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 به نام خداوند رحمان و رحیم
 مقدمه

طاووس اهل جنت، سید ساکن در غربت، مهدی جان! از سویدای وجطود 
 ام.بندگی نهاده و خدمتت پیشکش کرده کمترین بضاعتی که داشتم را در طبق

های تو نخواهد بطود امطا مطن دانم که این کمترین، هیچ مرهمی بر زخممی
مسکین بیش از این چیزی نداشتم که به پاس نعمت والیت مهدوی بطه آسطتانت 

 للعالمین هستی!س از من بپذیر که تو فرزند رحمة عرضه کنم پ
با استقبال حقیقطت جویطان مهطدوی  پس از اینکه نشر جلد اول کتاب نبرد

دوازده روبرو شد، بر آن شدیم تا جلد دوم آن که ادامطه منطاارات مکتطی شطیعه 
امامی با مکتی مدعی یمانی است را تنظیم نموده، در اختیطار خواننطدگان عزیطز 

 قرار دهیم.
 امید آنکه در نبرد بین حق و باطل، از جمله مدافعان حق و حقیقت باشیم.

 لعالمینآمین رب ا
 بن الحسینإالخطیی 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 سیزدهم جلسه
که هنوز خودشان  امام زمان   

لشان جانشین شان بنیامدند، چطور ق

 آمده است؟
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 قبلشاان چطور نیامدند، خودشان هنوز که زمان  . امام34سؤال 

 آمده است؟ انشجانشین
بیایطد  موصی مرگ از بعد جانشین و وصی همیشه که ندارد لزومی مدعی: 

 حضطرت نقضطش مطورد ترین روشن داریم. زیاد تاریخ در را نقضش موارد ما و
 برویطد نفرتطان دو» فرمایطد:می کطریم قرآن است. موسی حضرت وصی هارون

 با زمان هم دوشان هر یعنی «.هستیم پروردگار رسوالن بگویید ما و فرعون سراغ
 شدند. پس فرستاده زمان ی  در دو هر وصی و موصی داشتند و رسالت أمر هم

 و رفطت دنیطا از موسی حضرت از قبل هارون حضرت دانیممی و ندارد اشکالی
 بطن یوشطع بلکه بکند خالفت و وصایت بخواهد که نبود موسی حضرت از بعد

 در هطارون حضطرت خالفطت عمده اما شد. موسی حضرت خلیفه و نون وصی
 بود ناطق خلیفه ی  فق  شد، آنجا نمودار موسی حضرت روزه 40 غیبت زمان

 مطیع و کرده را قبول عمران بن موسی که امتی همان و بودمی هارون حضرت که
 خوردند شکست آزمایش و فتنه آن در و نکردند قبول را هارون حضرت بودند او
 آوردند. ایمان اش گوساله و سامری به و

 خیال هایخیل علی که و اکرم پیغمبر مثالا  دارد زیادی مصادیق این الغرض
 ایطن حالیکطه در نبطوده، امام و خلیفه پیغمبر، حیات زمان در علی امام کنندمی

 تطو»فرمایطد: می علطی اکطرم بطه که پیغمبر داریم حدیث نیست، حدود ده جور
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 زمان در یعنی ،«مرگم و ممات از بعد و حیاتم زمان در هستی من وصی و خلیفه
 . بوده خلیفه ایشان هم پیغمبر حیات

 هارون و موسی بود؟ زیرا اوالا  چه ما سوال به مثالی که زدید دو رب  :جواب
 خلیفه یا وصی بودن هطارون هر دو با هم فرستاده شدند و در آن هنگام بحثی از

 دو هطر و بود و کم  کار موسی وزیر تنها قرآن او تصریح به مطرح نیست بلکه
وَسی اْلِکَتاَب »بودند:  ناطق وَن َوِزیطراا َو َلَقْد آَتْیَنا مل و:  1«َو َجَعْلَنطا َمَعطهل َأَخطاهل َهطارل

هل َطَغطی» وَك ِبآَیاِتي َو اَل َتِنَیا ِفي ِذْکِري * اْذَهَبا ِإَلی ِفْرَعْوَن ِإنَّ ، و 2«اْذَهْی َأْنَت َو َأخل
وَسی »شد:  مطرح میقات به موسی رفتن هنگام به تنها هارون خالفت َو َواَعْدَنا مل

وَن َثاَلِثیَن َلْیَلةا  ِخیِه َهارل
َ
وَسی أِل ِه َأْرَبِعیَن َلْیَلةا َو َقاَل مل  َو َأْتَمْمَناَها ِبَعْشٍر َفَتمَّ ِمیَقاتل َربِّ

ْفِني ِفي َقْوِمي  3«.اْخلل
 موسطی بعطدش و شطد معرفطی نطاطق خلیفه موسی حضور در هارون ثانیاا 

 سطر بطه غیبطت پرده در ابتدا همان از مهدی امام که حالی در گشت، غائی
 نماینطد معطین خلیفه و وصی عنوان به را کسی تا نفرمودند اهور اصالا  واند برده

 در رسطیده. وصطایت بطه ایشان غیبت زمان در مدعی است که احمد در حالیکه
 ناطق و آمده بعدی حجتاند نرسیده نطق به هنوز  مهدی امام اینکه با نتیجه
 .ندارد تاریخی نمونه هیچ این که شده

                                                             
 35. طه:  1
 43-42. طه:  2
 142. اعراد:  3
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 است معیار برای ما وقتی داده، رخ چه گذشته هایامت در ، اینکهبه عالوه
 دو وجود درباره حالیکه باشد در نشده گفته جدیدی مطلی اسالم امت درباره که

 بطه اگطر شطما است. شده بیان شما ادعای خالد ما روایات در همزمان حجت
 یگمراهط ایطن بطه خواندیطدمی رابیت اهل روایات تاریخی، تاویالت جای

 جمله: از شدید،نمی کشیده
 تواندمی زمان ی  در امام دو آیا پرسیدمنینؤالم امیر از شخصی الف(

ْؤِمِنیَن  َأِمیَر  َیا»فرمودند: نه ...:  حضرت باشد؟  َقاَل  ِإَماَماِن   ]َیْجَتِمعل  أَ  [تجمع اْلمل
َما َو  ِإالَّ  اَل  هل ْصَمت   َأَحدل   َیْمِضَي  َحتَّی َیْنِطقل  اَل  مل

