باز کرد و فراریانشان را برگرداند. پس علمای شنیعه در عصنرهای بعند نسنبت بنه وی دهان بسته

نوشته و روال و باورهای شناذ وی  واکنش نشان داده و کتب گوناگونی در رد ادعاهای شاذ و بی پایه وی

 نویسد:در این باره می را مورد نقد قرار دادند؛ پس امام خمینی
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 یو» است: شده یمدع و بسته دروغ او حق در شبهه طّراح ؛1ینماز مرحوم *

 سد:ینویم هستند، زمان امام فرزندان از یمهد دوازده ستیمدع که یتیروا بر قشیتعل در
 ینماز خیش مرحوم نکهیا آن و است گرید قرار از ماجرا اصل آنکه حال 2«کذا.. و کذا

 فرزندان از نه و هستند امام نه نییمهد» :شودیم ادعا آن در که آوردیم یتیروا ابتدا

 شتر:یب نه و هستند تیب اهل انیعیش از یقوم بلکه ،«زمان امام

ِاهللِرسولِابنیِ:محمدِبنِجعفرِللصادقِقلتِقال:ِریبصِیأبِعن
ِقال:ِإنماِفقال:ِایمهدِعشرِیإثنِالقائمِبعدِكونیِقال:ِأنهِكیأبِمنِسمعت
ِدعونیِعتنایشِمنِقومِولكنهمِإماما،ِعشرِإثناِقلیِولمِایمهدِعشرِیإثن

ِ.حقناِمعرفةِوِناموالتِإلىِالناس
                                                                                                                             

شخكِصالحِمتتب ع،ِإلِأنِاش تیاقهِلجم عِالض عافِوِالغرائ بِوِالعجائ بِوِم اِلِیقبله اِالعق لِالس لیمِِهو
شتگری بتود؛ ولتی اشتتیاق و پ وه نکوکتارشخص  محدث نوری وِالرأیِالمستقیم،ِأكثرِمنِالكالمِالن افع.

آن را  درستتمجموعه اقوال ضعیف و شاذ و ناباورانه که عقتل ستلیم و نظتر بجای سخنان ارزشمند، داشت که 

 .(097ص-6ج-)انوار الهدایةگردآورد. زند، پس می

 نویسد:نیز عالمه شیخ حرزالدین درباره یکی از کتب وی درباره تحریف قرآن می

ای کتتاش  ال تِألس  نةِالیه ودِوِالملح  دینِوِلق دِأرادِش  یساًِفوق عِفیم  اِه وِأعظ  مِمن ه.ی اِلیت هِل  مِیكتب ه،ِإذِب  هِط

نوشت که با نوشتنش زبان یهود و کتافران را دراز کترد! خواستت ابترو را درستت کنتد، نوری این کتاب را نمی

 .(070ص-نقال از معارف الرجال )مقدمه نجم الثاقب چشم را کور کرد.!

 ی گوید:نیز عالمه بالغی در حق و

فصل الخطتاب  صاحب براستی إنِصاحبِفصلِالخطاب،ِمنِالمحدثینِالمكثرینِالمجدینِفیِالتتب عِللش واذ.

)آلء النرحمن فنی تفسنیر القنرآن  کترد.روی متینی بود که مجدّانه در اخبار شاذ زیاده)نوری( از جمله محدثا

 .(07ص-6ج-محمدجواد بالغی نجفی -)تفسیر بالغی(

 ی به سند خبر موسوم به وصیت نیز از جمله آرای شاذ وی می باشد.ادعای اعتبار بخش

ِك  ذلكِص  احبِمس  تدر ِس  فینةِالبح  ارِالش  ی.ِعل  یِالنم  ازیِمعلًق  اِعل  ىِروای  ةِت  ذكرِالمه  دیینِم  نِذری  ةِ (1) و
 عن الوص إذاِقال:ِ)هذاِمبینِللمرادِمنِروایةِأبیِحمزة...ال.(ِالقائم

ً
 .09ص-ةیدفاعا

 همان. «منِذریةِالقائم»ذكرِالمهدیینِمعلًقاِعلىِروایةِت (2)
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 از اهلل رسول ابنی گفتم: صادق امام به گفت: که است ریابوبص از
 پس ؛«بود خواهد یمهد دوازده قائم از بعد» فرمود: که دمیشن پدرت
 اما امام دوازده است نگفته و یمهد دوازده گفت تنها پدرم» فرمود: امام
 و تیب اهل االتمو به را مردم که هستند ما انیعیش از یاعده هاآن

 «کنند.یم دعوت ما حق معرفت

 پیوند به نسبت ییادعا چیه که تیروا نیا بر قشیتعل در ینماز خیش سپس

 نیا امامت یادعا بین برنده از یطرف از و نداشته زمان امام نسل به نییمهد

 سد:ینویم ،است نییمهد

ِلِوِبصائرالِمنتخبِةیورواِحمزةِیأبِةیرواِمنِللمرادِنیمبِهذاِأقول:
ِا،یمهدِعشرِیإثنِالقائمِالمامِبعدِأنِعلىِدلِمماِرهمایغِوِهیفِإشكال
ِمنِالزمانِخلویِلِیكِبأمرهِالقوامِوِالقائمِاءیأوصِمنِونیالمهدِأنهمِو

ِالحجة.
 و است بصائر منتخب و حمزه یاب تیروا از مراد گربیان نیا م:یگویم
 بعد یمهد دوازده وجود بر کندیم داللت که نیا بر یمبن ندارد هم یاشکال

 یبرا کننده امیق و قائم اءیاوص از و هدایتگر زین هاآن که ،قائم امام از
 1نماند. یخال حجت از زمان تا بود خواهند او امر

  پس
ً
 به یحت نه و نموده حیتصح را تیوص به موسوم تیروا نه ینماز خیش اول

و اینکه نام اولینشان  او یبجا زمان امام فرزندان خالفت یعنی آن شاذ نیمضام

 از بعد یمهد دوازده وجود یادعا یو بلکه است؛ دهیگرد ملتزم احمد عبدالله است،

 نییمهد به یو اعتقاد یادعا سبب زین سخن نیهم و است. دانسته زیجا را امام دوازده

 ؛ستین بدان ایمان و آن پذیرش بمعنی ،امر كی در اشکال عدم چراکه گردد؛ینم

                                                   

 .767و  766ص-62ج-نة البحاریمستدرك سف (1)
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 بدین نکند، وارد اشکالی «مریخ در زنده موجودات وجود» به نسبت کسی اگر چنانکه

 دارد.! یقین و ایمان مریخی و فضائی موجودات به وی که نیست معنی

 یثان
ً
 نایمهد نیا از مراد که کندیم حیتصر سخن ادامه در خود ینماز خیش ا

 :است نیحس امام شان،نیاول که هستند عهیش امامان همان

ِحنطهیِوِكفنهِیوِغسلهیِیالذِكونیِالموتِالمنتظرِالحجةِجاءِإذا
ِ.یالوصِإلِیالوصِأمرِیلیِلِوِیعلِبنِنیالحسِحفرتهِیفِلحدهیِو

 و کفن و غسل را او که یآن د،یآ حجت حضرت سراغ مرگ که یزمان
 جز را یوص و است یعل بن نیحس سپاردیم خاک به و کرده حنوط
  1کند.ینم دفن و کفن یوص

 را امت زعامت و تیوصا که نییمهد از مراد نکهیا بر دارد دللت ینماز خیش کالم

 همان دهیعق نیا و است یعل بن نیحس اولشان همانا گرفت، خواهند عهده بر

 دارد. اعتقاد آن به عهیش که است رجعت متواتره دهیعق

 صادق دیس که است قرار نیا از هیقض 2الصدر محمدصادق دیس دیشه *

 از بعد یامامان وجود به معتقد ،ظهورا پس تاریخ کتاب نوشتن دوران در و ابتدا صدر

 حجت حضرت نسل از امامان نیا که باور داشت ابتدا او بود؛ قائم حضرت

 و دوباره پژوهش از پس ولی ؛بود نموده اشاره بدان ظهورپسا تاریخ  کتاب در و هستند

 وفات از بعد عهیش امامان تیول  بر معتقد و گشتهبر  شاذ باور نیا از بیشتر، کاوش

 بازنگری و اصالح در که یاجزوه در همو د.یگرد رجعت بواسطه حجت حضرت

 سد:ینویم نمود، منتشر ظهورپسا پیرامون نظراتش

                                                   

 همان. (1)

ِكت ابِت اری.ِم اِبع دِالظه ور.ِوِمنِالذینِاستدلواِبهذهِالروایةِهوِالس یدِالش هیدِالص در (2)  عنن  ف ی
ً
دفاعنا

 .09ص-ةیالوص
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ِهمایفِوِیالمهدِبعدِبلِیالنبِبعدِالخالفةِحولِكالمناِاآلنِ یل
ِأطروحتان.ِأوِاحتمالن

ِاءیأولِبدورهمِكونونیِنیالذِأولدهِبعدهِتولىیِانهِ:األولىِاألطروحة
ِالمجتمع،ِأمامِخالفتهمِعلىِنكِوِبنفسهِیالمهدِرباهمِقدِن،یصالح
ِ(.ِالظهورِمابعدِ.ی)تاِرِیفِذلكِقربناِكما

ِوِالمعصومونِاألئمةِآباؤهِبعدِاألمرِتولىیِأنِة:یالثانِاألطروحة
ِِ.یالمهدِبعدِلمالعاِحكموایلِالموتِبعدِاةیالحِإلىِرجوعهم
 به مربوط بلکه ست؛ین ممبریپ خالفت پیرامون ما کالم کنونا هم
 است: گزینه یا و گمانه دو امر نیا در که است یمهد نیجانش

 و بوده صالحان نکوکار از که اوالدش ،یمهد از بعد :نخست گمانه
 نص خالفتش بر مردم حضور در یمهد و اندبوده یمهد پرورده دست
 نظر نیبد پساظهور خیتار کتاب در ما پس بود؛ خواهند فهیخل است، هنمود
 م.یبود کینزد

 اتیح به رجعتشان با او معصوم پدران ،یمهد از بعد دوم: گمانه
 نمود. خواهند یحکمران عالم بر مرگ از پس

 سد:ینویم گمانه دو نیا با رابطه در سپس

ِمنِذلكِنشایِإنماِوِ.ًاِینیدِاألولىِاألطروحةِبصحةِجزمنِأنِلناِ یلِو
ِمقتضىِفانِاآلنِوِموته.ِبعدِاةیللحِالنسانِعودِیأنِلستبعادِةیمادِةیزاِو

ِ.بالخصومِةیالثانِاألطروحةِصحةِهوِ-األقلِعلىِمذهبناِیف-ِالقاعدة



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 باور نیا بلکه شد. مطمئن اول گمانه درستی بر توانینم نید بابت از
 راها انسان مرگ از بعد اتیح که ردیگیم نشأت ییگرایماد هیزاو از تنها
[ زمان امام از بعد یحاکمان وجود] قاعده نیا یمقتضا پس داند.یم ناروا
 1م.یبدان حیصح را دوم گمانه که است نیا ما مذهب در

 جماعت نیا باورهای ضد بر قایدق الصدر محمدصادق دیشه که شودیم دهید

مرگ را  زی که زندگی پس اانیگراماده رفک از گرفته نشأت را اول گمانه و کرده سخن

 اهل رجعت یعنی دوم هینظر بلکه و نموده یتلق غیرممکن و دروغ می دانستند،

 عهیش مذهب موافق و حیصح هینظر را زمان امام از پس شانیا حکومت و بیت

 داند.یم

 همانند پیشینیان زین «تیوص تیرواه ب علماء استدالل» نهیقر که شودیم دهید

 آماج تیروا نیا شیعه، مذهب علمای از فراوان اسناد بنابر و بوده راستی از وربد

 واحد خبر این بنابر شیعه نامدار علمای از احدی و گرفته قرارها طرد وها فیتضع

 در شاذش آراء که قمی محدث بغیر از) ایشان یجملگ و ننموده عقیده بنای ضعیف،

 مخالفتش و تیروا نیا بودن معارض و ذشا بر است( مطرح نیز قرآن تحریف حیطه

 را تیروا این افاده و داده حکم مشهوره و حهیصح اتیروا و متواتره اتیروا با اقیس نیبد

 طّراح که داندیم خدا پس اند.دانسته یرعلمیغ و ینیقیریغ و اعتماد رقابلیغ و یظن

 ؟!کندیم سخن علما استدلل نیکدام از شبهه

  :خواب توسط تیروا نیا یسند حیتصحقرینه نهم 

 دلیل ترینقوی مدعیند اسماعیل احمد مبلغان که سرچشمه مصیبت آنجاست

 پس ؛«است شده حیتصح خواب در تیروا نیا» که است آن روایت، سند تصحیح در

 یقی
ً
 سد:ینویم شبهه طّراح است.! السند حیصح نا

                                                   

 .07ص-الرجعة یبحوث ف (1)
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ِصحةِعلىِالمنامِیفِتعالىِاهللِشهادةِیهِوِأشرفها،ِوِالقرائنِأقوىِمن
ِ.ةیالوصِةیروا

 بر خواب در خداوند شهادت ،هاقرینه نیترفیشر و نیتریقو جمله از
 1است.!! تیوص تیروا صحت

 جواب 

 استدلل نیترفیشر و نیتریقو شاهد همگان نکهیا جز میاوردین را سخن نیا

و دلیل یاوه  نینچنیا البته صد باشند. در تصحیح سندی این خبر نوظهور فرقه نیا

 قیطر ِبَهر شتریب نفرات جذب انغّمش و هّم  کل که نوظهورهای فرقهاینچنین  ازهجوی 

مردمی  از عجب لکن .نیست ذهن از دور و دیبع هیچ است، آنان از اّخاذی و یباطل

ان  در را قتیحق و حق که ستا
ّ
 دادوستد شانشهیپ که فروشنانیدین نینچنیادک

 در یعیش از علمای عالم کدام و امامان شیعه از امام نیکدام .کاوندمی است، دهیعق

رت و لولهیقِ  و خوابکه  کرده ادعا خیتار طول  تیروا حیتصح قراین و دلیلجزو  چ 

 و خواب ، حدیث رجاِل  تضعیف و توثیق قواعد جمله از رجالی، کتاب کدام در است؟!!

 خواب بنابر راوی کدام و تضعیف ،محدث یک خواب توسط راوی کدام رؤیاست؟!

 و باب کدام در اندشده تصحیح خواب مبنای بر که اخباری است؟ شده توثیق محدثی،

هیچ عالمی راویان اخبار  است.! «هیچ» ،هاپرسش این همه پاسخ ؟!اندگرد آمده کتاب

رت و خواب تضعیف و توثیق ننموده و هیچ کتابی اخبار توثیق یا تضعیف  را توسط چ 

رد نیاورده و هیچ خبری توسط خواب توثیق نشده است؛ شده توسط خواب و رویا را گ

 را اتیروا و قرآن از ایرؤ تیحج اثبات دررفقایش  شبهات همان شبهه طراح که جالب

                                                   

 عن الوص (1)
ً
 .07ص-ةیدفاعا
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 مطالب همان را خواب توسط اتیروا صحت اثبات یبرا لیدل تنها و است نموده تکرار

ه قبلتر که داندیم
ّ
کشان ادل   1م.ینمود طرد و طرح را سب 

 :سندیت و صدور اثبات بابت از تیروا نیا که شودیم دهید مطالب نیا تارگف با

 است. السند فیضع آحاِد  الف.

 است. الصدور یظن ِب یغر ب.

 است. مشهوره اتیروا و حهیصح و متواتره اتیروا مخالف ج.

  د.
ّ

 است. نادر و شاذ

 است. متروک و حجیت از خارج و تیاهم کم عهیش یعلما و نیمحدث نزد هـ.

 ندارد. وجود شود، صحتش اثبات سبب که یانهیقر چیه و.

 .روایت متن ب 

 را آن ت،یروا متن به رجوع هنگام گفتیم، روایت این سندیت از آنچه بر افزون

 م:یابییم تصحیف شده و مضطرب

 تیروا متن اضطراب 

 شود:یم گفته نینچنیا بحث، مورد روایت آغاز در .اول اضطراب

ِایعلِسمائه:ِیفِتعالىِاهللِسما ِإماماِعشرِیثنالِأولِیعلِایِفأنت
ِالمأمون،ِوِاألعظم،ِالفاروقِوِاألكبر،ِقیالصدِوِن،یرالمؤمنیأمِوِالمرتضى،

ِر .یغِلحدِاألسماءِهذهِتصحِفالِ،یالمهدِو

                                                   

 ن کتاب.یص از ار.ك:  (1)
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 در خداوند که هستی گانهدوازده امامان آن از امام اولین تو علی ای
 منین؛ؤامیرالم مرتضی؛ است: کرده ارینامگذ نام چندینه ب را تو خود آسمان
 هانام این از یک هیچ پس المهدی المأمون؛ اعظم؛ فاروق اکبر؛ صدیق
 نیست. تو از غیر کسی شایسته

 نموده المومنینامیر  ویژه را «مهدی» نام اکرم نبی ت،یروا از بخش این در

 ادامه در آنکه الح داند.می عنوان این را شایسته طالبابی بن علی تنها و تنها و

 پس شوند.می خلق نیز دیگر مهدی یزدهس و شده استعمال عنوان همین هم باز روایت

 ظاهرش در تیروا نیا فقرات که بابت آن از پس ؛1است النص مضطرب تیروا نیا

 2ست،ین یاختالف رسول، و خدا جانب از صادر امر در یطرف از و است اختالف دچار

 پیامبر سوی از آن صدور بر نیقی عدم سبب نص، اختالف و اضطراب نیا پس

 گردد.یم

  

                                                   

 ینا نقنلت در سند و یا سند، مبحث اضطراب روایدگاه متن و یات از دیروا یبررس یهااز جنبه یکی (1)

ن سنند ینبه سند آحناد نقنل شنده باشند لکنن ا یتینکه روایا یعنی اضطراب در سندا نص است؛ *یو 

:..النخ مرو عن الصنادقد عن عین به سند: زیدر کتاب کمال الد یتیباشد؛ مثال روا یدچار تناقضات

ب: عمنرو ینن ترتین سلسنله روات لکنن بندیمنه به بنهیت، در کتاب الغین رواینقل شده باشد؛ لکن هم

ت، سنبب ینن درهم و برهم بودن رّوات در سند روایالخ نقل شده باشد؛ پس ا...د عن الصادقیعن ز

ا بنا ینبا الفاظ مختلف و  به سند آحاد یتیروا یعنی اضطراب در نقلشود. *یت میروا یاضطراب سند

کننا منع »د: ینبگو یتنیدر روا یك راوینت شنود؛ منثال ینروا یگنریاد در نقنل دیك نقل و ازدینقصان در 

کننا »ن نقنل کنند: ینچنیت را در حدیثی دیگر این روایحال آنکه همو، هم« .الخ.ته.یب یف الصادق

 یعننی اضـطراب در نـصرد. *یگیت نام مین اضطراب در نقِل روای؛ پس ا«قیالطر یف مع الصادق

ت یت موسوم بنه وصنین روایهم در تناقض است. همانند هم باشد که با یالفاظ یت دارایك رواینکه یا

را  یه بنه لقنب مهندیحنق تسنم یاسنت و احند یامنام علن وینژهلقب  یمهد»د: یگویکه در ابتدا م

 «واهند داشت.ز وجود خیگر نید یزده مهدیس»د یگویت می؛ لکن در ادامه روا«ندارد

ِثیًرا﴿ (2) ِك  ًفا ِِفیِهِاْخِتال  ِك ان ِِمْنِِعنِدِغ یِرِاللَِّهِل و ج ُدوا  .80نساء  ﴾و ل ْو



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 اول اضطراب در مناقشه 

 دارند: شبهه دو نهیزم نیا در فرقه نیا

 1ن!یزم یور  بر نه و است آسمان در نام ها نیا میتحر .1شبهه

 بر و دارد اثر آسمان در که ستیمیتحر م،یتحر نیا از مراد ستیمدع فرقه این

 اسامی و است مهدی آسمان در علی امام اسم پس .!داردن یاعتبار نیزم یور 

 بعنوان وی( نسل از مهدی دوازده و الحسن ابن حجة )حضرت دیگر مهدی سیزده

 نیست. اضطرابی پس هستند. زمینی مهدی

 2است. جمعشان القاب، نیا از مراد .6شبهه

 و اعظم وقفار و اکبر قیصد و یمهد القاب » نکهیا از مراد که ستیمدع فرقه نیا

 !یکایکش نه و است القاب نیا همه ،«است حرام نیرالمومنیام از ریغ یشخص بر رهایغ

 تكتك یول هستم. قیصد هم و فاروق هم و یمهد هم من دیبگو ندارد حق یکس یعنی

 ندارد. یمشکل دیگری توسط اشاستفاده القاب نیا

 بررسی و نقد 

قره چیه است؛ باطل و پایه بی اول مناقشه
َ
 لفظ که داردن ادعا تیروا نیا از یاف

 تیروا اشاره تنها بلکه است؛ حرام نیرالمومنیام از ریغ بر آسمان در تنها «یالمهد»

 اعالن نیرالمومنیام حضرت یبرا آسمان در خداوند از هیتسم نیا که است نیا بر

 آن و نیا توسط و زمینیان ابتکار خالفت، نیغاصب یسازلقب همانند یعنیو است شده

 یب نیزم در و بوده یسماو عالم در او به محدود یاسام نیا نکهیا ولی .قاست نبوده

  است اعتبار
ً
 یثان وبوده  لیدل یب و یظن اول

ً
 است؛ نیرالمومنیام کالم با مخالفت در ا

  را ابالق نیا او که چرا
ً
 است. دانسته حرام خود ریغ بر (آسمان! در فقط نه )و مطلقا

                                                   

 .11ص-فی القطیف ضجه هیِلِتصحِلغیرهِفیِالسماءِلِفیِاألرض. (1)

 . همان.ل بعضها هي ل تصح لغیره جمیعها (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 امام یاختصاص القاب جزو که است یلقب ؛«األكبرِقیالصد» بلق مثال بعنوان

ِایعلِسمائه:ِیفِتعالىِاهللِما س»است: شده ذکر تیوص به موسوم تیروا در یعل
 .«یالمهدِوِالمأمون،ِوِاألعظم،ِالفاروقِوِاألكبر"،ِقیالصد"ِن،ویرالمؤمنیأمِوِالمرتضى،

  فرمود: تسمیه این شأن در یعل امام آنکه حال

ِأخوِوِعبداهللِأناِقول:یِایعلِسمعتِقال:ِعبداهللِبنِعباداهللِعن
ِمفتر.ِكاذبِإلِیبعدِقولهایِلِالكبر،ِقیالصدِأناِوِرسوله،
 قیصد» من هستم؛ رسولش برادر و خدا بنده من فرمود: یعل امام

 مفتر کذاب آنکه جز کندینم را ادعا نیا من جز یاحد که هستم «اکبر
 1باشد.

 صر  مراد پس
ً
 القاب نیا آسمان و نیزم در بلکه نبوده؛ آسمان در این نام میتحر فا

 ندارد. را القاب نیبد تلقیب حق او از ریغ یاحد و است نیرالمومنیام ویژه

 یمول حضرت میگفت چراکه است؛ یاول از ترواضح نیز دوم مناقشه بطالن

  نه و ستا دانسته حرام گرانید بر را خود مختص القاب یکایک نیالموحد
ً
 صرفا

 بدان «مفترِكاذبِإلِیبعدِقولهایِلِالكبر،ِقیالصدِأنا» تیروا چنانچه را؛ آن جمع

و دیگر اخبار. پس  امیرالمومنینو همچنین روایت مربوط به اختصاص لقب  دارد. اشعار

هایی که این فرقه در قالب احتمال و ایده ارائه داده است، خالی از راستی و پاسخ

 درستی است.

 شود:یم گفته نینچنیا تیروا آخر در .دوم اضطراب

                                                   

 .676ص-دریح یالمول-تیالب أهل مناقب (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِوِأحمد،ِوِعبداهللِهوِوِیأبِاسمِوِ،یكاسمِاسمِ:یأسامِثالثةِله
ِ.یالمهدِالثالثِالسم
 آن که پدرم اسم و من اسم همانند یاسم است: اسم «سه» او یبرا
 .یمهد سوم اسم و احمد و است عبداهلل

 ابتدا در که یبطور شود؛یم دهید ختالفا و اضطراب باز تیروا از فقره نیا در

 نام همانند نامی -1 د:یگویم ادامه در ولی است؛ «اسم سه» یمهد یبرا شودیم گفته

 چهار اسم، سه بجای پس ؛!یمهد -5 و احمد -1 است؛ عبداهلل همان که پدرم نام-2 من؛

 در اختالف یادعا سبب باز که است نص در آشکارا اضطراب زین نیا و وجود دارد نام

  که کندیم الله رسول کالم
ً
  و عقال

ً
 تیحج از تیروا نیا پس است، ممتنع شرعا

 .و قابل اعتماد نیست است خارج

 دوم اضطراب در مناقشه 

 بشود ادغام «احمد و» با دیبا ،«من نام همانند نامی» هستند یمدع جماعت نیا

 «احمد» همان «یمكاسِاسم» یعنی شود.!یم حل مشکل یبراحت ورت،ص نیا در که

 سه شودمی بشوند جمع هم با وقتی و یکیست دو هر و آمده روایت ادامه در که است

 .المهدیِالثالثِالسمِ.3ِوِعبداهلل؛ِ:ابیِاسمِ.2ِاحمد؛:کإسمیِ.اسم1 اسم:

 بررسی نقد و 

  که چرا است؛ وصیتموسوم به  خبر نص با مخالفت در و نادرست ادعا نیا
ً
 اول

 یستیبا د،یبنما مطابق «احمد» بر را (کإسمیِاسم) امبریپ اسم واستخیم تیروا اگر

 اسم رینظ یاسم و من اسم رینظ یاسم) ...ال.ِ«هما»ِوِیأبِاسمِوِ،یكاسمِاسم گفت:یم

ِوِیكإسمِاسمِ:است نینچنیا تیروا آنکه حال (؛هستند احمد و عبداهلل دو آن که پدرم
 «.هو» نه و شدیم استعمال «هما» دیبا پس ؛عبداهللِ«هو»ِوِیأبِاسم



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 یثان
ً
 نیبد تیروا نص یستیبا م،یدانستیم روا را فرقه نیا گمانه که یصورت در ا

 که همانطور یعنی ؛«عبداهللِوِاحمدِهماِوِیأبِاسمِوِ،یكاسمِاسم» بود: اسمی ِب یترت

ِاسمِو) پیغمبر پدرِ  اسم سپس و (کإسمیِاسم) پیغمبر اسم از ابتدا الفاظ بیترت
 و نموده تیرعا را بیترت نیهم زین ادامه در یستیبا که ستیهیبد پس شده، شروع (ابی

ِعبداهلل) است نموده ذکر را بیترت نیا برعکس تیروا آنکه حال ؛«عبداهللِوِاحمد» دیبگو
حضرت  کالم در فاحش یدگیپاشدرهم و درایتی بی و نامرتبی اینچنین پس (؛احمدِو

 .است نامقبول و حیقب رسول الله

 نیا و است اختالف و اضطراب دچار تیروا نیا فقرات که شودیم دهید بنابراین

 و است مانیا و عقل از دور و ناروا معصوم کالم در یناهمسازگار و ییخالفگو همه

بویژه  باور نکنیم. را شود که صدور این خبر از جانب معصومباعث می امر نیا

 ابل اعتمادند. هنگامیکه آورندگان آن نیز افرادی غیرق

 تیروا متن در فیتصح 

 دهیگرد زین لفظی 1فیتصح دچار متن، در گوناگون اضطراب بر عالوه تیروا نیا

ِحضرتهِفإذا :بخش که مینیبیم بهیالغ کتاب مخطوطهای نسخه در که یبطور است؛

                                                   

یعنی تغییری که در خّط و صورت یک روایت رخ دهند. پنس حندیثی کنه دچنار تصنحیف  تصحیف (1)

: کنه همنان تصنحیف لفظنیاسنت:  بخنشگوییم. پس تصحیف بنر دو واقع شود را حدیث مصّحف می

ریند بنن معاوینه»است که یا در سند روایت است )همانند تصحیف راوی ثقنه « نوشتار»وقوع خطا در  « ب 

وِ»بنه  «وِاّتبع هِس ّتاًِ»م نِص امِرمض انِ)هماننند: تصنحیف رواینت  و یا در متن است «(یزید بن معاویه»به 
: و آن تغییر در معنی یک حدیث است )همانند کالم ابنو موسنی العننزی تصحیف معنوی؛ «( اّتبعهِشیساًِ

کنه سنپر جنگنی « عننزة»پنس وی « اهللِرس ولِإلیناِصلىِعنزة،ِمنِنحنِشرف،ِلناِقومِنحن»که گفت: 

بر بننی  اشتباه گرفته و مدعی شده است که پیغمبر« بنی عنزه»بود را با قبیله خود یعنی  پیغمبر

 عنزه درود فرستاده است(. 

)تصنحیف در منتن ینا معننی( سنبب سناقط  روایت را عوض نماید ماهیتپس آن تصحیفی که معنی و 

 نماید.شدن حجیت آن خبر گردیده و از درجه صحت، عزل می



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 میتسل پسرش به را امر پس برسد، زمان امام وفات که یزمان) ابنهِإلىِسلمهایفلِالوفاة

 که: است قرار نیبد اصل در (د.ینمایم

ِ.«هیابِإلىِسلمهایفل»ِالوفاةِحضرتهِفإذاِ
 .دینمایم میتسل پدرش به را امر پس برسد، او وفات که یزمان

 او از بعد یوص نیحس امام پدرش ،حجت حضرت وفات از پس یعنی

 لفظ از گرید هم سر پشت بار ده تیروا نیا در که سبب نیبد لکن بود. خواهد

 زین زمان امام مورد در شده، استفاده .«کندیم میتسل پسرش به ...ابنهِیالِسلمهایفل»

 سبب یگذارنقطه در ییجابجا كی و متن( )تصحیف افتهی رییتغ «ابنه» به «هیاب» کلمه

  است. دهیگرد معنوی( )تصحیف یمعن رییتغ

 ران،یا یمل کتابخانه در یطوس بهیالغ شیپ قرن 9 خطی نسخه در که همانطور

  است: شده ذکر «هیابِیالِسلمهایفل» لفظ با تیروا نیا

 



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 دارد: اشاره فیتصح نیا بر نیز یعامل حر خیش

ِخصومِیفِمهیتسلِریتقدِعلىِأولِ«بةیالغ»ِكتابِیفِیالمرِوِثیالحد
ِابنهِلفظِكونیِأنِلحتمالِ؛الوجهِهذاِینافیِلِیالمهدِبعدِعشرِیالثن
ِیرِوِلماِنیالحسِبهِرادیِوِالحروف،ِآخرِاءیبالِهیأبِأصلهِوِفاً،یتصح
ِ.غّسلهیلِیالمهدِوفاةِعندِنیالحسِرجعةِمنِرةیكثِثیأحادِیفِسابقاًِ

 دوازده وجود بر اعتقاد باب در بهیالم کتاب در شده تیروا ثِیحدبا اگر 
 چراکه ندارد، یمنافات رجعت باور با باز ،1میکن مسالمت یمهد از بعد نفر

 ه:یاب» تیروا اصل و باشد شده فیتصح «پسرش ابنه:» لفظ رودیم احتمال
 ثیاحاد بواسطه باشد؛ نیحس پدرش، از مراد و باشد اءی با «پدرش
 کندیم سخن یمهد وفات زمان در نیحس امام رجعت از که یفراوان

 2د.ینما غسل را او تا

 و رهای خطی معتبنسخه طبق ی این فرقهادعا محل اصل که شودیم دهید

 اما است؛ دهیگرد فیتصح دچار و بوده مغشوش و مخدوش ،بزرگ محدثان شیعه گفته

 «ابنهِیالِسلمهایفل» لفظ از آن در که است شده مشهور یانسخه نسخه، دو نیا از

 نیا و است برقرار لفظ در رییتغ امکان و فیتصح اصل حال بهر است. شده استفاده

 از قسمت نیا دللت و گردد ساقط فیحتص محل در تیروا تیحج که شودیم سبب

 باشد. یظن ،تیروا

 تیحج زین بابت نیا از و است مصّحف و مضطرب متن جهت از تیروا نیا پس

 دستخوش ،ثبت و ضبط و انتقال در تیروا نیا که گرددیم اثبات و بوده ساقط تیروا

                                                   

 و ننادر را آن حنول اتینروا و یظنن را دهینعق نیناو سنایر علمناء شنیعه  یخ حنر عناملیکه ش میگفت (1)

 د.ندانیم متواتره اتیروا با معارض

 .927ص-الرجعة علی بالبرهان الهجعة من قاظیاإل  (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 بر نیقی زا را ما سندی( ضعف کنار )در نیز مسئله نیهم که است شده تحول و رییتغ

 د.دار یم باز خبر نیا مفاد

 کند:یم نقل اینچنین را خبر یطوس خیش ت،یروا از بخش نیهم در همچنین

ِأّولِابنهِإلىِسّلمهایفلِالوفاةِحضرتهِفإذاًِاِیمهدِعشرِإثناِبعدهِمن
ِ.نیالمقّرب

 از نقل به را خبر نیا البصائر مختصر کتاب در یحل مانیسل خیش آنکه حال

 کند:یم نقل منوال نیبد یطوس خیش

ِأّولِابنهِإلىِسّلمهایفلِالوفاةِحضرتهِفإذاًِاِیمهدِعشرِإثناِبعدهِمن
1ِ.نییالمهد

 است. شده فیتصح «نییمهد» لفظ بر زین «نیمقرب» لفظ پس

 نص: و متن بابت از روایت این پس

 است. اعتماد قابل غیر و مضطرب الف.

 است. طساق احتجاج محل در اعتبار از و شده تصحیف ب.