َ
لل اأْل   1«.وَّ

 امام نرود دنیا از قبلی امام تا که فرمایندمی تصریح حضرت روایت این در
ي»فرمایند: می حضرت قبلش اینکه جالی و ندارد. نطقی کرده سکوت بعدی  ِإنِّ

ْلِدي ِمْن  َأْوِصَیاِئي َو  وَن  ول َنا َمْهِدیُّ لُّ وَن  کل ثل َحدَّ ْلتل  مل ْؤِمِنیَن  َأِمیَر  َیا َفقل طْم  َمْن  اْلمل  َقطاَل  هل
َسْینل  َو  اْلَحَسنل  مَّ  اْلحل َسْیِن  ْبنل  َعِليُّ  اْبِني ثل  َرِضیع   َیْوَمِئٍذ  َعِلي   َو  َقاَل   اْلحل

مَّ  مل  َو  َواِحٍد  َبْعَد  َواِحداا  َبْعِدهِ  ِمْن  َثَماِنَیة   ثل ِذیَن  هل هل  َأْقَسَم  الَّ  مطا َو  واِلطٍد  َو  َفَقاَل  ِبِهْم  اللَّ
ا َوَلَد  ولل  ِلدل اْلَوا َأمَّ هِ  َفَرسل اَلءِ  َیْعِني َوَلَد  ما َو   اللَّ ْوِصَیاء َهؤل

َ
 «:اأْل

 علی حسین، حسن، هستیم: محدث و مهدی فرزندانم از من اوصیاء و من
 «والطد و» از منظور و دیگری، از بعد یکی علی فرزندان از نفر هشت و )سجاد(

 باشد.می وصی یازده همین «ولد ما» از منظور و خدا رسول قرآن در

                                                             
 16ح 342. بصائر الدرجات ص1
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 هسطتند اوصطیاء کطه خدا رسول فرزندان که بینیدمی آشکارا طور به خوب 
 نیست. جزءشان احمد کهاند شده معرفی نفر یازده همین فق 

 مگطر نطه فرمودند: شود؟می امام دو پرسید:  صادق امام از ب( راوی
ونل » ود:بر دنیا از قبلی امام تا گویدنمی هیچ وبوده  ساکت دو آن از یکی اینکه  َیکل

َما َو  ِإالَّ  اَل  َقاَل  ِإَماَماِن  هل مل  اَل  َصاِمت   َأَحدل لل  َیْمِضَي  َحتَّی َیَتَکلَّ وَّ
َ
 1«.اأْل

 مگطر نطه فرمودنطد: باشد؟ امام دو زمین در شودمی آیا پرسید راوی نیز ج(
 کند:می تکلم او از قبل امام و گویدنمی هیچ و کرده سکوت آن دو از یکی اینکه

ْرضل  ونل َتکل »
َ
َما ِإَماَماِن  ِإالَّ  اَل  َقاَل  ِإَماَماِن  ِفیَها َو  اأْل هل مل  اَل  َصاِمت   َأَحدل مل  َو  َیَتَکلَّ  َیَتَکلَّ

ِذي َمامل  َو  َقْبَلهل  الَّ َمامَ  َیْعِردل  اْْلِ ِذي اْْلِ   2«.َبْعَدهل  الَّ
 امطام تطا کطه کنطدمی رد و گرفتطه هطدد را شطما ادعطای دقیقاا  روایات این

 .ندارد گفتن سخن حق بعدی امام نکنند وفات زمان
انطد بوده ایشطان وصطی و خلیفه پیامبر زمان در  منینؤامیرالم اینکه اما

 بطا شطما کطه است چیزی آن این اند؟ بوده هم ناطق آیا ولی است درستی حرد
 .نماییدمی باطل قیاس و گذریدمی آن کنار از زرنگی

 از زودتر اوالا  آمده. مهدی امام از راحمد زودت چرا گوییدمی شما مدعی: 
 امطام که است سال 1200 مهدی امام چون است، غلطی تعبیر آمده مهدی امام
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زودتطر  باید بیت اهل روایات ندارد که اصالا طبق اشکالی ثانیاا نه تنها این است،
طلیم کتاب از به حدیثی مثال عنوان به من فق  بیاید.  اشطاره هاللطی قطیس بطن سل

 و قسطاا  االرض یملؤ الذی أمتی مهدی سلمان یا»فرمود:  اکرم ه پیغمبرک کنممی
 داد و عطدل از پر را زمین که من امت جوراا ...: مهدی و بعد ما ملئت الماا  عدالا 

 او از بعطد کطه هطم مهدی فرمود: پدر بعد علی است، بن حسین اوالد از کندمی
 مهدی الله، رسول یا پرسد:می است. سلمان عالم و وصی و امام هم او آید،می
 از برتطر پطدرش فرمطود: آید؟می بعدش که پدرش یا است افضل آیدمی اول که

 همان مراد اینجا آید؟می بعدش بابایش که کیست این خوب «.است مهدی خود
 حطرد بخطواهم بطاب این در و اگر آمده، وصیت حدیث در که است اول مهدی

 .دارد زیادی وایاتر بخوانم چون حدیث باید صبح تا بزنم
 آیطا امطا قبطول، اسطت امطام که است سال 1200 مهدی امام اینکه جواب:

 پطرده پطس در خویش امامت ابتدای از  مهدی امام است؟ کرده هم امامت
 نطواب توسط  آنچطه و کننطد امامطت تااند نداشته اهوری اصالا  واند بوده غیبت
امامطت  بطر حمطل را آن شطودنمی که است کم آنقدر رسیده مردم بدست خاصه
 .است آمده مهدی امام از زودتر احمد که کنید قبول باید پس کرد. ناطق

 گویی هست. هم واجی که ندارد اشکالی تنها نه آمدن زودتر این اینکه اما
 شطنوید.نمی کردم قرائت قبل لحظه که چند را صامت و ناطق امام احادیث شما
 نطقطی هیچ بعدی امام نرفته دنیا از قبلی امام تا که کنندمی تصریح احادیث این

 .ندارد
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 امطام حطدیث ایطن در پطدر از منظور بفرمایید اول خواندید، که حدیثی اما
واسطه یعنی امطام  بی امام را آن که است معلوم واسطه؟ با امام یا است اسطهوبی

 شطد چططور دلیلتان؟ کو ولی کنید ثابت را خودتان ادعای تا گیریدمیزمان
 بیسطت بطا پطدر منظطور گوییطدمی است من پدر نام پدرش نام به حدیِث  نسبت
 امام مراد رسیدمی که حدیث این به اما باشدمی اسماعیل حضرت یعنی واسطه

 پدر از منظور حدیث این در جان. آقا نه هستند؟ مهدی حضرت و واسطه بدون
 در اصطالا  و است شده ذکر حدیث خود در که باشندمی حسین امام مهدی،
 او افضطلیت از بخواهطد سطلمان تطا نشطده واسطه زده بی امام از سخنی حدیث
 بطه ربططی حطدیث و باشدمیمهدی و حسین از صحبت فق  بلکه بپرسد
 آن» فرماینطد:می و زده  حسطین پطای بطه ابتطدا پیامبر زیرا ندارد. اول مهدی
 ، بعطد«اسطت حسطین ایطن فرزنطدان از کندمی داد و عدل از پر را دنیا که مهدی
 پیطامبر مهطدی؟ یطا اسطت افضطل ططحسطین امطام یعنیپدرش ط پرسدمی سلمان

 افضطل رجعت ط در یعنی آید طمی او از بعد که طحسین یعنیط پدرش فرمایندمی
 :است مهدی از

َسْیِن  َعَلی ِبَیِدهِ  َضَرَب » ، َیا َفَقاَل:  اْلحل ِتي َمْهِديُّ  َسْلَمانل مَّ طِذي أل  َیْمطَ ل  الَّ
ْرَض 

َ
ِلَئْت  َکَما َعْدالا  َو  ِقْسطاا  اأْل ْلماا  َو  َجْوراا  مل ْلِد  ِمْن  ال  ْبنل  َعاِلمل  ِإَماٍم، ْبنل  ِإَمامل  َهَذا. ول

، ْبنل  َوِصيُّ  َعاِلٍم، وهل  َوِصيٍّ ِذي َأبل . َوِصي   ِإَمام   َیِلیهِ  الَّ : َقاَل: َعاِلم  ْلتل طِه، َنِبطيَّ  َیطا قل  اللَّ
وهل  َأمْ  َضلل َأفْ  اْلَمْهِديُّ  وهل  َقاَل: َأبل  1«.ِمْنهل  َأْفَضلل  َأبل
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 اسطت؟ ائمطه افضطل از مهطدی کطه نگفته روایات در مگر بپرسید اگر حال
 گوییم:می

 کطه دارد مختلفطی تعابیر یکدیگر رسیده از ائمه افضلیت درباره که روایاتی
 :ندندار هم با تعارضی هیچ البته و کرد تقسیم قسم ۳ به را آنها توانمی

 هست؛ نیز او امام چون است بعد امام از افضل امامی هر حیث ی  از -۱
لل »شده که:  بیان روایت در این و وَّ

َ
هل  ِخرِ آلا ِمَن  َخْیر   اأْل نَّ

َ
طهل  أِل  َوِصطيُّ  رل ِخطآلا َو  ِإَمامل

ِل  وَّ
َ
  1«.اأْل

 موعود و قائم زیرا باشدمی تسعه ائمه از افضل  قائم دیگر حیث از -۲
ْم »است:  شده داده تذکر روایات در بعضی این مطلی نیز که است؛ الهی هل  َقاِئمل

ْم  هل  2«.... َأْفَضلل

 که باشند؛می یکسان منزلت و فضل در  ائمه تمام سوم حیث از و -۳
 :جمله از شده، وارد  بیت اهل از زیادی روایات نیز مورد این در

 حسطین! ای دنطد:فرمو  خدا رسول جّدم فرمایند:می  حسین امام
 در شما همه و است ایشان قائم آنها نهمین که برگزید امام 9 تو صلی از خداوند
 برابرید: تعالی خدای نزد منزلت و فضیلت
ي َعَلی َأِخي َو  َأَنا َدَخْلتل » وِل  َجدِّ طهِ  َرسل  َو  َفِخطِذهِ  َعَلطی َفَأْجَلَسطِني  اللَّ
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  َفِخِذهِ  َعَلی اْلَحَسَن  َأِخَي  َأْجَلَس 
ل
مَّ  ْخَریاأْل َلَنا ثل َمطا ِبطَأِبي َقطاَل  َو  َقبَّ  ِإَمطاَمْیِن  ِمطْن  َأْنتل

َما َصاِلَحْیِن  هل  اْخَتاَرکل ي اللَّ َما ِمْن  َو  ِمنِّ َما َو  َأِبیکل کل مِّ طْلِبَ   ِمْن  اْخَتاَر  َو  أل َسطْینل  َیطا صل  حل
ةٍ  ِتْسَعةَ  ْم  َأِئمَّ هل ْم  َتاِسعل هل ْم  َو  َقاِئمل کل لُّ هِ  ِعْنَد  اْلَمْنِزَلةِ  َو  اْلَفْضِل  ِفي کل  1«.َسَواء   َتَعاَلی اللَّ

 از قبل باید اول مهدی که نداریم روایت حتی ی  هیچ که زیاد روایات پس
 صطبح تطا هطم مطا ببریطد تاویل و بیاورید روایت صبح تا شما اگر و بیاید پدرش
 آشطکار مطردم بطرای را فریبکطاری فرقطه یمطانی داده منصطفانه را اش همه جواب

 .نیمکمی
 جزء آیدمی مشرق سمت از که سیاه هاینیست پرچم این در شکی مدعی:

 آنهطا سطمت بطه بشتابید فرماید:می حضرت طرد آن از است. اهور هاینشانه
 مهدی از قبل که است مهدی کدام این خوب آنجاست. مهدی خدا خلیفه چون
 کطه مشطرق اسطت سطمت از قیطامش کطه اسطت مهطدی کدام این کند؟می قیام

 از کطه اسطت اول مهدی باشد؟می مهدی اهور هاینشانه جزء سیاه هایپرچم
 احمد شعارهم»فرمود:  حضرت چیست؟ اصحابش شعار آید.می مشرق سمت
 امطام از قبطل اسطت. و احمطد رهبرشطان اسطت، احمد احمد شعارشان«: احمد
 باشطد:می وصطیت حدیث در زمان امام وصی همان این بنابراین آید.می مهدی