  

                                                   

 .697ص-مختصر البصائر (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 .تیروا داللت ج 

مطرح  دیدگاه سهدر کل  امام، دوازده از پس ،های الهیدرباره وجود حجت

 :است

 حضرت مهدی ارتحال پسا پیرامون دیدگاه های 

 رجعت اماماناول نظر : 

 نیبد باز عهیش امامان خداوند، اذن به ،قائم حضرت وفات از پس یعنی

 مستضعفان بر خواهیممی ما» فرمود: که یاله دهوع راستی باب من و نموده رجوع عالم

 عدل یجهان حکومت 1«دهیم! قرار زمین روی وارثان و پیشوایان را آنان و نهیم منّت زمین

 .شودمی واگذار شانیا به

 گانهمهدیان دوازده باور پیرامون که یاکتابچه در السند محمد خیش الله تیآ

 براینکه مراد از آنمبنی  یشواهد است، نوشته ،زمانال صاحب حضرت از پس

 به اختصار کنوناهم که هستند، می آورد شیعه گانههمان امامان دوازده، مهدیان

 م:یکنیم بیان ،های اوگفته بر افزون یمطالب آورده و

o امام زمان هاینامیکی از « احمد: »اول شاهد است 

 و محمد و احمد و داهللعب» هاینام ،معصوم امامان از شده تیروا بنابر اخبار

ِاسمِ:یاسامِثالثةِله» لفظ جهینت در و است زمان امام به مربوط یاسام «یمهد
 «ابنه» ای «هیاب» نه و دارد اشاره حجت حضرت خود بر یجملگ «و...ال.ِیكإسم

 زمان امام به ثیحد از فقره نیا در ریضما یتمام چراکه ت.یروا در موجود

 بر اشعار یجملگ ریضما نیا پس ...اسامیِثالثةِسلم...لهیفلحضرته...ِاذا گردد:یبرم

 از یجملگ ،یمهد و محمد و احمد و عبدالله هاینام بدین رو دارد؛ حجت حضرت

 است: نموده حیتصر بدین امر روایات اهل بیت و است آنحضرت هاینام

                                                   

ِن جِْ﴿ (1) ِاْسُتْضِعُفواِِفیِاأْل ْرِضِو  ِع ل یِالَّذین  ُِنریُدِأ ْنِن ُمنَّ ِن ْجع ل ُهُمِاْلوارِثینِ و  ًةِو   .7القصص  ﴾ع ل ُهْمِأ ِئمَّ



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِإنهِفقال:ِیالمهدِذكرِوِالّلهِرسولِسمعتِقال:ِفةیحذِعنِ-1
ِأسماءِفهذهِیالمهدِوِالّلهعبدِوِأحمدِاسمهِالمقامِوِالركنِنیبِعیبای

ِثالثتها.
 ادی را یمهد که دمیشن ممبریپ از گفت: که است نقل فهیحذ از
 عبداهلل و احمد اسمش که ردیگیم عتیب مقام و رکن نیب او فرمود: و نموده

 1اوست. گانهسه یهااسم نیا و است یمهد و

ِعلىِهوِوِ.نیرالمؤمنیأمِقالِقال:ِآبائهِعنِجعفرِیأبِعنِ-٢
ِبحمرة،ِمشربِاللونِضیأبِالزمانِآخرِیفِیولدِمنِرجلِخرنیِالمنبر:
ِعلىِشامةِشامتانِبظهرهِنیالمنكبِمشاشِمیعظِنیالفخذِضیعِرِالبطنِمبدد
ِاسمِوِخفىیِاسمِاسمانِلهِ،یالنبِشامةِشبهِعلىِشامةِوِجلدهِلون
ِ.فمحمدِعلنیِیلذاِأماِوِفأحمدِخفىیِیالذِأماِظهر،ی

 منبر یرو او که کندیم نقل یثیحد نیرالمومنیام از باقر امام
 دیسف رنگش که کند ظهور الزّمان آخر در من فرزندان از مرد کی» فرمود:
 قوى شیهاشانه و سطبر شیهاران و فراخ اشنهیس و سرخى به لیمتما
 خال شابهم گرىید و پوستش رنگ به کىی است، خال دو پشتش در و است

 و احمد نهان نام امّا آشکار، گرىید و نهان کىی دارد، نام دو او و امبریپ
 2«است محمّد آشکار نام

 و یعرب لغت اسلوب بنابر «...ال.یكإسمِاسمِ:یاسامِثالثةِله» لفظ از مراد پس

 .دیگر فردنه  و باشدیم یمهد حضرت شخِص  ،محمد آل ثیاحاد نص صریح نیز

  

                                                   

 .979ص-یخ طوسیش-بةیالغ (1)

 .678ص-نیکمال الد (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

o اد از مهدیون، امامان شیعه: مر دوم شاهد است 

یعنی  «یمهد» شیعه امامانیکایک  که دارد نیا بر حیتصر متواتره اتیروا

بنابراین  و هستند اتیروا در مذکور «گانهدوازده ونیمهد» همانا هاآن و بوده هدایت شده

 را رادم دیبا است، شده استفاده عشرِیالثنِونیالمهد لفظ عه،یش اتیروا از یمکان هر در

 ات:یروا نیا جمله از پس .برگرداند شانیا به

ِولدىِمنِائىیاوصِوِانىِقولیِایعلِسمعِانهِیالشامِمیسلِعنِ-1
ِنیالحسِوِالحسنِقالِهمِمنِنیرالمؤمنیامِایِفقلتِمحدثونِكلناِونیمهد
ِنیالحسِبنِعلىِیابنِثمِِبعدهِمنِةیثمانِثمِعیرضِومسذیِعلىِوِقال
ِواحد.ِبعدِواحدا
 و من همانا فرمود: که است دهیشن یعل امام از سیق بن میسل

 )سخن محدثون و شده( تی)هدا ونیمهد هستند، تیوص یدارا که فرزندانم
 صاحب فرزندانِ» آن !نیرالمومنیام یا د:یپرس میسل م.یهست مالئکه( با گفته
 یعل سپس و  نیحس و حسن فرمود: پس هستند؟ یکسان چه «تیوص
 .1) او از پس امام هشت سپس بود( رخواریش زمان آن )که نیحس بن

 یالهاد یعل .6 الجواد محمد .5 الرضا یعل .5 کاظم ی.موس1 صادق جعفر .2 محمدباقر

 1.یگرید از پس یکی ؛( یالمهد الحسن بن حجه .2 یالعسکر حسن .2

 را گانهدوازده مهدیان نیز و تیوص دارندگان ،حضرت امام علی که ستیهیبد

 امامان نیا بر را یاحد و داده قرار خود نسل از امام ازدهی و خود در و محدودمنحصر 

  د.افزایینم گانهدوازده هدایت شده

 فرمود: زهراء حضرت به خطاب خاتم غمبریپ

                                                   

 .810ص-محمد الصفار-بصائر الدرجات (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِاءیفاألوصِون،یمهدِهادونِكّلهمِامةیالقِومیِإلىِیائیأوصِبعلكِأبناءِ-٢
ِن.یالحسِولدِمنِةتسعِثمِِّن،یحسِثمِِّحسن،ِثمِِّ،یعلِیأخِیبعد

 و انیهاد یهمگ که هستند امتیق روز تا من اءیاوص ،همسرت فرزندان
 سپس حسن؛ سپس ؛یعل برادرم ،من از پس اءیاوص پس هستند. مهدیان

 1است. نیحس نسل از فرزند نُه سپس و نیحس

 فرمود: خاتم غمبریپ

ِهلكِكلماِواحدِبعدِواحداِیأخِبعدِإماماِعشرِأحدِ:یأمتِاریخِ-3
ِطلعِنجمِغابِكلماِالسماء،ِنجومِكمثلِأمتىِیفِمثلهمِواحد،ِقامِواحد
 ون.یمهدِهداةِأئمةِإنهمِنجم،

 بعد یکی که است (ی)عل برادرم از بعد امام ازدهی من: امت افراد نیبهتر
 امیق او مقام بر یگرید برود ایدن از یکی که یآن هر ند؛یآیم یگرید از
 هرگاه که است یآسمان ستارگان مثال انندهم امتم در هانیا مثال کند.یم
 ازدهی و یعل )امام هاآن کند.یم طلوع دگر یاستاره د،ییگرا یخاموش به یکی

 2هستند. شده( تی)هدا ونیمهد و گرتیهدا ( او از بعد امام

ِإحدىِالقائمِبعدِمنّاِإنِحمزة،ِأباِای»ِقال:ِأنهِحمزةِیأبِةیرواِ-5
ِ«نیالحسِولدِمنًِاِیمهدِعشر
 از نایقی اباحمزه! یا فرمود: که صادق امام از کندیم تیروا حمزه ابو

 .1نیحس فرزندان از است یمهد ازدهی قائم از بعد ما

                                                   

 .060ص-نی. ر.ك: کمال الد800ص-0ج-ارشاد القلوب (1)

 .89ص-ینعمان-بهیالغ (2)

 .966ص-یخ طوسیش-المتهجد مصباح (3)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ه که روی آن از پس  هستند نیحس امام فرزندان از نییمهد امامان از تن ن 

 امام ،حجت حضرت از بعد یوص و یول یطرف از و (،... و باقر امام و سجاد )امام

 آن( اقلیت بر مجموعه یک تیاکثر دادن می)تعم بیتغل بابت از است، نیحس

لد از گانهازدهی نییمهد  شوندیم نیحس امام خود با که اندشده یمعرف نیحس و 

 .یمهد دوازده

 د:یگو باره نیا در زین یعامل حر خیش که همانطور

ِبعدیلِ«نیلحساِولدِمنًِاِیمهدِعشرِإثنا»ِحمزة:ِیأبِثیحدِیفِقوله
ِلِوِ،نیالحسِولدِمنِأكثرهمِ:لقایِبأنِالكالمِبهِتمِّیِلهِءیشِریتقد
ِاألمر.ِظهورِعندِاألغلبِاألكثرِعلىِكالمهِالمتكل مِیبنیِقدِأنّهِخفىی

 از یمهد دوازده» فرمود: که حمزه یاب تیروا در امام سخن نیا
 که: باشد تتمه نیبد آن یابیارز که ستین دیبع «هستند نیحس فرزندان

 از بعد امام نُه یعنی] هستند نیحس فرزندان از نییمهد نیا اکثر
 شهیهم سخن صاحب که ستیهیبد و[ هستند نییمهد یجملگ نیحس

 1امر. ظهور باب من کندیم بنا غالب تِیاکثر بر را کالمش

امام  فرزندان از گانهدوازده نایمهد نیا غالب تیاکثر که بابت آن از یعنی

 امام و جواد امام و رضا امام و کاظم امام و صادق امام و باقر امام و سجاد امام) هستند نیحس

 تیاکثر الفاظش استعمال در گوینده یطرف از و ( یمهد امام و یعسکر امام و یهاد

 آموزان دانش» د:یگویم ندهیگو مثال) دهدیم میتعم مجموعه آن کل بر را مجموعه غالب

 باهوش مدرسه آن موزانآ دانش اکثر و اغلب که است یحال در نیا و ؛«هستند شباهو مدرسه فالن

 یهمگ بر غالب تیاکثر که باب آن از لکن ندارند. مناسب هوش شانیا از یاندک تعداد و هستند

 تیاکثر در این حدیث، پس .(شودیم قلمداد باهوش مدرسهدانش آموران  کل افته،ی میتعم

                                                   

 .927ص-الرجعة علی بالبرهان الهجعة من قاظیاإل  (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 فرزندان و نیحس امام و حسن امام و یعل امام از اعم نایمهد مجموعه کل بر غالب

 هستند. نیحسامام  فرزندان از نایمهدآن  همانا فرموده و داده میتعم  نیحس

 از مراد نکهیا بر دارد حیصر دللت تیروا چند و نیچند که شودیم دهید پس

  و هستند تیب اهل خود ونیمهد
ً
 تیمهدو ممقا با عالم نیبد رجعت هنگام در طبعا

 نمود. خواهند حکومت انیعالم بر شیخو

o خیر حکومت با رجعتجبراِن تأ: سوم شاهد 

 امر اندفرموده شانیا که شودیم دهید تیب اهل اتیروا در ژرف نگری با

 است. شده ریتأخ دچار امامان از یاریبس مهیکر دولت لیتشک و حکومت و رهبری

 آنان اگر که است یمعن نیبد بلکه ست؛ین «ابطال و لغو» یمعنه ب «ریتأخ»درحالیکه 

 خواهند دست امکان نیبد یدوران در نداشتند، حکومت لیتشک امکان خود زمان در

 است. ظهور پسا دوران همانا عصر، نیا از مراد ستیهیبد افت؛ی

 ات:یروا نیا جمله از پس

ِإنَِِّأباإسحاق،ِای»ِ:أبوعبداهللِیِلقالِقال:ِعّمار،ِبنِإسحاقِعنِ-1
 «نیمرَّتِاّخرِقدِاألمرِذاه

 اسحاق! ابا ایا» فرمود: منه ب صادق امام د:یگو عمار بن اسحاق
 1«.است شده دچار ریتأخ به بار دو تیب اهل حکومت امر همانا

ِقول:یِاهللِعبدِأباِسمعتِقال:ِ،یرفیالصِعّمارِبنِإسحاقِعنِ-٢
ِوِبهِدَّثتمفحِمائة،ِوِنیأربعِسنةِیفِكانِوِوقتِاألمرِلهذاِكانِقد»

 «ع زَّو ج لَِّاهللِفأخَّرهِأذعتموه

                                                   

 .828ص-ینعمان-بهیالغ (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 یبرا» فرمود: که دمیشن صادق امام از د:یگو یرفیص عمار بن اسحاق
 در پس بود ق 150سال که بود شده نییتع یزمان ما حکومت لیتشک و امیق
 ریتأخ به را آن زین خداوند و دیکرد برمال و نموده سخن ادیز باب نیا

 1«انداخت

ِهذاِكان»ِقول:یِاهللِعبدِأباِسمعتِقال:ِالنوى،ِانعثمِعنِ-3
ِ«شاءیِماِیتیذرِِّیفِذلكِبعدِفعلیِوِاهللِفأخَّرهِیفِاألمر

 و امیق امر» فرمود: که دمیشن صادق امام از د:یگو یالنو عثمان
 از بعد او انداخت؛ ریتأخ به را آن خداوند که بود من یبرا حکومت لیتشک

 2«کند.یم هد،خوا هرچه فرزندانم در نیا

 فرمود: که است صادق امام از ریبص یاب حهیصح در

ِنیالحسِقتلِفلمَّاِنیالسبعِسنةِعدواِوِمحّمدِأصحابِإنَِّ»ِ-5
ِكانِأمرناِإنَِِّوِالعذاب،ِهمیعلِفأضعفِاألرضِأهلِعلىِع زَّو ج لَِّاهللِغضب
ِ«ع زَّو ج لَِّاهللِفأخَّرهِفأذعتموهِدنىِقد

 که یزمان پس دادند؛ وعده ق 20 سال رب محمد اصحاب همانا»
 شانیا بر را عذاب و فرمود غضب نیزم اهل بر خداوند شد کشته نیحس

 خداوند و دیکرد برمال را آن شما پس بود. کینزد ما امیق امر نمود. شتریب
 1«انداخت. ریتأخ به را آن هم

 است: آمده نینچنیا صادق امام تیوص در

                                                   

 همان. (1)

 .908ص-یخ طوسیش-بهیالغ (2)

 .886ص-یمان الحلین بن سلیعزالد-الدرجات بصائر مختصر (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِفأذعتموه،ِ-مراتِثال -ِاألمرِهذاِقربِقدِفواهللِتعجلواِفال»ِ-5
ِ«اهللِفأّخره
 بار )سه بود کینزد تیب اهل امیق امر قسم بخدا د!ییننما شتاب»

 ریتأخ به را آن هم خداوند و دیکرد برمال را امر شما یول گفت( نینچنیا
 1«انداخت.

 عهیش امامان برپایی حکومت کهاست  نیا بر دال ضهیمستف اخبار نیا پس

 صاحب یمهد امیق از بعد گانهزدهدوا امامان نیا و است افتاده ریتأخ به یجملگ

 است مهیکر هیآ همان موافق نیا داشت. خواهند زعامت و تیمهدو و امیق ،الزمان

 فرمود: که

ِوِ ِأ ئِمَّةًِِن ْجع ل ُهمِِْوِ ِاأْل ْرضِِِیفِِِاْسُتْضِعُفواِنِ یالَّذِیع لِ ِن ُمنَِِّأ نِِْدُِینُِرِوِ ﴿
ِ﴾نِ یاْلوارِثِمُِن ْجع ل هُِ
 وارثان و پیشوایان را آنان و نهیم منّت زمین مستضعفان بر خواهیممی ما
 2دهیم! قرار زمین روی

 د:یفرمایم هیآ نیا شأن در صادق امام

ِامة.یالقِومیِإلىِنایفِةیجاِرِةیاآلِفهذه
 1امت.یق روز تا است یجار ما در هیآ نیا پس

  د:یفرمایم هیآ نیا حق در نیرالمومنیام و

                                                   

 .862ص-ابن شعبه-تحف العقول (1)

 .7قصص  (2)

 .71ص-خ صدوقیش-الخبار یمعان (3)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ْعِطف نَِّ» ِت ال ِِوِو ل ِده ا ِع ل ىِالضَُّروسِِِع ْطفِ ِِشم اِسه اِب  ْعدِ ِن ایع لِ ِایالد نِِْل ت  
ِن ْجع ل ُهمِِْوِ.األ ْرضِِِیفِِِاْسُتْضِعُفواِنِ یالَّذِِِع ل ىِن ُمنَِِّأ نِِْدُِینُرِِِ)وِ.ذ ِلكِ ِبِ یع قِِ
ْجع ل ُهمُِِونِأ ئِمَّةًِ ِ«ن (.یاْلوارِثَِِِ 
 به رو و آمد خواهد ما سمته ب سرانجام هایشسرکشى همه از بعد دنیا»

 و دهدنمى شیر را خود بچه آغاز در که شترى همانند نمود خواهد ما
 را آیه این آنگاه کندمى عطوفت و میل وى به سرانجام و کندمى لگدپرانى
 را آنان و نهیم منّت زمین مستضعفان بر خواهیممی ما فرمود: تالوت

 1«دهیم! قرار زمین روی وارثان و پیشوایان

 خود نه و هستند یمهد فرزندان ،مستضعفان نیا از مراد که نشود گفته پس

 شود:یم گفته حال نیا در که ؛تیب اهل

 در کالمشان آمد که همانطور است؛ تیب اهل سخنان حیصر مخالف ادعا نیا

 که فرمود: نبوی کالم در و نیز

ِاهللرسولِإنِقول:یِعبداهللِأباِسمعتِقال:ِعمر،ِبنِالمفضلِعن
ِالمستضعفونِأنتمِقال:ِوِفبكىِِنیالحسِوِالحسنِوِیعلِإلىِنظر
ِمعناهِقال:ِاهلل؟ِرسولِابنِایِذلكِمعنىِماِله:ِفقلتِالمفضل:ِقالِ.یبعد
ِنیالذِعلىِنمنِأنِدینِرِو»ِقول:یِعزوجلِاهللِإنِ،یبعدِاألئمةِأنكم

ِن.یالوارثِنجعلهمِوِأئمةِنجعلهمِوِاألرضِیفِاستضعفوا
 ممبریپ همانا فرمود: که دمیشن صادق امام از د:یگو عمر بن مفضل

 فرمود: و کرد هیگر کبارهی به و نموده نظر  نیحس و حسن و یعل به
 سخن نیا یمعن گفتم د:یگو مفضل «د!یهست من از بعد مستضعفانها شما»
 بر امامت من زا بعد یعنی» فرمود: صادق امام اهلل؟ رسول ابنی ستیچ

                                                   

 .021حکمت -نهج البالغه (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 مستضعفان بر خواهیممی ما» است: فرموده خداوند چراکه «شماست عهده
 1«دهیم قرار زمین روی وارثان و پیشوایان را آنان و نهیم منّت زمین

 امکان خود دوران در که عهیش امامان نکهیا بر دارد صراحت اتیروا پس

 و شده حکومت صاحب ایند نیا در بی تردید نداشتند، را یاله عدل حکومت لیتشک

 دییتأ و متواتره اتیرواه ب امر نیا و بود خواهند نیزم اهل حاکم و نیزم وارث باز

 رجعت آن شدن ییاجرا راه تنها که است یقطع ثابت میکر قرآن توسط آن یمضمون

 است. خاتم یمهد از بعد زعامتشان و ایبدن تیب اهل

o اخبار حول رجعتچهارم شاهد : 

 شاذ یادعا به نسبت حیصح و متواتر یهامعارض جمله از رجعت اتیروا

 نمود. میخواه سخن باب نیا در ادامه در و است «او از بعد یمهد فرزندان امامت»

o نبود خلیفه از نسل امام مهدی: پنجم شاهد 

ِیأبِعلىِحمزةِیأبِبنِیعلِدخلِقال:ِالخزازِیعلِبنِالحسنِعن
ِجد ِسمعتِیإنِله:ِفقالِنعم،ِ:قالِإمام؟ِأنتِله:ِفقالِالرضاِالحسن
ِایِتیأنسِفقال:ِعقب.ِلهِوِإلِالمامِكونیلِقول:یِمحمدِبنِجعفر
ِكونیلِ:جعفرِقالِإنماِ،جعفرِقالِهكذاِ یلِت؟یتناسِأوِ.یش

ِفإنهِیعلِبنِنیالحسِهیعلِخرنیِیالذِالمامِإلِعقبِلهِوِإلِالمام
ِقول.یِجد ِمعتسِهكذاِفدا ِجعلتِصدقتِله:ِفقالِله،ِلعقب

 حمزه ابن آمد؛ حمزه ابن نزد رضا امام د:یگو الخزاز یعل بن حسن
 جعفر تو جد از من اما گفت: پس «بله!» فرمود: ؟یامام تو ایآ گفت:
 امامت دهنده )ادامه عقب آنکه جز ستین یامام» فرمود که دمیشن صادق

                                                   

 .71ص-األخبار ینمعا (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نیچننیا صادق جعفر» فرمود: رضا امام پس «باشد داشته نسب( از
 جز ستین یامام بود: قرار نیا بر صادق جعفر گفته ی بلکه است! نگفته
 خروج آن بر یعل بن نیحس که یامام آن جز باشد داشته عقب آنکه

 تیفدا یآر» گفت: حمزه ابن پس «ندارد! یعقب گرید او پس نمود؛ خواهد
 1«دم!یشن نینچنیا جدت از شوم!

 یعنی الهی حجت چهارمین و بیست همانا مهدی این از مراد» که نشود گفته پس

 گوییم:می که «است! سیزدهم مهدی

 
ً
 از بعد نیحس امام که دیگرد خواهد اثبات رجعت به مربوط قسمت در اول

 که بدیهیست پس ؛گرفت خواهد بدست را امت امر الحسن بن حجت حضرت

 است. هبود پوچ و ناروا انتسابی ،الحسن ابن حجة حضرت از بغیر آن انتساب

 
ً
ِكونیِلِ:جعفرِقالِإنما» فرماید:می رضا امام معتبر حدیث این در ثانیا

 جعفر گفته ی صرفاً) «یعلِبنِنیالحسِهیعلِخرنیِیالذِالمامِإلِعقبِلهِوِإلِالمام

 بن نیحس که یامام آن جز باشد داشته عقب آنکه جز ستین یامام بود: قرار نیا بر صادق
 یعقبه که آنکسی که دارد صراحت رضا امام پس (نمود اهدخو خروج آن بر یعل

ِهیعلِخرنیِیالذِالمامِإل) است: امامت منصب صاحب همانا داشت، نخواهد خالفت
 مهدیین ،آنحضرت ،باقر امام به منتسب خبری طبق آنکه حال (،نیالحس

 داند:می امامت مقام از فارغ را گانهدوازده

ِبنِجعفرِللصادقِقلتِ:قالِریبصِیأبِعنِحمزة،ِیأبِبنِیعلِعن
ِبعدِكونیِ:قالِأنهِكیأبِمنِسمعتِیإنِاهللِرسولِابنِایِمحمد
ِإثناِ:قلیِلمِوِا،یمهدِعشرِاثناِ:قالِإنماِ:فقالِایمهدِعشرِاثناِالقائم
ِ.حقناِمعرفةِوِموالتناِإلىِالناسِدعونیِعتنایشِمنِقومِولكنهمِإماما،ِعشر

                                                   

 .009ص-یخ طوسیش-بهیالغ (1)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 صادق امام به» گوید: که ابوبصیر از کندیم روایت حمزه ابی بن علی
 دوازده قائم از بعد فرمود که شنیدم پدرت از من پیممبر پسر ای گفتم:
 دوازده» است: گفته فقط او» فرمود: صادق امام پس «بود! خواهد مهدی
 هستند ما شیعیان از ایدسته ایشان ولی امام! دوازده است: نگفته و مهدی

 1««کنند!می دعوت ما حق معرفت و ما االتمو به را مردم که

 
ً
 ادعایی ،زمان امام نسل از گانهدوازده نمهدیا وجوِد  اصل گردید اثبات ثالثا

 که چیز آن توسط ،است معتبر آنچه توجیه و تفسیر پس است، متواتر مخالف و شاذ

 است. جهل به توسل نوعی و بوده ناروا است، شاذ و ضعیف

 که ینسل زمان امام حضرت: »نکهیا بر دارد راحتص صحیح حدیث نیا فلذا

 وجود» یادعا با باور نیا و ؛«داشت نخواهد باشد، امامت و تیمهدو امر دهنده ادامه

  «عقب» از مراد چراکه ست.ین دوگانگی در زین آنحضرت برای «عیال و اوالد
ً
 فرزند صرفا

 یو امامت و تیمهدو مرا دهنده ادامه که است ینسب و نسل و فرزند مراد بلکه ست!ین

ی پیشوایی بشریت توسط فرزندان امام معتبر آشکارا نظریه تیروا نیا پس باشند؛

رهبری و  حضرت، آن از پس که یافراد از مراد جهینت درداند و را منتفی می مهدی

 .هستند بیت اهل همانا گرفت، خواهند بدست را هدایت بشر

o باور درست شیعیان: ششم شاهد 

و نه  هستند امام دوازده همانا ،امت پیشوایان نکهیا بر محکم شواهد جمله از

 یاران و شاگردان دینی یضرور باورهای بر عهیش امامان که است نیا بیش و کم؛

تصحیح  باورهای نیا در پس اند؛نموده دییتأ و حیتصح را آن و داشته نظارت شیخو

 اندنموده دشییتأ حضرات آن و دهیرس تیب اهل نظر و سمع به که عهیش یشده

 وجود) فرزندانش بدست مهدی حضرت از پس امت پیشوایی از اثری چیه و چیه

                                                   

 .878ص-شیخ صدوق -کمال الدین (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 یحسن میعبدالعظ دیس آنچه ،اتیروا نیا جمله از پس ست.ین (قائم نسل از مهدیین

 نمود: عرض یهاد امام به خطاب

ِوِعبدهِمحمداِإنِ...وِش؟ِكمثلهِ یلِواحدِتعالىِاهللِأنِأقولِیإن
ِخاتمةِعتهیشِرِأنِوِامة،یالقِومیِإلىِبعدهِینبِفالِن،ییالنبِخاتمِرسوله
ِیولِوِفةیالخلِوِالمامِإنِأقولِوِامة،یالقِومیِإلىِبعدهاِعةیشِرِفالِالشرائع،
ِثمِن،یالحسِثمِالحسن،ِثمِ،طالبیأبِبنِیعلِنیرالمؤمنیأمِبعدهِالمر
ِبنِموسىِثمِ،محمدِبنِجعفرِثمِ،یعلِبنِمحمدِثمِن،یالحسِبنِیعل

ِ.یمولِایِأنتِثمِ،ِیعلِبنِمحمدِثمِموسى،ِبنِیعلِثمِجعفر،

ِمنِبالخلفِللناسِفیفكِ،یابنِالحسنِیبعدِمنِوِ:یعلِفقال
ِبعده؟

ِحلیِلِوِشخصه،ِرىیِلِألنهِقال:ِ؟یمولِایِذا ِفیكِوِفقلت:ِقال:
ِوِظلماِملستِكماِعدلِوِقسطاِاألرضِمألیفِخرنیِحتىِباسمهِذكره
ِا.جوِر

ِوِعدواهلل،ِعدوهمِوِاهلل،یولِهمیولِإنِأقولِوِأقررت.ِفقلت:ِقال:
ِأباِایِ،محمدِبنِیعلِ...فقالِاهللةیمعصِتهمیمعصِوِاهلل،طاعةِطاعتهم
ِبالقولِاهللِثبتكِه،یعلِفأثبتِلعباده،ِارتضاهِیالذِاهللِنیدِواهللِهذاِالقاسم،
ِاآلخرة.ِیفِوِایالدنِاةیالحِیفِالثابت

 که کنممی اعالن من گفتم: هادی امام نزد من گویدمی عبدالعظیم
 و بنده محمد اینکه و نیست!... وی همانند چیزی و است واحد خداوند
 پیممبری هیچ وی از بعد و بوده رسالت دهنده ختم همانا او و اوست آورپیمام



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 شریعت و باقیست قیامت روز تا وی شریعت و خاست برنخواهد قیامت روز تا
 آمد. نخواهد بوجود یجدید

 وی، از بعد والیت صاحب و جانشین و امام که کنممی اعالن نیز
 سپس حسین و حسن وی از بعد و است طالبابی بن علی امیرالمومنین

 محمد بن جعفر سپس علی بن محمد سپس العابدین زین الحسین بن علی
 علی سپس خشم فرونشاننده جعفر بن موسی سپس اوصیاء علم وارث صادق

 من. سرور ای تو سپس و  التقی علی بن محمد سپس الرضا موسی بن

 و عسکری حسن ندمزفر هم من از بعد و فرمود: هادی امام پس
 وقت؟ آن در مردم حال بود خواهد چطور پس وی! جانشین زان پس

 موال؟ ای بود خواهد چگونه پرسیدم: پس

 جایز نیز وی اسم ذکر و گرددنمی آگاه وی مکان از شخصی فرمود: پس
 که همانگونه کند داد و عدل از پر را زمین و کرده ظهور که زمانی تا نیست

 است. گشته مملو جور و ظلم از

 باشد اینان دوست کسی هر کنم؛می اقرار نیز این به پس دادم: ادامه من
 اطاعت آنان از اطاعت و هستند خدا دشمنان اینان دشمنان و خداست دوست

 است. متعال خدای از نافرمانی آنان نافرمانی و خداست از

 آن از خداوند که است خدا دین همان این قسم بخدا فرمود: امام پس
 دنیا زندگی در را تو خداوند که باش عقیده همین بر پس دارد. رضایت
 1کند. پایدارت وآخرت

                                                   

 .86-د صدوقیو توح 961ص-خ صدوقیش-یامال (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 بن ةحج حضرت فرزندان پیشوایی و مهدویت به اعتقاد اگر که ستیهیبد

 یهاد امام بود، یمهدو و پذیرفته در دل باورهای باوری بایسته زین الحسن

 بی تردید نمود، امضاء و لیتکم باره نیا در را میعبدالعظ دیس باورهای که همانطور

 که مهدیان دوازدهگانه بعالوه نید سپس و نموده اشاره زین یمهد فرزندان تیول  بر

 در آنکه حال .دانستیم خداوند رضایتمورد  نید را هستند عهیش امامان از ریغ

 یمرض و کامل نید را نید نیا و نموده بسنده امام دوازده بر تنها و تنها ،امر تیول  باب

 یمهدحضرت امام  از پس دوران یبرا اگر که ستین یشک پس داند.یم خداوند نزد

 شانوجوده ب که است تیب اهل گانهدوازده امامان یبراهمچنان  است، یحکومت

 .غیرشان نه و گردیده کامل دین

 پس امر پیشوایی امت بر این حقیقت رهنمون می شود که پی درپی شواهد نیا

 خواهد هستند نییمهد امامان همانا که پدران مطهرش بدست یمهدحضرت  از

 دارد. صراحت امر نیا بر عهیش متواتره اتیروا و بود

 امامِت فرزندان مهدیدوم یرأ :بعد از او ، 

 که احادیث و شواهدیست ناخوانا با و نادرست و ورافتادهد ،عهیش نزد در نظر نیا

 .دیگرد عنوان

 سد:ینویم رابطه نیا در یطوس خیش

ِبماِفسدِیفقولهمِعشر.ِثالثةِالئمةِأنِوِولداِللخلفِإنِقال:ِمنِفأما
ِهذهِأنِعلىِإطراحه،ِجبیِالقولِفهذاِعشر،ِاثناِالئمةِأنِمنِهیعلِدللنا
ِلیدلِذلكِوِبقولها،ِقولیِقائلِبقیِلمِوِاهللِبحمدِانقرضتِقدِكلهاِرقالف
ِل.یالقاِوِهذهِبطالنِعلى

 تن زدهیس امامان و داشته یفرزند زمان امام» که: سخن نیا اما
 دوازده در امامت حصر اثبات در که یلیدال بواسطه سخن نیا پس !«هستند

 و انداخت؛ دور را سخن نیا که بایستی و است فاسد مینمود عرضه امام



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 منقرض یهمگ الحمدهلل اندکرده ییادعا نینچنیا که ییهافرقه که خصوصاً
 1ست.ییهاقال و لیق نینچنیا بطالن بر یلیدل زین خود نیا و اندشده

 د:یگو باره نیا در یعامل حر خیش

ِیفِالمضمونِهذاِوردِقدِانهِاعلمِعشرِیالثنِبعدِعشرِیالثنِثیحد
ِإلِأصحابناِلهِتعرضیِلمِوِاشكالِوِغرابةِمنِخلویِلِهوِوِالخبارِبعض
ِوردِماِلنِقطعاِجزماِاعتقادهِمكنیِلِوِالنِیحضرنیِماِعلىِمنهمِالنادر
ِمشكلِالمكانِوجهِعلىِاحتمالِزهیتجِوِبلِنیقیالِحدِالىِصلیِلمِبذلك
ِجبةمِوِریغِاتیالرواِهذهِمعارضه...ِكثرةِمنِتعالىِاهللِشاءِانِیأتیِلما
ِمعارضاتهاِلكثرةِنیقیالِوِللعلم

 که است شده ذکر اخبار یبرخ در امام دوازده از بعد یمهد دوازده ثیحد
 گروه از ریغه ب تاکنون، قمیتحق حسب و ستین اشکال و غرابت از یخال
 نیا ندارد امکان و اندنداده یتیاهم آن بر عهیش مذهب اصحاب از یاندک
 یحت بلکه ستین نیقی افاده سبب و رفتیپذ قطع و جزم بصورت را تیروا

 دارد... که ییهامعارض یفراوان بخاطر است مشکل زین آن امکان احتمالِ
 نیقی و علم افاده سبب دارد، که ییهامعارض یفراوان باب من اتیروا نیا
 2ست.ین

 سد:ینویم رابطه نیا در یعامل یاضیب عالمه همچنین

ِمنِأولدهِامیقِمنِشاّذةِةیرواِیفِإلِواردةِدولةِیالمهدِبعدِ یل
ِبعده.