م» َسلِّ  هطو و أبطی اسطم و کاسطمی اسطم أسامی ثالثة له المقربین اول ابنه یلَ اِ  َفلیل
 «.المقربین اول هو مهدیال الثالث االسم و احمد و عبدالله

                                                             
 269ص 1. کمال الدین ج1



 |23|؟ که هنوز خودشان نیامدند، چطور قبلشان جانشین شان آمده است امام زمان    

 زمطان ی  در وصی و موصی خلیفه، و حجت تا دو ندارد نتیجه اشکال در
 وصطی کطه نای عالوه به و داریم روایات و قرآن در زیادی های نمونه بلکه باشند

 بطه مهطدی امطام با رابطه در بلکه است اشکال نیز بی بیاید موصی اهور از قبل
 باشد. طور همین باید اصالا  اطهار ائمه بینی پیش حسی

 بطه که وقتی نیست شکی چطور نیست؟ سیاه های پرچم در شکی جواب:
دارد؟ پطس اصطالا  وجطود بطداء امکطان هم قائم خروج زمان خود در شما ادعای

 که حدیثی اما وم نیست پرچمهای سیاهی بیاید که مهدی در میان آنها باشد.معل
 حتطی و است سنت اهل منقوالت از منحصراا  مهدی خواندید خدا خلیفه درباره

 از مهدی از قبل که مهدیی هیچ لذا ندارد وجود باره این در شیعه از حدیث ی 
 چططور پطس اسطت سطفید کطه شما پرچم طرفی از ندارد.وجود  کند قیام مشرق
 چسبانید؟می خود به را سیاه هایپرچم

 است، مشرق هایپرچم میان در مهدی گفته حدیث بر فرض که این حال
 بن جعفر عن»است:  مغرب هایپرچم میان در مهدی گفته دیگر حدیث خوب
 الرایطات تطلطع فقال: . المهدي ذکر أنه علیهم: الّله صلوات علی بن محمد
 بیده أومی و هاهنا، من المهدّي  رایات تطلع و المشرق، الی دهبی أومی و السود،

 1«.المغرب الی
 شطانسمت بطه دیطدی را سطیاه هطایپرچم وقتی گفته حدیث این همچنین

 جایطت از و زمطین بطه بچسی بلکه نشتاب نه گفته دیگر حدیث خوب بشتاب؟
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 السود لرایاتا رأیتم إذا قال: عنه الّله رضی طالی أبی ابن علی عن»نخور:  تکان
 1«.أرجلکم ال و أیدیکم تحرکوا فال األرض، فالزموا

 احادیطث این همه که اینست چیست؟ اختالد همه این علت دانیدمی اما
 گمراه اینقدر کردیدمی تمس  شیعه احادیث به شما اگر و شده نقل شیعه غیر از

 .شدیدنمی
 قطرن در بار رینآخ و اولین برای این است احمد احمد شعارشان اینکه اما

 نقطل در زیرا باشد،می معارض دارای سندی ضعف از غیر بهکه  شده ثبت دهم
 احمطد نطه 2شطده ثبطت «الحسطین لثارات یا» شعارشان مولف، همان از دیگری
 .باشدنمی بیشتر یکی لشکری هر شعار که البته و احمد،

 گطویی و بطوده احمد  اسالم پیامبر دوم نام که انگار نه انگار از طرفی
 تطبیطق خود بر را حدیث این و بیاید بصری احمد تا است احمد مصداق قحطِی 

 که باشدمی  اسالم پیامبر مقدس نام احمد، احمد از مراد نتیجه اینکه دهد،
 .دیگر شخص نهاند کرده قیام ایشان دین از حمایت به آنها

 آمطدن لکطهب همزمان امام دو وجود مورد در شما آنچه شد معلوم نتیجه در
 جطز و نشطده صادر  بیت اهل ازاید بافته هم به قبلی امام از قبل بعدی امام

 .نیست ایشان بر افترایی
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 مردم تعدادی فقط پاک، شیعه و عالم همه این بین از . چرا35سؤال 
 کنند؟می قبول احمد را دعوت ساده های جوان و عادی

 دو کردند.می مطرح حنو حضرت به مشرکین که است ایشبهه این مدعی: 
 عطادی آدم یط  نیسطتی، ما از برتر تو گفتند:می که آمده کریم قرآن در جا سه یا

 نپختطه از و مایه دون های آدم یعنی هستند اراذل از هم پیروانت و هستی ما مثل
 نوح حضرت خوب «.الرأی بادئ»گویند: می اینها به هستند. علمی و ذهنی نظر
 من به مؤمنان و اطرافیان که دارد ربطی چه من به ید:گومی دهد؟می جواب چه
 دانمنمی من خداست و با حسابشان دارد؟ ربطی چه شما به هستند، جوری چه

 کنم.نمی طرد را اینها من کند،می اینها با ای معامله چه متعال خدای
 تطا کنطار بزن را اوباش و اراذل این تو گفتندمی نوح قوم بزرگان از عده ی 

 مطن فرمطود: هطم نطوح حضرت بیاوریم. ایمان تو به بیاییم و کنیم لطف ما مثالا 
 نیاوریطد. ایمطان خواهیطدمی بیاورید، ایمان خواهیدمی کنم،نمی طرد را مؤمنین

 است. بوده آزمایشی و فتنه ی  هم این
 بعضطنا جعلنطا و بیننا من علیهم الله مَنّ  هؤالء أ»داریم:  کریم قرآن در باز
 که متکبرینی و بزرگان آوردند، ایمان الله رسول به ای عده وقتی ...: نةفت لبعضکم

 تمسطخر حالطت بطا عالمیم، و پاکیم و هستیم سبد سر گل و خوبیم ما گفتندمی
 منطت اینهطا بطه درسطت کطار و مقطدس های آدم همه این بین از گفتند: خدامی

 مطا از زودتطر را پیغمبطر اینهطا آوردنطد، ایمطان خطدا رسطول بطه اینهطا گذاشته که
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 یط  کطه بطود همین الله خلیفه رسالت و نبوت انکار برای دلیلشان ؟!«شناختند
 .آوردند ایمان زودتر غیره و جوان سری

 ربط  بی و باطل های قیاس برهان، جای به که اینست شما عادت جواب:
 دربطاره نوح قوم آنچه کنید. گیج باطل از حق تشخیص در را مخاطی تا بیاورید

 دربطاره آنچطه حالیکه در نبود بیش افترایی گفتندمی او الرأی بودن پیروان ءبادی
 کرده تحقیق و پخته عالم کدام است. حقیقت شودمی گفته بصری احمد پیروان

 ایمطان بخواهطد اینکطه بطه برسطد چه افتاده تردید به حتی یمانی دعوت مورد در
 کند،می تفسیر را توصی حدیث من برای آمده است آب کش لوله طرد بیاورد؟

 هیچ ندیده، را معارض روایات گرفته، دیگر کس از را اش ترجمه ندارد یاد عربی
 بطه کطه دارد مشطکل شطما نطفطه گویطدمی هم آخرش شود،نمی سرش رجال از

 قوم به ربطی هیچ بینیممی و گوییممی ما که چیزی آورید.نمی ایمان خدا حجت
 بدهید و را شبهه جواب بیایید گوییدمی راست اگر شما ندارد. اقوام دیگر و نوح

 .بگذارید کنار را ابلیس قیاس
 بطرای فاجرنطد و فاسطق همه الزمان آخر علمای که اینست شما جواب بله

 به که طالبی تکلیف پس است اینگونه اگر اما نیست. مهم آنها ایمان عدم همین
 بعضطی و دهیدمی جلوه وادس با و ماّل  آنها را شما واند آورده ایمان یمانی دعوت

 احادیطث طبطق هستند عالم آنها اگر چیست؟ کنیدمی خطاب الله آیت را آنها از
 گنطده را آنها و کنیدمی تبلیغ اینقدر را آنها ایمان چرا پس باشندمی فاجر و فاسق
 که دارند خصوصیتی چه پس کم سوادند که و نیستند عالم اگر و دهید؟می نشان
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 بنر و کرده دایره را سواد کم آخوند تا چهار عکس مخلص یمانِی  ههم این میان از
 کنید؟می درست

 طلبه هیچ برای که است واضح اینقدر یمانی جریان بطالن که اینست حق
 تنهااند آورده ایمان دعوت این به کسانیکه عموم و کندنمی شبهه ایجاد سوادی با
 حطدیث در تبحطر عطدم و مهطدویت مختلف مباحث از آگاهی نداشتن علت به

 و گطری اخباری و تصود و عرفان مثل انحرافِی گذشته های گرایش یا و شناسی
 چیزهاسطت. قبیطل این از و زدگی توهم و انقالبی بیجای تعصی و انقالب ضد

 بهائیطت و بابیطت بطه مطردم بعضطی ایمطان جریطان در که چیزی همانند درست
 کردیم. مشاهده

چاه  خادا نشد پا  پیاامبر وصیت نوشتن مانع عمر . مگر36سؤال 
 است؟ آن مدعی الحسن احمد که کرده وصیتی

 شهادت به است زیرا کرده وصیت وفاتش هنگام خدا پیغمبر قطعاا  مدعی: 
 ایطن و کطرده وصطیت اکطرم پیغمبر قطعاا  بیت اهل متواتر روایات به و کریم قرآن

 تاکیطد بقطره هسور 180 آیه قرآن، اما دوشنبه. شی یعنی بوده وفاتش شی وصیت
 شطما، بطر شطده واجطی فرمایطد:می احتضار و هنگام وصیت وجوب بر کندمی

 بطه خیطری اگر شود،می حاضر شما بر مرگ شوید یعنیمی محتضر که هنگامی
 المتقطین: علطی حقاا  نزدیکانتان و والدین برای کنید شایسته وصیت گذاشتید جا

 انجطام بایطد را کطار این طعاا ق تقواست با که کسی یعنی متقین، بر تکلیف و حق
 است. تقوایی بی و ایمان ضعف معنی به ندادنش انجام و بدهد
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 مطرگ به ننویسد، وصیت و بمیرد که کسی :شده روایت اکرم پیغمبر از باز
 بیطت اهطل از متعطددی روایطات نیسطت. اسالم مرگ یعنی است مرده جاهلیت
 ططرد، آن از ه.شطد وارد مطرگ هنگام وصیت وجوب درباره طهارت و عصمت

 و الدرجات بصائر مثل شیعه مهم های کتاب در بیشتر بلکه و روایت 20 حدود
 شطناخته اللطه رسطول وصطیت بطا قطائم األمطر و صاحی گویدمی که داریم کافی

 رسول الله و وصیت نبی عهد باشد ننوشته وصیتی اکرم پیغمبر اگر پس شود.می
 شود؟ شناخته آن با قائم األمر و صاحی است قرار که الله چیست

 و ایشطان پرسطیدند اطهطار ائمطه از که در ایطن بطاره داریم روایاتی عالوه به
 بطاقر امام از صادق امام مثال عنوان نوشت. به وصیت اکرم پیغمبر دادند شهادت

 نوشطت؟ علطی امطام و فرمودمی وصیت پیغمبر که نیست گونه این آیا پرسد:می
 نوشطت.می علطی امام و کردمی إمالء اکرم براست پیغم طور همین بله، فرمود:

 وصطیت خطدا رسطول قطعطاا  قرآنطی و روایی محکم و متعدد قرائن پس به واسطه
 موجطود اآلن وصطیت این اینکه تر،محکم و ترواضح و تر روشن همه از و نوشته

 در پیغمبطر گویطدمی طوسی ثبت شده کطه غیبت کتاب در معتبر سند به است و
فرمطود  علطی امطام بطه دوشطنبه شطی یعنطی شد واقع شی آن رد وفاتش که شبی

 کرد امالء را وصیتش اکرم پیغمبر بعد الحسن، ابو ای کن حاضر دواتی و صحیفه
 امطام 12 مطن از بعطد علی یا فرمود: که جا این به رسید تا نوشتمی علی امام و

 را نمهدیی بقیه چرا کند،می ذکر را اول مهدی فق  که مهدی 12 بعدش و است
 خطود و آینطدمی الهی عدل دولت در مهدی امام از بعد آنها چون کند؟نمی ذکر
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 و مطؤمنین اولطین عنطوان بطه چون اول مهدی کند.می معرفیشان حجت حضرت
 شود، مبعوث و فرستاده مهدی امام سمت از است قرار زمان امام اصحاب اولین

 این که همین بنابراین آمده. دقیق وصیت حدیث در اوصافش و اسم بکند، قیام و
 ی  اینکه بر دلیل ترین روشن و بهترین و کرده وصیت پیغمبر یعنی آمده، وصیت
 هست. اآلن که است همین دارد، امکان چیزی

امطا ایطن سطوال را انطد وصطیت نمودهدانستم پیطامبرمی جواب: من هم
 قرآن ینکها اوالا  مطرح کردم تا زوایای اعتقاد شما درباره این وصیت روشن شود.