                                                   

 .008ص-بهیالغ (1)

 .88فائده-667و 667ص-ةیالفوائد الطوس (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 که شاذّ تیروا کی جز ندارد وجود یاوارده دولت یمهد از بعد
 1شوند.یم امر بر قائم او از بعد فرزندانش

 :گوید دیمف خیش آنچه و

ِماِالِدولةِیالمهدِدولةِبعدِ یلِأنهِحةیالصحِةیالرواِجاءتِقدِ
ِالبت.ِوِالقطعِعلىِتردِلمِوِماشاءاهللِالِمقامهِولدهِامیقِمنِورد

 از مراد] یمهد دولت از بعد که دارد نیا بر داللت حهیصح تیروا

 فرزندانش امیق از آنچه جز ست.ین یدولت یاحد یبرا [است امامت همانا دولت
 2ست.ین ثابت و یقطع زین نیا که است آمده

 د:یگو باره نیا در یمجلس عالمه

ِ.للمشهورِمخالفةِاألخبارِهذه
 1است. مشهور مخالف ،پیرامون حکومت فرزندان مهدی خبارا

 نویسد:می خبر این باره در نیحس معروف هاشم سید مرحوم

ِبالش ِوِ...یالبزوفِرِعداِماِنیالمجهولِمنِکلهمِةیالرواِلهذهِالرواةِو
ِاألئمةِعلیِشیللتشِوِوضعوهاِایمهدِعشرِیالثنِاسطورةِوضعواِنیالذِفإن
ِعشر.ِیاألثن

                                                   

 .079ص-0ج-میبه نقل از الصراط المستق 811ص-یخ حر عاملیش-قاظ من الهجعهیال  (1)

 .295 ص-2 ج-یخ طبرسیش الوری إعالمو  887ص02ج-دیبه نقل از ارشاد مف 818ص-همان (2)

 لبنان -روت یب -مؤسسة الوفاء  -698ص-78ج-عالمه مجلسی-بحار األنوار (3)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 بالشک هستند... مجهول همگی بزوفری، از غیره ب روایت نای روات
 دوازده باور تشویش هدفشان اندساخته را مهدی دوازده اسطوره که هاییآن

 1است. بوده امامی

 از ناشران و شیعه بزرگوار پژوهشگران و مجتهدان از که محسن آل علی شیخ

فت فرزند امام خال خبر سندیت بارهدر است، عرب جهان در بیت اهل اندیشه

 نویسد:می حضرت پس از آن زمان

ِلمِل،یمجاهِرواتهاِأغلبِوِجدَّا،ِمظلمِبلِف،یضعِسندهاِةیالرواِذههِ
ِ.بقددِلِوِبمددِلِالرجال،ِكتبِیفِذكرِلهمِردی

 است؛ پراشکال بسیار بلکه ضعیف؛ )موسوم به وصیت( روایت این سند
 نه و بدی به نه رجالی تبک در که هستند مجهول افرادی آن روّات اغلب
 2اند.نشده ذکر خوبی

 مذهب مدافعان و نفعال از و شیعه محترم پژوهشگران از الخباز ضیاء سید نیز

 نویسد:می عربستان در بیت اهل

ِمنِعدةِعلیِلشتمالهِالتهال ِوِالضعفِةیغاِیفِسندهِهذا
ِیالتِذههِدةیعقِیأِیأدِرِلستِوِةیالرواِوهنِیفِکافِهذاِوِل...یالمجاه
ِِکهذا؟ِخبرِیتبن

 بعلت است پوچی و ضعف نهایت در )موسوم به وصیت( روایت سند
 روایت این وهن در خود همین و مجهول... راوی چندین بر بودن مشتمل

                                                   

 .087.088صص-الموضوعات فی اآلثار و اآلخبار (1)

 .08ص-شیخ علی آل محسن -الرد القاصم (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 خبری اینچنین اساس بر که است ایعقیده چه این دانمنمی و است کافی
 1است؟ شده بنا

 تا پیشین علمای از عهیش نزد روایت ینا و تفکر نیا که شودیم دهید رو نیا از

 با یطرف از است. بوده متواتر مخالف بلکه و مشهور مخالف و ضعیف و شاذ تاکنون،

 که است بوده نیا بر آنان دیکا سفارش که میابییدرم بیت اهل ثیاحاد به رجوع

  یتیروا» نیبپیروانشان بایستی 
ّ

 مشهوره تیروا ،«متواتر و مشهور یتیروا» و «نادر و شاذ

 فرمود: صادق امام که همانطور .تکیه نکنند شاذه تیروابه  و پذیرفته را

ِعنّاِتهمیرواِمنِكانِماِإلىِاُنظر»ِقال:ِثیحدِیفِهللعبداِیأبِعن
ِ،حكمناِمنِبهِؤخذیفِأصحابك،ِنیبِهیعلِالمجمعِبهِحكماِیالذِذلكِیف
ِلِهیعلِالمجمعِفإنِِّ،أصحابكِعندِبمشهورِ یلِیالذِنادرالِالشاذِِّتر یِو
ِ«هیفِبیِر

 اصحابتان نیب که را یحکم آن و دیکن نظر شودیم ما از که یتیروا به
 آن بواسطه که چرا دیریبپذ را باشد دهیگرد اجماع[ مذهب یعلما یعنی]

 دیبا ستین مشهور اصحابت نزد که نادر شاذّ خبر آن و شودیم اخذ ما حکم
 2ست.ین درش یشک شد اجماع آن بر آنچه پس شود. رها

 د:یپرس باقر امام از زراره آنچه زین

ِعنكمِیأتیِفدا ِجعلتِفقلت:ِالباقرِسألتِقال:ِنیأعِبنِزرارة
ِاشتهرِبماِخذِازرارةیِفقال:ِآخذ؟ِهمایفبأِالمتعارضانِثانیالحدِأوِالخبران

ِالنادر.ِالشاذِدنِوِأصحابكِنیب

                                                   

 .1ص-0ج-تضلیل األدعیاء المهدویة الخاتمة فوق زیف الدعاوی و (1)

 .68ص-6ج-یبنقل از اصول کاف 60ص-الرجعه یقاظ من الهجعة بالبرهان علیال  (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 دو ای و خبر دو شما از شوم تیفدا دمیپرس باقر امام از د:یگو زراره
 فرمود: امام پس م؟یریبپذ را نیکدام پس شود؛یم نقلمتعارض  ثیحد
 شاذ تیروا آن و باشد مشهور اصحابت نزد که ریبپذ را یثیحد آن زراره یا»
 1«کن! رها را نادر و

 دوازده وجود تفکر پشت به پشت همگی عهیش مذهب اصحاب که یزمان پس

 مخالف و مشهوره اتیروا مخالف و متواتره اتیروا فمخال را زمان امام نسل از مهدی

 المعارض؛ ریکث اعتماد؛ رقابلیغ شاذ؛ یتیروا به وابسته حال نیع در و حهیصح اتیروا

 اصل این باور و دانسته المتن مضطرب و الصدور یظن شده؛ فیتصح السند؛ فیضع

 بیت اهل شیفرما بنابر ما یشرع فهیوظ اند،نموده تلقی گمان مآب و رهاشده را

 است. و سست شاذ باور این رها کردن و مشهور باور مانه به رجوع

o گانهدوازده نمهدیا روایات 

 است! «مهدیین روایات تواتر و فراوانی» اسماعیل احمد فرقهادعاهای  جمله از

 وجود» و «زمان امام فرزندی و ذریت» به مربوط روایات که دارد ادعا فرقه این

 ابتدای در ما است. متواتر ،بیت اهل احادیث بنابر «زمان امام از پس نمهدیا

قول سلیس در »تحت عنوان  را فرقه این استدلل مورد اخبار و ذریت ادله کتاب این

 به توجه با اما نیست؛ تکرار به نیازی که نمودیم عرضه و نقد«ابطال ادعای فرزند ابلیس

 آن با گانهدوازده نمهدیا اخبار ییهمخوانی و همتا ادعای و وصیت به موسوم روایت

 مطرح «گانه از نسل حضرت مهدیمهدیان دوازده» بعنوان روایات آنچه روایت،

 نماید: اثبات را تامه قضیه سه باید است،

 بود. خواهد دوازدهم امام نسل از مهدی دوازده .الف گزاره

 است. «احمد» ،دوازدهم امام از بعد مهدی اولین نام .ب گزاره

                                                   

 .016ص-6ج-یض کاشانیف-یالواف (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 همه این مهدیان دوازده گانه، حجت خداوند هستند. ج. گزاره

 از گرنهو  بنماید؛ اثبات را بال گزاره سه هر بایستی کنندمی عرضه که یروایات پس

 .خارج است درست استدلل حیطه

 خبر وصیتاول تیروا : 

  ت.!یوص به موسوم تیروا

 نقد و بررسی 

چه از  تیروا نیاکه  مینمود اثبات و کرده تیروا نیا با رابطه در یفراخ بحث پس

 سند، جهت از روایت این ؛است اعتماد قابل ریغ نگرش سندی و چه متنی و چه دللی

 عامی یا و ضعیف یا مجهول رّوات از گرد آمده و الصدور ظنی ضعیِف  غریِب  آحاِد 

 نیز دللت لحاظ از و بوده شاذ و مصّحف و مضطرب ،متن جهت از نیز است؛ المذهب

 شیعه اصحاب مشهور باور مخالف و متواتره احادیث و مشهوره اخبار مخالف و شاذ

ها سخن فراوانش هایمعارض نییتب و خبر نیا فیتضع در عهیش یعلما و باشدمی

 اند.گفته

، فرزندان او ادعا دارد که پس از وفات حضرت مهدی تیروا نیا که بتذکر لزم

 فرزندخالفت برای  احرازشرط  خبر، این مفاد بنابر یعنی بخالفت خواهند رسید،

 پیش از وفاتش حضرت آن فرزند بنابراین و ؛است حضرت آن وفات ،مهدی حضرت

 و ادعای تاسیس حکومت مهدوی را ندارد. خود برای از بیعت اخذ حق

 عصر امام را خود تیروا نیا طبق یهمبوش احمد ایآ که نجاستیا سوال حال

 ر؟یخ ای داندیم ظهور پیش از

 تیمهدو و امامت پس خواند،یم عصر نیا در خداوند حجت را خود او اگر

 نامش را وصیت گذاشته، که یتیروا ضد بلکه او و نموده نقض را مهدی حضرت

 وفات از بعد یمهد فرزند امامِت  امر شروع خبر این طبق که چرا است. نموده عمل

برای او  گیری ازبیعت و ور.ظه و بتیغ از اعم ؛یو اتیح عصر در نه و است یمهد



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

بایست انجام گیرد، همانطور حضرت می و بدست آن پس از ظهور حضرت مهدی

 ملزم آن بر تیروا نیا طبق آنچه پس انجام گرفت؛ که بیعت غدیر توسط پیامبر خاتم

 توسط دیبا زین همو که است حجت حضرت فرزند مهدویِت  بر اقرار ،میاگشته

 رغمیلع آنکه حال گردد. تیتثب و نییتع تام نص و اصخ نطق به یمهدحضرت 

 حضرتآن جانب از سخنی چیه ،مهدی امام حضرت از روایت شده عیتوقها ده وجود

 ، پیشو از طرفی این مدعی 1وجود ندارد بین احادیث در مدعی این حقانیت برمبنی 

شاذ و حاکی ادعای امامت و اخذ بیعت نموده است و این امری  از ظهور امام زمان

 پیشهای الهی و حجت از سوداگری این مدعی است؛ چراکه هرگز امامان معصوم

از  پیش نمودند؛ امام کاظماز حجت ناطق زمانشان، برای خود اخذ بیعت نمی

بیعت برای خود کرد و از مردم و ادعای امامت نمی اعالن صادقشهادت امام 

                                                   

گشنته اسنت  یمندع تنها یک فردم یافتیطوسی شیخ الغیبه  همانند پیشینیاندر کتب طبق آنچه  (1)

 ن اوست.یخواهد آمد که جانش «احمد»به نام  یشخصاو  و وفات بتیغ دورانکه در 

 سد:ینویبه میدر الغ یخ طوسیش

ق  الِس  عدِفلم  اِاعت  لِمحم  دِب  نِنص  یرِالعل  ةِالت  یِت  وفیِفیه  ا،ِقی  لِل  هِوِه  وِمثق  لِاللس  ان:ِلم  نِه  ذاِالم  رِم  نِ
ر یکه محمد بن نصت ید: زمانیسعد بن عبداهلل گو م نِه و!ِبعد ؟ِفقالِبلسانِضعیفِملجلج:ِأحمد،ِفل مِی دروا

ف یضتع ییلرزان و صتدا یپس با زبان« ست؟یک یتت برایبعد از تو امر مهدو»شد گفتند:  یماریار بدچ یریالنم

 .818ص-بهیالغ ست؟!یپس دانسته نشد که مراد از احمد ک« احمد!»گفت: 
 یبود که ش یکس که احمد خلیفه اوست، یریر النمیو محمد بن نص

ّ
 سد:ینویدر حقش م یخ کش

ِك انِیق ولِمحمدِبنِنصیرِالفهریِالنمیری ،ِوِذلكِأنّهِاّدعىِأنّهِنبی،ِوِأّنِعلیِب نِمحم دِالعس كریِأرس له،ِو
بالتناس .ِوِالغل وِف یِأب یِالحس ن،ِوِیق ولِفی هِبالربوبی  ة،ِوِیق ولِبإباح ةِالمح ارمِوِیحلّ لِنك ادِالرج الِبعض  همِ

فیِأدبارهم،ِوِیقول:ِإنّهِمنِالفاعلِوِالمفعولِب هِأح دِالش هواتِوِالطیب ات.  یریتر النمیبتن نصتمحمد  بعضاًِ

الحستن  یو در حتق ابت ه! و معتقتد بته تناستخ بتودمیدانست خود را فرستاده امام هادینبوت بود و  یمدع

 یبتازضا همجتنسیگر را حالل دانسته و ایهمد تش بود و ازدواج محارم باینمود و معتقد ربوبیغلو م یهاد

رنتده از جملته یگفت: لواط دهنتده و لتواط گینست و مدایز حالل میمردان را حالل دانسته و دخول در دُبر را ن

 (988ص-یرجال کش) شهوتگران پاک هستند.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

این مدعی  صورتیکه درگرفت. ت نمی، خمس و زکاستاند و بجای امام صادقنمی

 
ً
و  پیروانش را امامت نمودهبا سوء استفاده از خبری ضعیف و بی ربط به ادعایش، علنا

 اعم از باورهای ضروری و جزئی دینی را باورهایو  کردهاحکام دینی را نسخ سرخود 

 کند.یخواهد، تفسیر و منحرف مو آیات و احادیث را بهر باطلی که می دگرگون ساخته

شتی اخبار ضعیف را گو این یعنی با یک مدعی گمراه ر تمام عیاری روبرو هستیم که م 

گیری نموده و آیینی تازه دست و گرد آورده و از همان اخبار ضعیف نیز بطور غلط بهره

 پا کرده و پیروانش را از دین خدا خارج و داخل در دین خودش ساخته است.

 یمهد عشر اثنا: دوم روایت 
ا
 نیالحس ولد من ا

ِ.نیالحسِولدِمنِایمهدِعشرِاثناِالقائمِبعدِمناِإنِ:عنه
 از مهدی دوازده ،قائم از بعد ما از همانا که: است صادق امام از

 1است. حسین فرزندان

 نقد و بررسی 

 
ً
 به حکم طوسی شیخ که است صیرفی فضیل بن محمد خبر این آورنده تنها اول

  است. بوده متهم غلوّ  به علم اهل نزد و داده روایاتش ضعف

 
ً
ِولدِمنِایمهدِعشرِأحد» بصورت: اصلی مصادر و پیشین کتب در روایت این ثانیا

 دوازه نه و 2است گردیده بیان «حسین فرزند از مهدی یازده» یعنی «نیالحس

 خبر بر ایقرینه را روایت این بخواهد اینکه باب من شبهه طّراح آنکه حال مهدی،

 ن سخه از دهد، قرار ،قائم دوازده از بعد مهدی دوازده مضمون با وصّیت هب موسوم

                                                   

 .879ص-به نقل از منتخب األنوار المضیئه 68ص-األربعون حدیثا فی ذریة القائم و المهدیین (1)

 .978ص-شیخ طوسی -الغیبه (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

های این فرقه خو ها و مکاریما نیز به طراری 1است.! نموده نقل اشتباه دچار و متأخر

 ایم و برایمان سبب تعجب نیست.کرده

 
ً
 زمان امام حضرت نسل از ینمهدیا وجود سخنی درباره هیچ روایت این ثالثا

 از پس ،امام حسین نسل از )مهدیین( ایشده هدایت افراد مدعیست بلکه د؛ندار 

 مهدیین وجود به ربطی و است رجعت عقیده همان این و داشت خواهند وجود قائم

 و شکی نیست که اگر این مهدیان، از نسل قائم ندارد. حضرت مهدی نسل از

بسادگی و بی هیچ مانعی است،  بودند، آنحضرت بجای اینکه بگوید از نسل حسین

، هستند؛ پس همینکه امام معصوم می توانست بگوید که آنان از نسل مهدی

 ندانسته دال بر این است که آنان از نسل مهدی عمدا آن مهدیان را از نسل قائم

 ند.هست ند که همانا امامان شیعههست بلکه اغلب از نسل امام حسین نیستند؛

 ت.نیس ثابت الف گزاره پس

 نسل از )مهدیین استدلل محل از اخّص  (،قائم نسل از ین)مهدیا ادعا محل

 است. باطل و ظنی استدلل این و بوده (حسین

 
ً
 آن از سخنی و است معدوم بکلی روایت این در نیز جو  ب هایگزاره رابعا

 نیست.

  

                                                   

 عل ى مه دیاًِألنه اِت نك عش ر وِاثن ا إمام اً، عش ر اثن ا إثب ات حی ث من الوصیة، روایة معنی نف  الروایة وِهذه (1)
 .68ص-األربعون حدیثا فی ذریة القائم و المهدییناثناِعشراِمهدیاً.ِالقائم بعد أن

همین خبر را باز به نقل از کتناب  91ص-ة عاصمة من الضاللیالبته احمد اسماعل نیز در کتاب الوص

نقل کرده است؛ حال آیا از منتن اصنلی بنا خبنر  متأخر منتخب المضیئه و متِن دچار خطای این کتاب

 بوده و 
ً
خطنا نمنوده از سنر جهنل و  بنوده بنی اطنالعنموده و یا نسبت به نص اصلی رواینت  دغل عمدا

 است، معلوم نیست.



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 یمهد عشر اثنا بعده کونی: سوم روایت 
ا
 ا

ِ(یالمهدِیعنی)ِمناِالقائمِومقیِ:قالِأنهِ،نیالحسِبنِیعلِعن
ِ(تهیذِرِمنِاألئمةِمنِیعنی)ِایمهدِعشرِاثناِبعدهِكونیِثم

 )یعنی کندمی قیام ما از قائم گفت: که است سجاد امام از
 1او( ن اد از امامانی از )یعنی بود خواهد مهدی دوازده او از پس و (مهدی

 نقد و بررسی 

 
ً
 نمحدثا از مغربی نعمان قاضی است. رنامعتب و مجهول روایت این سند اول

 امام آنکه حال باشد؛می چهارم یدر سده درگذشته و آفریقا نفاطمیا حکومت دربار

 محدث بین قرن سه پس ؛بشهادت رسیده است ی نخستدر پایان سده سجاد

 نام که درحالیست این و است زمانی فاصله (سجاد )امام معصوم و نعمان( )قاضی

 بی نهایِت  در و بوده مرسل روایت سند پس نیست؛ مشخص ات،روّ  از هیچیک

 با رابطه در خوئی عالمه کهِ  همانطور است. خارج استدلل دامنه از و اعتباریست

 گوید: نعمان قاضی روایات مرسل

ِماِبذلكِخرنیِفالِا،یعشِرِیاثنِایإمامِكونهِوِوثاقتهِمیتسلِریتقدِعلى
ِ.لالرسالِتهیحجِفتسقطِة،المرسلِاألخبارِسلكِعنِكتابهِاحتواه

 پس باشد، الممربی نعمان بودن امامی شیعه و وثاقت بر فرض اگر حتی
 حجیت پس گردد؛نمی مرسله اخبار از او کتاب محتوی خروج سبب امر این

 2است. ساقط ارسال، بخاطر روایاتش

                                                   

 .922ص -8ج-قاضی نعمان المغربی -شرح األخبار (1)

 .90ص-مصباح الفقاهه (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 
ً
 حکومت فرمانروایان مهدویِت  اثبات در کتابیست األخبار، شرح کتاب ثانیا

 و شده تشکیل نفاطمیا حکومت او نسل از ،حضرت مهدی از پس اینکه و نفاطمیا

 یکی تقویت در کتاب این فلذا نمود. خواهند خروج ایگانهدوازده مهدیان هاآن بین از

 باره، این در کتاب این اخبار اغلب و است شده نوشته مهدویت مدعیهای فرقه از

 همانند شیعه نام آشنای نمحدثا کتب در و بوده هویت بی و شاذ و غریب یا و ساختگی

 در کتاب این مؤلف شود.نمی یافت دیگران و صفار و کلینی و مفید و طوسی و صدوق

 نویسد:می قائم از پس نمهدیا رسای

ِحتىِعنهِدفعیِوِه،یقیِوِسترهیِوِهیحمیِواهللِ...یالفاطمِیالمهدِظهور
ِانتشرتِوِ...المغربِمنِطالعاِقامِوِ.وعدهِأنجزِوِنصرهِأعزِوِمنهِأظهر
ِإلىِمستوراِوِظاهراِهیفِمنِكلِذلكِعمِوِبالمشرق،ِاؤهیأولِوِدعاؤهِدعوته
ِظهرهیلِاألرضِعیجمِعلىِظهرهِولدِمنِلهِأوجبِلمنِوعدهِاهللِنجزیِأن
 .هیإلِمنسوبِفهوِولدهِمنِذلكِبعدِكونیِماِوِکله...ِنیالدِعلى

 نموده غایبش و نموده حمایت را قائم خداوند فاطمی!... مهدی ظهور
 و داده عزت نصرتش در و نموده ظهور کسی او از اینکه تا داشت نگهش و
 و دعوتگران دعوتِ و نمود... قیام ممرب از او نمود. عمل اشوعده به

 تا شد گیرهمه همگان، بین دعوت این و شد منتشر نیز مشرق در یاورانش
 اهل همه بر بودند هدیم ن اد فرزندان از که آنی برای خداوند اینکه
 از] آنچه و کند... غالب دین، تمامیت بر را او تا نمود وفا اشوعده به زمین،

 مهدی به منتسب که او فرزندان به آن از پس بود، خواهد[ مهدویت
 1گردد.برمی هستند،

                                                   

 .878ص -8ج-هور المهدی الفاطمیباب ظ -قاضی نعمان المغربی -شرح األخبار (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 کتاب این در قائم از پس نمهدیا با رابطه در که اخباری تمامی بنابراین

 از عجب و است کرده ظهور آفریقا در او نظر مد مهدی که است بابت ینا از شده ساخته

تبی و اخبار اینچنین به که قومی
 
 شوند.!می متمّسک خویش مدعای اثبات در ک

 
ً
شیعه  سپس و بود المذهب مالکی در آغاز األخبار شرح کتاب نویسنده ثالثا

 حکومت هایباور  و شده فاطمیان حکومت دربار وارد گردیده و پس از چندی

 و تقیه سر از وی که باورند این بر نمحققا از ایعده پذیرفت. را نفاطمیا اسماعیلی

واقعا  او که نظرند این بردیگر  ایعده 1.است روی آورده اسماعیلیه دینبه  جان، خوف

 امام پس از امامان از روایتی هیچ که بطوری ؛است بوده مذهب اسماعیلی

 را  الزمان صاحب حضرت تا کاظم امام روایات رو ینا از و ننموده نقل صادق

  و دانسته حجیت از خارج
ً
 2دانست.می امامت مدعی را ایشان صرفا

 شرح کتاب مهدوی احادیث و اخبار دوم، چه و باشد درست اول تصور چه حال

 مذهب مخالفت در و تقیه سر از یا زیرا است؛ حجیت از خارجقاضی نعمان  األخبار

 غیرقابل و باطل این روایات حال دو هر در و مذهب؛ فساد در اثر یا و شتهنگا امامیه

 است. استناد

 و غیبت عصر در «قائم نژاد از نمهدیا» به باور پایه که شودمی دیده *نکته

 حکومتپادشاهان  و اسماعیلیه همانند هاییفرقه از حقیقت در وفاتش، از بعد

 احمدتازه تاسیس  فرقه و است شه گرفتهری اند،که مدعی مهدویت بوده فاطمیین

 است. دین اسماعیلیه تفکرات از الخلقه ناقص رونوشت یک حقیقت در اسماعیل

                                                   

 .62ص-9ج-باب النون -سید بحر العلوم -الفوائد الرجالیه (1)

 ابنِفیاضِالقاضیِالنعمانِابنِمحمدِلی ِبإمامی.عالمه محدث ابن شهرآشوب می گوید:  (2)

 فالرجلِمجهولِالحال.و عالمه سید خوئی می گوید: 

م ذهبهمِبمص ر...ِعاص  رِِأرك  انِال دعوةِللف اطمیینِوِالقاض یِالنعم ان:ِم نو زرکلنی عننامی در حقنش گوینند: 
 خدمهم.ِالمعزِ)منش؟ِالقاهرة(ِوِالمنصورِوِالقائمِوِالمهدیِو



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 
ً
 مهدی... یعنی» «تهیذِرِمنِاألئمةِمنِیعنی...یالمهدِیعنی» :اینکه گفته شده رابعا

 به یربط و است نعمان قاضیهای تعلیق همگی خبر، این در «او ن اد از امامانی از یعنی

ی نعمان اند گفتهپس آنچه این فرقه بدان آویخته ندارد. سجاد امام به منتسب خبر

 !!.مغربی است و نه خبر منتسب به امام سجاد

 
ً
 دوازده وجود اثبات» قسمت این در ما مدلول ،های پیشینگفته افزون بر خامسا

 تنها آنکه الح بود «است احمد شاناولین اسم که زمان امام حضرت نسل از مهدی

نه ادعا کند آن مهدیان  آنکه بی است مهدی از بعد مهدیانی وجود به خبر این اشاره

 همین حتی پس هستند و نه اینکه نام اولین مهدی، احمد است، از نژاد امام مهدی

 و بوده ادعا محل از فراتر استناد، محل پس گردد. رجعت بر حمل تواندمی نیز خبر

 نگردید. اثباتسه گانه  هایگزارههیچیک از  بنابراین است. باطل استدلل

 إماما عشر إثنا :قلی لم و ا،یمهد عشر اثنا :قال إنما: چهارم روایت 

ِبنِجعفرِللصادقِقلتِ:قالِریبصِیأبِعنِحمزة،ِیأبِبنِیعلِعن
ِبعدِكونیِ:قالِأنهِكیأبِمنِسمعتِیإنِاهللِرسولِابنِایِمحمد
ِإثناِ:قلیِلمِوِا،یمهدِعشرِاثناِ:قالِإنماِ:فقالِایمهدِعشرِثناا القائم
ِ.حقناِمعرفةِوِموالتناِإلىِالناسِدعونیِعتنایشِمنِقومِولكنهمِإماما،ِعشر

 صادق امام به» گوید: که ابوبصیر از کندمی روایت حمزه ابی بن علی
 دوازده قائم از بعد فرمود که شنیدم پدرت از من پیممبر پسر ای گفتم:

 دوازده" است: گفته فقط او» فرمود: صادق امام پس «ود!ب خواهد مهدی
 هستند ما شیعیان از ایدسته ایشان ولی امام! دوازده است: نگفته و مهدی

  1«"کنند!می دعوت ما حق معرفت و ما مواالت به را مردم که

                                                   

 .878ص-شیخ صدوق -کمال الدین (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نقد و بررسی 

 
ً
 حمزه ابی بن علی خبر این آورنده تنها است؛ ضعیف روایت این سند اول

 گوید: حقش در حلی عالمه که است بطائنیال

ِبنِموسىِمیإبراهِیأبِبعدِیللولِعداوةِالخلقِأشدِوِالوقف،ِأصلِانه
ِیعلِ:قالِفضالِبنِالحسنِبنِیعلِانِرجاله،ِیفِیالكشِنكِوِجعفر
ِ.ملعونِمتهمِكذابِحمزةِیاِبن

 رضا امام امامت بطالن به اعتقاد که واقفیه فرقه] وقف گذارپایه او
 و بود کاظم موسی امام از بعد امام به نسبت فرد تریندشمن و [تندداش

 حمزه بن علی گوید: فضال حسن بن علی از نقل به رجالش کتاب در کَشّی
 1است. ملعون متهم کذّاب

  گوید: حقش در کاشانی مدنی نیز

ِحكمِلثباتِبهاِالتمّسكِمكنیِفالِضایأِسنداِفةیضعِالّسابعةِةیالّروا
ِ.مضعفِیواقفِهوِیالبطائنِحمزةِبنِیعلِیالراِوِلنِِّذلكِوِیشرع

 شرعی حکم اثبات برای تواننمی پس است السند ضعیف هفتم روایت
 واقفیِ  که است البطائنی حمزه بن علی آن، راوی که چرا شد متمسک بدان

 2است. شده تضعیف

 
ً
 یتروا این در چراکه اسماعیل؛ احمد ادعای بر بطالنیست خط روایت این ثانیا

 مرتبه و گردیده عزل رهبری و پیشوایی امت مقام از قائم از پس نمهدیا بصراحت

                                                   

 .617ص-هاشم معروف الحسنی -دراسات فی الحدیث و المحدثین (1)

 .616ص-6ج-براهین الحج (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

  ایشان
ً
 ذریت از سخنی هیچ تنها نه یعنی شود.می مقرر شیعیان سایر حد در صرفا

 (؛الف گزاره )بطالن وجود ندارد روایت این در محمد آل قائم حضرت نسل از ایشان

 زائل قائم از پس نمهدیا از نیز ت و پیشواییامام ادعای حتی روایت این طی بلکه

وجود  به نسل امام زمان پیوندای بر همچنین هیچ اشاره و (ج گزاره)بطالن  گردیده

  ایشان ( بلکهب)بطالن قضیه  ندارد
ً
مردم را  که هستند بیت اهل از شیعیانی صرفا

 .فرامیخوانند به امام زمان

 نویسد:می سخن این رد در فرقه این سرکردگان این از یکی

ِعنِالمامةِنفیِهناِالصادقِالمامِبأنِالحقیقهِیجهلِمنِیظنِربما
ِعشرِاثناِقالِالباقرِالمامِابیهِأنِعلىِأكدِانماِهأنِقةیالحقِوِالمهدیین
ِاماماًِِعشرِاثناِقالِالباقرِمالماِنأِینفِوِاماماِعشرِاثناِقلیِلمِوًِاِیمهد
ِ.دیینمهالِعنِالمامةِینفِنیعیِل

 را امامت صادق امام که بیانگارد است جاهل حقیقت از که آنی شاید
 که نمود تأکید فقط او حقیقت در آنکه حال است نموده نفی مهدیین از

 این انکارِ و «امام دوازده» نگفته و «مهدی دوازده» گفته باقر امام پدرش
 مهدیین امتِام انکار معنیه ب «امام دوازده» باشد: گفته باقر امام که

 1نیست.

 نه و است «لفظ اصالح» مقام در صادق امام روایت این در که مدعیست او

  و نداشته مهدیین امامِت  به کاری آنحضرت یعنی ؛«عقیده اصالح»
ً
 حدیث الفاِظ  صرفا

  کند.!می اصالح را پدرش از مروی

                                                   

 .00ص-األربعون حدیثا (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 از دبع فرمود باقر امام» که: است نگفته )ابوبصیر( راوی .الف آنکه حال

 است: گفته او بلکه ؛«است امام دوازده قائم

ِ.ایمهدِعشرِاثناِالقائمِبعدِكونیِ:قالِأنهِكیأبِمنِسمعتِیانِ
 دوازده» قائم از بعد فرمود: که شنیدم باقر امام پدرت از من
  1بود خواهد «مهدی

 بخواهد صادق امام که است نداده رخ لفظی خطای راوی جانب از پس

 را «مهدیاًِِعشراِاثنا» لفظ ،«اماماًِِعشرِاثنا» لفظ بجای و نموده اصالح را او لفظی خطای

 و عصمت مدعی که اسماعیل احمد البته است. دروغ و غلط ادعا، این اصل کند. وارد

 نویسد:می المتشابهات کتاب در و برده دست روایت این نقل در است، مهدویت

ِاهللرسولِابنیِمحمدِبنِجعفرِللصادقِقلتِ:قالِریبصیأبِعنِمنها:
ِ.اماماًِِاثناعشرِالقائمِبعدِكونِی:قالِأنهِكیأبِمنِسمعتِیإن

 امام به گفت: که است ابوبصیر از ...:اینکه حقانیتم دالیل جمله از و
 ،قائم از بعد گفت: که شنیدم پدرت از من اهلل رسول یابن گفتم صادق

 2.!بود خواهد «امام دوازده»

 صحیح بطرز را خبر و است دروغ اسماعیل، احمد نقِل  این گفتیم آنکه حال

و اصحابش  اسماعیل احمد هایتحریف و دروغ .آوردیم الدین کمال کتاب در موجود

 .عادی شده است دیگرنیز 

  د:فرمایمی اینچنین ،نمهدیا از امامت عزل پس از امام .ب

                                                   

 .878ص-و تمام النعمهکمال الدین  (1)

 .878ص-به نقل از کمال الدین و تمام النعمه 697ص-المتشابهات (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِ.موالتناِإلىِالناسِدعونیِعتنایشِمنِقومِولكنهم
 ما مواالت به را مردم که هستند ما شیعیان از ایستهد ایشان ولی

 1.فرامیخوانند

 اصالح از پس بود، چنین اگر آنکه چه نیست؛ کار در لفظی اصالح هیچ پس 

 از امامت عزل از پس بالفاصلهآنحضرت  خبر، این در اما نمود؛می سکوت لفظ،

 عنوان یچه به ادقص امام پس د.زنمیدیگر شیعیانشان گره  به را ایشان مهدیین،

 این طبق یعنی است. «باور اصالح» مقام در وی بلکه نیست؛ «لفظ اصالح» مقاِم  در

  صادق امام روایت
ً
 همانند امامت جوانب تمامی از را قائم از بعد نمهدیا صریحا

 را ایشان ویژگی تنها و نموده عزل غیره و عصمت و زعامت و وصایت و امامان از فرزندی

 منهدم این و ؛«مهدویت امر به دعوتگری» و «ایشان تشیِع » کند:می ناب صفت دو بر

 است. فرقه این بنیاد و ر کن کننده

 
ً
 وجود یعنی شده مطرح گزاره سه بر ایاشاره یا تصریح هیچ روایت این ثالثا

 بر ایقرینه باز و ندارد است، «احمد» شاناولین نام که قائم ذریه از مهدی دوازده

 نیست. وصیت به موسوم روایت شاذ فقرات

 إماما عشر اثنا هیف نیصلیل و: پنجم روایت  
ا
 عادال

ِخرن»ِقالِیالعرنِحبةِعنِهیأبِعنِالمقدامِیأبِبنِعمروِعن
ِوِالكوفةِإلىِدهیبِأومىِوِبهذهِهذهِلتصلنِفقالِرةیالحِإلىِنیلمؤمناِریأم
ِلهِمسجدِرةیبالحِنیبنیلِوِریبدنانِنهمایبِمایفِالذرانِبانیِحتىِرةیالح

ِوِعنهمِقیضیلِالكوفةِمسجدِألنِالقائمِفةیخلِهیفِیصلیِبابِخمسمائة
ِعادلًِِإماماِعشرِاثناِهیفِنیصلیل

                                                   

 .878ص-کمال الدین و تمام النعمه (1)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 الحیره بیابان به امیرالمومنین» گوید: که است نقل العرنی حبه از
 اشاره کوفه و بیابان به دستش )با رسید خواهد این به این فرمود و شد خارج
 حیره در و شود، فروخته دینار چندین به بینشان افتمس اینکه تا نمود(

 نماز قائم جانشین آن در که دارد دروازه 500 که شد خواهد بنا مسجدی
 و ندارد گنجایش و مکان وُسع ایشان برای کوفه مسجد که چرا خواند خواهد

 1«اردگذ خواهند نماز عادل امام دوازده مسجد آن در

 نقد و بررسی 

 
ً
 ابوالقدام هرمز بن ثابت خبر این آورنده تنها چراکه ؛است ضعیف روایت سند اول

تریه فرقه بنیانگذاران از  امام حضرت چنانکه است؛ ضعیف و فاسدالمذهب و بوده ب 

 فرمود: حقش در باقر

ِوِبة،یعتِابنِالحكمِإنِ:قولیِجعفرِأباِسمعتِ:قالِر،یبصِیأبِعن
ِ.رایكثِأضلواِ-سالماِیعنی-ِرالتماِوِالمقدام،ِأباِوِالنوا،ِریكثِوِسلمة،

 سالم و هرمز( بن )ثابت المقدام ابا و النواء کثیر و عتیبه بن حکم همانا
 2نمودند. گمراه را بسیاری تمّار

 گوید: حقش در بروجردی علی سید که روست این از

ِیفِ...یبُتِرِیدیِزِ...الحدادِیالعجلِالمقدامِأبوِیالفارسِهرمزِبنِثابت
ِضعفهِعلمیفِ...فیالضعِیلبتِراِهرمزِابنِ"مشكا"

 المشترکات در المذهب.. بتری زیدی الحداد... المقدام ابو هرمز بن ثابت
 1شود.می دانسته او ضعف پس است... ضعیف و المذهب بتری او بمدادی

                                                   

 .078ص-8ج-شیخ طوسی -تهذیب الحکام (1)

 .826ص-9ج-عالمه خوئی-معجم رجال الحدیث (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 
ً
 کنداین خبر دللت می ندارد؛ جماعت این مدعای به ربطی هیچ روایت این ثانیا

 عظیم مسجد در که داشت خواهد ایگمارده تشحکوم دوران در مهدی حضرت که

 جماعت امام دوازده که است بزرگ قدریه ب مسجد این و خواند خواهد نماز حیره

 بسیار حجم بواسطه مسجد این و نمود خواهند فریضه ادای همزمان آن در عادل

 جماعت نماز دوازده پذیرش و گنجایش توان دروازه، پانصد از برخورداری و بزرگش

 وجود به ارتباطی چه امر این داشت. خواهد را جماعات عادل جداگانه امامانبا  گبزر 

 و امامت پشت به پشت نیز هاآن که محمد آل قائم حضرت نسل از مهدی دوازده

هیچ یک از  بنابراین دارد؟!! است، احمد شاناولین نام و برندمی ارث به را مهدویت

 شود.ده نمیسه گانه از این خبر استفا هایگزاره

 باره گوید: عالمه سید ضیاء الخباز در این

 شود کرد این است که امام زمانتنها برداشتی که از این روایت می
برای نماز جانشینی دارد که در مسجد حیره نماز می گذارد که وسعت 

امام جماعت عادل از  12مکانش بقدری است که پانصد دروازده دارد و 
 2نند در آن نماز به پا دارند.امامان جماعت می توا

 القائم بعد: ششم روایت یمهد عشر أحد 
ا
 نیالحس ولد من ا

ِمفتر ضةًِِأئّمةًِِاءِ یأوصِسبعةِ ِالرسولِبعدِمّناِإنِِّ:الصادقِعن
ِؤّخریِوِشاءِیماِقد مِیمیحكِزیعِزِاهللِإنِِّشاء؛ِإنِالقائمِسابعهمِطاعُتهم،

ِولدِمنًِاِیمهدِعشرِأحدِقائمالِبعدِثمِِّمیالحكِزیالعِزِهوِوِشاءیِما
ِوِالرأسِعلىِأمر ِفدا ،ِاهللِیجعلنِالسابعِم نِ:فقلتِ،نیالحس

                                                                                                                             

 .77ص-0ج-طرائف المقال (1)

 .77ص-0ج-المهدویه الخاتمه (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

ِشاءِإنِقائمكمِوِإمامكمِیبعدِثمِِّ:قالِ"مّراتِثال ِ ِقلت"ِ:قالِن؟ینیالع
ِ.اهلل

 اهل ما از پیممبر از بعد همانا فرمود: که است صادق امام از
 امام، هفتمین که بود هدخوا الطاعه مفترض وصی امامِ هفت بیت
 او و سازدمی دیر و زود بخواهد که را هرچه حکیم خداوند و است قائم
 از مهدی یازده امام( )هفتمین قائم از بعد سپس است؛ حکیم عزیز

 فدایت کیست هفتم امام گفتم: گوید: راوی بود. خواهند حسین فرزندان
پس  نمودم؛ تکرار بار سه پس دارد! جا ما سر و چشمان روی تو فرمان شوم؟
 1اهلل. شاء ان قائمتان و پیشوا من، از پس فرمود:

 بررسی و نقد 

 
ً
 فردی که است حضرمی شریح بن محمد بن جعفر خبر این آورنده تنها اول

 من المفید کتاب در که همانطور .نیامده است او حق در توثیقی هیچ و بوده مجهول

 است: آمده الحدیث رجال معجم

ِ.یالشِقیطِرِ؛كتابِلهِ؛مجهول-ِیالحضرمِ:حیشِرِبنِمحمدِبنِجعفر
ِ.فیضعِهیال

 سند کتاب؛ دارای و است مجهول الحضرمی؛ شریح بن محمد بن جعفر
 2است. ضعیف او تا طوسی شیخ

 است. استناد قابل غیر و ضعیف خبر این سند پس

                                                   

 .12ص-سته عشر اصول (1)

 .660ص-المفید (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 
ً
 شمار چنانکه است؛ واقفیه فرقه توسط شده ساخته اخبار از خبر این ثانیا

ِمنّاِإنِّ» داند:می امام هفت فقط را، شده وصیت حقشان در که مبرپیا از پس امامان
 قائمیت ادعای امام، هفتمین حق در و «طاعُتهمِمفتر ضةًِِأئّمةًِِاءِ یأوصِسبعةِ ِالرسولِبعد

 منحرفههای فرقه روال همان باز سپس «.القائمِسابعهم» شود:می خاتمه مهدویت و

 مطرح باطلشان مذهب حفظ جهت امامان اتمام از پس یانیمهد آوردن پدید یعنی

 احمد و بهائیه فرقه در و دیده اسماعیلیه باورهای در را همانند آن )که شودمی

 و متن متواتره روایات که اقرار دارد امر بدین نیز شبهه طّراح حتی بینیم(؛می اسماعیل

 ی تازه تاسیسفرقه انیِت حق اثبات بخاطر ولی 1.کندمی محکوم را خبر این دللت

که مخالف احادیث  واقفیان و ناصبیان ساخته شده بدست اخبار اینچنین به خود،

 ند.کمی بنای مذهب و احتجاج است، صریح و متواتر اهل بیت

 
ً
هیچیک از  نیست؛ ثابت ادعاست مورِد  آنچه باز گفتیم، آنچه بر افزون ثالثا

 سند علیرغم روایت این پس شود؛نمی اتاثب خبر این با ج و ب و الف هایگزاره

 است. عاجز نیز جماعت این ادعای اثبات از دروغینش، متن و ضعیف

 القائم بعد منا إن: هفتم روایت یمهد عشر أحد 
ا
من ولد  ا

 الحسین

ِحمزةِأباِایِ:قالِأنهِلیطِوِثیحدِیفِاهللِعبدِیأبِعنِحمزة،ِیأبِعن
ِ.نیالحسِولدِمنِایمهدِعشرِأحدِالقائمِبعدِمناِإن

                                                   

این روایت از این بابتت کته امتام هفتتم را ) محکومةِبغیرهاِم نِالروای اتِالمت واترة. الجانب هذا من فالروایة (1)

 .88ص-ناظم عقیلی-الربعون حدیثا( .معرفی کرده است توسط روایات متواتره محکوم است قائم



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 ای فرمود: که است طوالنی حدیث در صادق امام از ابوحمزه از
 1است. حسین فرزندان از مهدی یازده قائم از بعد ما از همانا اباحمزه

 نقد و بررسی 

 !!است نموده تکرار باز شبهه طراح که است فصل این در دوم روایت همان این

 مثلهم شرع اثنا عشر اثنی مکان جعلیف: هشتم روایت 

ِعندِكانِفإذاِعشر،ِاثناِهمِ:قالِاألحبارِكعبِعنِ،یالبكالِعمروِعن
ِ.مثلهمِعشرِاثناِعشرِاثنىِمكانِجعلیفِانقضائهم
 تن دوازده الهی خلفاء گوید:او  که کند نقل األحبار کعب از بکالی عمرو
 خواهند نظیر دیگر، تن دوازده آنان، بجای یابند، اتمام وقتی پس هستند

 2آمد!

 نقد و بررسی 

 فرقه این و پرهیزکار پاک نهادفریبخوردگان  از گرایشی، و تعصب هر از بدور

 نقل اخباری کنند.! نظر گروهک این استنادات و ادله و کیفیت احوال در که خواهممی

 و دروغگویی به مشهور افراد از یا و واقفیه و اسماعیلیه همانند ضالههای فرقه از شده

 ناشناس و بی هویت افرادی یا و واقفی حمزه ابی ابن و بتری والقداماب همانند بددینی

و گم  کتبی و صیرفی فضیل بن محمد و حضرمی شریح بن جعفر همانند ضعیف یا و

 به دست آخر، در و فاطمی نعمان قاضی الخبار شرح همانند رها شده و بی اعتبار

 فهمیدن برایها همین آیا او.!! از طلبیدن مدد و شدن ملعون «الحبار کعب» دامن

 باورهای آشکارا وقتی بنگریم، انصاف چشم به اگر نیست؟ کافیها فرقه این حقیقِت 

                                                   

 .978ص-الغیبه (1)

ِِمْنِق  ْبِلِهمِْ﴿ذیل آیه -متفسیر ابن ابی حات (2) ِالَِّذین  اِاْست ْخل ف   ﴾ك م 



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 جزو را آن و آورده «حدیث چهل» کتاب در بیت اهل حدیث بعنوان را األحبار کعب

 شباهتش نیز کنندمی تبلیغ که امامی باید هم 1آورندمی بحساب احادیث اهل بیت

 .!!باشد محمد آل به األحبار کعب شباهت بقدر ،محمدقائم آل  به

 هم و ردیف هم را یهودی کعب سخن فرقه، این بسان اگر حتی که گرددمی گفته

 دوزاده» وجود یعنی جماعت این ادعای او سخن هم باز بدانیم، اهل بیت کالم مقام

 نه پس کند.نمی اثبات را «است احمد شاناولین نام اینکه و قائم نسل از مهدی

 گردد.نمی اثبات ب نه و الف گزاره

 هم روایت
ُ
 نییمهد أئمة عدد ثم: ن

 است: آمده نعمان قاضی الخبار شرح در

ِأبشرواِ:قالِأنهِعمر،ِبنِاهللِعبدِإلىِرفعهِیالسالمِبنِىیحیِةیرواِمنِو
ِبهِاهللِجبریِیالذِالجابرِبعدهمِكونیِثمِتنقطع،ِأنِنیالجباِرِامیأِوشكیف
ِ.نییمهدِأئمةِعددِثمِالمنصور،ِثمِ،یالمهدِ،مدمحِأمة

 گفت: که کند نقل عمر بن عبداهلل از مرسل سند به السالم بن یحیی
 جابری ایشان از بعد سپس و گرددمی منقطع جبّارین دوران که دهید بشارت
 آورد؛ خواهد خود جبر بر او بواسطه را محمد امت خداوند که بود خواهد
 2مهدیین. امامان تعداد به سپس و منصور سپس مهدی

                                                   

وِحف ظِاحادی ثِالعت  رةِِاهللِتع  الیِف یِجم ع لرض  ا لم  اِتح ثِعلی هِه ذهِاألحادی ثِالش  ریفةِوِطلب اًِ امتث الًِ (1)
حستتب الط اهرةِوِخصوص اًِع ددِأربع  ینِح دیثاًِلم اِله  ذاِالع ددِم نِس رِعظ  یم،ِعزم تِعل ىِكتاب  ةِاربع ینِح دیثاً.

حفظ نمائیم، و جهت طلب رضایت اهلل در جمتع  امرِ احادیثی که دستور داده چهل حدیث از اهل بیت امتثال
من باب آنکه برای این عدد راز بزرگتی استت، بتر « چهل حدیث»و حفظ احادیث عترت طاهره و خصوصا عدد 

  نوشتن کتاب چهل حدیث عزم نمودم.
ً
 .7ص-األربعون حدیثا

 .922ص-8ج-ن المغربیقاضی نعما -شرح األخبار (2)



 ی فرقه احمد بن اسماعیل بصرینقد و بررسی مبانی اندیشه

 

 

 

 نقد و بررسی 

 قائم نسل از مهدیین اثبات در حدیث چهل جزو نیز را خبر این شبهه طراح

شرح ) اسماعیلیه فرقه به مربوط کتاب در هم آن متروکو  شاذ خبری است؛ آورده

 مرسل سند به هم آن ؛(یحیی بن سالم) بد دین راوی یک از نقل به هم آن ؛(االخبار

 یعنی (ی ابوبکر )خلیفه خطاب بن عمر پسرِ  کالم به منتهی هم آن ؛(یرفعه) یفضع

 اسم که قائم نسل از مهدی )دوازده مدلول به ربط بی هم آن عمر؛ بن عبدالله

 است؟ استدللت همین لیق اسماعیل احمد آیا !است(. احمد شاناولین

 روایت تواتر ادعای ثباتا در فرقه این که بود ایادله و اخبار مجموعه ها این

 اند.!هآورد «قائم نسل از مهدی دوازده وجود» به باور معنوی تواتر و وصیت به موسوم

 .و دیدیم که همگی محکوم به بطالن است

 از وفات مهدی پس: حکومت شیعیان سوم رأی 

 خواهند عهده بر را مهدویت امر شیعیان ،مهدیوفات حضرت  از پسیعنی 

 گرفت.

 قرار: بدین روایتیست ادعا ینا مستَند

ِبنِجعفرِللصادقِقلتِ:قالِریبصِیأبِعنِحمزة،ِیأبِبنِیعلِعن
ِالقائمِبعدِكونیِ:قالِأنهِكیأبِمنِسمعتِیإنِاهللِرسولِابنِایِمحمد
ِإماما،ِعشرِإثناِ:قلِیلمِوِا،یمهدِعشرِاثناِ:قالِإنماِ:فقالِایمهدِعشرِاثنا

ِ.حقناِمعرفةِوِموالتناِلىإِالناسِدعونیِعتنایشِمنِقومِولكنهم
 صادق امام به» گوید: که ابوبصیر از کندمی روایت حمزه ابی بن علی
 دوازده قائم از بعد فرمود که شنیدم پدرت از من پیممبر پسر ای گفتم:
 دوازده» است: گفته فقط او» فرمود: صادق امام پس «بود! خواهد مهدی



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 هستند ما شیعیان از ایدسته ایشان ولی امام! دوازده است: نگفته و «مهدی
 1« کنند!می دعوت ما حق معرفت و ما مواالت به را مردم که

 مناقشه 

 را ضعفش و است ضعف دچار که است گردیده نقل سند یک به تنها روایت این

 روایت این مخالفت طرفی از و بوده ضعف معرض در ادعا این دلیل پس نمودیم. بیان

 امور گرفتن بدست و مهدی از بعد ائمه رجعت متواتره روایات با السند ضعیف

  و ایشان توسط
ً
 حجت وجود از هیچگاه زمین مدعیست که روایاتی با آن مخالفت ایضا

 نماید.می خارج حجیت از و برده سوال زیر بکلی را ادعا این شود،نمی خالی الهی

 احادیث و همتواتر  روایات همخوان با و درست که اینظریه تنها و تنها پس

 و الله اذن به امامان بازگشت است، اهل بیت مذهب مشهوره نظرات و صحیحه

 که باشدمی قیامت برپایی از پیش و مهدی وفات حضرت از پس امور گرفتن بدست

 است. شیعه مذهب اجماع مورد عقیده همانا این

 

                                                   

 .878ص-شیخ صدوق -کمال الدین (1)



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 

  

سخ به شبهات پیروان احمد پا
 همبوشی

 پیرامون خبر موسوم به

 حدیث وصیت



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 

 

 خبر پیرامون همبوشی پیروان احمد شبهات به پاسخ

 وصیت یثحد به موسوم

 ارائه وصیت به موسوم خبر روایی و دللی و سندی ضعف در آنچه هر به توجه با

 یک کلی اصل وقتی پس باطل. بدان استناد و است ساقط حجیت از خبر این نمودیم،

  نیز آن جزئیات گردید، ابطال ادعا
ً
 شبهاتی و ادعاها تمامی بنابراین است. باطل قهرا

 باب من لیکنو است؛ بطالن به محکوم پیشاپیش نند،کمی مطرح همبوشی پیروان که

 خبر به نسبت گروهک این شبهات پردازیم؛می نیز شبهات بدان نوشتار این فراگیری

مصداق  شبهه اولی است؛ مطرح کلی شبهه دو در ،علیرغم تعدد وصیت به موسوم

 1.اصالت محور شبهه دومی و محور

  

                                                   

مجموعنه شنبهات رواینی و  قواعند کالمنی و اصنولی شنیعه بنا روی آوردناز آن بابنت کنه  فرقهاین ( 1)

بینند )چراکه اغلب روایات مورد استدلل ضعیف یا سناختگی ینا به بطالن میخود را محکوم  غیرروایی

اعتبنار شبهات خود را باطل و خنارج از  بنابر آن قواعد و اصول، وبی ربط به موضوع مورد بحث است( 

باطل دانسته و  از پایه را و اصول قواعد این، فراگیر و گوهریدانند، برای پوشش این بطالن می شرعی

اند. قواعندی کنه بنه زعمشنان هنم اصنالت از نو ساخته ای راتازه ادعایشان، قواعد درستیبرای اثبات 

 کند. روایت را احمد اسماعیل عنوان می را اثبات نموده و هم مصداق صحیح از آن انشروایت مد نظر 



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 ()مصداق محور اول شبهه ✱
 احمد همانا خبر، این در مذکور «احمد» از مراد که هستند عیمد احمد پیروان

  چراکه: ؛است بصری اسماعیل

ِالمرِهذاِإن» فرمود: که است آمده صادق امام از حدیثی در .الف گزاره
 اینکه مگر کندنمی ادعا صاحبش غیر را، امر این همانا) «عمرهِاهللِتبرِإلِصاحبهِریغِهیدعیل

 دچار ادعا از بعد اگر مهدویت و وصایت و امامت امر مدعی پس 1(رد!ببُ را عمرش خداوند

پس احمد اسماعیل  است. امامت صاحب او و نیست بریده عمرش نگردد، مسخ و فوت

که پس از ادعای وصایت و امامت و احتجاجش به وصیت، از دنیا نرفته، پس همانا 

 2مهدی اول و صاحب مقام وصایت است.

 از نگهدارنده) الضاللِمنِعاصم وفاتش،پس از  دوران در نبوی وصیت .ب گزاره

 الضالل من عاصم به مردم، نمودن گمراه و تضلیل برای تواننمی پس است. (گمراهی

پس احمد اسماعیل هرگز نمی تواند با  است. دو نقیض جمع این چراکه نمود. استناد

شاند، پس او در این احتجاج به وصیت نگه دارنده از گمراهی، مردم را به گمراهی بک

ادعایش راستگو بوده و هدایتگر است و نه گمراه گر. پس اگر احمد اسماعیل، گمراه 

گر بود و از طرفی با استناد بدین نص هدایت گر، مردم را گمراه می نمود، این درواقع 

د؛ پس بدین سبب دهنمی  رخ خداوند دانا و دادگراغراء بجهل است و قبیح و از سوی 

                                                   

 .908ص -8ج-شیخ علی کورانی -معجم احادیث امام مهدی (1)

 وه و التتبی ر م ن عم ره...ِوالتب ر اهلل یبت ر أو یتب ر ادعائ ه ف ا ك اذب وه و األم ر ه ذا ی دعا م ن أن ورد (2)
 ه و إذن الوص یة ص احب بأن ه الحس نِاح تج أحم د والس ید،ِص احبها غی ر ی دعیها ل الوص یة اله ال ...ِإذن
آمده است که هرکه ادعای امر کند درحالیکه در ادعایش دروغگوست، خداونتد عمتر او را  .به ا صاحبهاِوالمعن ا

و بریدن همان قطع کردن است که یعنی کشتن؛ پس وصیت چیزی است کته غیتر از صتاحبش ادعتا  .بُرّد..می

سید احمد الحسن احتجاج کرده که صاحب آن است، پس همانتا او صتاحب آن و معنتی برخاستته از  کند ونمی

 (099ص-ابومحمد انصاری -امع الدلهج) آن است.



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

نگه دارنده از گمراهی است، بنابراین احمد بصری نیز نگه دارنده از گمراهی وصیت که 

 1 است.

 شده «تشخیصی نص» و روایت بدین استناد مدعی که کسی تنها .ج گزاره

 امامت و وصایت مدعی نیز، مدعیان سایر اگرچه یعنی است. اسماعیل بن احمد است،

 نکرده ادعایی اینچنین تشخیصی نص با هیچکدام اما اند،بوده غیرها و مهدویت و

 احمد تشخیصی، نص با هم آن اول مهدویت مقام مدعی اولین چون پس بودند.

 در رضا امام چراکه باشد؛ مقام این متصدی او که بدیهیست است، اسماعیل

 فرمود: تورات در «محمد» اسم وجود بر اشاره با جاثلیق بر احتجاج

ِ؟محمدِاسمهِاینبِهذاِومنایِإلىِمآدِولدِمنِبعدِأوِقبلِاهللِبعثِفهل
 که پیممبری خداوند ما، روزگار تا آدم فرزندان از بعد و قبل آیا پس
 2برانگیخت؟ را باشد محمد اسمش

                                                   

ال   ذيِوص   فهِبأن   هِعاص   مِم   نِِ-فالب   دِأنِیحف   ظِالع   المِالق   ادرِالص   ادقِالحك   یمِالمطل   قِس   بحانهِال   نكِ (1)
حت ىِیدعی هِص احبهِویتحق قِالغ رضِمن هِوإلِلك انِج  اهالِأوِِم نِادع اءِالمبطل ینِل  هِ-الض اللِلم نِتمس كِب هِ

ِكاذب اِمخادع اِومغری اِللمتمس كینِبقول هِبإتب انِالباط ل. ون كِخلیف ةِاهللِف اِأرض هِعل ىِم نِبع دهِم عِ..ِع اجزاِأو
لب دِأنِیك ونِمحفوظ اِم نِاهللِأنِیدعی هِالك اذبونِِ-نصاِإلهیاِِ-وصفهِبأنهِعاصمِمنِالضاللِلمنِتمسكِبهِ

بایستی خداوند قادر راستتگو و .ِونِحتىِیدعیهِصاحبهِوإلِفسیكونِكذباِوإغ راًءِللمكلف ینِبإتب انِالباط لالمبطل

حکیم مطلق، آن نصی که نگه دارنده از گمراهی نامیده است را از ادعای اهل باطل بتدور نگته دارد تتا صتاحب 
ی خداونتد ر جهل یا عجز یا خدعتهبدال این  در غیر اینصورتاش آن را ادعا کند و غرض از آن ادا شود؛ واقعی

هتم بتا  است که پیروانش را به پیروی از باطل گره بزند... و نص خلیفه خدا در زمین بر حجت پتس از ختود آن

توصیف آن به نگه دارنده از گمراهی، نصی الهی است که بایستی از ستوی خداونتد از ادعاهتای دروغگویتان و 
اش ادعایش کند؛ وگرنته خداونتد دروغگتو بتوده و مکلفتان را اصلی صاحبیان دروغین نگه داشته شود تا مدع

؟"(-. )سایت المهدیوناغرای بجهل و دعوت به باطل نموده است
ً
 "مقاله ترید أن ل تضل أبدا

 .616ص-الثاقب فی المناقب (2)



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 محمد حضرت را آخرین پیامبری مدعی اولین رضا امام وقتی پس

 پس بود؛ نکرده اینچنین ادعایی نامی، محمد هیچ او از پیش که داندمی مصطفی

 1ندارد.! را او ادعای به اعتراض و تشکیک حق احدی که است آن بیانگر ینا

 نویسد:می اسماعیل احمد پس

ِیأنِِّیادعائِوِةیالوصِهیتكفِالدعوةِهذهِةیأحقِِّمعرفةِوِالحقِِّأرادِفمن
ِ.هایفِالمذكور
 را او وصیت را، دعوت این احقّیت معرفتِ و خواهد را حق هرکه پس
 2!هستم آن در مذکور من همانا که من ادعای و کندمی کفایت

 پاسخ 

 اجمالی بررسی و نقد 
)حدیث موسوم به  اسماعیل احمد استدلل مورد روایت که گردید اثبات

 اصل پس است؛ استدلل و اعتماد غیرقابل چه متنی و چه از نگرش سندی ،وصیت(

 اصول و نارکا از یکی اثبات در هم آن مضطرب، شاذ ضعیف آحاد روایت بدین استدلل

 اختراعی استنتاج و های فوقگزاره همه بنابراین است. محکوم به بطالن عقاید دینی،

های فوق به یک شرط لزم ای که تمامی گزارهبگونه است. شده بنا «وهم» مبنای بر وی

؛ بطوریکه اگر «از زبان نبی خدا این روایتصدور »شود و آن عبارت است از ختم می

ی ملزوم نیز پیشاپیش ثابت نیست؛ پس هنگامی که ات نگررد، نتیجهاین شرط لزم اثب

خبرگان  این خبر بسندی غیرقابل اعتماد و متنی دچار تغییر و تصحیف نقل شده و

                                                   

 .82ص-)جامع(ی الوصیة و الوص (1)

 .07ص-الضالل من العاصم الکتاب المقدسة ةیالوص (2)



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

نزد آنان بوده است، حکم به بی  ی حدیث که دانش احادیث آل محمدعرصه

د کنمی ن فرقه ادعاایاز طرفی دللتی بر آنچه  اند، واعتباری و ترک این خبر داده

د تا و محکوم های فوق متوقفندارد، پس آن شرط لزم، منتفی است و تمامی آن گزاره

ی قراینی که این فرقه در و هنگامی که مجموعه زمانی که این شرط لزم تحقق یابد.

ت صدورش مطرح نموده بودند را نقد و رد نمودیم، پس حتحکیم آن خبر و اثبات ص

همچنان در وادی ظن و وهم است و به تبع  ورش از جانب نبی خداامکان اثبات صد

 ها، باطل است.آن تمامی این گزاره

 تفصیلی بررسی و نقد 

 الف گزاره» فساد» 

 
ً
 را عمرش خداوند اینکه مگر کند؛نمی را آن ادعای صاحبش جز احدی» عبارت اول

این  بلکه .غین نیستمعنای عدم امکان ادعای امامت از سوی مدعیان دروه ب ،«ببُرد

مرگی زشت یا  را مهدویت و امامت دروغین مدعیان های دنیویکیفر یکی از  سخن

 سجاد امام چنانکه کند.زودتر از عمر طبیعی و یا از بین رفتن اولد و نسل بیان می

 بدو نمودند، امامت ادعای حق او در حنفیه بن محمد نزدیکان از ایعده که دورانی در

 فرمود:

ِ.الحالِتشتتِوِالعمرِنقكِكیعلِأخافِیفإنِلهذا،ِتتعرضِفال
 پریشانیِ و عمر در نقصان از تو بر من که زیرا ؛بسوی امر امامت نرو

 1نگرانم. احوال
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 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 مدعیقرار نیست شود که فهمیده می بنابر کالم حضرت زین العابدینپس 

ها تواند سالمی ؛ بلکهبرودامر الهی، بطور فوری و آنی مسخ شده و از دنیا  دروغین

و یا زشت و یا بهر نوعی که سبب عبرت  و ناقص عمر کند ولی زان پس با مرگی زودرس

برای دیگران باشد از دنیا برود؛ پس اینکه احمد بصری پس از ادعای امامت، از دنیا 

 نرفته و زنده مانده است، دللتی بر راستی ادعای او ندارد.

یعنی خداوند برکت را از عمر وی گرفته و نسل و ، «بترِاهللِعمره»مراد از و نیز 

کند. همانطور که و همچنین اعمال و دارایی او را پس از چندی زائل و نابود می فرزندان

 سوره کوثر خداوند خطاب به پیغمبرش می فرماید: 8در آیه 

ِاأل بت  رُِ ُِهو  ِ.إنَِّشانِس   
 .)بریده نسل( است همانا دشمن تو بَتر یافته

 درگذشتای بود که مشرکین بعد از به تمسخر و شایعه پاسخوعده الهی در و این 

محمد بن عبداهلل بواسطه ادعای ( رواج داده و گفتند عبدالله)قاسم و  پیغمبر پسران

چنانکه در اخبار . ، همانا اَبتر خواهد بود و نسل و نسبش نابود خواهد شدپیامبریناحق 

 آمده است:

ِل هُِق دِصار ِِإّنِمحمداًِ ِ.أبت رِلِع ق ب 
 1ابتر شده و دیگر نسلی نخواهد داشت. مطمئنا محمد

 
ً
 و دروغینشان ادعای از پس پیامبری و یا پیشوایی الهی مدعیان از بسیاری ثانیا

 ند.اداده نشر را خود گرگمراه دعوت و مانده زنده سال سالیان جدید، دین تأسیس

همانند وی نیز ) داشتو سپس مهدویت  بابیت ادعای که علیمحمدباب مثال بعنوان
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 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 سال از ،(احمد اسماعیل ابتدا ادعای بابیت نموده و سپس مدعی مهدویت و وصایت گردید

 کشته امیرکبیر دستور به تبریز در 1666 سال در ولی نمود امر ادعای به شروع 1654

ه وی یعنی شد.  همچنین ؛بود مانده زنده خود دروغین ادعای از پس سال ن 

 رکن بر مبنی خود ادعاهای دروغین 6087 تا 6082 هایسال در نوری رزاحسینعلیمی

 الوهیت و نبوت و مهدویت دعوی تا بودن علیمحمدباب جانشین و الله یظهره من و رابع

 رفت. دنیا از 6821 سال در و ماند باقی الحفظ تحت 6087 سال از و بخشید سامان را

 دوام سال پنج و بیست به قریب الوهیت و نبوت و امامت باب در وی دروغ ادعای یعنی

 و افندی شوقی و قادیانی احمد غالم ِبساندروغگویان دیگری  همچنین داشت.

 که دیگرانسید مشعشع و  و نمیری نصیر بن محمد و سودانی مهدی و عبدالبهاء

 سال سالیان الوهیت، حتی و نبوت و امامت تا گرفته نیابت از ،فراوان ادعاهای علیرغم

از پس اگر مدعی امامت و وصایت، که  گمانهاین  پس اند.نموده کذب نشر و مانده زنده
 .باطلی است اندیشه، از دنیا نرفت، او امامِ حق است بطور آنیو  نشدادعا مسخ 

 
ً
 در حدیثی از امام باقر نقل شده است: ثالثا

ِ.قاًِب  ت رِاهللِعمر هیمنِسّدِطِر
 1مرش را بُرید.هر که راهی را بست، خداوند ع

هرکسی که راهی طبق این حدیث ، و پیروانش احمد بصری اندیشهحال بنا بر 

 جانش را می دیگرانببند و بر 
ً
گیرد.! سّد طریق نماید، خداوند وی را مسخ نموده و فورا

و در روایتی  نیست. اینچنینحال آنکه هرگز اینچنین نبوده و دللت این دست از اخبار 

 آورده اند، فرمود: از نبی خداکه شیعه و سنی 
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 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

منِأحّبِأنِینّسأِفاِأجلهِوِأنِیمّتعهِالّلهِبماِخّولهِالّله،ِفلیخلفناِفاِ
ِفیهم ِیخلفنا ِلم ِفمن ِحسنة. ِخالفة ِعمرهِأهلا ِالّله ِیومِبتر ِعلّا ِورد ِو ،

ِالقیامةِمسوّداِوجهه

خواهد مرگش را دورتر ببرد و خداوند از آنچه بدو ارزانی داشته هرکه می
مند سازد، پس با خاندانم پس از من خوبی کند؛ پس هرکه با خاندان هبهر

 1من خوب نباشد، خداوند عمرش را ببرد و روز رستاخیز، سیاه رویش گرداند.

بایست ادعا کنیم تمامی اش، میاحمد و دارودسته نادرستی باز بنا بر گمانه و 

ها یا در گفتار یا کردار نسبت به آننبوده و  افرادی که بر مرام و مذهب خاندان پیامبر

جفایی کرده باشند، بایستی بسرعت و بی درنگ از دنیا رفته و مرگ سراغشان آید؛ حال 

این  مراد از مبنای عقل و نه تجربه درست نیست و بلکه ها نه برآنکه هیچکدام از این

کت از نسل یعنی یا نقصان در عمر و یا سلب بر  ؛همان است که گفتیم دست از احادیث

 2.های اخروییا بی بهرمندی از پاداش و یا دارایی
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مراد از این روایت آن است که اگر کسی به خبتر وصتیت کته در »گویند: از مبلغان این فرقه می برخی (2)

د کند، مرگ فوری سراغش آید و جانش را بگیرد؛ نه هتر متدعی امامتت؛ پتس متدعیان کتاب المیبه آمده استنا
استت و  ولی کسی که مدعی شتود کته وصتی امتام معصتوم ؛زنده بمانند ممکن استوصایت یا پیممبری 

حال آنکه این ادعنایی َبنس پنوچ و نارواسنت؛ سنخن رواینت « میرد. سپس به وصیت احتجاج کند، فوراً می

ی مدعیان دروغین امامت الهی است؛ چه به خبری اسنتناد کننند و شامل همه معصوم شده از امام

م نِادع ىِالمام ةِول ی ِله اِ»چه نکنند و برای همین است که آورنندگان اینن احادینث، آن را ذینل بناب: 
رادی اند. و این خبر نینز شنامل تمنامی افن( آوردههرکه ادعای امامت کند درحالیکه اهلیتش را ندارد« )بأه ل

اند درحالیکه اهلیتش را ندارند؛ و بننابر ادعنای خننک و سنبک اینن فرقنه است که ادعای امامت کرده

بایست ادعا کنیم تا زمان شیخ طوسی که خبر موسوم بنه وصنیت آن هنم بسنندی آحناد و ضنعیف می

رنند و بتخریج نشده بود، تمامی مدعیان دروغین از این رویداد یعنی نقصنان عمنر جنان سنالم بندر می

( مادامی که خبر وصیت توسط شیخ طوسی نوشته نشده بود، اثر نداشته و پس از بت رِاهللِعم رهحدیث )



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 اسماعیل احمد حیاِت  بر مبنی آوریقطع دلیل هیچ که گرددمی اشاره

 و گشته هالک او که است همین بر گمان برآمده و .وجود ندارد فوتش عدم و همبوشی

 هویدا انظار در رو بدین و گرددمی او از کراهت سبب که گردیده دچار مرضی به یا

 شود،می عنوان او زندگی و حیات با رابطه در که احتمالی دلیل تنها و تنها شود.!نمی

 بابت آن از هستند مدعی او روهایدنباله از بخشی یعنی است. پالتاک! و بوک! فیس

 رسانپیمام برنامه در و نوشته متنی ،بوک فیس مجازی ارتباط وبگاه در همبوشی احمد که
 از دیگری دسته حال درعین .!است زنده او پس شده، شنیده صدایش تاک،پال مجازی

بی او، به منتسب بوک فیس صفحه هم که هستند مدعی او پیروان
ّ
 است؛ دروغین و تقل

 سامری گوساله صدای شود،می منتشر او اسم به پالتاک رساِن پیغام در که صدایی هم

 بصری، احمد چه و باشد سامری گوساله صدای چه صدا، این حال احمد.! نه و است

 زواله ب روی فرقه این از جماعتی که روست این از .شودسبب اثبات حیات وی نمی

  که هستند مدعی
ً
 جز او از اینوشته و صوت هیچ و رفته غیبت به بصری احمد اساسا

 صداها و هاکتاب همه و ندارد اعتبار و صحت پیش سال چندهای نوشته وها سخنرانی

 جلدهای )همانند شودمی منتشر انصارالمهدی مکتِب  توسط او از که هاییشتهنو و

 گوساله ینوشته جملگی (هادیگر نوشته و الحاد وهم کتاب و المتشابهات جدید

 ای که خودش غایب است و درو عجب از فرستاده الحسن.! احمد نه و است سامری

غیبت است؛ غایبی که  که در ی حضرت مهدیی ظهور کردهعین حال نماینده

 ی غایب دیگریست.!نماینده

 ب گزاره» فساد» 

 
ً
 و متنش مضطرب و سندش ضعیف بخودی خود وصیت به موسوم روایت اول

 اصِل  پس آمد(؛ خبرش )که است صحیحه و متواتره روایات مخالفمضامینش  و شاذ

                                                                                                                             

عملگر شده و مندعیان بنه اینن وصنیت را کشنته « هللِعم رهاِبت ر»ذکر این خبر در الغیبه طوسی، حدیث 

 اش کم از دیگر ادعاهای این فرقه ندارد. است.! ادعایی که گزافی



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 هدارندهنگ» حول آنکه از لذا پیش است. باطل بودنش «معصوم از صادر نص» ادعای

 به خبر این انتساب اصل» که دانست بایستی شود، سخن خبر این بودن «گمراهی از

 طهارت، و عصمت اهل به خبری انتساب وقتی نتیجه در .معلوم نیست ،«معصوم

 یاوه و پوچ به مراتب نیز بودنش بازدارنده از گمراهی ادعای اصل باشد، ناروا و منتفی

 است.