 بطه مربطوط ،روایطات تصطریح طبطق نمطوده، واجی احتضار هنگام به را وصیت
 پطس اسطت مطال گذارنطدمی باقی که خیری از مراد چون است اموال به وصیت

 متعطددی روایطات در معنطا این و ندارد. خالفت سلسله درباره وصیت به ربطی
 :جمله از شده، تصریح

 در خدا که است حقی»فرمودند:  هآی این تفسیر در  صادق امام الف(
 لصطاحی الناس أموال في الله جعله حق» است: داده قرار امام برای مردم اموال

 1«.األمر هذا
 میراِث  و نموده استدالل آیه همین به فدکیه خطبه در زهرا حضرت ب(

 َو  ِلْلواِلَدْیِن  ةل اْلَوِصیَّ  َخْیراا  َتَرَك  ِإْن  قال: و»کردند:  مطالبه را خدا رسول از خود مالِی 
ْقَرِبیَن 

َ
وِد  اأْل ا ِباْلَمْعرل ِقیَن  َعَلی َحقًّ تَّ  2«.أبي من لي إرث ال و حق ال أن زعمتم و اْلمل
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 وصطیت ردیف در را پیامبر وصیت روایتی، در  باقر امام همین برای و
 کطه اسطت سطزاوار پطس نمود وصیت پیامبر :فرمایندمی داده، قرار معمولی افراد

ةل »کند:  وصیت نمسلما ولل  َأْوَصی َقْد  َو  َحق   اْلَوِصیَّ هِ  َرسل ْسطِلِم  َفَیْنَبِغي  اللَّ  ِلْلمل
وِصي َأْن   1«.یل

 کطه اسالم اوائل در یعنی شده، نازل میراث بندی درصد از قبل آیه این ثانیاا 
 آیطه ایطن بطود، نشده نازل میراث از والدین و همسر و فرزندان سهم درصد هنوز
 نگذاریطد، ببرد سهم چقدر کس هر اینکه به وصیت بدون دارید الیم اگر گفت

 بعضطی در همطین بطرای و نطدارد لطزوم وصیتی چنین میراث، آیه نزول از بعد اما
 آیطة نسطختها منسطوخة هطي»اسطت:  شطده نسخ آیه این که شده تصریح روایات

مل  بقولطه: منسوخة هي إنما» و: 2«المواریث هي التي الفرائض وِصطیکل طهل ال یل  ِفطي لَّ
ْم  َکرِ  َأْوالِدکل ْنَثَیْیِن  َحظِّ  ِمْثلل  ِللذَّ

ل
 3«.اأْل

 ِإذا»باشطد:  وفطات از پطیش لحظطات در باید وصیت فرماید:می قرآن ثالثاا 
مل  َحَضَر   شطی در پیامبر وصیت وصیت، حدیث طبق حالیکه در 4«اْلَمْوتل  َأَحَدکل

 هم باز شما گفته طبق یجهنت در اندکرده فوت فردایش ایشان اما داده رخ وفاتشان
 رسطول و نیسطت چنین که حالی در اند.نداده فرا گوش خدا سخن به خدا رسول

                                                             
 5ح 3ص 7الکافی ج. 1
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 از سطخنی هطیچ و نمطوده وصطیت خطود حیطات لحظطات آخطرین در خدا
 :نفرمودند گانهدوازده هایمهدی

ا» وَل  َحَضَرْت  َلمَّ هِ  َرسل ِتي َتْقَبلل  أَ  َعِليُّ  َیا َقاَل  ... اْلَوَفاةل   اللَّ  َتْقِضي َو  َوِصیَّ
ْنِجزل  َو  َدْیِني ي َو  َأْنَت  ِبَأِبي َنَعْم   َعِلي   َلهل  َفَقاَل  ... َمْوِعِدي تل مِّ وَل  َیا أل هِ  َرسل  َفَقاَل  اللَّ

وِل  ِبِدْرِع  اْئِت  ِباَللل  َیا هِ  َرسل مَّ  ِبَها َفَأَتی اللَّ طوِل  ِبَراَیةِ  اْئِت  ِباَللل  َیا َقاَل  ثل طهِ  َرسل   اللَّ
مَّ  ِبَها َأَتیفَ  وِل  ِبَبْغَلةِ  اْئِت  ِباَللل  َیا َقاَل  ثل هِ  َرسل مَّ  ِبَها َفَأَتی ِلَجاِمَها َو  ِبَسْرِجَها اللَّ  َیا َقاَل  ثل

ْم  َعِليُّ  َهطاِجِریَن  ِمطَن  اْلَبْیطِت  ِفطي َمْن  ِبَشَهاَدةِ  َهَذا َفاْقِبْض  قل ْنَصطارِ  َو  اْلمل
َ
 اَل  َکطْي  اأْل

َناِزَعَ    َمْنِزِلهِ  ِفي َذِلَ   َجِمیَع  اْسَتْوَدعَ  َحتَّی  َعِلي   َفَقامَ  َقاَل  َبْعِدي ِمْن  َأَحد   ِفیهِ  یل
مَّ   1«.َرَجع ثل

 کطه کطرده ثبطت را مکتطوب وصیت جا دو در قیس بن سلیم کتاب در رابعاا 
 بطه گانهدوازده هایمهدی از سخنی هیچ و دانسته، نفر 12 در منحصر را امامت

 :است نیاورده میان
طةِ  َأْسَماءَ  َعَلْیهِ  َفَأْمَلی ِبَها َفَأَتی ِبَصِحیَفةٍ  ِلي اْدعل  »... (الف ِئمَّ