 
ً
 .نیست آن از سوء استفاده امکان عدم بمعنای خبر، یک مفاد بودن حق ثانیا

 از نگهدارنده کریم قرآن آیات و بیت اهل راستین احادیث اینکه در تر؛ساده بعبارت

از این  نیز باطل دادن جلوه حق برای توانمی اما نیست؛ تردیدی هستند، گمراهی

 فرماید:می گرانفتنه حق در امیرالمومنین که همانطور .بهره برد احادیث و آیات

ِأ نَِِّل وِِْوِ ِنِ یاْلُمْرت ادِِِع ل ىِْخفِ یِل مِِْاْلح قِ ِِمز انِِِِمنِِْخ ل كِ ِاْلب اِطلِ ِأ نَِِّف  ل وِْ
ِِمنِِْْؤخ ذُِیِو لِكنِِْن .یاْلُمع انِدِِِأ ْلُسنُِِع ْنهُِِانْ ق ط ع تِِْاْلب اِطِل،ِل ْب ِِِِمنِِْخ ل كِ ِاْلح قَِّ
ِع ل ىِط انُِیالشَِِّیْست  ْولِِیِف  ُهن اِلكِ ِْمز ج اِن!یفِ ِ،ِضْغثَِِهذ اِِمنِِْوِ ِِضْغَث،ِه ذ ا
ِ«.اْلُحْسن ىِاهللِِِِمنِ ِل ُهمِِْتِْس ب  قِ ِنِ یالَّذِِ»ِْنُجویِوِ ِائِِه،یأ ْولِِ

 دهیپوش انیجو حق بر راه شدمى خالص حق با آمیختگی از باطل اگر
 وگاوهی دشمنان زبان ،گشتنمى پنهان باطل پوشش در حق اگر و ماندنمى

 در و شده فراهم باطل از اىپاره و حق از اىپاره ولى گشت.مى قطع آن از
 آنان و شود،مى مسلط دوستانش بر طانیش وقت نیا در شود،مى ختهیآم هم
 1.ابندیمى نجات شده شاملشان حق لطف که

 الله کالم و رسم و آیین پیامبر خاتم و محمد آل احادیث که بدیهیست پس

 و ها و بهترین باورهاو بشر را به بهترین راه هستند گمراهی از هدارندهنگ همگی مجید،

 هایتأویل با و نصوص همین ازبا مغالطه  گرحیله افراد ولی ،بهترین کارها فرامیخوانند
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 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 باطل و نموده غلط برداشت ،ی مغالطه و سفسطههادیگر راه و ناروا ادعاهای و غلط

 قرآن مدعیست نبوت، مدعی قادیانی احمد که همانطور دهند.می جلوه حق را خود

 نبوت بر است یحیصر نص ﴾أ ْحم دُِِاْسُمهُِِیب  ْعدِِِِمنِیأْتِِیِبِر ُسولٍُِِمب ش ًرا﴿ مبارکه آیه و کریم

 صحت و ارج آیا و خیر؟ یا است نگهدارنده از گمراهی کریم نآقر  از آیه این آیا حال ؛یو

 که شودمی ادعا چطور پس است؟ ی هویتمتروک و ب یخبر از کمتر ی الهیآیه این

 و ضعیف روایتی از ولی نمود باطل ادعای است للمتقینِهدیًِ که کریم قرآن از توانمی

های الهی برای استفاده از سخنان خداوند متعال و حجت خیر؟! ،بی هویت و متروک

ی از آن اند که هرگونه تخطکتاب خداوند و پیامبر اسالم، قواعد و شرایطی بیان کرده

تر؛ اینکه اهل به بیان سادهقواعد سبب کجروی در فهم آن سخنان خواهد شد؛ 

یه سوء آحدیثی بگویند و یا در کتاب خدا کالمی باشد، و فردی از آن حدیث یا  بیت

ی عقل و نقل قواعدی استفاده کند، کاری غیرممکن نیست. چراکه خداوند بواسطه

اده است؛ بعنوان مثال برای مقام امامت، آیات و برای فهم درست از آیات و روایات د

های الهی را معین کرده است، حال اگر کسی آن روایاتی وجود دارد که شرایط حجت

ای و یا روایتی در اثبات ادعایش های الهی را نداشته باشد و سپس به آیهشرایط حجت

چونِاوِ»استناد کند، پس ادعایش محکوم به بطالن است و این سخن گزاف که: 
ِبهِ ِادعایشِدرستِآیهادعایشِرا ِپ ِقطعا ِکرده ِگمراهیِمستند ِاز ایِیاِروایتیِنگهدارنده

گفتاری ناروا و محکوم به بطالن است. چه آنکه تقریبا تمامی مدعیان دروغین « است

برای اثبات ادعاهایشان به آیات الهی و روایات نبوی استناد  تاریخ اسالم،سرشناس 

بایست تمام مدعیان ضامِن درستی سخن باشد، می «ادعا» درار بواند و اگر قکرده

مدعیان دیگری نیز به روایتی که  ،طرفی پیش از احمد کردیم.! ازدروغین را تایید می

همانند فردی بنام علیرضا پیغان که خود را مهدی اند. وی وصیتش نامیده استناد کرده

نامید. پس اینکه صرِف ادعا به خبری می بوصیت الغیبه موسومپس از مهدی بنابر خبر 
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، سخنی به کافی باشدآن مدعی  بودنضعیف در کتاب الغیبه، برای اثبات راستگو 

 1های پیشین است.گزافگی گفته

 
ً
اینکه خداوند آیات و نصوص شرعی را از استفاده ی باطل بدور نگه دارد  ثالثا

آن منتفی  زی نادرست اهسخن درستی است؛ اما بدین معنی نیست که هرگونه استفاد

ی قرار یهاگیری و رهنمونی درست آن، شرایط و ویژگیباشد؛ بلکه خداوند برای بهره

ی آن بتوان بدرستی از نصوص شرعی که همگی نگه دارنده از داده است تا بواسطه

داری جملگی سبب نگه اند، بهره برد. وگرنه قرآن کریم و احادیث اهل بیتگمراهی

ی عمل پوشاندن به اجر و ثواب است و هر اندازه از جامهبرای عمل به آن  از آتشند و

تر شویم همانقدر از هدایت بدوریم؛ ولی این بدان معنا نیست ور د احادیث اهل بیت

که اگر کسی با سوء استفاده قرار دادن این احادیث اعم از نص و ظاهر، محکم و 

آیات و احادیث درصدد هدایت است، پس  متشابه، افرادی را فریفت، بدین بهانه که آن

باید به مغالطه و فریب دروغگویان اعتماد کرد؛ چراکه دروغ خود را به این آیات و 

 بود کتابتش خواهان پیغمبر که اینبشته نسبت دادنطرفی  از اند.احادیث آغشته

                                                   

نویسند: احمد بصری در پاسخ به استناد علیرضا پیغان به خبر موسنوم بوصنیت می یکی از مبلغان (1)
احتجاج به وصیت عالوه بر اِخبار مردم از این وصیت باید این نکته در او باشد که اسم و اوصتاف متدعی نیتز »

کسی به وصیت استناد کنتد در حتالی کته استم و مطابق وصیت ادعا شده باشد. به بیان دیگر اینکه معنا ندارد 

ای کننه ایننن مبلننغ نادانسننته شننبهه «.اوصتتافش مطتتابق وصتتیت و سفارشتتات صتتحف گذشتتتگان نباشتتد

دهند و آن اینکنه ادعنای ینک مندعی دروغنین و اسنتنادش بنه اند را پاسخ منیهایش ساختههمپالگی

یست. بلکه بایستی تمامی جواننب خبری که ای بسا نگهدارنده از گمراهی است، بخودی خود کافی ن

 تطبیقی را مورد بررسی قرار داد و دید که آیا می توان آن مدعی را با قواعد و شرایطی که اهل بینت

اند تطبیق داد؟! سخن ما نیز همین است؛ پس ما شاهد بودیم که احمد بصری تاکنون چینزی فرموده

همخنوانی نندارد. از  در احادینث اهنل بینتجز دروغ و غلط نیاورده و با هیچ یک از شرایط مذکور 

طرفی اصل ادعای او نیز برای احراز این مقام کنافی نیسنت. همنانطور کنه پینروانش نینز بندان اذعنان 

 نمودند.
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ن ،این فرقه حدیث وصیت نامیده که الغیبه کتاب ضعیف روایت به  و وهمناشی از  از ب 

 است. بیت اهل از روایت شده اخبار در مخالفت با بسا ای

 پیشگاه در خاتم پیغمبر که اینبشته و مکتوب آن صحیح سنده ب الف. چراکه

 باوفای اصحاب از چند َتنی و بیت اهل برای ویژه بطور بنویسد، نتوانست حاضران

و  است گردیده تأکید و نص امام دوازده امامت بر فقط مکتوب این در که نوشت خویش

در  خبرش و گانه و احمد و دیگر ادعاهای بی سابقه نیستخبری از مهدیان دوازده

 آمد. خواهد ادامه

 بیان در گمراهی از بازدارنده منبع بعنوان اکرم رسول وفات از پس آنچه ب.

 است: قرار بدین گردیده، ذکر ضعیف( شاذ آحاد نه )و متواتر سندبه  حضرت آن

ِكمیفِمستخلفِیإنِ:قالِثیحِ،اهللِرسولِمنِهیعلِالمجمعِالخبر
ِإنهماِوِ،یبعدِتضلواِلنِبهماِتمسكتمِإنِماِ،یعترتِوِاهلل،ِكتابِ:نیفتیخل
ِ.الحوضِیعلِرداِیحتىِفترقایِلن

 بدین خدا رسول از دارند نظر اجماع آن بر اسالم اهل همه که خبری
 گذارم:می وا )جانشین( خلیفه دو شما بین در من همانا فرمود: که است قرار

 ایدشده متمسّک ایشان به وقتی هر تا که بیتم! اهل و عترت و خداوند کتاب
 تا شوندنمی جدا همدیگر از دو این و شد نخواهید گمراه من از پس هرگز
 1برسند. پیشگاهم به قیامت روز اینکه

 نویسد:می صدوق شیخ و

                                                   

 . 079ص-7ج -محدث نوری-مستدرک الوسائل (1)
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:ِقالِاهللِرسولِأنِعلىِاتفقواِقدِةیالمامِوِةیدیالِزِطبقاتِعیجمِإن
ِمنِفتانیالخلِهماِوِیتیبِأهلِیعترتِوِاهللِكتابِنیالثقلِكمیفِتار ِیإن
ِ.الحوضِیعلِرداِیحتىِفترقایِلنِإنهماِوِیبعد

 که دارند نظر اتفاق روات، طبقات تمامی در امامیه و زیدیه همه همانا
 گذارم؛می بجای ار بهاگران وزنه دو شما میان در من فرمود: اکرم نبی

 تا هرگز دو این و هستند خلیفه من از بعد دو این و من عترت و خدا کتاب
 1شد. نخواهند جدا هم از قیامت روز

 نویسد:می تبریزی جوادآقا میرزا فقید مرجع و

ِیعترتِوِاهللِكتابِنیالثقلِكمیفِتار ِیإن»ِ:قولهِنیالمسلمِنیبِتواتری
ِ«أبداِیبعدِتضلواِلنِبهماِتمّسكتمِإنِماِیتیبِأهل

 بینتان در من همانا» فرمود: خاتم پیممبر که مسلمین بین است متواتر
 به وقتی هر تا که است بیتم اهل که عترتم و اهلل کتاب نهم:وامی ثقل دو

 2«شد نخواهید گمراه من از بعد هرگز ایدشده متمسّک ایشان

 نویسد:می شوشتری الله نور قاضی شهید و

ِإنِماِكمیفِمخلفِیإن"ِقولهِهوِوِهیعلِالمتفقِلمشهوراِالخبرِیف
ِ"یتیبِأهلِیعترتِوِاهللِكتابِأبداِیبعدِتضلواِلنِبهِتمسكتم
 پیممبر که است آمده دارند نظر اتفاق آن بر همه که مشهور خبر در
 متمسّک ایشان به اگر که گذارممی جانشینی بینتان در من همانا فرمود:

                                                   

 ن بقمیالتابعة لجماعة المدرس یمؤسسة النشر اإلسالم -68ص  -6ج -شیخ صدوق -کمال الدین (1)

 . 687ص-األنوار اإللهیة (2)
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 که عترتم و خدا کتاب ؛شد نخواهید گمراه األبد الی من از بعد هرگز گردید
 1هستند. بیتم اهل

 نآ.قر 6 از است عبارت صحیحه شریعت اخذ جهت مسلمین رجوع مصادر پس

 عناصر تنها متواتره روایات بنابر و .بیت اهل .احادیث8 و نبوی .سنت0 و کریم

 بیان در طرفی زا و هستند. معصوم و مقّدس منبع سه همین گمراهی از بازدارنده

 آمده اینچنین «ایشان از امامان تعداد و بیت اهل» از جّدی مراد و مشّخص معنی

 است:

 که است آمده صدوق الدین کمال و األخبار معانی در صحیح سنده بطرفی  از

 اینچنین ؟(العترةِمن) کیست عترت از مراد که شد سوال امیرالمومنین از وقتی

 فرمود:

                                                   

انند از عامنه و خاصنه؛ نظینر شنیخ طوسنی در الخنالف و مصادر فراوانی متعرض این حدیث شنده (1)

سند صحیح؛ شیخ کلینی در اصول کافی بسند صحیح؛ شیخ صدوق در امالی و کمال الدین ه امالی ب

ر تفسنیر عیاشنی؛ طبرسنی در چندین سند؛ صّفار در بصائر الدرجات؛ عیاشی سمرقندی ده و امالی ب

سندش و ترمذی در صنحیحش و طبراننی  اإلحتجاج از مذهب اهل بیت و از مذهب عامه احمد در م 

 در معجم کبیرش و محدثین فراوان دیگر؛ بطوری که مرحنوم عالمنه میرحامند صناحب عبقنات در اینن

ِكب ارِعلم اءِأه لِِأكثرِمنِثالثینِص حابیا،ِوِم اِلِیق لِع نِرواهِعنِالنبینویسد: باره می ثالثمائ ةِع المِم ن
ایتتن  الس نة،ِف  یِمختل  فِالعل  ومِوِالفن  ون،ِوِف  یِجمی  عِاألعص  ارِوِالق  رون،ِبألف  اظِمختلف  ةِوِأس  انیدِمتع  ددة.

اند و حداقل سیصد عالم از علمتاء اهتل ستنت در علتوم و نقل نموده حدیث را بیش از سی صحابی از پیممبر

خالصنه عبقنات انتد. قرون با الفام گوناگون و استانید متعتدد نقتل نمودهها و فنون مختلف و در تمامی دوران

خوردگان احمد بصری بیاندیشند کنه حندیثی کنه بازدارننده حال فریب مقدمه میر حامد نقوی.-األنوار

از گمراهی باشد به چه سندی و با چه قنوتی و عظمتنی نقنل و ثبنت و ضنبط شنده اسنت و خبنری کنه 

دهند در چنه میزاننی از صنحت و فراواننی قنرار ه از آن پیروانش را قریب میاحمد بصری با سوء استفاد

 دارد؟!!
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ِتاسعهمِِنیالحسِولدِمنِالتسعةِواألئمةِنیحسالِوِالحسنِوِأنا
ِعلىِردواِیحتىِفارقهمِیلِوِاهللِكتابِفارقونِیلِقائمهم،ِوِهمیمهد
ِحوضه.ِاهللرسول
 که  حسین فرزندان از امام نُه و حسین و حسن و هستم من فرمود:»
 جدا خدا کتاب از امام دوازده آن آنهاست؛ قائم و مهدی هاآن نهمین
 در قیامت روز در اینکه تا گرددنمی جدا آنان از هم اهلل کتاب و دشوننمی

 1«گردند. حاضر اکرم نبی حضور در کوثر حوض

 فرمود: کهنقل است  باقر امام حضرت از اعالئی صحیح سند به و

ِیأبِعنِمسلمِبنِمحمدِعنِعثمانِبنِأبانِعنِوبیأِبنِفضالةِعن
ِنیبالمؤمنِأولىِأناِ:طالبیأبِبنِیلعلِاهللرسولِقالِ:قالِانهِجعفر
ِأولىِالحسنِثمِِّأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِایِأنتِثمِأنفسهم،ِمن

ِبنِیعلِثمِِّأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِنیالحسِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمن
ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِبنِمحمدِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِنیالحس
ِجعفرِبنِموسىِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِولىأِمحمدِبنِجعفرِثمِ،أنفسهم
ِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِموسىِبنِیعلِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولى
ِأولىِمحمدِبنِیعلِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِبنِمحمدِثم

ِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِبنِالحسنِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمن
ِلة،یطِوِمّدةِبیغیِوِة،یالوصاِوِالخالفةِهیإلِینتهتِیالذِالحسنِبنِالحجة
ِ.ِظلماًِِوِجوراًِِملستِكماِقسطاًِِوِعدلِاألرضِمألیِوِظهریِثم

 باقر امام از مسلم بن محمد از عثمان بن ابان از ایوب بن فضاله از
 به اولی من فرمود: علی امام حضرت به پیممبر فرمود: که است نقل
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 خودشان از مومنین به اولی علی ای تو پسس هستم خودشان از مومنین
 اولی حسین سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی حسن سپس و هستی

 از مومنین به اولی حسین بن علی سپس است؛ خودشان از مومنین به
 است؛ خودشان از مومنین به اولی علی بن محمد سپس است؛ خودشان

 بن موسی سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی محمد بن جعفر سپس
 به اولی موسی بن علی سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی جعفر

 خودشان از مومنین به اولی علی بن محمد سپس است؛ خودشان از مومنین
 حسن سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی محمد بن علی سپس است؛

 که الحسن بن حجة سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی علی بن
 و رفته غیبت به طوالنی مدت و گرددمی منتهی او به وصایت و الفتخ

 از مملو که ههمانگون کندمی داد و عدل از مملو را دنیا و نموده ظهور سپس
 1بود. گردیده فساد و ظلم

 دوم الله؛ کتاب اول است: ر کن سه بازدارنده از گمراهی دینی ارکان تنها پس

 و خالفت و هستند تن دوازده که بیت اهل از ناماما احادیث سوم الله؛ نبی سنت

 پایان به امام دوازدهمین در و بوده منحصر نفر دوازده این به قیامت روز تا وصایت

نگهدارنده از  بعنوان جماعت این که ضعیفی خبر که شودمی یدهفلذا د رسد.می

 بعنوان حو صحی متواتر سنده ب که است ارکانی آن مخالف اند،نموده مطرح گمراهی

نادرست  نیز دیدگاه این از جماعت این ادعاهای پس اند.شده تعیین «ضالل از عاصم»

  .است

  

                                                   

شننیخ احمنند  -؛ النصننوص علننی اهننل الخصننوص728ص-6ج-محنندث نننوری -النننجم الثاقننب (1)

س ندهِی بعد از نقل این حدیث می نویسند: نقال از اثبات الهداة حر عاملی؛ ماحوز 078ص-الماحوزی
 ترین اسناد است.سند فضل بن شاذان در این روایت از صحیحفیِهذهِالروایةِمنِاصحِاألسانید.ِ
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 ج» مقدمه فساد» 

 
ً
 تصدیقِی  نص باییستی ،است نموده عنوان مدعی این که تشخیصی نص اول

 )تصدیق گردیده زائل گمان محور تصورات از باید ابتدا یعنی باشد؛ راسخ مطابِق  جازِم 

 باشد مقتدر شبهه، و تشکیک مقابل در و )مطابق( یافته تطبیق مورود بر سپس و جازم(

ِأبىِاسمِوِیكاسمِاسمِیأسامِثالثةِله» فراز: به جماعت این استدلل آنکه حال )راسخ(؛
 و است مطابق نه و است جازم تصدیق نه «المهدىِالثالثِالسمِوِأحمدِوِعبداللَّهِهوِو

 این )توضیح ظن. نه و است وهم حیطه در جازم، غیر تصدیق در حتی بلکه 1 راسخ.! نه

 آمد.( خواهد الهیهای حجت معرفِت  قوانین مبحث در مطالب

                                                   

چراکه: تصورات مختلفی برای این فراز از آن روایت وجنود دارد و یکنی از  تصدیق جازم نیست. 6 (1)

اسنت و ننه فرزنند منذکور در  حضنرت حجنت« اسامیِلهِثالثه»ترین تصورها این است که مراد از قوی

ی مفیند بعلمنی توان تصوری که اتفاقا مخالف تصور اقوی اسنت را بنی هنیچ قریننهاین خبر. پس نمی

 )اثبنناتی(: بارهننا و بارهننا  . مطــابق نیســت0تصنندیق نمننود. پننس تصنندیق جننازم نیسننت؛ 
ً
چراکننه:اول

ستی ادله و شبهاتش را آشکار سناختیم و دروغ های احمدبصری و سدروغگویی و نادانی و غلط نگاری

و حجینت خنواب و اسنتخاره و  او در مجموعه ادعاهایش اعنم از ادعنای فرزنندی از حضنرت حجنت

هنا و اش و دیگر موارد را احراز و اثبات نمودیم؛ پس آنکه پی در پی دروغصحت سندی خبر مورد شبهه

را  ه بتوانند امنر رهبنری امنت محمدمصنطفیهایش آشکار و هویدا شده هرگز کسی نیست کنادانی

تنوان بدوش گیرد و چیزی نیست جز یک مدعی دروغگنوی ننادان. پنس نمی پس از حضرت حجت

 )ثبنوتی(: 
ً
آن مقامی که در خبر موسوم بوصیت ادعا شده را مطابق این دروغگوی نادان دانست. ثانینا

که حائز مقنام مهندویت  ی حضرت مهدیبیان نمودیم که اصِل ادعای وجود فرزندان دوازدهگانه برا

کنه  باشند، نه تنها ثابت نیست بلکه عکس آن قوت بیشتری دارد. پس اصِل وجود فرزندی از مهدی

باشند، بطنور ثبنوتی منتفنی ینا معلنق اسنت و بندین  دار امامت پس از حضرت صاحب الزمانعهده

هایی کنه چراکه: مجموعه پاسنخ ستراسخ نی. 8توان این مقام را مطابق بر مدعیش نمود. سبب نمی

ی اثبات سند این خبر؛ اثبات مفاد این خبر و تطبیق آن بنر احمند به تمامی شبهات این فرقه در زمینه

هایی کنه اسماعیل ارائه نمودیم، جوابی از سنوی مبلغنان اینن فرقنه نداشنته اسنت و از طرفنی پرسنش

ن تطبینق مقنام منذکور در اینن خبنر بنر پیرامون اضطراب موجود در متن و ضعف سنندی و عندم امکنا



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 
ً
 «دارد را مقامِ ادعا شده گیریبدست حق مدعی، اولین» که قاعده این اختراع ثانیا

 اول مهدی ادعای که کسی اولینبعنوان مثال: احمد، همانا مهدی اول است چراکه )

 روایات ضد و طنزآلود بدعتی و باطل اختراعی است!!( اسماعیل احمد نموده، ودنب

 فرمود: که است باقر امام از صحیح بسند آنکه چه است. بیت اهل

ِخمسونِقبلهِخرنِحتىِموسىِخرنِماِ:قالِأنهِجعفرِیأبِعن
ِ.عمرانِابنِموسىِأنهِیدعیِكلهمِلیإسرائِیبنِمنِكذابا

 بنی از کذّاب پنجاه نماید، ظهور عمران نب موسی آنکه از قبل
 بن موسی او که بود مدعی ایشان از کدام هر و نمودند خروج اسرائیل
  1است.! عمران

 ادعای اولین به این علت که را اسماعیل احمد که افرادی حاِل شأن و  پس

ابان اتباِع  حال همانند اند،نموده تصدیق آن اوست، از اول مهدویت
ّ

 نیب دوران کذ

 نص ادعای مدعیان، سایر از زودتر و دیگران از پیش شانرهبر  که است اسرائیل

 و الحق هم مقام هردو یکیست. بود.! نموده تشخیصی

 
ً
 نیز جاثلیق بر امام رضا حضرت احتجاج روایت به جماعت این استدلل ثالثا

 در مذکور «محمد» برای احتجاج، این در آنحضرت چراکه .سست و شکستنی است

 زبور حسِب  تورات، در مذکور «محمد» بیِت  اهل أ. کند:می تعریف ویژگی چندین تورات

ِمنِاألولِالسفرِالرضاِفقرأ»  حسین و حسن و فاطمه و علی از عبارتند داوود،
 دارای او ب. ؛«ِنیالحسِوِالحسنِوِفاطمةِوِیعلِوِمحمدِذكرِإلىِانتهىِحتىِالزبور،

تر صاحب همانند هایینشانه
 

ِبماِإلِأصفهِلِ:قال» است پیامبری کسوت و عصا و ش

                                                                                                                             

احمد اسماعیل مطرح کردیم، از جانب پیروان و مبلغانش پاسخی ندارد؛ پنس در برابنر تشنکیک و رد و 

 نقد اقتداری ندارد و راسخ نیست.

 .697ص-شیخ صدوق -کمال الدین و تمام النعمه (1)
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ِیفِعندهمِمكتوباِجدونهیِیالذِیالنبِالكساء،ِوِالعصاِوِالناقةِصاحبِهوِتعالى،ِاهللِوصفه
 بیان خدا و دین تشریع و منکر از نهی و معروف به امر مقام در او ج. ؛« لیوالنجِالتوراة

ِحرمیِوِبات،یالطِلهمِحلیِوِالمنكر،ِعنِنهاهمیِوِبالمعروفِأمرهمی» است حالل و حرام
 محمد حضرت جز افراد از احدی در که دست این از هاییویژگی و «الخبائثِهمیعل

 در هموست، او پس نموده او را ادعا اولین اینکه صرف پس نگردد. جمع مصطفی

 بدین سبب که امام رضا»و همانند این است که بگوییم:  است غربت و خنکی غایت

پس هرکه صاحب شتری ( الناقةِصاحبِهو) صاحب شتر است ده است: پیامبر خدافرمو

  .«گردید، پیامبر است!!
ً
 تورات در مصطفی محمد حضرت نام وجود صرِف  که خصوصا

 بلکه است، نبوده مطرح آنحضرت نبوت دلیل تریناصلی بعنوان هرگز انجیل و

 دعوت اثبات اصلی ر کن نمود ابراز که متواتری ادله و حقایق و علوم و کرامات و معجزات

  غیره، و انجیل در ذکر همانند اموری و اوست
ً
 اصلی ادله کنار در اماراتی و قراین صرفا

 مکه و مدینه اهل بهاش بهنگام اثبات پیامبری خاتم پیغمبر که نشده دیده و هستند

 تلقی راتتو در نامش ذکر را حقانیتش دلیل تریناصلی غیره، و نجران مسیح اهل و

 است. باطل روایت، بدینمبلغان این فرقه  استدلل کل و جزء پس بنماید.!

 
ً
 حسب نیز اندننموده استناد و احتجاج وصیت بر مدعیان سایر که ادعا این رابعا

 دروغین مدعیان از یکی نیز کنونی عصر در مودیم کهنعنوان  است؛ باطل اخبار

  و پیش الس چندین «پیغان علیرضا» نام به مهدویت
ً
 احمد که دورانی همان در احتمال

 این که روایتی بود، مانده مرّدد دانشگاه در ماندن یا حوزه رفتن بین بصری اسماعیل

 مدعی و خوانده مهدویتش بر دلیل تریناصلی را اندنامیده «وصیت حدیث» جماعت

 طی و تاس جمکران در قبرش و نموده وفات زمان امام حضرت اخبار، بنابر که شد

 علیرضا عبدالله اول مهدی همانا او، از بعد جانشین الغیبه، کتاب در پیغمبر وصیت

 و خواب با که اتباعش بین و نوشته را «القائم» کتاب رابطه این در همو است.!! پیغان

 آورده ایمان او به دست این از اخباری و وصیت خبر به دجال این استنادات و رؤیا

 لوحانساده از تن چند دروغین، مدعیان سایر همانند آنکه از پس و نمود منتشر بودند،



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

م همانند مذهبی شهرهای در را
 
 قرار پیگرد مورد قانونی مراجع توسط داد، فریب ق

 فی افساد جرم به لوح، ساده افرادِ  سوء استفاده از و گمراهیها مدت از پس و گرفته

 جهت که شد خواسته او از اعدام از پیش دقایقی حتی و گردید محکوم اعدام به األرض

 اتباعش از ایعده مقابل در و برنگشت خود ادعای از ولی ؛کند توبه اعدام، حکم رفع

 شود. هویدا دیگر دروغین مدعیان تمامی همانند نیز او ادعای پوچی تا گردید اعدام

 شبهه تریناصلی حقیقت در و نخست شبهه کل و جزء که شودمی دیده علیهذا

 است. ناروا و غلط یلوازم و مقدمات از گرفته نشأت و بوده زایل و فانی ،جماعت این

 یعنی فرقه بدین گراندعوت از یکی که است آن فرقه این لطائف جمله از

و راستی دعوت  جریان این اثبات در فراوانی مستندهای که «مصری هاشم عبدالله»

 است نموده ادعا اخیرا بود، ودهنم کارگردانی «ظهور مستند» عنوان تحت احمد بصری

 و بوده بصری اسماعیل احمد معنوی فرزند او و است گانهدوازده مهدیین از دوم مهدی او» که

 انصار است. گردیده فرقه این شدن شّقه دو سبب امر این پس «.!!بود خواهد او جانشین

 الحسن احمد زا پس دوم مهدی را او پرچم انصار و داده فتوی نجس و کافر را او مکتب

  دانند.!می

  نموده اقامه خود ادعای برای هاشم عبدالله که دلیلی
ً
 دلیلیست همان دقیقا

  اند:مدعی دوم مهدی اصحاب یعنی است؛ گردیده مدعی اسماعیل احمد که
ً
 اول

  و مانده زنده وصایتش و مهدویت ادعای از بعد که هاستماه هاشم عبدالله
ً
 هالک فورا

 از کماکان و است حاضر و حّی  ادعایش، از ماه چندین گذران علیرغم بلکه نگردیده؛

  اول(؛ مقدمه )اثبات ستاند!می بیعت الحسن احمد سید پیروان
ً
 حدیث به او ثانیا

 حقانیت دلیل تریناصلی و نموده استناد است، بازدارنده از گمراهی که وصیت

 سبب است، ضالل از عاصم که آنی ندارد امکان پس است؛ حدیث همین ادعایش،

  دوم(؛ مقدمه )اثبات گردد ضاللت
ً
 مهدی» مقام مدعی که است فردی نخستین او ثالثا

  پس گردیده؛ امام دوازده از بعد مهدی دوازده از «دوم
ً
 وصیت حقیقی مدعی او قطعا

 است: شده تصریح او اسم به نیز وصیت حدیث در که بویژه سوم(؛ مقدمه )اثبات است
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 الحسن، احمد سید از بعد پس «عبداهللِهوِوِیأبِاسمِوِ،یكاسمِاسمِ:یأسامِثالثةِله»

 از استفاده در هاشم الله عبد زیرکی این و است.!! قائم و مهدی هاشم عبدالله سید

  که ایادله و اسماعیل احمد پیروان گمراهی و جهل
ً
 احمد ادله مطابق و مشابه عینا

 بر رّد  بدون بطوریکه است؛ نموده درگمسر  را فرقه این سرکردگان دیگر است، اسماعیل

 وی گردد!(می سرنگون اسماعیل احمد ادله درواقع ،او دلیل واژگونی با )چراکه او ادله

 چاه که است سخن همان بارز مصداق این و نمایند.!می معرفی دین از خارج و کافر را

ن
َ
 ست.!ا چاه َته همیشه ک

 (اصالت محور) دوم شبهه ✱
 کنند تضعیف را وصیت روایت این شیعیان اگر گویند:می عیلاسما احمد پیروان

 حضرت آن یعنی این و است نکرده وصیت اکرم نبی که اندمدعی صورت آن در

 وصیت حدیث از غیر روایتی زیرا است، نداده انجام را مهمی شرعی تکلیف اینچنین

 !نیست. موجود «اکرم نبی کردن وصیت» بر مبنی طوسی الغبیه در موجود

 است: قرار بدین جماعت این گزاره های

 است: آمده 682 آیه بقره سوره در .الف گزاره

ِوِ ِنِِیلِْلو اِلدِ ِةُِیاْلو صًِِِرایخِ ِت  ر  ِ ِِإنِِْاْلم ْوتُِِأ ح د ُكمُِِح ض رِ ِِإذ اُِكمِْیع لِ ُِكِتبِ ﴿
ِ﴾نِ یاْلُمتَّقِِِع ل ىِح قًّاِبِاْلم ْعُروفِِِنِ یاأْل قْ ر بِِ

 که شد مقرر گذارد، جاى بر مالى و رسد فرا مرگ را شما از کىی هرگاه
 ستهءیشا نیا و .کند تیوص انصاف روى از شاوندان،یخو و مادر و پدر درباره
 .است زگارانیپره

 شودمی نزدیک دوران مرگ به که دورانی در که است واجب نیز پیغمبر بر پس

 بنماید. وصیت رسد،می حضورش به مرگ و
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 همان که است موجود وفاتش شب در پیغمبر از وصیت یک تنها .ب گزاره

 است.شیخ طوسی  الغیبه کتاب در موجود وصیت حدیث

 ننموده وصیت آنحضرت که شویممی مدعی گردد، انکار وصیت این اگر پس

 کفر که است قرآن با پیغمبر مخالفت ادعای یا و قرآن انکار یقتقدرح این و است.

 است.! محض

بایستی بر درستی و راستی صدور  روایی و سندی بحث هر از جدای :نتیجه در

 مدعی انکارش صورت در چراکه نمود؛ اذعان حدیث وصیت از جانب پیغمبر

 خداوند آشکارای دستور از و ننموده یوصیت پیش از مرگ حضرت که آن ایمگردیده

 1است. نموده سرکشی

 جواب 

 الف» مقدمه فساد» 
 
ً
ک حق و معامالتی و قیحقو امور با رابطه در آیه این اول

ّ
 و است ماَتَرک و تمل

 آورده گرد مالی کسی اگر که معنی بدین !ندارد. باورهای دینی اصول و عقاید به ربطی

 را آن عادلنه و شایسته وصیتی با بایستی ماند،می باقی «ماَترک» بعنوان او از پس که

                                                   

 هوِأولِالرسول تعالىِألن قوله خالف هبأنِالرسول على فقدِحكم فیها شكك أو الوصیة هذه ردَِّ فمن (1)
 ب ه یق ول ل عندِالم وت؟ِوِه ذا بالوصیة تعالى اهلل أمر یتر  یفعل،ِفكیف ل ما یقول وِل تعالی اهلل مطب قِلشریعة

پس هرکه این وصیت را مردود بداند یا در آن تردیتدی کنتد، همانتا حکتم  .!!محم د عل ى أُن زل بم ا كافر إل

نخستین کسی استت کته  با خداوند متعال مخالفت نموده است؛ چراکه پیامبر پیامبر خدانموده بر این که 
آورد؛ پتس چطتور او دستتور الهتی مبنتی بتر وصتیت کند و آنچه نکند را بزبان نمیمطابق شرع الهی عمل می

 دارد.کتافر شتده، عنتوان نمتی جز کسی که بر محمتد مصتطفیرا  این ادعا کند؟ وبهنگام وفات را رها می

 عن الوصیة
ً
 .(66ص-)دفاعا



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 از که کند وصیت دارد، هذم بر بدهکاری و ِدین اگر و بنماید. تقسیم عیالش و اهل بین

 است: محرز آیه از قرینه دو بهاین تفسیر  گردد. ادا ِدینش دیگر، بطریق یا و اموالش

 َرَك  ِإْن » اول: قرینه
َ
  ت

َ
ایخ  «را

 و اموال همانا تفاسیر و هاگفته و احادیث اتفاق به آیه این در خیر از مراد پس

 که است نگردیده عیمد اینجانب( جستجوی )حسب حدیثی هیچ پس است؛ امالک

 اخبار بلکه باشد.!می اعتقادی جزئیات و کلیات و عقاید از حاکی آیه این در «َخیر»

 همانا «خیراًِِترکِان» از مراد که دارند اشارت بدین همگی روایت شده از اهل بیت

 وصیت طریقه تا آمد نینمامیرالمو نزد فقیری وقتی چنانکه است. دارایی و اموال

 فرمود: آنحصرت ،بیاموزد را نوشتنش

ِوِر،یسیِفیطفِفإنهِلورثتك،ِفدعهِالمالِاماِوِاهلل،ِبتقوىِأومِ:فقال
ِ.هیفِیتوصِرایخِتتر ِلمِأنتِوِ(رایخِتر ِان)ِ:عزوجلِاهللِقالِإنما

 چراکه بده اتورثه به را اتدارایی و کن؛ توصیه خداوند از پرهیزکاری به
 جای به خیری اگر» فرموده: فقط خداوند آنکه حال است کم و ناچیز

 بدان حال که نگذاشتی بجای توجهی( قابل )دارایی خیری تو و «گذاردی
 1بنمایی. وصیت

 است؛ دارایی همانا ماترک، خیرِ  از مراد که دارد تصریح امر بدین نیز کریم قرآن

 فرمود: چنانکه

ْنس انِ ِِإنَِّ﴿ ِِلُحبِ ِإِنَّهُِِوِ ِ*ِدَِیل ش هِِِذ ِلكِ ِع ل ىِإِنَّهُِِوِ ِ*ِل ك ُنودَِِِلر ب هِِِاْلِ
ِ﴾دَِیل ش دِِِ«رِِیاْلخِ »

                                                   

 .696ص-69ج-مستدرک الوسائل (1)



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 گواه نیا بر خود او و * دیگونمى سپاس را خود پروردگار آدمى همانا
 1دارد دوست فراوان را «دارایی» او * است

 َواِلَد »ِ دوم: قرینه
ْ
َربِ  ِن یل

ْ
ق

َ ْ
َمْعُروِف  َن یَواأل

ْ
 «ِبال

 وصیت ادای و نفوذ گستره و منهدا کهشود می هویدا فراز از آیه این از پس

مذکور در این آیه،  وصیت امر یعنی این و است فامیل و اهل در منحصر وفات، بهنگام

 ادای و معامالتی و وراثتی امور در منحصر بطور طبیعی و است ایشان به وصیتی مربوط

  و مال تقسیم یا و دین
ً
 و زه قضاادای نماز و رو به فراخواندن همانند هاییسفارش احیانا

 شخص. فالن از گرفتن حاللیت

 است: روایت صادق امام از که روست این از

ِممنِقرابتهِیلذِوِالرجلِیوصیِأنِستحبیِوِمسلمِكلِعلىِحقِةیلوصا
ِ.ةیبمعصِعملهِختمِفقدِفعلیِلمِمنِوِكثر،ِأمِقلِِّ(مالهِمن)ِبش؟ِر یِل

 انشبستگ به مرد که است واجب و است؛ واجب مسلمانی هر بر وصیت
 چنین هرکه پس بنماید، وصیت رسدنمی ارث اشدارایی از آنچه به نسبت
 2است. داده خاتمه کاری نادرست با را[ دنیا در] اعمالش نکند

 آیات الحکام و بعنوان بخشی از ادله در را آیه این تاریخ طول در نیز شیعه فقهای

 و ودیعه و رهن و وقف و هبه همانند مشابهی یفقه ابواب کنار در و مواریث و وصایا

 3اند.نموده مطرح غیر به مال انتقال به مربوط ابواب سایر و اجاره و صدقه

                                                   

 .7و6و7آیات -سوره والعادیات (1)

 .861ص-باب الوصایاء-شیخ صدوق -الهدایه (2)

؛ 629ص-شنیخ طوسنی -؛ النهایه فی مجنرد الفقنه و الفتناوی666ص-شیخ مفید-ر.ک المقنعه (3)

 .970ص-0ج-عالمه حلی -؛ تذکرة الفقهاء680ص-8ج-ابن ادریس حلی -السرائر



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 نارواست. و مغالطه نظر مد روایِت  اثبات جهت آیه این از استفاده اصِل  پس

 
ً
باور دارد و  های گوناگون از زبان رسول خدامذهب شیعه به صدور وصیت ثانیا

 اصِل  پس وصیت آنحضرت نقل و ثبت و ضبط گردیده است. روایات گوناگونی مبنی بر

ربت و ضعف که همانطور است؛ ثابت شیعه نزد الله رسول وصیت به باور
 

 عدم و غ

 هیچ پس است. محرز ایشان نزد وصیت خبر به موسوم الغیبه کتاب روایِت  صحت

 سبب ،«الغیبه کتاب در وصیت خبر خصوِص » انکار چراکه نیست؛ دو این بین مالزمتی

  نیست. «پیغمبر وصیت اصِل » انکار

 ب» مقدمه فساد» 
 
ً
 باب در روایتی هیچ الغیبه، کتاب شاذ خبر از غیره ب که بگیریم فرض اگر اول

 چراکه شود.نمی خبر آن به التزام سبب امر این باز نیست؛ موجود پیغمبر وصایای

 ابواب از بابی در وقتی یعنی ؛«گرددنمی ظن به تمسک سبب علم، وجداِن  عدم»

گمان  به تواننمی هم باز نشود، یافت آورعلم دلیلی عقیدتی، امور یا و شرعی احکام

 باره این در بلکه .دانست روی آورد و آنچه حاصل گمان و حدس است را علم و حتم

 گوید: نجفی مرعشی عالمه که همانطور شود. علم احراز اینکه تا نمود درنگ بایستی

ِسواءِحصل،ِقیطِرِیأِمنِمطلقاًِِالظنِِّةیحجِِّعدمِهوِةیامالمِمسلكِأنِّ
ِفالِنفسهِیفِالظنِِّةیحجِِّلعدمِبانسداده،ِنقولِأوِمفتوحاًِِالعلمِبابِكان
ِِةیالشرعِاألحكامِمنِءیشِیفِهیعلِعتمدی

 مطلق بصورت «ظن حجیت عدم» بر معتقد امامیه شیعه مذهبِ همانا
 «علم» به بتوان که ندارد فرقی و آید؛ بدست که هر راهی از حال است؛



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 احکام از یک هیچ در پس ندارد؛ حجیت بخودی خود ظن چراکه نه؛ یا رسید
 1شود.نمی اعتماد بدان شرعی

 اصِل  نباشد، چه و باشد موجود پیغمبر از اإلنتساب صحیح وصیتی چه پس

 بدان تواننمی و است خارج حجیت از الغیبه، کتاب ضعیف و مضطرب و متروک روایت

 نمود. سندهب

 
ً
 هیچ نبود» بر مبنی فراوانهای هوچیگری با جماعت این آنچه برخالف ثانیا

 نمایند؛می ادعا «المیبه کتاب روایت جز ،پیممبر وفات از قبل وصیت حق در روایتی

 نقل و ثبت پیغمبر وفات از پیش وصیت حِق  در شیعه کتب در السند صحیح روایاتی

 در مجلسی عالمه و است متواتر شیعه کتب در وصایت روایات چنانکه است. گردیده

 کند.می ذکر اکرم نبی وصایای باب در روایت چهل از بیش 00 جلد األنوار بحار

 گردم. متذکر را نکته دو بایستی وصیت، روایات ذکر از پیش

 تواتر وصایت ائمهاول نکته : در احادیث نبوی 

 و طالبابی بن علی لمتقینا مولی حضرت اینکه و پیغمبر وصیت به باور

ه سپس و علی بن حسین سپس و علی بن حسن سپس  که حسین نسل از امام ن 

 ارکان جمله از هستند، او برحق جانشین و وصّی  ، است الحسن بن حجة آخرینشان

 موجود شیعه مشهوره کتب در فراوانی روایات رابطه این در و است. شیعیان اعتقادی

 جمله: از است؛

ِوِالجنِإلىِمحمداِأرسلِتعالىِاللَّهِإنِ:قالِجعفرِیأبِعن*
ِیبقِمنِمنهمِوِسبقِمنِمنهمِایوصِعشرِیاثنِبعدهِمنِجعلِوِالن 

                                                   

بناب -)تقرینر سنید عنادل العلنوی( عالمنه مرعشنی نجفنی-القول الرشید فنی اإلجتهناد و التقلیند (1)

 اإلجتهاد لغة و اصطالحا.



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 فروها انسان و جنّیان بر را محمد خداوند همانا فرمود: باقر امام
 و اندرفته سابقاً ایشان از ایعده که داد قرار وصی دوازده او از بعد و فرستاد

 1اند.باقی ایشان از دیتعدا

ِجابرِعنِ،جعفرِیأبِعنِالجارود،ِیأبِعنِمحبوب،ِبنِالحسنِعن*
ِأسماءِهیفِلودِهایدیِنیبِوِفاطمةِعلىِدخلتِ:قالِیاألنصاِرِاهللِعبدِبن

ِثالثةِوِمحمدِمنهمِثالثةِ،القائمِأحدهمِعشرِیاثنِفعددتِاءیاألوص
ِ.یعلِهممن

 فاطمه محضر روزی کند: نقل ریانصا عبداهلل بن جابر از باقر امام
 پس بود؛ آن در اوصیاء اسامی که بود لوحی مقابلش در که حالی در رسیدم
 محمد نام سه بود؛ قائم هاآن از یکی که بود دوازده تعدادش و شمردم

 بن )علی علی نام سه و بود ( الحجة محمد.الجواد.. .محمد.)محمدباقر.
 .)2 حمدم بن .علی.موسی. بن .علی.الحسین.

 کریم قرآن در خداوند که شد سوال األمر اولی آیه پیرامون اکرم نبی از وقتی

 فرمود: ﴾ِمْنُکمِِْاألمرِِِو ُأولیِالرَُّسولِو أ طیُعواِالّلهِ ِأ طیُعواِآم ُنواِالَِّذینِ ِأ ی هاِیا﴿ فرمایدمی

ِنیهادِالحوض،ِیعلِردواِیحتىِتفرقونیِلِوِ،یبعدِاءیاألوصِهم*
ِالقرآن،ِمعِهمِخذلهم،ِمنِخذلنِلِوِكادهم،ِمنِدیكِضرهمیِلِن،ییمهد
ِوِمطرون،یِبهمِوِیأمتِتنتصرِبهمِفارقهم،یِلِوِفارقونهیِلِمعهم،ِالقرآنِو
ِ.یلِسمهمِاهلل،رسولِایِقلت:ِالدعاء.ِلهمِستجابیِبهمِوِ،البالءِدفعیِبهم

                                                   

 .780ص-6ج-ابو جعفر الکلینی -اصول کافی (1)

 .977ص-شیخ صدوق-الخصال (2)



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

ِیابنِثمِالحسن،ِرأسِعلىِدهیِوضعِوِهذا،ِیابنِثمِ،یعلِایِأنتِقال:
ِن،یالعابدِدیسِیأخِایِكیسمِابنهِثمِن،یالحسِرأسِعلىِدهیِوضعِوِهذا،
ِایِزمانكِیفِولدیسِوِاهلل،ِیوحِخازنِوِ،یعلمِباقرِمحمدا،ِسمىیِابنهِثم
ِأمةِیمهدِإلىِولد ِمنِإماماِعشرِیاثنِتكملةِثمِالسالم،ِیمنِفاقرأهِیأخ

ِجورا.ِوِظلماِقبلهِملستِكماِعدلِوِقسطاِاألرضِمألیِیالذِمحمد،
 متفرق که هستند من از بعد ها(شده )وصیت اوصیاء ،األمر اولی از مراد
 گردند. وارد من حضور بر کوثر حوض در اینکه تا گشت نخواهند

 کندنمی آسیبی هاآن در مکاران مکر و کید که هستند کسانی اوصیا آن
 نه آنان. با نقرآ و هستند قرآن با هاآن و گیردنمی فرا وجودشان خواری و

 پیروز من امت هاآن بوجود قرآن. از آنان نه و شودمی جدا آنان از قرآن
 است آنان بحرمت و نازل باران آب که است آنان بواسطه و گشت خواهند

 ای کردم عرض فرماید:می امیرالمومنین گردد.می مستجاب دعاها که
 بشمر. من برای را هاآن اهلل رسول

 حسن سر ویر بر را دستش و پسرم این سپس علی؛ ای تو فرمود: پس
 سپس کشید. حسین سر ویر بر را خود دست و فرزندم این سپس کشید؛
 فرزند سپس و نهاد خواهی نام را او تو که العابدین سید یعنی حسین فرزند
 ،علی ای تو و است من علم شکافنده و شودمی نامگذاری محمد که وی
 سپس برسان. ویه ب نیز را من سالم پس دید خواهی را العابدین زین علی
 که محمد أمت مهدی تا گردندمی تکمیل تو فرزندان از که امام دوازده بقیه
 گشته مملو جور و ظلم از که همانطور کندمی پر عدل و قسط از را زمین
 1است.

                                                   

 .600ص-شیخ صدوق-ةین اإلمامید یالعتقادات ف (1)



 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

 روست این از کند.می تواتر افاده گوناگونهای سنده ب که دیگر فراوان روایات و

 شیعه قطعی و همگانی باورهای از ،«اکرم نبی از امام دوازده وصایت» به باور که

 گالیه و حقد و کنایه و نیش معرض در همواره شیعه اعتقاد این تاریخ طول در و بوده

 نویسد:می جیزاوی اشرف معاند وهابی که همانطور است؛ بوده مخالف مذاهب

 خالفت و امامت مدعی ها،اختالف کثرت و شدن فرقه چند علیرغم شیعه
 جمله از نیز عقیده این و بود؛ پیممبر وصیت و نص با که شدند علی

 حتی و غیبت و رجعت و وصیت ادعای و بود!... یهودی سباء ابنهای بدعت
 اریزبدعتگ یهودی سباء ابن توسط روال بدین شیعه نزد امامان برای الوهیت

 1شد

 یکی که است اسماعیل احمد روهِک گ همین تشیع، مذهب دشمنان جمله از و

 نویسد:می رهبرانش از

ِالمسألة،ِهذهِیفِالعامةِأبناءِوِعةیالشِنیبِلیطِوِنقاشِحصلِقدِو
ِقولونِیعةیالشِوِوفاتهِعندِللرسولِةیوصِوجودِبعدمِقولونِیفالسنة
ِِ.ةیالوصِبوجود

 ممبریپ تیوص حول عامه فرزندان و عهیش نیب یطوالن یامناقشه
 خاتم ممبریپ یبرا تیوص وجود عدم بر قائل تسنن اهل پس .تداش وجود
 2.بودند تیوص بوجود معتقد انیعیش لکن بودند؛

 نویسد:می سخن این از بعد همو که جالب و

                                                   

 .07ص-اشرف الجیزاوی-ه اإلمامیةعقائد الشیع (1)

 عن الوصیة (2)
ً
 .009ص-ناظم عقیلی-)نسخه جامع( دفاعا



 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

ِأخذواِوِالعامةِأبناءِمقالةِإلىِرجعواِومیالِعةیالشِبعضِأنِالعجبِو
ِ.وفاتهِلةیلِاهللِرسولِةیبوصِشككونی

 سنی مسلکان باور همان به امروزه که شیعیان برخی از است عجب و
 وفاتش شب در پیممبر وصیت در تشکیک به شروع و اندبرگشته
 1اند.!نموده

پیش از ما توسط  که روایتی متن و سند تضعیف که چرا است؛ باطل سخن این و

بزرگترین علمای مذهب تشیع همانند عالمه مجلسی و حر عاملی و عالمه بیاضی 

گر محققان مورد تضعیف و تردید قرار گرفته و بعنوان روایتی متروک و بی عاملی و دی

 کسی اگر همانطورکه نیست؛ وصیت اصِل  از رویگردانی سبب ،هویت درآمده بود

 و بوده اعتبار بی و ضعیف سندش که سبب بدین را رجعت به اعتقاد باب در روایتی

 بوده متروک و شاذ شیعه، اباصح نزد و بوده محمد آل احادیث با مخالفت در متنش

و این مغالطه سست و  است. نگردیده رجعت به اعتقاد اصِل  انکار سبب کند، تضعیف را

وصیت را ضعیف ه در دل افرادی که خبر موسوم ب« دین ستیزی»برانگیختن وهم 

دانند، سببی ندارد جز درماندگی موسسان این فرقه در گردآوردن و نگهداشتن می

 ای که اقامه نموده اند.شان در دفاع از شبهات و ادلهتوانیپیروانشان و نا

 مربوط به « در شب وفات»و « کتابت»: ابطال قیِد دوم نکته

 وصیت

 باشد، «وفات شب در» و «کتابت» ِقید دو دارای باید وصیت که ادعا این اصِل 

 ایدب او غیر و پیغمبر که داردنمی واجب عقلی و شرعی دلیل هیچ باطلیست. ادعای

 طول در مومن ،بیت اهل روایات طبق بلکه کند، وصیتی وفاتش شب در فقط باید و
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  وصیتی چندی از هر که است مستحب خویش زندگی دوران
ً
  یا و شفاها

ً
 کند؛ آماده کتبا

 فرمود: که خاتم پیغمبر از است نقل که همانطور

ِ.رأسهِتحتِتهیوصِوِإلِلة،یلِتیبیِأنِمسلمِلمرئِینبغیِما
 سرش زیر وصیتش اینکه مگر بخوابد شبی مسلمانی که نیست ستهشای
 1باشد.

 شود، هویدا او وجود در از دنیا رفتن گمان و مرگ هاینشانه که زمانی در اما 

 اشخانواده و نزدیکان و خویشاوندان به دیونش یا وها دارایی َترک ما به نسبت بایستی

 ﴾نِ یاأل قْ ر بِِِوِنِِیلِْلواِلدِ ِةُِیاْلو صِِِراً،یخِ ِت  ر  ِ ِِإنِِْْوُت،اْلمِ ِأ ح د ُكمُِِح ض رِ ِِإذا﴿ نماید. وصیت

 بایستگی» و «وفات شب در وصیت بایستگی» بر مبنی شرعی دلیل هیچ پس

 و لزمه بعنوان گروهک این پیروان آنچه و ندارد وجود «وصیت بودن نگاشته و نوشته

 .درست نیست اند،انگاشته ی واجبمقدمه

 باب در خاتم پیغمبر که ایتوصیه و وصیت هر شد، گفته نچهآ به توجه با

شب  در چه شفاهی؛ چه و نگاشته چه است، نموده مطرح او از بعد التزاماِت  و باورها

 است. بوده بعنوان وصیت نبوی همگی ؛در دوران تندرستی چه و وفاتچه پیش از آن

 و کتب در پیغمبر وصیتنامه حول که روایاتی از برخی به نکات، بدین توجه با

 نماییم:می اشاره است، ضبط و ثبت شیعه مصادر
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 از وفات حضرت پیامبر پیشوصیت  روایات ✱

 اول روایت  

 و جزئیات ذکر با وفاتش دوران در اکرم نبی وصیت قیس بن سلیم کتاب در

 ،مهدیان دوازدهگانه پس از امامان معصوم قضیه به ایاشاره کوچکترین بدون

 .است موجود

 بود نیز طلحه بینشان ما که اصحاب از برخی به خطاب یعل أمیرالمومنین

 فرمود: و آورده میانه ب دوات و قرطاس قضیه و اکرم نبی وفات لیالی از سخن

ِهایفِكتبیلِبالكتفِدعاِنیحِاهللِرسولِشهدتِقدِألستِطلحة،ِای
ِ(هجریِاهللِینبِإن)ِ:قالِماِصاحبكِفقالِتختلف،ِلِوِاألمةِتضلِلِما

ِلماِفإنكمِ.ذا ِشهدتِقدِبلى،ِ:قالِتركها؟ِثمِاهللِرسولِفغضب
ِشهدِیأنِوِهایفِكتبیِأنِأرادِیبالذِوِاهللِرسولِبذلكِیأخبرنِخرجتم
ِوِالختالفِاألمةِمنِعلمِقدِعزوجلِاهللِ)أنِل:یجبرائِفأخبرهِالعامة.ِهایعل

ِأشهدِوِالكتفِیفِكتبیِأنِأرادِماِیعلِفأملىِفةیبصحِدعاِثمِالفرقة(،
ِأئمةِمنِكونیِمنِسمىِوِالمقداد،ِوِذرِأباِوِسلمانِثالثةرهط:ِذلكِعلى
–ِهذاِیابنِثمِأولهمِیفسمانِامة.یالقِومیِإلىِبطاعتهمِاهللِأمرِنیالذِالهدى
ِیعنی-ِهذاِیابنِولدِمنِتسعةِثمِنیالحسِثمِ-الحسنِإلىِدهیبِأدنىِو

ِنشهدِقالوا:ِوِفقامواِ؟مقدادِایِأنتِوِأباذرِایِكانِكذلكِ.-نیالحس
ِ.اهللِرسولِعلىِبذلك
 تا خواست اینبشته که وقتی نبودی اهلل رسول شاهدِ  تو آیا طلحه ای

 تو رفیق ولی بنویسد بدارد دور اختالف و ضاللت از را امت آنچه آن در
 و گردیده خشمگین اهلل رسول پس «گویدمی هذیان پیممبر» گفت:
 موال پس بودم.! ماجرا این شاهد بلی! گفت: طلحه کرد؟ ترک را کار این
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 و نبشته آن از را من پیممبر شدید، خارج وقتی شما پس فرمود: علی
 پس کرد. باخبرم گردند، مطلع آن از عموم تا بنویسد خواستمی که سخنانی
 این که است دانسته خداوند» داد: خبر اینگونه اکرم نبی به جبرئیل

 مواردی تمامی و طلبید کاغذی سپس «گردد.می راقافت و اختالف دچار امت
 نیز نفر سه و کرد مکتوبه علی را شود نوشته خواستمی اکرم نبی که
 هاییآن پیممبر . ابوذر و مقداد و سلمان بودند: شاهد واقعه این بر
 را است واجب قیامت روز تا همه بر طاعتشان و هستند گرهدایت امامان که
 و حسن فرزندم این سپس ها؛آن اولین بعنوان برد نام را من پس بردند: نام

 چنین آیا مقداد ای و ابوذر ای حسین. فرزندان از نفر نُه سپس حسین سپس
 شهادت اکرم نبی از واقعه این بر ما گفتند: و برخاسته پس بود؟
 1دهیم.می

  دارد؛ فراز ینچند نبوی المسند صحیح وصیت این
ً
 ارندهنگهد جلی نّص  به اول

  ؛«تختلفِلِوِاألمةِتضلِلِماِهایفِكتبیل» است: گمراهی از
ً
ِفأملى» است: نوشته ثانیا

  ؛«الكتفِیفِكتبیِأنِأرادِماِیعل
ً
 است عادل و وفا با اصحاب از شهادتنامه دارای ثالثا

ِوِسلمانِ:رهطِثالثةِذلكِعلىِأشهدِو» نماید:می شرعی وصیتنامه صحت افاده که
  و مهمتراز همه: ؛«المقدادِوِأباذر

ً
 قیامت روز تا که امامانی و الهیهای حجت شمار رابعا

 است: تن دوازده تنها ، گمراهیست و اختالف و تفرقه از دوری سبب ایشان، از پیروی

ِثمِأولهمِیفسمانِامة.یالقِومیِإلىِبطاعتهمِاهللِأمرِنیالذِالهدىِأئمة
ِهذاِیابنِولدِمنِتسعةِثمِنیالحسِثمِ-الحسنِإلىِدهیبِأدنىِو–ِهذاِیابن
ِِ-نیالحسِیعنی-
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 روز تا همه بر را طاعتشان خدا و هستند گرهدایت امامان که هاییآن
 هاآن اولین بعنوان برد نام را من پس بردند: نام را است کرده واجب قیامت
 1حسین. فرزندان از نفر نه سپس حسین سپس و حسن فرزندم این سپس

 سنت موافق که همانیست شیعه، نزد علیه قمتف السند صحیح وصیت این پس

 زیست قرن چهارده طول در و بوده بیت اهل صحیحه احادیث و اکرم نبی متواتره

 است. بوده امامیه شیعه اصحاب همه تأیید مورد ،تشیع مذهب

 امامت بر توصیه و سفارش و اشاره نبوی مکتوب وصیت شاکله و فحوی پس

 را الهیهای حجت تعداد که آنیست مخالف این و است بوده قیامت روز تا امام دوازده

 نبشته بدین نسبت که آنانی درحقیقت پس است. نموده معرفی تن دوازده از بیش

 تفاوت بی باشد،می براستی نگهدارنده از گمراهی که وفاتش دوران در نبوی صحیحه

 او وصیت بعنوان را نبوی سنت مخالف و غریب و شاذ و ضعیف خبری و بوده

 نتس   مدعیان اینکه کمای هستند، وصایت و وصیت مخالفان راستین پندارند،می

 هستند. نبوی سنت واقعی مخالفان همانا که داعیه اهل تسنن بودن را دارند، گرایی

 دوم روایت 

 ترینککوچ بدون را وصیت نوشته متن از فقراتی األنواربحار  در مجلسی عالمه

 کند:می روایت گانهمهدیان دوازده به ایاشاره

ِبسمِأولها:ِیفِاهللِرسولِةیوصِیفِكانِ:طالبِیأبِبنِیعلِقال
ِأسندهِوِبه،ِأوصىِوِعبداهللِبنِمحمدِعهدِماِهذاِم،یالرحِالرحمنِاهلل
ِآخرِیفِكانِوِنیرالمؤمنیأمِطالبِیأبِبنِیعلِهیوصِإلىِاهللِبأمر
ِإلىِمحمدِبهِأوصىِماِعلىِلیإسرافِوِلیكائیمِوِلیجبرئِشهدِة:یالوص
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ِضمنِماِعلىِهایفِماِعلىِضمانهِوِهیوصِقبضهِوِ،طالبِیأبِبنِیعل
ِبنِسىیعِیوصِأدىِوِضمنِماِعلىِوِعمرانِبنِلموسىِنونِبنِوشعی
ِ،نییالنبِأفضلِمحمدِأنِعلىِِقبلهمِاءیاألوصِضمنِماِعلىِوِم،یمِر
ِأقرِوِیعلِإلىِسلمِوِمحمدِأوصىِوِ،نییالوصِأفضلِایعلِو
ِالمرِمحمدِسلمِوِ،ِاءیاألنبِبهِأوصىِماِعلىِةیالوصِقبضِوِ،یعل
ِأنِعلىِالمرِولهِوِطاعتهِوِاهللِأمرِهذاِوِطالبِیأبِبنِیعلِإلى
ِِ.دایشهِباهللِكفىِوِ،محمدِبعدِرهیلغِلِوِیلعلِنبوةِل

 اهلل بسم بود: چنین ابتدا اهلل رسول وصیت در فرمود: علی امام
 آنچه بر اهلل عبد بن محمد جانب از است عهدی این الرحیم الرحمن
 بن علی خویش وصیه ب کندمی واگذار الهی دستوره ب بنا و کندمی وصیت

 و جبرئیل است: اینچنین وصیت آخر در همچنین .أمیرالمومنین طالب ابی
 وصیت طالب ابی بن علی به محمد که آنچه بر اسرافیل و میکائل

ه ب داد آن بر تضمین و گرفت خود وصی را یو اینکه و بودند شاهد کرد
 و عیسی وصی ضمان و موسی برای نون بن یوشع که ضمانی همان حسب

 علی و انبیاء برترین محمد اینکه بر  ترقبل اوصیاء ضمان بر
 و کرد علی تسلیم را أمر و نموده وصیت محمد و ست. اوصیاء برترین

 کنندمی وصیت آن به انبیاء که نچهآ حسبه ب را وصیت و ورزید تقریر آن بر
 این و کرد اعطا و تسلیم طالب ابی بن علیه ب را أمر محمد و گرفت
 نبوتی محمد از بعد که حسب این بر و اوست أمر از اطاعت و الهی دستور
 1«کرد. اعطا علیه ب را أمور والیت نیست، کس هیچ برای
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 سوم روایت 

 ،نقل از حضرت امام علیه ب ،«مانهای اماویژگی» کتاب در رضی سید

که باز  کندمی ذکر را شریفش عمر آخر در خدا نبی وصیت در مذکور هاینوشته

 1.خالی از ادعاهای احمد همبوشی و پیروان اوست

 چهارم روایت 

ِالناسِوِیلعلِتهیوصِیفِیبالنِقالِ:قالِِهیأبِعنِالكاظمِعن
ِرقابِبعضهمِضربیِكفاراِهؤلءِرأكثِرجعنیلِیعلِایِواهللِأماِ:حولهِحضور
ِ.یشخصِعنكِبیغیِأنِإلِذلكِترىِأنِنیبِوِنكیبِماِوِبعض،

ِفقدِیأصحابِوِینسائِمنِشاقكِمنِیعلِایِ:ةیالوصِمفتادِیفِقالِو
ِفقالِ.منهمِفابرأِبرئ،ِمنهمِوأناِاهلل،عصىِفقدِیعصانِمنِوِیعصان
ِ.فاشهدِاللهمِ:فقالِفعلت،ِقدِ؛نعمِ:یعل

 در و علی امام به وصیتش در که پیممبر از کند نقل کاظم امام
 شد خواهند کافرها همین از بسیاری قسم بخدا علی ای فرمود: جمع حضور

 است! من وفات اتفاق، این با تو فاصله و افتاد خواهند هم جان به و

 اصحابم یا زنان از هرکسی علی ای فرمود: اینچنین وصیت دیباچه در و
 نزد نمود، عصیان من بر هرکه و نموده عصیان من بر پس یدرسان آزار را تو

 کرد: عرض علی موال طلبم.می برائت آنان از من و است عصیانگر خدا
 2باش! شاهد خداوندا فرمود: پس آری!؛
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 پنجم روایت 

 وصیت پیرامون مطالبی 086 صفحه اول جلد کافی اصول در نیز ره کلینی شیخ

 و گانهدوازده نامهدی از اثری هیچ هم باز ولی کندمی ذکر دقیق جزئیات با نبوی

 1نیست. آن در اسماعیل احمد مدعای

 ششم روایت 

 نویسد:می صادق امام از نقل به الغیبه کتاب در نعمانی مرحوم

ِبنِجعفرِاهللِعبدِیأبِعنِر،یكثِبنِمعاذِعنِصالح،ِبنِالمفضلِعن
ِ،مختوماِكتاباِهللاِرسولِعلىِالسماءِمنِنزلتِةیالوصِ:قالِأنهِمحمد
ِایِ:لیجبرئِفقالِة،یالوصِإلِمختومِكتابِاهللِرسولِعلىِنزلیِلمِو

ِِ.تكیبِأهلِإلىِأمتكِیفِتكیوصِهذهِمحمد،

ِوِمنهمِاهللِبینجِ:فقالِل؟یجبرئِایِ،یتیبِأهلِیأِ:اهللِرسولِفقال
ِففتحِم،یخواتِهایعلِكانِوِ،میإبراهِقبلِالنبوةِعلمِیفِورثكیلِ؛تهیذِر
ِوِیالثانِالخاتمِالحسنِفتحِثمِه،یفِأمرِلماِومضىِاألولِالخاتمِیعل

ِإلىِدفعهاِثمِففعل،ِ...الثالثِالخاتمِنیالحسِفتحِثمِبه،ِأمرِلماِمضى
ِففعل،ِ...یعلِبنِمحمدِإلىِدفعهاِثمِ...مضى،ِوِنیالحسِبنِیعل
ِهو؟ِأنتِوِ:لهِفقلتِ:ریكثِبنِمعاذِفقالِه،یلِییالذِإلىِدفعهاِثم
ِثمِ:فقلتِسكت،ِثمِاسما،ِعشرِاثناِیعلِعددِحتىِهو،ِأناِنعم،ِ...:لفقا
ِ!حسبكِ:فقالِمن؟

 آسمان از وصیتنامه» فرمود: که کند نقل صادق امام از کثیر بن معاذ
 هیچ «وصیت» از قبل و بود شده مُهر کتابی که گردید نازل اهلل رسول بر
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 در بوته نمود و نقدفرقه احمد اسماعیل 

 

 

 

 ای» کرد: عرض جبرئیل پس بود؛ نگردیده نازل ایشده مهری نبشته
 پیممبر پس «باشد!می بیتت اهل به اُمَتَت در تو وصیتنامه این محمد
 برگزید را او خداوند آنکه» گفت: پس «بیتم؟ اهل کدام جبرئیل ای» فرمود:
 ارث ابراهیم از قبل نبوت دانش در تو از تا او! فرزندان و (علی )امام
 را اول مهر علی پس بود؛ مُهرهایی دارای مکتوب، وصیتنامه این «برند
 را دوم مهر حسن سپس نمود؛ عمل بود، شده امر هرآنچه به و نمود باز
 هرآنچه به حسین سپس نمود؛ عمل بود، شده امر هرآنچه به و نمود باز
 الحسین بن علی فرزندش به را وصیت سپس نمود؛ عمل بود، شده امر

 محمد به را وصیت او و د؛نمو عمل بود، شده امر هرآنچه به که نمود اعطا
 محمد و نمود؛ عمل بود، شده امر هرآنچه به نیز او و نمود اعطا علی بن
 گوید: کثیر بن معاذ «نمود اعطا خودش از بعد امامِ به را وصیت آن باقر
 من آری» فرمود: پس «شمایید؟ ،باقر محمد از بعد امامِ و گفتم:»

[ امام دوازده این از] بعد» گفتم: پس ؛برشمرد را نفر دوازده اینکه تا «همویم
  1«!کافیست را تو همین» فرمود: صادق امام پس «کسی؟ چه

 در وصیت، حدیثه ب موسوم حدیث از غیره ب اکرم نبی وصیت روایات بنابراین

 امام دوازده از بعد مهدی دوازده از نامی ترینکوچک ذکر بدون شیعه کتب جای جای

 تصریح گردیده، نقل مختلف اسناد به که هایینامهوصیت تنم در بلکه است. شده ذکر

 دوازده قیامت، روز تا پیشوایی امت از جانب خداوند مقام دارندگان تنها که است شده

  شرعیست. حکم ،ایشان از اطاعت که ندآنان تنها و هستند تن

 که« ها سبب نگهداری از آتش دوزخ نیستهیچ یک از این وصیت: »پس نگویند که

  گوییم:می
ً
هیچ وصیتی بمیر از خبر موجود در المیبه »آنچه عنوان نمودید این بود که  اول

پس انکار آن خبر بمنزله انکار اصل صدور وصیت از  طوسی مبنی بر وصیت نبوی وجود ندارد
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 حدیث وصیتموسوم به  خبرپیرامون  همبوشی پیروان احمدپاسخ به شبهات 

 

 

 

و ما دروغ بودن این ادعا را با ذکر « با آیه وصیت بود آنحضرت و مخالفت سوی نبی خدا

  برمال نمودیم. ناگون از نبی خداهای گووصیت
ً
در ابتدا بیان شده  ای کهشبهه ثانیا

مبنای آیه وصیت بود و این  بر از جانب نبی خداوصیت  صدور بایستگیبود، 

درحالی است که در آن آیه هیچ سخنی مبنی بر عاصم از گمراهی بودن وصیت بیان 

گمراهی بودن را به آنچه مفاد نگهدارنده از  ناچسِب توان قرینه نشده است.! پس نمی

 آن آیه بود چسباند.! 
ً
آن وصیتی که براستی سبب نگهداشته شدن از  :بیان شد ثالثا

امام  پس ازرا برای  پیشواییبر امامت دوازده امام دللت نموده و هیچ  استگمراهی 

 معین نکرده بود.  دوازدهم
ً
چه ه با آنوصیت نبوی بود آنچهمی توان براحتی بین  رابعا

بیان شده، تفکیک قایل  بایست از سوی آنحضرت برای نگهداشته شدن از گمراهیمی

در دوران تندرستی و قدرت همانند روز غدیر و موسم حج  ای که نبی خداشد؛ بگونه

و غیره آنچه که بعنوان نگهدارنده از گمراهی است را برای همگان بیان کند و در دورانی 

از  ی امتهمه هایی را که ای بسا ضمان رهاییوصیت استو سستی که در بستر مرگ 

بیان کند. پس اصِل ملزم کردن وصیت به گمراه نگهداشتن همگان  ،آتش دوزخ نباشد

 از آتش نیز الزامی بی معناست.

 است. بطالن به محکوم نیز جماعت این دوم شبهه جزء و کل فلذا

 



 «وصیت پیغمبر» روایاتنگرشی بر 

 

 

 

 

  

 نگرشی بر روایات

 «وصیت پیغمبر»



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 

 

 «پیغمبر وصیت» روایات بر نگرشی

 پیغمبر نبشته» با پیرامون اندیشه دو فریقین، کتب در موجود اخبار به باتوجه

 است: مطرح «وفاتش از پیش

 : عدم وصیت پیغمبراول نگرش ✱

 جای به اینبشته هیچ از آن پیشنه در زمان وفات و نه  پیغمبریعنی 

  نگذاشت.

ستند پس  فرمود: که است امیرالمومنین از روایتی ،این نگرش م 

ِیفِكتاباِوِالقرآنِاهللِكتابِإلِاهللِرسولِمنِتابكِعندناِ یل
ِ.یفیسِقراب
 در اینبشته و قرآن یعنی خدا کتاب جز پیممبر اینبشته هیچ ما نزد
 1ندارد. وجود شمشیرم غالف

                                                   

این روایت را صدوق در عیون اخبار الرضاء و مجلسی در بحار از شنیعه و احمند حنبنل در مسنند و  (1)

احمند -انند. ر.ک مکاتینب الرسنولقل نمنودهمسلم در صحیحش و محدثین فراوان دیگری از دو فرقه ن

 .626ص-0ج-باب کتاب فی رقاب السیف -میانچی



 «وصیت پیغمبر» روایاتنگرشی بر 

 

 

 

 روایت چهل به نزدیک دارد وجود باره این در فرقه دو مصادر در که اخباری پس

 اسانید به روایت دو یکی تنها و بوده مذهبانسنی  کتب در آن اتفاق به قریب که است

  است. موجود شیعه کتب در مرسل

 شمشیر در نبشته متن 

 عامه چه و شیعه کتب در چه است؛ بسیارها نقل در اختالف باره این در پس

 است: اینچنین مشهورترینش که است مطرح پیغمبر از قول نقل ده به قریب

ِ.اهللِلعنةِهیفعلِهضاربِریغِضربِأوِقاتلهِریغِقتلِمن
 زند، آسیب رسانشآسیب از غیر به یا نماید جنگ قاتلش از غیر با هرکه

 1او. بر خدا لعنت

 کم شیعه کتب در و است سنی مذهبان روایات از غالب بطور خبر این پس

 است: تصور دو خبر این برای حال بهر است؛ ترفروغ

 این و قرآن از بغیر اتشوف از پس پیامبرخدا از اینبشته هیچ الف.تصور 

 است. نمانده باقی شمشیر، رقاب در موجود مختصر نبشته

 ؛بطور مطلق و است خاص موضوع در اینبشته سخن، این از مراد ب.تصور 

ای جز همین نوشته ای از نبی خدا، هیچ نوشتهقصاص با رابطه در بدین معنی که

 ، نمانده است.قرار داشته که در غالف شمشیر حضرت امیرالمومنین

 وجود بر مبنی شیعهاهل مذهب  اجماع و متواتر روایات بواسطه اول تصور پس

  دوم تصور اما است؛ باطل مختلف، امور در پیغمبر از نبشته چندین
ً
 تناقضیظاهرا

 ندارد. نبویهای نبشته اخبار با
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 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 پیغمبر گوناگون: وصایای دوم نگرش ✱
 است. موجود وفاتش از پس خاتم پیغمبر از متعددهای نبشته

 ی که پیراموناخبار تنها بطوریکه است؛ ثابت متواتر اخبار به بنا نگرش این پس

 همانند حضرت آنهای نبشته سایر چه رسد به است؛ متواتر ذکر شده نبوی وصیت

 و محّرمات کتاب 1بخشید(؛ زهرا حضرت به را فدک زمین آن طی )که فدک نبشته

 که دیگر موارد و 2بود(؛ گردآورده آن در راها تحریم از برخی پیغمبر )که مناهی

 را هانوشته آن از بسیاری میانچی احمدی علی شیخ قدر عالی محقق و است فراوان

 3دارد. تفکر این درستی بر دللت نیز است وردهگردآ

مات جزو آنچه وفاتش از بعد اکرم نبی به مربوطهای نبشته میان در پس
ّ
 مسل

 باشد.می «وصیت» نبشته است،

  وصیت پیغمبر پیرامونروایات 

 اند:دسته سه بر وصیت پیرامون روایات ،اینجانب جستجوی حسب

 .است. گردیده نازل خداوند جانب از وصیت الف 

 یعنی دارد؛ تعلق دسته بدین پیغمبر وصیت به مربوط اخبار عمده پس

 از وصیت این مدعیست است، گفته سخن اکرم نبی وصیتنامه از که اخباری اکثریت

 به نه و است گشته نازل جبرائیل توسط کامل اینبشته در و خداوند یگانه جانب

 نبوی. امالء و علی امام خط

                                                   

..ِ....ِوِظلم ونیِحق  ی،ِوِأخ ذواِإرث  ی،ِوِخرق واِص  حیفتیِالت یِكتبه  اِل یِأب  یِبمل كِف  د :قال تِفاطم  ة (1)
  ال..