َ
طَداةِ  اأْل  ِمطْن  اْلهل

الا  َبْعِدهِ  الا  َرجل هل   َعِلي   َو  َرجل طُّ طي : َقاَل  َو  ِبَیِدِه. َیخل ْم  ِإنِّ کل ْشطِهدل  َو  َأِخطي َأنَّ  أل
ِتي ِفي َخِلیَفِتي َو  َواِرِثي َو  َوِزیِري مَّ مَّ  َطاِلٍی، َأِبي ْبنل  ِليُّ َع  أل مَّ  اْلَحَسنل  ثل َسْینل  ثل مَّ  اْلحل  ثل

ْلِد  ِمْن  ِتْسَعة   َبْعِدِهْم  ِمْن  َسْیِن  ول  2«.اْلحل
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وَل  َأنَّ »ب(  هِ  َرسل َی  َأْن  َأَرادَ  َما َعَليَّ  َفَأْمَلی ِبَصِحیَفةٍ  َدَعا ...  اللَّ  ِفطي َیْکتل
ی َو  اْلِمْقَدادَ  َو  َذرٍّ  َأَبا َو  َسْلَماَن  َرْهٍ   َثةَ َثاَل  َذِلَ   َعَلی َأْشَهَد  َو  اْلَکِتِف  ونل  َمْن  َسمَّ  َیکل

ةِ  ِمْن  َدی َأِئمَّ ِذیَن  اْلهل هل  َأَمَر  الَّ اِني اْلِقَیاَمةِ  َیْوِم  ِإَلی ِبَطاَعِتِهْم  اللَّ طْم  َفَسمَّ َلهل طمَّ  َأوَّ  اْبِنطي ثل
مَّ  اْلَحَسِن  ] ِإَلی ِبَیِدهِ  َأْدَنی َو  َهَذا[ َسْیِن الْ  ثل مَّ  حل ْلطِد  ِمطْن  ِتْسَعةا  ثل  َیْعِنطي َهطَذا اْبِنطي ول

َسْیَن   1 ...«.اْلحل
 آن در کطه انطدفرمطوده بطازگو را وصیت متن  صادق امام روایتی در نیز

 نگفتطه، مهدیین از سخنی هیچ حالیکه در شده، بیان ائمه  ت  ت  اسامی
 شود:می کامل دوازدهمی با امامت نموده تصریح بلکه

وِل  ِبِإْماَلءِ  َصِحیَفةا  َوَجْدَنا» ِه  َرسل ْؤِمِنیَن  َأِمیرِ  َخ ِّ  َو  اللَّ  بسم ِفیَها  اْلمل
هِ  ِمَن  ِکَتاب   َهَذا الرحیم الرحمن الله ْلتل  ... اْلَحِکیِم  اْلَعِزیزِ  اللَّ َ   َفضَّ  َعَلطی َوِصیَّ

ْوِصَیاءِ 
َ
َ   َو  اأْل ْکَرْمتل َسطْیِن  َو  اْلَحَسطِن  ْبَطْیَ  ِبِس  َو  َبْعَدهل  ِبِشْبَلْیَ   َأ  َعِلطي   ... َو  ... اْلحل

دل  هل  َو  ... اْلَعاِبِدیَن  َسیِّ د   اْبنل َحمَّ وَسطی َبْعطَدهل  اْنَتَجْبطتل  ... َجْعَفطرٍ  ... مل  ... َعِلطي   ... مل
نَّ  ِقرَّ

ل
ٍد  َعْیَنْیهِ  أَل َحمَّ طَعاَدةِ ِبا َأْخطِتمل  َو  ... َبْعِدهِ  ِمْن  َخِلیَفِتهِ  َو  اْبِنهِ  ِبمل  ... َعِلطيٍّ  اِلْبِنطهِ  لسَّ

ْخِرجل  مَّ  اْلَحَسَن  ... ِمْنهل  أل ْکِملل  ثل وَلِئَ   ... ِلْلَعاَلِمیَن  َرْحَمةا  ِباْبِنهِ  َذِلَ   أل  َحّقاا  َأْوِلَیاِئي أل
لَّ  َأْدَفعل  ِبِهْم  ولِئَ   ... ِفْتَنةٍ  کل ِهطْم  ِمطْن  َصطَلوات   َعَلطْیِهْم  أل ولِئطَ   َو  َرْحَمطة   َو  َربِّ طمل  أل  هل

وَن  ْهَتدل  2«.اْلمل
                                                             

 658ص 2. کتاب سلیم ج1
  حدیث با حدیث قبلش یکی بوده مرحوم صدوق این. البته از آنجا که متن 312ص 1. کمال الدین ج2

 ایم. حدیث قبلش ارجاع داده است که ما مطابق همان، متن حدیث را ذکر کردهآن را خالصه کرده و به 
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 ِإنَّ »است:  شده معرفی آسمانی لوح همان پیامبر وصیت روایتی در خامساا 
هَ  هِ  َعَلی َأْنَزَل  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ طدل  َیطا َفَقاَل  اْلَمْوتل  َیْأِتَیهل  َأْن  َقْبَل  ِکَتاباا   َنِبیِّ َحمَّ  َهطَذا مل

َ   اْلِکَتابل  تل ِجیِی  ِإَلی َوِصیَّ  دوازده از ذکری هیچ جابر لوح و در 1...« َأْهِلَ   ْن مِ  النَّ
 .شد داده پاسخ بارها نیز وصی درباره آن سیزده شبهه و نشده، مهدی

 در مشکلی نه وصیت طوسی، حدیث رد با که شودمی روشن اینها همه با و
 هطایمهطدی عطدم به ما اعتقادات در نه و آیدمی پیش  خدا پیامبر عملکرد

 .گانهدوازده
 ال و نیسطت بطیش دروغی شده ثبت معتبر سند با وصیت حدیث اینکه اما

 نطوری محطدث از اینکه مگراند ناشناخته و مجهول آن های راوی از نفر سه اقل
 تصطریح حطدیث ایطن در اینکه از غیر .2است معتبر سندش گفته که کنید تقلید
 3سطنی شطیعه و نظطر اتفطاق به حالیکه در افتاده اتفاق شی در پیامبر وفات شده

هطا تصطریح و حتی در بعضطی نقل 4،شی نه افتاده اتفاق روز در حضرت وفات

                                                             
 669ص 2مال الدین ج. ک1
 476ص 2. نجم ثاقی ج2
 106ص 15. هذا اتفاقی. منهاج البراعة ج 3
َي . » 4 فِّ ول ولل  تل هِ  َرسل َي  اللَّ فِّ ول ْثَنطْیِن  َیْومل »؛ 48ح 862ص 2کتاب سلیم ج« ص َیْوَم تل طِذي  اْْلِ طَو اْلَیطْومل الَّ َو هل