ِكت ابِِرِع نِأب یِحم زةِع نِأب یِجعف ر (2) :ِإذاِظه رِالزن اِم نِبع دیِكث رِم وتِس ولِاهللق ال:ِ"وج دناِف ی
  .ِالح..الفجأة.

 شیخ علی میانچی. -ر.ک: مکاتیب الرسول (3)



 «وصیت پیغمبر» روایاتنگرشی بر 

 

 

 

 کنیم:می مطرح اختصار به که اخبار آن جمله از پس

 کند: روایت کافی در کلینی .6

ِالسَّم اءِِِِمنِ ِن  ز ل تِِْةِ یْلو صِِاِِإنَِِّق الِ ِاللَّهِع ْبدِِِیأ بِِِع نِِْرٍِیك ثِِِْبنُِِِمع اذِِِع نِْ
ِ.ةُِیاْلو صِِِِإلَِِّم ْخُتومَِِِكت ابَُِِمح مَّدٍِِع ل ىِنْ ز لِْیِل مِِِْكت اباًُِِمح مَّدٍِِع ل ى

 در «وصیت» همانا فرمود: که کند نقل صادق امام از کثیر بن معاذ
 هیچ او بر و گردید نازل مصطفی محمد بر آسمان از اینبشته قالب
 1بود. نگردیده نازل وصیت جز ایشده مهر ینبشته

 فرمود: که صادق امام از کند روایت همو نیز .0

ِو ف اتِهِق  ْبلِ ِِكت اباًِِهین بِِِع ل ىِأ نْ ز لِ ِوج لَِّع زَِِّاللَّهِِإنَِِّق الِ ِاللَّهِع ْبدِِِیأ بِِِع نِْ
ِلُِیج بْ ر ئِِِایِالن ج ب ةُِِم اِوِالِ قِ ِأ ْهِلكِ ِِمنِِْالن ج ب ةِِِإِل ىُِتكِ یو صِِِه ِذهُِمح مَّدُِِایِف  ق الِ 
ِ.ُوْلُدهِوِط اِلبٍِِیأ بِِِبْنُِِیع لِِِف  ق الِ 
 او بر پیممبرش وفات قبل عزوجل خداوند همانا است: صادق امام از
 برگزیدگان بر است تو «وصیت» این محمد ای فرمود: و فروفرستاد اینبشته

 گفت: پس جبرائیل؟ یا کیانند برگزیدگان از مراد گفت: پس خاندانت؛ از
 2اوالدش. و طالب ابی بن علی

 فرمود: کاظم موسی امام که الضریر موسی از کند روایت کافی در همو نیز .8

ِاللَّهُِأم ن اءِِِم عِ ِلُِیج بْ ر ئِِِِبهِن  ز لِ ُِمس جَّالًِِِكت اباًِِاللَّهِِعْندِِِِمنِِْةُِیاْلو صِِِن  ز ل تِِ
ِئكِ ِِمنِ ِت  ع ال ىِوِت  ب ار  ِ  ر ئِِِف  ق الِ ِةِِاْلم ال  ِِعْند  ِ ِم نِِْبِِإْخر انُِِِمرُِِْمح مَّدُِِایِلُِیج ب ْ
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ًِاِیع لِِِیْعنِِیِل ه اِض اِمناًِِهیإِلِ ِاه ایِإِِِبد ْفِعكِ ُِتْشِهد ن اِوِِمنَّاِْقِبض ه ایِلِِكِ یو صِِِِإلَِّ
ِ.ِةُِف اِطمِ ِوًِاِیع لِِِخ ال ِِم اِتِِیاْلبِ ِیفِِِك انِ ِم نِِْبِِإْخر انِِِیالنَّبِِِف أ م رِ 

 جبرئیل که گردید نازل مسجّل اینبشته قالب در اهلل جانب از وصیت
 پس آوردش؛ فرو بودند خداوند دارانامانت که فرشتگان سایر مراهه به

 وصیّ جز شوند خارج اتخانه از همه ده دستور محمد ای گفت: جبرئیل
 اعطا او هب را وصیت ما که باشی شاهد تو و گرفته ما از را وصیت این تا تو

 همه گردیدن خارج به دستور پیممبر پس نماید؛ تضمین آن بر و نمودیم
 .1 فاطمه و علی از غیر شد خانه از

 که امیرالمومنین از کند نقل «الوصیه» کتاب در المستفاد علی آنچه .9

 فرمود:

ِ،یِریغِتیالبِیفِعندهِكانِمنِأخرنِوِموته،ِعندِاهللِرسولِیدعان
ِفأخذِساً،یشِأرىِلِوِالح ِأسمعِ،ِالمالئكةِوِلیجبرئِهیفِتیالبِو

ِ.یإلِفدفعهاِمختومةِلیجبرئِدیِمنِةیالوصِكتابِاهللرسول
 اخراج خانه از من جز را همه و خواسته مرا مرگش بهنگام پیممبر

 را صدایشان نیز من بودند؛ هم  فرشتگان و جبرئیل آن در که نمود
 مهر که «وصیت» نبشته اهلل سولر پس دیدم؛نمی چیزی ولی شنیدممی
 2داد. من به و گرفته جبرئیل دست از را بود شده
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 کند:می نقل عاملی بیاضی عالمه .7

ِفدفعهاِاهللِرسولِإلىِالقومِكتبهاِیالتِفةیالصحِلیجبرائِدفع
ِوِعتك،یقطِعلىِالشروطِهایفِفإنِأمسكهاِ:قالِوِیعلِإلىِیالنب

ِ.حقكِذهاب
 به را بودند نوشته )فرشتگان( جماعت هک اینبشته جبرئیل

 بگیرش؛ فرمود: و داده علی به را آن پیممبر سپس داد؛ اهللرسول
 وجود حقت رفتن بین از و تو امر قطعیت بر شروطی نبشته این در پس
 1دارد.

 فرمود: که صادق امام از کند نقل اشامالی در صدوق .6

ِایِ:فقالِالموت،ِهیأتیِنأِقبلِكتاباِهینبِعلىِأنزلِعزوجلِاهللِإن
ِمنِبیالنجِمنِوِ:فقالِأهلكِمنِبیالنجِإلىِتكیوصِالكتابِهذاِمحمد،
ِ.طالبیأبِبنِیعلِ:فقالِل؟یجبرئِایِ،یأهل

 بود مرگش از قبل که فرستاد فرو پیممبرش بر اینبشته خداوند همانا
 سپ است. خاندانت از برگزیده به تو وصیت نبشته، این محمد ای فرمود: و

 بن علی فرمود: پس کیست؟ خاندانم از برگزیده از مراد کرد: عرض
 .2طالبابی

 سند: چند به سماعه بن جعفر از کنند نقل دیگران و صدوق نیز .7

                                                   

 .19ص-0ج-الصراط المستقیم (1)

 .661ص-؛ نیز ر.ک همو: کمال الدین986ص-امالی (2)



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِالسماءِمنِفةیبصحِیالنبِعلىِلیجبرئِنزلِ:قالِعبداهللیأبِعن
ِهابعدِلِوِقبلهاِقطِمثلهاِكتاباِالسماءِمنِتعالىِوِتبار ِاهللِنزلیِلم

ِبیالنجِإلىِتكیوصِهذهِمحمدِایِ:لهِفقالِذهبِمنِمیالخواتِهیفِمختوما
ِبنِیعلِ:قالِ؟یأهلِمنِبیالنجِمنِوِلیاجبرئیِ:قالِأهلك،ِمن
ِ.منهاِخاتماِفكیِأنِتیتوفِإذاِمرهِطالبیأب

 از اینبشته مراهه به پیممبر بر جبرئیل فرمود: صادق امام
 همانندش اینبشته هرگز آن از پس نه و پیش نه که گردید نازل آسمان
 این محمد ای گفت: پس طال؛ از شده مهر اینبشته بود؛ نگردیده نازل

 از برگزیده جبرائیل ای فرمود: پس است؛ خاندانت از برگزیده بر تو وصیت
 نگامه به که ده دستورش ؛طالبابی بن علی گفت: پس کیست؟ خاندانم
 1بگشاید. را وصیت این مهر تو وفات

 کند: نقل طوسی شیخ نیز .8

ِاهللرسولِعلىِعنداهللِمنِفةیبصحِلیجبرئِنزلِ:قالِعباسِابنِعن
ِ.ذهبِمنِخاتماِعشرِاثناِهیف

 بر خداوند جانب از اینبشته مراهه به جبرئیل گوید: عباس ابن
 2بود. طال از مُهر دوازده نبشته آن در که گردید نازل پیممبرش

 وی خود توسطنه  نبوی «وصیت» اصِل  که نمایدمی اثبات متواتر اخبار این پس

 پس گانهدوازده امامان آن حسب بر که وصیت این بلکه است؛ نشده نوشته دیگری و نه

 جبرئیل توسط ومتعال  الله جانب از گیرند،می لقب مصطفی محمد اوصیاء او از
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سوی  همانا از پس وصیت هنگامه ی وفات پیامبر است. گردیده نازل و صادر

 خداوند نازل شده است و توسط فردی نگاشته نشده است.

 .است. شده مشهور و نوشته «لوح» قالب در وصیت ب 

 نمود، اثبات را «الله جانب از وصیت نزول» که متواتری اخبار بر عالوه پس

 خاتم پیغمبر دارد ادعا که است موجود شیعه کتب در پرشمار و مستفیض اخباری

 امیرالمومنین که است نموده عرضه حکم و دستور و سفارش نچندی وفاتش از پیش

 بارزترین از که را نبشته این پس است؛ کرده وریگردآ اینبشته در را سخنان این

 از پس شناسیم.می «لوح حدیث» بعنوان است، میننؤامیرالم بر نبویهای وصیت

 اخبار: این جمله

 عمار: بن اسحاق از کندمی نقل صدوق شیخ .6

ِبلىِ:قلتِأبشر ،ِألِإسحاقِایِ:قالِأنهِالصادقِعبداهللِیبأِعن
ِوِاهللِرسولِبإمالءِفةیصحِوجدناِ:فقالِاهللرسولِابنِایِفدا ِجعلت
ِزیالعِزِاهللِمنِكتابِهذاِ:میالرحالرحمناهللبسمِ:هایفِنیالمؤمنِریأمِخط
ِِمیالحك

 فدایت بلی! گفتم: دهم؟ بشارتت آیا اسحاق ای فرمود: صادق امام
 خط و اهلل رسول امالء به نبشته فرمود: پس اهلل؛ رسول پسر ای شوم

 این الرحیم؛ الرحمن اهلل بسم بود: اینچنین آن در که یافتیم امیرالمومنین
 1الخ. است.. حکیم و عزیز خداوند جانب از کتابی

 کند: نقل معصوم امامان از حسنی عبدالعظیم از نقل به همو نیز .0
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 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

ِثمِیعلِبنِدیِزِعمهمِهمیفِوِولدهِجمعِالباقرِیعلِبنِمحمدِان
ِهذاِ:هیفِمكتوبِاهللِرسولِامالءِوِیعلِبخطِكتاباِهمیإلِاخرن
ِ.میالحكِزیالعِزِاهللِمنِكتاب

 زید عمویشان بینشان در که نمود جمع را فرزندانش باقر محمد همانا
 و یعل خط به که داد نشان ایشان بر کتابی پس داشت؛ حضور نیز شهید
 حکیم و عزیز اهلل جانب از کتابی این بود: آن در که بود پیممبر امالی
 1الخ..است.

 نقل متواتر سند به شیعه محدثان توسط است، شریف لوح این در آنچه پس

 است: قرار بدین مختصر شکله ب لوح این متن و است شده

ِوِنورهِلمحمدِمیالحكِزیالعِزِاهللِمنِكتابِهذاِمیالرحالرحمناهللبسم
ِاناِانىِیآلئِتجحدِلِوِینعمائِاشكرِوِیأسمائِمحمدِایِعظمِ...رهیسف
ِِالِالهِلِاهلل ِعلىِكیوصِفضلتِوِاءیاألنبِعلىِفضلتكِانى...

ِِنیالحسِوِالحسنِكیبسبطِوِبعدهِكیبشبلِأكرمتكِوِاءیاألوص
ِخازنِنایحسِجعلتِوِهیأبِمدهِانقضاءِیعلمِمعدنِحسناِفجعلت
ِدیسِعلىِ:أولهمِأعاقبِوِبیأثِبعترتهِ...ِبالشهادةِرمتهأكِوِىیوح
ِ...ِیلعلمِالباقرِمحمدِالمحمودِجدهِهیشبِابنهِوِ...ِنیالعابد
ِوِجعفرِمثوىِألكرمنِمنىِالقولِحقِ...ِجعفرِیفِالمرتابونِهلكیس

ِعندِ...ِموسىِبعدهِانتجبتِائهیأولِوِأنصارهِوِاعهیأشِیفِألسرنه
ِبكلِمكذبِبالثامنِالمكذبِانِ...ِسىمِوِیعبدِةمدِانقضاء
ِ...ِبعدهِمنِفتهیخلِوِابنهِبمحمدِهینیعِألقرنِیمنِالقولِحقِ...ِیائیأول
ِیلعلمِالخازنِوِیلیسبِیالداعِمنهِاخرنِ...ِعلىِلبنهِبالسعادةِاختمِو
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ِمنِصلواتِهمیعلِأولسكِ...ِنیللعالمِرحمهِبابنهِذلكِأكملِثمِالحسن
ِأبوِقالِ:سالمِبنِالرحمنِعبدِقالِالمهتدونِهمِأولسكِوِرحمةِوِربهم
ِ.أهلهِعنِفصنهِلكفا ِثیالحدِهذاِإلِدهر ِیفِتسمعِلمِلوِ:ریبص

 است حکیم عزیز خداوند جانب از اینبشته این الرحیم؛ الرحمن اهلل بسم
 بر و دار بزرگ را هایمنام محمد ای ... اوست فرستاده و نور که محمد بر

 خدایی هستم؛ اهلل منهمانا  که نکن ک ی گانمداده با و ورز سپاس نعمتم
 همه بر را تو وصیّ  و دادم برتری پیامبران همه بر را تو من ... نیست من جز

 کرامت  حسین و حسن یعنی وصی آن از بعد اتنوه دو با را تو و اوصیاء
 قرارداده علمم معدن پدرش وفات از پس دوران در را حسن پس دادم

 به ... بخشیدم کرامتش شهادت با و دادم قرار موحی مخزن را حسین و
 الحسین بن علی شان:اولین که نمایممی عقاب و ثواب حسین عترت
 که محمد است، محمودش جد شبیه پسرش و ... العابدین سید

 کنند شک محمد بن جعفر حق در که آنانی ... است من علم شکافنده
 و بخشید خواهم کرامت را جعفر جایگاه که ندا یقین ... اندشدنی هالک

 و ... نمود خواهم مسرور دوستانش و یاورانش و شیعیانش بواسطه را او
 رسد، در موسی وفات که زمانی ... برگزیدم را جعفر بن موسی بعدش
 ... است من اولیاء همه کننده تکذیب هشتم امام کننده تکذیب همانا
 یعنی اشخلیفه و فرزند به را هشتم امام چشمان من که دان یقین
 بن علی او فرزند برای را سعادت و ... نمود خواهم روشن محمد
 و اهلل راه به گردعوت محمد بن علی از ... داد خواهم ختام محمد
 فرزند با امر این سپس آمد خواهد علی بن حسن یعنی من علوم مخزن
 رحمت و صلوات ... شودمی کامل است عالمیان بر رحمتی که حسن
 گوید: سالم بن عبدالرحمن هستند؛ شده هدایت هااین باد؛ ایشان بر خداوند



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 را حدیث یک همین از غیره ب عمرت کل در اگر گفت:می بصیر ابو
 1ورز. صیانت اهلش از را آن پس کافیست؛ را تو این پس اینشنیده

 .علی امام توسط نبوی امالء به وصیت ج است. شده نوشته  

 اخباری بلکه آمد؛ بیانش که است لوح متواتر حدیث از جدا اخبار این پس

 شود:می تقسیم دسته چهار بر که است پراکنده

 امیرالمومنین امامت بر نص اول: دسته 

 کند: نقل صدوق شیخ آنچه همانند

ِأباِایِیلعلِقالِثم"ِ:ثیحدِیفِاهللِرسولِخادمِالحمراءِیأبِعن
ِوِطالبیأبِبنِیعلِإلىِفدفعهاِدواة،ِوِفةیصحبِیفأتنِانطلقِالحسن
ِماِهذاِمیالرحالرحمناهللبسم"ِ:اكتبِ:قالِأكتب؟ِوماِ:فقالِاكتبِ:قال
ِاهلل،ِالِإلهِلِأنِبشهادةِأقرواِالحبشة،ِوِالقبطِوِالعجمِوِالعربِبهِأقرت
ِوِنیرالمؤمنیأمِطالبیأبِبنِیعلِأنِوِرسوله،ِوِعبدهِمحمداِأنِو
ِبنِیعلِإلىِدفعهاِوِفة،یالصحِختمِثمِ".بعدهمِمنِراألمِیول
ِ"الساعةِإلىِتهایرأِفماِ،طالبیأب

 ای گفت علی به پیممبر گفت:می پیممبر خادم حمراء ابی
 رساند؛ او به طالبابی بن علی پس بیاور؛ دواتی و کاغذ و برو اباالحسن

 هللا بسم بنویس گفت: بنویسم؟ چه گفت: علی بنویس! گفت: پس
 اقرار آن بر حبشه و قبط و عجم و عرب که است همانی این الرحیم الرحمن
 اینکه و نیست؛ اهلل جز خدایی که گواهی بدین ورزیدند اقرار ورزیدند؛

                                                   

بنه دو سنند  707ص-6ج-؛ به چندین سند؛ اصنول کنافی98ص-شیخ صدوق-عیون اخبار الرضا (1)

بسنند  61ص-نعمنانی -به سند حسن دیگر؛ الغیبنه 628ص-علی بن بابویه -دیگر؛ اإلمامه و التبصره

 مصادر. دیگردیگر در اختصاص مفید و غیبت طوسی و  د متواتردیگر؛ و اسانی



 «وصیت پیغمبر» روایاتنگرشی بر 

 

 

 

 ،طالبابی بن علی پس زین اینکه و اوست فرستاده و بنده محمد
 دهنمو مهر را نبشته این سپس است. ایشان امر سرپرست و مومنان رهبران

 1ندیدم. را نبشته این دیگر موقع آن از پس داد؛ طالبابی بن علی به و

 کند: نقل الوصیه کتاب از نقل به بحار در مجلسی آنچه همانند نیز

ِاهللرسولِةیوصِیفِكانِ:طالبیأبِبنِیعلِقال"ِ:قالِهیأبِعن
ِوِ،اهللِعبدِبنِمحمدِعهدِماِهذاِمیالرحِالرحمنِاهللِبسم"ِ:أولهاِیف

ِوِ،نیرالمؤمنیأمِطالبیأبِبنِیعلِهیوصِإلىِاهللِبأمرِأسندهِوِبه،ِأوصى
ِأوصىِماِعلىِِلیإسرافِوِلیكائیمِوِلیجبرئِشهدِ:ةیالوصِآخرِیفِكان
ِهایفِماِعلىِضمانهِهیوصِقبضهِوِ،طالبیأبِبنِیعلِإلىِمحمدِبه
ِأدىِوِضمنِماِعلىِوِ،ِعمرانِبنِلموسىِنونِبنِوشعیِضمنِماِعلى
ِأنِعلىِقبلهم،ِاءیاألوصِضمنِماِعلىِوِ،میمِرِبنِسىیعِیصِو

ِوِمحمدِأوصىِوِنییالوصِأفضلِایعلِوِن،ییالنبِأفضلِمحمدا
ِوِاء،یاألنبِبهِأوصىِماِعلىِةیالوصِضمنِوِیعلِأقرِوِ،یعلِإلىِسلم
ِوِطاعته،ِوِاهللِأمرِهذاِوِطالبیأبِبنِیعلِإلىِاألمرِمحمدِسلم
ِباهللِكفىِوِمحمدِبعدِرهیلغِلِوِیلعلِنبوةِلِأنِعلىِاألمرِوله
ِ.دایشه

 بود: چنین ابتدا اهلل رسول وصیت در فرمود: علی امام

 اهلل عبد بن محمد جانب از است عهدی این الرحیم الرحمن اهلل بسم
 خویش وصیه ب کندمی واگذار الهی دستوره ب بنا و کندمی وصیت آنچه بر

 است: اینچنین وصیت آخر در همچنین .لمومنینأمیرا طالبابی بن علی
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 بن علی به محمد که آنچه بر  اسرافیل و میکائل و جبرئیل
 و گرفت خود وصی را وی اینکه و بودند شاهد کرد وصیت طالبابی

 و موسی برای نون بن یوشع که ضمانی همان حسبه ب داد آن بر تضمین
 برترین محمد اینکه بر ترقبل اوصیاء ضمان بر و  عیسی وصی ضمان
 را أمر و نموده وصیت محمد و ست. اوصیاء برترین علی و انبیاء

 انبیاء که آنچه حسبه ب را وصیت و ورزید تقریر آن بر و کرد علی تسلیم
 طالبابی بن علیه ب را أمر محمد و گرفت کنندمی وصیت آن به

 حسب این بر و اوست رأم از اطاعت و الهی دستور این و کرد اعطا و تسلیم
 نیست، کس هیچ برای نه و علی برای نه تینبو محمد از بعد که

 کافی امر این بر خداوند شهادت و کرد اعطا علیه ب را أمور والیت
 1«است

 امام دوازده امامت بر نص دوم: دسته 

 :امیرالمومنین از کند نقل قیس بن سلیم آنچه همانند

ِهایفِكتبیلِبالكتفِدعاِنیحِاهللِلرسِوِشهدتِقدِألستِطلحة،ِای
ِ(هجریِاهللینبِإن)ِ:قالِماِصاحبكِفقالِتختلف،ِولِاألمةِتضلِلِما

ِلماِفإنكمِ.ذا ِشهدتِقدِبلى،ِ:قالِتركها؟ِثمِاهللِرسولِفغضب
ِشهدِیأنِوِهایفِكتبیِأنِأرادِیبالذِوِاهللِرسولِبذلكِیأخبرنِخرجتم
ِاألمةِمنِعلمِقدِعزوجلِاهللِن)أِ:لیجبرائِفأخبرهِالعامة.ِهایعل

ِیفِكتبیِأنِأرادِماِیعلِفأملىِفةیبصحِدعاِثمِالفرقة(،ِوِالختالف
ِوِ،ِالمقدادِوِأباذرِوِسلمانِثالثةرهط:ِذلكِعلىِأشهدِوِالكتف
ِامة.یالقِومیِإلىِبطاعتهمِاهللِأمرِنیالذِالهدىِأئمةِمنِكونِیمنِسمى
ِتسعةِثمِنیالحسِثمِ-الحسنِإلىِدهیبِأدنىِو–ِهذاِیابنِثمِأولهمِیفسمان
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ِایِأنتِوِأباذرِایِكانِكذلكِ.ِ-نیالحسِیعنی-ِهذاِیابنِولدِمن
ِ.اهللِرسولِعلىِبذلكِنشهدِقالوا:ِوِفقامواِمقداد؟
 تا خواست اینبشته که وقتی نبودی اهلل رسول شاهدِ  تو آیا طلحه ای

 تو رفیق ولی بنویسد بدارد دور اختالف و ضاللت از را امت آنچه آن در
 این و گردیده خشمگین اهلل رسول پس «گویدمی هذیان پیممبر» گفت:
 علی موال پس بودم.! ماجرا این شاهد بلی! گفت: طلحه کرد؟ ترک را کار

 سخنانی و نبشته آن از را من پیممبر شدید، خارج وقتی شما پس فرمود:
 پس کرد. باخبرم گردند، مطلع آن از عموم تا بنویسد خواستمی که

 این که است دانسته خداوند» داد: خبر اینگونه اکرم نبی به جبرئیل
 مواردی تمامی و طلبید کاغذی سپس «گردد.می افتراق و اختالف دچار امت
 نیز نفر سه و کرد مکتوبه علی را شود نوشته خواستمی اکرم نبی که
 هاییآن مبرپیم . ابوذر و مقداد و سلمان بودند: شاهد واقعه این بر
 را است واجب قیامت روز تا همه بر طاعتشان و هستند گرهدایت امامان که
 و حسن فرزندم این سپس ها؛آن اولین بعنوان برد نام را من پس بردند: نام

 آیا مقداد ای و ابوذر ای . حسین فرزندان از نفر نُه سپس حسین سپس
 شهادت اکرم نبی از عهواق این بر ما گفتند: و برخاسته پس بود؟ چنین
 1دهیم.می

 پس از امامان معصوم گانهدوازده مهدیین ذکر سوم: دسته 

نقل  بسند ضعیف در کتاب غیبت طوسی خبر یک و تنها تنها باره این در پس

 شرحش و است اسماعیل احمد فرقه استناد و رجوع محلهمان نیز  که است گردیده

 آمد. «وصیت حدیث» به موسوم حدیث بررسی و بحث در
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 وفات از پس هایسفارش چهارم: دسته 

 فرمود: که باقر امام از کند نقل المحاسن در برقی آنکه همانند

ِةیقِرِأوِنةیمدِأردتِإذاِیعلِایِ:لعلىِاهللِرسولِةیوصِیفِكان
ِ."شرهاِمنِبكِأعوذِوِرهایخِأسألكِیإنِاللهم"ِ:نهایتعاِنیحِفقل

 که زمانی علی ای بود: نوشته اینچنین علی به پیممبر وصیت در
 بگو: دیدی را مکان آن هرگاه پس نمودی روستایی یا شهر به سفر عزم

 1برم.می پناه تو به شرّش از و خواهممی را اینجا خیر تو از خداوندا

 فرمود: که صادق امام از کند روایت طوسی شیخ آنچه همانند نیز

ِیعلِایِ:یلعلِاهللِرسولِةیوصِیفِكانِ:قالِاهللِعبدِیأبِعن
ِ:األولىِاماِأعنه،ِاللهمِ:قالِثمِفاحفظهاِبخصالِنفسكِیفِكیأوص

ِعلىِ.یتجتِرِلِالورنِ:ةیالثانِوِابدا،ِكذبةِكیفِمنِتخرجنِلِفالصدق
ِ.ال...ابداِانةیخ

 به کنممی وصیت را تو علی ای بود: علی به پیممبر وصیت در
 از هرگز پس راستی؛ اول: کن؛ یاریش خدا ای تو و خصلت؛ چند حفظ

 هرگز سوم: مباش؛ سرکش هرگز پس فروتنی؛ دوم: نیاید؛ در دروغ دهانت
 2الخ. ...مکن خیانت

)یعنی امالی نبوی و به خط  بخش این به مربوط وصیت روایاتبطور کلی  پس

 روز تا امام دوازده امامت» بارهدر و مستفیض «امیرالمومنین امامت» بارهدر علوی(

 از پس مهدی دوازده» بارهدر و آورقطع قرینه چندین دارای و السند صحیح «قیامت
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با  و غریب و متواتر مخالِف  و السند ضعیف روایت یک به منحصر و شاذ «امام دوازده

 مستفیض سند دارای «وفات از پس هایسفارش» بارهدر و بوده متنی دگرگون شده

 است.

 ماما توسط نوشته وصیت» یا «اهلل جانب از وصیت» ✱

 ؟«علی
 از «وصیت» نزول به مربوط روایات تواتر به توجه با که اینجاست سوال حال

 حق در و شده نازل خداوند جانب از ،اکرم نبی حقیقی وصیت اینکه و الله جانب

 اثبات در اخباری وجود طرفی از و است، نموده امامت احراز امامان معصوم تک تک

 دو این بین آیا پس ،«امالی نبی خدا به امام علی توسط وصیت شدن نوشته»

 هست؟ تناقضی خبر

 باشد: ما سوال پاسخگوی کافی اصول روایت این شاید

ِبْنُُِِموس ىِیح دَّث نِِِق الِ ِرِِیالضَّرُِِِموس ىِیأ بِِِاْلُمْست  ف ادِِِْبنِِِس ىیعِِِع نِْ
ْعف رٍِ ِك اِتبِ ِنِ ینُِِراْلُمْؤمِِیأ مِِِك انِ ِ ِ یألِ ِع ْبِداللَّهِیأل بِِِقُ ْلتُِِق الِ ِج 
ِئك ةُِِوِلُِیج بْ ر ئِِِوِهیع لِ ِیاْلُمْملِِِاللَّهر ُسولُِِوِةِِیاْلو صِِ ِِاْلُمق رَّبُونِ ِاْلم ال 
ِنِ یحِِِول ِكنِِْقُ ْلتِ ِم اِك انِ ِق دِِْاْلح س نِِِأ ب اِایِق الِ ِثُمَِّالًِیط وِِِف أ ْطر قِ ِق الِ ُِشُهودَِ
ِبِهِن  ز لِ ُِمس جَّالًِِِكت اباًِِِعْنِداللَّهِِمنِِْةُِیاْلو صِِِن  ز ل تِِِاأل ْمرُِِاللَّهبِر ُسولِِِن  ز لِ 
ر ئِِ ِئك ةِِِِمنِ ِت  ع ال ىِوِت  ب ار  ِ ِاللَّهِأُم ن اءِِِم عِ ِلُِیج ب ْ ِایِلُِیج بْ ر ئِِِف  ق الِ ِاْلم ال 
ِاه ایِإِِِعكِ ِبد فُِِْتْشِهد ن اِوِِمنَّاِْقِبض ه ایِلِِكِ یو صِِِِإلَِِِّعْند  ِ ِم نِِْبِِإْخر انُِِِمرُِِْمح مَّدُِ
ِخ ال ِِم اِتِِیاْلبِ ِیفِِِك انِ ِم نِِْبِِإْخر انِِِیالنَّبِِِف أ م رِ ًِاِیع لِِِیْعنِِیِل ه اِض اِمناًِِهیإِلِ 
ِر ب كِ ُِمح مَّدُِِایِلُِیج بْ ر ئِِِف  ق الِ ِاْلب ابِِِوِالس ْترِِِنِ یب ِِم ایفِِِِف اِطم ةُِِوًِاِیع لِِ
مِ ِْقرُِئكِ ی ِوِكِ یع لِ ِش ر ْطتُِِوِكِ یإِلِ ِع ِهْدتُُِِكْنتُِِم اِِكت ابُِِه ذ اُِقولُِیِوِالسَّال 
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ِئك تِِِكِ یع لِ ِِبهِأْشه ْدتُِِوِكِ یع لِ ِِبهِش ِهْدتُِ ِداًِیش هُِِِمح مَّدُِِایِیِبِِف ىكِ ِوِیم ال 
مُُِِهوِ ِیر بِ ِلُِیج بْ ر ئِِِایِف  ق الِ ِیالنَّبِِِم ف اِصلُِِف ارْت  ع د تِِْق الِ  مُِِِمْنهِوِالسَّال  ِالسَّال 
مُُِِعودُِیِهیإِلِ ِو ِِبد ْفِعهِأ م ر هِوِهیإِلِ ِف د ف  ع هِاْلِكت ابِ ِب  رَّه اتِِِوِع زَّوج لَِّص د قِ ِالسَّال 
ِع ْهدُِِه ذ اِیع لِِِایِف  ق الِ ِح ْرفاًِِح ْرفاًِِف  ق ر أ هِاقْ ر أْهِل هِف  ق الِ ِنِ یرِاْلُمْؤِمنِِیأ مِِِإِل ى
ِتُِیأ دَِِّوِن ص ْحتُِِوِب  لَّْغتُِِق دِِْوِأ م ان  ُتهِوِیع لِ ِش ْرطُهِوِیإِلِ ِت  ع ال ىِوِت  ب ار  ِ ِیر بِ 
غِِِأ ْنتِ ِیُأمِ ِوِیبِأ بِِِل كِ ِأ ْشه دُِِأ ن اِوِیع لِِِف  ق الِ  ِوِح ةِِیالنَّصِِِوِبِاْلب ال 
ِید مِِِوِیل ْحمِِِوِیب ص رِِِوِیس ْمعِِِبِهِل كِ ِْشه دُِیِو–ِقُ ْلتِ ِم اِع ل ىِقِِیالتَّْصدِِ
ر ئِِِف  ق الِ  ِایِاللَّهر ُسولُِِف  ق الِ ِنِ یالشَّاِهدِِِِمنِ ِذ ِلكِ ِع ل ىِل ُكم اِأ ن اِوِلُِیج ب ْ
ِف  ق الِ ِه ایفِِِِبم اِاْلو ف اءِ ِیولِِِلِلَّهِض ِمْنتِ ِوِع ر فْ ت  ه اِوِیِتِیو صِِِأ خ ْذتِ ِیع لِِ
ِىع لِ ِیقِِیْوفِِت ِ ِوِیع ْونِِِاللَّهِع ل ىِوِض م انُ ه اِیع لِ ِیأُمِ ِوِأ ْنتِ ِیبِأ بِِِن  ع مِِْیع لِِ

ِْومِ یِِبه اِیِبُمو اف اتِِِكِ یع لِ ُِأْشِهدِ ِأ نِِْدُِیأُرِِِیإِنِ ِیع لِِِایِاللَّهر ُسولُِِف  ق الِ ِأ د ائِه ا
ر ئِِِِإنَِِّیالنَّبِِِف  ق الِ ِأ ْشِهدِِْن  ع مِِْیع لِِِف  ق الِ ِام ةِِیاْلقِِ ِِلِ یك ائِِیمِِِوِلِ یج ب ْ
ِئك ةُُِِهم ام عِ ِح اِضر انُِِِهم اِوِاآلنِ ِن كِ یب ِِوِیِنِیب ِِم ایفِِ ِِاْلُمق رَّبُونِ ِاْلم ال 

ُِأْشِهُدُهمِِْیأُمِ ِوِأ ْنتِ ِیبِأ بِِِأ ن اِوِْشه ُدوایِلِِن  ع مِِْف  ق الِ ِكِ یع لِ ِأُلْشِهد ُهمِْ
ِلِ یج بْ ر ئِِِبِأ ْمرِِِیالنَّبِِِهیع لِ ِاْشت  ر طِ ِم ایفِِِك انِ ِوِاللَّهر ُسولُِِف أ ْشه د ُهمِْ

ِاللَّهِو ال ىِم نُِِْمو الةِِِِمنِِْه ایفِِِِبم اِیت فِِِیع لِِِایِل هِق الِ ِأ نِِْج لَّع زَِّوِاللَّهِأ م رِ ِم ایفِِ
ِع ل ىِِمنْ ُهمِِْاْلب  ر اء ةِِِوِر ُسول هِوِاللَّهِع اد ىِِلم نِِْاْلع د او ةِِِوِاْلب  ر اء ةِِِوِر ُسول هِو

ِوُِخُمِسكِ ِبِِغ صِِْوِیح قِ ِذ ه ابِِِع ل ىِوِظِِیاْلغِ ِك ْظمِِِع ل ىِوِِمْنكِ ِالصَّْبرِِ
ِف  ل قِ ِیالَّذِِِوِنِ یُراْلُمْؤِمنِِیأ مِِِف  ق الِ ِاللَّهر ُسولِ ِایِن  ع مِِْف  ق الِ ُِحْرم ِتكِ ِانِْته ا ِِ
ِأ نَّهِع ر ْفهُِمح مَّدُِِایِیلِلنَّبُِِِقولُِیِلِ یج بْ ر ئِِِس ِمْعتُِِل ق دِِْالنَّس م ةِ ِب  ر أِ ِوِاْلح بَّةِ 
ُِتْخض بِ ِأ نِِْع ل ىِوِاللَّهر ُسولُِِِحْرم ةُِِوِاللَّهِم ةُُِحرِِْیهِِِوِاْلُحْرم ةُِِْنت  ه كُِی
ِاْلك ِلم ةِ ِف ِهْمتُِِنِ یحِِِف ص ِعْقتُِِنِ یُراْلُمْؤِمنِِیأ مِِِق الِ ِطٍِیع بِِِِبد مٍِِر ْأِسهِِمنُِِْتهیِلحِْ
ِتُِیر ضِِِوِق ِبْلتُِِن  ع مِِْقُ ْلتُِِوِیو ْجهِِِع ل ىِس ق ْطتُِِح تَّىِلِ یج بْ ر ئِِِنِِیاأل مِِِِمنِ 
ِوِاْلك ْعب ةُُِِهد م تِِِوِاْلِكت ابُُِِمز قِ ِوِالس ن نُُِِعط ل تِِِوِاْلُحْرم ةُِِانْ ت  ه ك تِِِِإنِِِو



 «وصیت پیغمبر» روایاتنگرشی بر 

 

 

 

ِثُمَِّكِ یع لِ ِأ ْقد مِ ِح تَّىِأ ب داًُِِمْحت ِسباًِِص اِبراًِِطٍِیع بِِِِبد مٍِِیر ْأسِِِِمنِِْیِتِیِلحُِِْخِضب تِْ
ِأ ْعل مِ ِم اِِمْثلِ ِأ ْعل م ُهمِِْوِِنِ یْلُحسِ اِوِاْلح س نِ ِوِف اِطم ةِ ِ-اللَّهر ُسولُِِد ع ا
ِت م سَّهِل مِِْذ ه بٍِِِمنِِْمِ یِبخ و اتِِِةُِیاْلو صِِِف ُخِتم تِِِق  ْولِهِِمْثلِ ِف  ق اُلواِنِ یر اْلُمْؤِمنِِیأ مِِ
ِیُأمِ ِوِأ ْنتِ ِیبِأ بِِِاْلح س نِِِیأل بِِِف  ُقْلتُِِنِ یرِاْلُمْؤِمنِِیأ مِِِإِل ىُِدِفع تِِْوِالنَّارُِ
ِیفِِِأك انِ ِف  ُقْلتُِ-ِر ُسولِهُِسن نُِِوِاللَّهُِسن نُِِف  ق الِ ِةِِیاْلو صِِِیفِِِك انِ ِم اِت ذُْكرُِِأل ِ
فُ ُهمِِْوِت  و ث  بُ ُهمِِْةِِیاْلو صِِ ِوِساًِیشِ ِساًِیشِ ِواللَّهِن  ع مِِْف  ق الِ ِنِ یرِاْلُمْؤِمنِِیأ مِِِع ل ىِِخال 
ِماِن ْكُتبُِِوِاْلم ْوتىِیُنحِِْن ْحنُِِإِنَّا﴿ِ:وج لَّع زَِّاللَّهِق  ْولِ ِس ِمْعتِ ِأم اِح ْرفاًِِح ْرفاًِ
ِق الِ ِل ق دِِْواللَّهِ﴾نٍِیُمبِِِِإمامٍِِیفِِِناهیأ ْحصِ ِءٍِیشِ ُِكلَِّوِآثار ُهمِِْوِق دَُّموا
ِبِهِت  ق دَّْمتُِِم اِف ِهْمُتم اِق دِِْ ِ یألِ ِِف اِطم ةِ ِوِنِ یرِاْلُمْؤِمنِِیأل مِِِ-اللَّهر ُسولُِ
ِ.غ اظ ن اِوِس اء ن اِم اِع ل ىِص ب  ْرن اِوِب  ل ىِف  ق الِْلُتم اهق بِِِوُِكم ایإِلِ 

 امامه ب من :که فرمود منه ب جعفر بن موسى گوید: ضریر عیسی
 نیز پیامبر خدا و تیوص کاتب نیرالمؤمنیام مگر :گفتم صادق

 حضرت !نبودند؟ آن شاهدان ، مقرب مالئکه و لیجبرئ و گو کتهید
 اى گفتى، که بود چنان :فرمود سپس و انداخت ریز هب سر مدتى صادق

 جانب از تیوص امر د،یرس در خدا رسول وفات که زمانى ولى ابوالحسن؛

ی مالئکه همراه لیجبرئ را مکتوب آن ،آمد فرود مهره ب سر مکتوبى در خدا

 !محمد اى :گفت لیجبرئ .آورد فرود  تعالى و تبارک خداى نیام
 او تا روند، رونیب على عنىی تو یوص جز هست، نزدت که هر ده دستور
 و دادى او هب را آن تو که ردیگ گواه را ما و ردیبگ ما از را تیوص مکتوب
 جز بود، خانه در که هر اخراجه ب ممبریپ شود، آن متعهد و ضامن خودش

 لیجبرئ آنگاه .بود پرده و در انیم در فاطمه و داد دستور على
 همان نیا» :دیفرمایم و رساندیم سالم ردگارتپرو !محمد اى :گفت

 بر آنه ب نسبت خودم و نمودم شرط تو بر و کردم مانیپ تو با که مکتوبست
 شهادت که صورتى در گرفتم، گواه هم را خود فرشتگان و بودم شاهد تو

 آمد در بلرزه ممبریپ استخوان بندهاى ؛«محمد اى است کافى تنها خودم
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 اوست جانب از سالم و است سالم خودش من روردگارپ !لیجبرئ اى :گفت و

 کرده احسان و فرموده راست عزوجل خداى .گرددیم باز او بسوى سالم و
ه ب که داد دستور و داد اوه ب را آن لیجبرئ بده، را مکتوب است،

 آن علی حضرت بخوان، را آن :گفت او هب و کند میتسل نیرالمؤمنیام
 مانىیپ نیا !على اى :فرمود ممبریپ سپس .دکر قرائت کلمهه ب کلمه را

 بر او شرط و او امانت و کرده من با -تعالى و تبارک- پروردگارم که است
 و پدر] گفت على .نمودم ادا و کردم رخواهىیخ و دمیرسان من است، من

 گواه گفتى آنچه قیتصد و رخواهىیخ و دنیرسان نیا در من [تیبفدا مادرم

 لیجبرئ دهد،یم گواهى تو براى خونم و گوشت و چشم و گوش و توأم
 اى فرمود، خدا رسول پس هستم، شما گواه موضوع نیا در هم من :گفت
 و خدا براى را نشیمضامه ب وفاء و دىیفهم را آن و گرفتى مرا تیوص !على
 بر آن ضمانت بقربانت، مادرم و پدر آرى :گفت على کردى؟ ضمانت من
 خدا رسول .خداست بر آن انجام بر مرا دادن قیتوف و من ارىی و من،

 نیاه ب کردن عمل که رمیگ گواه تو بر خواهمیم من على؛ اى :فرمود
 ر،یبگ گواه آرى، :گفت على دهى، خبر منه ب امتیق روز را تیوص
 و حاضرند تو و من انیم  لیکائیم و لیجبرئ االن :فرمود ممبریپ

 على رم،یگیم گواه تو بر را هاآن شانند،یا همراه  نیمقرب مالئکه
 گواه را شانیا ،بقربانت مادرم و پدر نیز ای که من ،دباشن گواه آرى :گفت
 ممبریپ آنچه جمله از و .گرفت گواه را شانیا خدا رسول پس .رمیگمى
 بود نیا کرد، شرط عزوجل خداى فرمان و لیجبرئ دستوره ب على بر

 دوست از است، تیوص نیا در آنچهه ب کنىیم وفا !على اى :گفت اوه ب که
 نسبت دشمنى و زارىیب و دارند دوست را رسولش و خدا که کسانى داشتن

 خوردن فرو و بائىیشک با کنند، دشمنى رسولش و خدا با که کسانىه ب
 پرده دنیدر و خمست کردن غصب و حقت رفتن انیم از صورت در خشمت،

 :فرمود نیرالمؤمنیام سپس !داخ رسول اى حاضرم، آرى :گفت احترامت؟
 لیجبرئ از من که دیآفر را انسان و شکافت را دانه که آنه ب سوگند
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 پرده که فهمانبِ على هب !محمد اى گفتمى ممبریپ هب که دمیشن
 نیا و شود،مى دهیدر است خدا رسول و خدا احترام همان که او احترام

 شود، نیرنگ سرش تازه خون از ششیر که است شرط نیا با تیوص
 دم،یفهم نیام لیجبرئ از را جمله نیا چون :دیگو نیرالمؤمنیام
 هستم، راضى و دارم قبول آرى :گفتم و افتادم نیزم بر روه ب و زدم ادىیفر

 و شود پاره قرآن و شود لیتعط هاسنت و !شود دهیدر احترام پرده چه اگر
 همواره :شود نینگر سرم تازه خون از شمیر و گردد خراب کعبه خانه
 خدا رسول سپس .شوم وارد تو بر تا گذارم خدا حسابه ب و کنم بائىیشک

 اعالم نیرالمؤمنیامه ب چنانچه و خواند را  نیحس و حسن و فاطمه

 آن سپس دادند، جواب او مانند هم شانیا کرد، اعالم زین هاآنه ب فرمود،
 بشر دست ساخته] ودب دهینرس آنه ب آتش که طال از مهر چند با تیوص
ه ب من :دیگو ابوموسى . شد داده لیتحو نیرالمؤمنیام هب و شد مهر [نبود

 آن در فرمائىنمى بقربانت، مادرم و پدر :کردم عرض جعفر بن موسى

 رسولش هاىسنت و خدا هاىسنت :فرمود بود؟ نوشته چه نامه تیوص

 انیطم ممبریپ از بعد که) هاآن مخالفت و جستن انیطم :کردم عرض بود،
 بخدا، آرى، :فرمود بود؟ نوشته تنامهیوص آن در نیرالمؤمنیام بر (کردند

 1.حرفه ب حرف و کیه ب کی

 وصیتنامه بعنوان پیغمبر وفات رسیدن سر هنگامه ب که وصیتی آن ،بنابراین

 از شده نازل وصیتی اند،داده شهادت آن بر  اشمالئکه و خداوند و بودهنبوی 

 این در پس ؛پیغمبر امالء به و علی امام توسط شده نوشته نه و است الله جانب

 که افرادی اسامی و است بیت اهل امامت حق در آنچه نظیر فراوانی علوم وصیتنامه

 و پیغمبر سنت نیز و نمایندمی غصب ایشان از را امامت و نموده طغیان ایشان بر

 شود.نمی یافت بیت اهل نزد در جز که است موجود الهی هایسنت

                                                   

 .086ص62ج-یاصول کاف (1)
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  پس
ً
 ؛ازسوی خداوند نازل شده است ،پیغمبر وفات زمان در وصیت اصِل  اول

 
ً
 نزدیک امور از برخی به محتضر فرد )که است متداول مسلمین بین که وصیتی ثانیا

 است؛ دسته چند بر مانده، باقی پیغمبر از و کند(می وصیت و توصیه مرگش از پس

 ایدسته و شودرهنمون می  او از پس امام یازده و امیرالمومنین امامت بر ایدسته

 شاذ روایت یک تنها بین این در و کندمی هاتوصیه و هاسفارش برخی بر دللت دیگر

 آنچه پس آمد. خبرش که دارد شیعه امامان از بعد گانهدوازده مهدیین وجود بر دللت

، وصیت به مربوط اخبار بین در دکننمی معرفی «وصیت خبر» بعنوان جماعت این

 .نمی گردد اعتمادو بدان  است بیشمار احادیث مخالف و بی پایه و اساس خبری

 «جدید امر» مبحث ✱
 باور وجود» که است این دارند اشعار بدان فرقه این موسسان که شبهاتی از یکی

 لفظ لتدل و است جدید امرهمان  ،«امام دوازده از پس قائم نسل از مهدی دوازده

 همین بر ،«نشوید گمراه من از بعد هرگز که بنویسم شما برای اینبشته» فرمود: که نبوی

 چراکه: است؛ پس از امامان معصوم مهدی دوازده وجود یعنی جدید امر

 ادعا تقریر 
 امامت وصیت، تاکید بر «نگهدارنده از گمراهی بودن» از مراد اگر اول: مقدمه

 آخرین در آن نوشتن به نیازی و بود گفته را آن بارها و بارها برپیغم که بود امام دوازده

 نداشت. عمرش ایام

و پیش از  شده مطرح «جدید باور» بعنوان وصیت روایت طبق آنچه دوم: مقدمه

 نسل از که است امام دوازده از بعد مهدی دوازده وجود به عقیده ،ای نداشتهآن سابقه

 است. مداح شان،اولین نام و بوده قائم

 کند.می قیام «جدید امر» با قائم روایات، طبق سوم: مقدمه
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 ایتازه باور همین ،کندبا آن ظهور می ی که قائمجدید امرآن  از مراد پس 

 است. نگهدارنده از گمراهی باور تازه همانا همین و آمده وصیت در که است

 :چراکه است. سطحی برداشت، این و باطل نگرش، این آنکه حال

  مناقشه 

 
ً
 پیغمبر توسط که جزئی و کلی عقاید همانه ب خدا دین 1اکمال، آیه طبق اول

 وها آسیب وها جنگ خریدن جانه ب رغم به و نبّوت سال سه و بیست طی در خاتم

 (ی رهبری الهیگستره در بویژه) باور نوزادی هیچ و گشته کامل شده، تبلیغها زحمت

 ،و خرسندی خداوند بر این دین و گشتن نعمت ولیتتمام  و کامل شدن دین از پس

برتری یافته و  اسالمی دعقای مجموعه بربروز یافته و  ی عقیدتیزایده بعنوان تواندنمی

 بایستی اینصورت در که گردد معرفیبلکه بعنوان شرط پذیرفته شدن ایمان مسلمانان 

 وفات شب در بایستی دین و ورزیده خطا «دین شدن کامل» بیان در خداوند کنیم ادعا

 این فساد افت.یمی اتمام و گشته کامل گانهدوازده نمهدیا عقیده بواسطه و پیغمبر

  است. مبرهن کالم

 
ً
 از نگهدارنده که اینبشته» با «وصیت به موسوم حدیث» بین مالزمتی هیچ ثانیا

 2آمد. بیانش و ندارد وجود «است گمراهی

 
ً
 عنوان را آن ترقبل پیممبر بود، امام دوازده امامت ل،ضال از عاصم اگر» اینکه ثالثا

 است. سخن سبک و ناپذیرفتنی در نیز «باشد جدیدی امر امر، این باید پس بود، نموده

 سبب ایشان دامان به زدن چنگ که افرادی از مراد بودند فرموده بارها پیغمبر چراکه

                                                   

م ِِدینً ا﴿ (1) ْس ال  ِر ِض یُتِل ُك ُمِاْلِ ِتیِو  ِأ ْتم ْمُتِع ل یُكْمِنِْعم   بته را شتما نیتد امتروز ﴾اْلیْوم ِأ ْكم ْلُتِل ُكْمِِدین ُكْمِو 

 .8 مائده .دمیبرگز شما نید را اسالم و کردم تمام شما بر خود نعمت و دمیرسان کمال

 اتباع احمد اسماعیل حول حدیث موسوم به وصیت. محورر.ک شبهه مصداق محور و اصالت  (2)
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 که گفتیم و 1هستند؛ «بیت اهل» فقط و فقط است، گمراهی از دورمانایی و هدایت

نقل  که همانطور است؛  امام دوازده فقط و فقط نبوی، بیت اهل امامان از مراد

 :است

ِتاسعهمِِنیالحسِولدِمنِالتسعةِاألئمةِوِنیالحسِوِالحسنِوِأنا
ِعلىِردواِیحتىِفارقهمِیلِوِاهللِكتابِفارقونیِلِ،ِقائمهمِوِهمیمهد
ِحوضه.ِاهللرسول

 از امام نُه و حسین و حسن و هستم ()امام علی من ترتع از مراد
 دوازده آن ؛ آنهاست قائم و مهدی هاآن نهمین که  حسین فرزندان

 تا گرددنمی جدا آنان از هم اهلل کتاب و شوندنمی جدا خدا کتاب از امام
 2گردند. حاضر اکرم نبی حضور در ثرکو حوض در قیامت روز در اینکه

 فرمود: جعفی جابر به خطاب باقر امام نچهآ همانند نیز

ِنیالذِاألئمةِهمِوِبالمامة،ِاهللرسولِن كِِّنیالذُِهمِاألئمةِِانِِّجابرِای
ِعلىِمكتوبةَِِهمیأسامِوج دتُِِالس مآءِإلىِیِبِِیاْسِرِل ّماِ:اهللرسولِقال
ِوِمحّمدِوِیعلِوِسبطاهِوِیعلِ:منهمِِاسماً،ِعشرِاثناِبالنور،ِالعرشِساق
ِ،ِالقائمِالحّجةِوِالحس نِ ِوِ،یعلِوِمحّمدِوِیعلِوُِموس ىِوِعفرجِ 

                                                   

ِكت ابِاهلل،ِوِعترت ی،ِم اِالخبرِالمجمعِعلی هِم نِرس ولِاهلل (1) ،ِحی ثِق ال:ِإن یِمس تخلفِف یكمِخلیفت ین:
 آن بتر اسالم اهل همه که یخبر إنِتمسكتمِبهماِلنِتضلواِبعدی،ِوِإنهماِلنِیفترقاِحت ىِی رداِعل یِالح وض.

( نیجانشت) فتهیخل دو شتما نیبت در متن همانتا: فرمتود کته استت قرار نیبد خدا رسول از دارند نظر اجماع
ک شانیا به یوقت هر تا که! تمیب اهل و عترت و خداوند کتاب: گذارمیوام  متن از بعتد هرگتز دیتاشتده متمستّ

مسنتدرک ) .برستند متن حضتور بته امتیق روز نکهیا تا شوندینم جدا گریهمد از دو نیا و شد دینخواه گمراه

 .(079ص-7ج -محدث نوری-الوسائل

 .12ص-؛ معانی األخبار69. حدیث شماره 096و  092صص -کمال الدین (2)
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ِإلِِّرنایغِأ ح دَِِهیدَّعیِواهللِ،ِالطهارةِوِالصفوةِتیبِأهلِمنِاألئمةِفهذه
ِ.ُجنودهِوِ یإبلِمعِتعالىِاهللِح ش ر ةُِ
 نص امامتشان بر اهللرسول که هستند کسانی امامان همانا جابر ای
 معراج به که زمانی فرمود: پیممبر که هستند امامانی ایشان است؛ نموده
 ایشان: از بود اسم دوازده دیدم؛ عرش ساق در را ایشان نورانی اسامی رفتم
 و علی و محمد و علی و موسی و جعفر و محمد و علی و اشنوه دو و علی

 طهارت و صفوت بیت اهل از امامان هااین پس  قائم حجت و حسن
 خداوند اینکه جز کندنمی ادعایش ما غیر جز احدی قسم دخداونه ب هستند؛

 1.نماید محشور لشکرش و ابلیس با را وی

  کند: نقل شاذان با فضل آنکه همانند و

ِیأبِعنِمسلمِبنِمحمدِعنِعثمانِبنِأبانِعنِوبیأِبنِفضالةِعن
ِنیبالمؤمنِأولىِأناِ:طالبیأبِبنِیلعلِاهللرسولِقالِ:قالِانهِجعفر
ِأولىِالحسنِثمِِّأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِایِأنتِثمِفسهم،أنِمن

ِبنِیعلِثمِِّأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِنیالحسِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمن
ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِبنِمحمدِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِنیالحس

ِجعفرِبنِموسىِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِمحمدِبنِجعفرِثمِأنفسهم،
ِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِموسىِبنِیعلِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولى
ِأولىِمحمدِبنِیعلِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِبنِمحمدِثم

ِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمنِأولىِیعلِبنِالحسنِثمِأنفسهم،ِمنِنیبالمؤمن
ِمّدةِبیغیِوِة،یالوصاِوِالخالفةِهیإلِیتنتهِیالذِِالحسنِبنِالحجة
ِ.ظلماًِِوِجوراًِِملستِكماِقسطاًِِوِعدلِاألرضِمألیِوِظهریِثمِلة،یطِو

                                                   

 .096ص-خزاز القمی-کفایه الثر (1)
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 باقر امام از مسلم بن محمد از عثمان بن ابان از ایوب بن فضاله از
 به اولی من فرمود: علی امام حضرت به پیممبر فرمود: که است نقل

 انخودش از مومنین به اولی علی ای تو سپس هستم خودشان از مومنین
 اولی حسین سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی حسن سپس و هستی

 از مومنین به اولی حسین بن علی سپس است؛ خودشان از مومنین به
 است؛ خودشان از مومنین به اولی علی بن محمد سپس است؛ خودشان

 بن موسی سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی محمد بن جعفر سپس
 به اولی موسی بن علی سپس است؛ خودشان از نمومنی به اولی جعفر

 خودشان از مومنین به اولی علی بن محمد سپس است؛ خودشان از مومنین
 حسن سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی محمد بن علی سپس است؛

 که  الحسن بن حجة سپس است؛ خودشان از مومنین به اولی علی بن
 و رفته غیبت به طوالنی مدت و گرددمی منتهی او به وصایت و خالفت
 از مملو که ههمانگون کندمی داد و عدل از مملو را دنیا و نموده ظهور سپس
 1بود. گردیده فساد و ظلم

 از عاصم مصادر ،«بیت اهل» و «قرآن» تنها ،نبوی متواتر نص بنابر وقتی پس

  امام دوازده فقط بیت، اهل اوصیاء از مراد متواتر، روایات نص به باز و بوده ضالل

 از عصمت چه دیگر پس برسد، انتهاء به مدوازده امام با وصایت که بطوری باشد

  ماند؟می باقی مدعیان برای ضاللتی

 دوران در و صنحابه از جمعنی حضور در که بود نموده اراده خاتم پیغمبر پس

 از و نمنوده دوبناره تأکیند (بینت اهل خالفت و قرآن )حجیت اصل دو این بر وفاتش

 و درگینری بندون امامنت امنر وفاتش از پس تا بگیرد کتبی گواهی امر این بر اصحابش

                                                   

شننیخ احمنند  -؛ النصننوص علننی اهننل الخصننوص728ص-6ج-محنندث نننوری -النننجم الثاقننب (1)

س ندهِاز نقل این حدیث می نویسند:  نقال از اثبات الهداة حر عاملی؛ ماحوزی بعد 078ص-الماحوزی
 ترین اسناد است.سند فضل بن شاذان در این روایت از صحیحفیِهذهِالروایةِمنِاصحِاألسانید.ِ
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 گفنت: ایگویننده کنه زمنانی لنیکن یابند؛ انتقنال امیرالمومنین به مزاحمتایجاد 

 کنه گردیند مطمنئن پیغمبنر پنس «استت هذیان گویدمی هرچه و شده بیمار پیممبر»

 کند؛نمی یتوفیر نادان یا غرضورزی افراد نچنینای بر نبشته این نشدن یا شدن نوشته

 و لعقلی حال در نوشته آنحضرت هرچه که شد خواهد مدعی نیز وفات از پس آنکه چه

 از افنراد آن اخنراج از پنس بندین سنبب .)حاشناه( نندارد حجیتنی و بنوده دمناغ خبط

تهیه  ای به خط امیرالمومنیننبشته درحضور دو تن از اصحاب باوفایش، اش،خانه

 سنپس وتصنریح شنده بنود  امیرالمنومنین وصنایت و امامنت امنر بر که در آن نموده

 از رخنت و نمنوده تسنلیم آنحضنرت بنه بود الله جانب از شده نازل که را اشوصیتنامه

 بربست. فانی دنیای

 در و دینن اکمنال آینه ننزول از پنس خاتم پیغمبر کهادعای نادرست  این پس 

و از کامنل انان پس از حج هرکدام به شنهر و دینار خودشنان رفتنه تازه مسلم که دورانی

 خاننه آن طنی در و مبنتال سخت بیماری به نیز آنحضرت و اندشدن دین خدا خبر داده

 حنالت و گردینده مسموم افراد، از برخی توسط و افتاده بیماری و به بستر شده نشین

 گنوییهنذیان بنه شاباصنح ازسرکش  جماعتی توسط و شده نمایان وجودش در مرگ

نارس و  و گنگ و غریب و تازه ایعقیده از و گشوده زبان بار اولین برای گردد،می مبتال

 عشتر اثنتا بعده من کونی» کوتاه جمله یک بهدر بیان همان نیز  و گفته سخن بی سابقه

بقدری قبیح و دور از نظنر  دهد، قرار جهنم و بهشت قسیم را آن و نموده بسنده «ایمهد

 ؛هسنتند مبنرا تبلیغ در ها و نقصانیقباحت اینچنین از نیز عادی عامی افراد ست کها

 و حقه دعقای تبیین در و است خداوند مبرپیا برترین که مصطفی محمد به برسد چه

 بنود حاضنر و گذاشنتمی تمام سنگ همانند امامت و مهدویت راهبردی باورهای بویژه

 اینکه کمای ننماید؛ کاستی عقاید این بیان در یول بدهد دست از را افرادش عزیزترین

 کاری محکم برای از رسالتش، آغاز بدو از امیرالمومنین ولیت بر تأکیدها ده باوجود

 تمنامی از کنه مسنلمانانی حضنور در و کرده پا به محشری خم غدیر روز در عقیده، این

 و ننص نسنلش از امنام ینازده وصنایت و وی ولینت بر بودند، آمده العرب جزیره نواحی
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راس مبنارک  بنر اریتناجگز  بعننوان را خنویش شنریف عمامنه سنپس و نمایندمی تأکید

 پس از و گیردمی بیعت امر این بر اصحابش از و دهدمی قرار امیرالمومنین حضرت

 اینن با پیغمبری اینچنین که است تصور قابل آیا حال شود.می نازل دین اکمال آیه آن

بنا  و شنده مبنتال منرگ بیمناری بنه و شنده نشنین خانه که دورانی در تبلیغش، عظمِت 

کننند؛ درحنالی کنه می گوییهایی که او را متهم به هذیاندور و بری و مسمومجسمی 

شهر و  به مسلمانان همه که حالی در و است، الموت ملک حضرت منتظر غریب و تنها

 تنازه بناوری از به یکبناره ند،اداده خبر دشیعقا در دین شدن کامل از و رفته خود دیار

 را ی ننوزادعقیده این سپسو  نماید؟ بسندهو کوتاه  گنگ یجمله یک به و کند سخن

از منظر عقنل و شنرع  این دهد؟ قرار نانامسلم برای بهشت به ورود شرط و اسالم رکن

 بایستی بود، اصول عقاید شرعی بیان در اگر آنحضرت آنکه چه است؛ نکوهیده زشت و

همانند آنچه در حق توحید و نبوت و معاد  ؛دنهامی تبلیغش در راه شریفش را عمر همه

 نشده اینچنین اینبار آنکه حال ؛انجام دادو امامت و دیگر ارکان عقیدتی جهان اسالم 

 نگستراندنش پنهانکاری آنحضرت و و مردم بین در نوزاد عقیده این بیان عدم بواسطه و

از بنندو اسننالم تننابکنون  سننلمانان اعنم از شننیعه و سنننیم تمننامی ،در بنین آحنناد مننردم

 دنینا از (!اسنت فنرودس و دوزخ بنین قسنیم )کنه باور تازه آن به ایمان بدون بالاستثناء

مصداق بارز آیه کتمان نعوذ بالله آنحضرت و  بوده است دوزخ در جایگاهشان و اندرفته

دسنت و پنا د و پنس از عمنری برخیز  ای از اهالی بصرهاینکه یک مدعی پتیاره تا 1بوده

ی تنازه خبنردار کنند و زان پنس در حوزه و دانشگاه، مردم را از وجنود اینن عقینده زدن

 و شنأن و اسنت مطلنق قبنیح اینن ؛روی اهل اسالم گشوده شنوده های بهشت بدروازه

 است. والتر اتهاماتی اینچنین از خاتم پیغمبر آستان

                                                   

ایتم، فرستادیم پس از آنکه آنرا برای متردم در کتتاب توضتیح داده ها و رهنمودی که ما فروکسانی که بین (1)

 (671)بقره کنندکنندگان نفرینشان می کند و نفریندارند، آنان را خداوند نفرین مینهفته می
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ً
 «باوری تازه شدن پدیدار» و «جدید امر با مهدی قیام» بین تالزمی هیچ رابعا

ت علیرغم «جدید امر با قائم قیام» اخبارِ  ندارد. وجود
ّ
 از و داشته که غربتی و قل

 پیغمبر که امری همان بر زمان امام که دارد این بر دللت است، آحاد احادیث

برخی  انحراف بواسطه که اصیلی اسالم همان بر و نموده دعوت نمود،می دعوت بدان

 اخبار: این جمله از پس گردید. خواهد رهنمون اند، مانده دور آن از مذاهب اسالمی

ِدعاِكماِدیجدِأمرِإلىِالناسِدعاِقامِإذاِقائمناِإنِ:الباقرِعن
ِفطوبىِبدأ،ِكماِبایغِرِعودیسِوِبایغِرِبدأِالسالمِإنِوِ،اهللرسولِهیإل

ِللغرباء
 را مردم کند قیام که زمانی ما قائم همانا است: روایت باقر امام از

 و نمودمی دعوت بدان اهللرسول که همانطور کندمی دعوت جدید امر به
ه ب خوش پس گیردمی آغاز غریبانه نیز دیگر بار و شده شروع غریبانه اسالم
 1غریبان. حال

 بدعتی و نو ایعقیده کند،می دعوت بدان موعود مهدی که امری آن پس

 نمودمی دعوت بدان خاتم پیغمبر که است دیعقای همان بلکه یست؛ن دین در تازه

 دهد؛نمی تغییر را دین موعود مهدی پس است؛ دین اکمال چارچوب در و

 عوام بلکه دارد؛نمی عرضه اسالم دین جزئیات و کلیات از خارج و جدید ایعقیده

 امر به را مردم پس بودند. دور آن از که کندمی متوجه حقه دعقای بدان را مسلمین

 و انحراف مبنای بر که مساجدی است؛ چنین نیز عمل در نماید؛می دعوت جدید

 مودت یکنگره بر مساجدی و نموده ویران را بود شده ساخته بیت اهل با مخالفت

 در و کردمی مماشات ایشان با امیرالمومنین که افرادی با کند؛می بنا بیت اهل

                                                   

 .886ص-نعمانی -الغیبه (1)
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 مظاهر پیغمبر همانند بلکه 1خیزد؛برمی جنگ به نمود،مین قیام علنی مقابلشان

 اسالم همان بر را مردمان و برده بین از را گمراهی و خالف اهل فرماندهان و انحراف

 و مبانی تغییر و اسالم در «نو باور» آفرینش ،«جدید امر» از مراد پس 2گرداند؛برمی ناب

 دروغین مدعیان َمِنش از برخاسته کریتف تفکر، این اتفاقا و نیست احکامش و عقاید

 و جدید عقاید و داده تغییر را خدا دین «جدید امر با قائم خروج» بهانه به که است

 دین و داشته عرضه را شاذ اخبار به وابسته و متواتر سنت و قرآن چارچوب از خارج

 نای و مردم را از پایبندی به دین اسالم گسسته تا کنندمی دگرگون را مردم

 ؛درآورند خودشان جدید دین به و آورده بیرون خداوند دین از را خوردگانفریب

 بدینها فرقه اینب گرویدگان و داد رخ بهائیت و بابیت دین ظهور هنگام در که رویدادی

 دین به و گشته بیرون خداوند دین از آرام آرام ،«آیدمی جدید امر با قائم» که بهانه

 درآمدند. بهائیت جدید

                                                   

ِكن تِعن دِأب  یِعب داهلل (1) ِجالس اِفس ألهِالمعل  ىِب نِخن ی :ِأیس یرِالق  ائمِع نِالحس نِب نِه  ارونِ،ِق ال:
س ارِب المنِوِالك  فِألن هِعل  مِأنِش یعتهِس  یظهرِِ؟ِفق  ال:ِنع مِوِذا ِأنِعلی  اإذاِس ارِبخ الفِس  یرةِعل ی
إذاِقامِس ارِف یهمِبالس یفِوِالس بی،ِوِذل كِأن هِیعل مِأنِش یعتهِل مِیظه رِعل یهمِِعلیهمِمنِبعدهِوِأنِالقائم

بعتد از  بودم پس معلی بن خنیس پرستید: آیتا قتائم حسن بن هارون گوید: نزد امام صادق منِبعدهِأبدا.

گتذاری و بتا منت علتیعمل خواهد نمتود؟ پتس فرمتود: بلته! چراکته  ظهور بر خالف سیرت امام علی
جتز  ها غالب خواهند شد؛ اما قتائمدانست روزی شیعیانش بر ایننمود چون میخودداری با ایشان تعمال می

هتا غالتب داند شیعیانش پتس از او دیگتر هیچگتاه بتر اینکند چون میها تعامل نمیبا شمشیر و اسری با این

 الغیبه نعمانی. ؛ به نقل از878ص-70ج-بحار األنوار نخواهند شد.

ق ال:ِس ألتهِع  نِس یرةِالمه دیِكی فِس  یرته؟ِِع نِعب داهللِب نِعط ا،ِع  نِش ی.ِم نِالفقه اءِیعن  یِأباعب داهلل (2)
ِكم  اِه  دمِرس  ولِاهللق  ال:ِیص  نعِم  اِص  نعِرس  ول ِك  انِقبل  ه، أم  رِالجاهلی  ةِوِیس  تأنفِالس  المِِاهللیه  دمِم  ا

 .870ص-همان جدیداِ.



 «وصیت پیغمبر» روایاتنگرشی بر 

 

 

 

ُِمر اف  ق ِةِاأْل بْراِرِف  ب ان ِاْلی ِقین ِِبش ّكِه،ِ  ف اْغت  رَُّهِع ُدو ُهِن  ف اس ًةِع ل ْیِهِِبد اِرِاْلُمقاِمِو 
ِاللَّهُِ ِب س ط  ِثُمَّ ِن د مًا ِبِاْلْغِتر اِر ِو  ِو ج اًل، ِبِاْلج ذ ِل ِاْست ْبد ل  ِو  ِِبو ْهِنِه، ِاْلع زِیم ة  و 

ِو ع د ُهِاْلم ر دَِّإِل ىِج نَِّتهُِِسْبح ان ُهِل هُِفاِت  ْوب تِِ ر ْحم ِتِه،ِو  ِلم ةِ  ِك  ِلقَّاُه ِِه،ِو 
که او در ورزید و از اینکه بر او حسادت مىچرا ابلیس آدم را فریب داد،

آدم  با فریب او، بود، دلچرکین ،است نیکوکارانپایدار، و همنشین  دیاری
 های م راسخ را با گفتهو وسوسه او فروخت، و تصمی تردیدبه  یقین خود را

خود را مبدّل به  خرسندی این شد که، و عوض نموداو و بی پایه  سست
پس از آن  ؛ ولیفریب برایش پشیمانى به بار آورد ترس و وحشت ساخت، و

و  کلمات رحمتش را به او القا نمود، دروازه ی توبه را برویش گشود وخداوند 
 .بازگشت به بهشت وعده داد او را به



 فرقه احمد اسماعیل در بوته نمود و نقد

 

 

 

 

 

 

 جلد نخست این نوشتار

 آبان ماه 15در روز 
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 به پایان رسید.

 

 و للَّه الحمد
باطنا و ظاهرا  أوال و آخرا و 



 

 

 