ِبَض ِفیهِ  ْؤماا ِمْن َیْوِم َأيُّ َیْوٍم أَ »؛ 794ص 2کتاب سلیم ج« قل ْثَنْیِن  ْعَظمل شل َنا اْْلِ   المحاسن« َیْوَم َفَقْدَنا ِفیِه َنِبیَّ
ْثَنطْیِن  َیطْومل »؛ 2400ح 267ص 2و الفقیطه ج 492ح 314ص 8و الکافي ج 16ح 347ص 2ج َیطْومل  اْْلِ

هل  َوَجلَّ ِفیِه َنِبیَّ هل َعزَّ ْثَنطْیِن، َما »؛ 5ح 146ص 4الکافي ج« َنْحٍس َقَبَض اللَّ ْؤماا ِمطْن َیطْوِم اْْلِ ِمْن َیْوٍم َأْعَظَم شل
ِه  ولل اللَّ وماا َیطْومَ »؛  299الحدیثة( ص -قرب اْلسناد )ط « َیْوَم َماَت ِفیِه َرسل طِبَض ِباْلَمِدیَنطِة َمْسطمل  قل

ْثَنْیِن   53ص 1الحدیثة( ج -إعالم الوری )ط « یوم االثنینقبض»؛ 2ص 6تهذیی األحکام ج« اْْلِ
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یطا بعطد از گذشطت  3نیمه روز 2پیش از اهر 1،شده که مدتی بعد از طلوع آفتاب
  4اهر بوده است.

 کردنطد وفطات کطه شطبی پیطامبر در وصیت گوید:می حدیث این همچنین
 طبطق حالیکطه در فرمودنطد، رحلطت دوشطنبهپیطامبر دانیممی و شده نوشته

 و پیامبر به مرد آن جسارت از بعد لحظاتی وصیت این سلیم، روایت دو تصریح
 احمد خود اعتراد و تاریخ گواهی به و شده، نوشته ایشان به هذیان دادن نسبت

 و اسطت. شطده مشهور الخمیس رزیة به و افتاده اتفاق پنجشنبه روز جسارت آن
 .است گذشته تا سی مرز از صیتو حدیث اشکاالت البته

 بیسطت بطاره ایطن در و شطودمی شطناخته وصیت با االمر صاحی اینکه اما
 ائمطه بعطد، بطه  سطجاد امطام زمطان از بفرمایید شما اوالا  داریم. روایت
 اینوشته ی  آیا نمودند؟می ثابت را خویش امامت خدا رسول وصیت با چگونه

 این ادعای امامتشان ادعای دلیل یعنی ت؟خداس رسول وصیت این که آوردندمی
 است؟ معقول این آیا خداست؟ رسول وصیت کاغذ این که بود

                                                             
اْلثنین حین بزغت الشمس. أی طلعت و شرقت. التحقیق في : مات یوم 677ص 2. مجمع البیان ج1

 418ص 8و لسان العرب ج 265ص 1کلمات القرآن الکریم ج
ولل  2 َهارل ... َأَتاهل َرسل ا َمَتَع النَّ ِه  . َفَلمَّ وَل اللَّ هل َأنَّ َرسل ْخِبرل مِّ َأْیَمَن یل ، ... فَ  9أل وتل طِه ِفطي َذِلطَ  َیمل ولل اللَّ َي َرسل فِّ ول تل

ْمس. المسترشد ص وعاا و ذل  قبل الزوال. کتاب العطین  . َمَتَع 115 – 114اْلَیْوِم ِحیَن َزاَغِت الشَّ تل النهار مل
  83ص 2ج
 200ص 3. قبض رسول الله نصف النهار یوم اْلثنین. تاریخ الطبری ج 3
ِه ِفي ذَ . » 4 ولل اللَّ َي َرسل فِّ ول طْمسل  ِلَ  اْلَیْوِم ِحیَن َزاَغطِت َفتل ْثَنطْیِن الشَّ طَو َیطْومل اْْلِ . 115المسترشطد ص«  ، َو هل

  10ص 5. مجمع البحرین ج: أي مالت و زالت عن أعلی درجات ارتفاعهاالشمس َزاَغِت 
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 :باشدمی قسم سه بر دانسته امام شناخت عالمت را وصیت که روایاتی ثانیاا 
 کطه نطداده وصطیت دربطاره توضطیحی هیچ روایات این از بعضی الف( در

ْعَردل  ِبَم »لی: قب امام وصیت یا خداست رسول وصیت منظورش  َهطَذا َصطاِحیل  یل
ْمرِ 

َ
ِکیَنةِ  َقاَل  اأْل ةِ  َو  اْلِعْلِم  َو  اْلَوَقارِ  َو  ِبالسَّ  1«.اْلَوِصیَّ

 اطاهره وصطیت منظورش که شده تصریح دیگر روایات بعضی در ب( اما
 :خدا رسول وصیت نه است قبلی امام

ةِ  ِمَن  َثاَلَثة  » جَّ ْمِر: َهَذا َصاِحَی  َکاَن  الَّ إِ  َأَحٍد  ِفي َتْجَتِمْع  َلْم  اْلحل
َ
طوَن  َأْن  اأْل  َیکل

اِس  َأْوَلی وَن  َو  َقْبَلهل  َکاَن  ِبَمْن  النَّ اَلحل  ِعْنَدهل  َیکل وَن  َو  السِّ ةِ  َصاِحَی  َیکل اِهَرةِ  اْلَوِصیَّ  الظَّ
ِتي ةَ  َعْنَها َسَأْلَت  اْلَمِدیَنةَ  َقِدْمَت  ِإَذا الَّ ْبَیاَن  َو  اْلَعامَّ اَلن   َأْوَصی َمْن  ِإَلی الصِّ وَن  فل ولل  َفَیقل
اَلِن  ِإَلی اَلٍن  ْبِن  فل  2«.فل

هل »و:  اَلَلةِ  َعِن  َسَأْلتل ْمرِ  َهَذا َصاِحِی  َعَلی الدَّ
َ
اَلَلطةل  َفَقاَل  اأْل  َو  اْلِکَبطرل  َعَلْیطهِ  الدَّ

ةل  َو  اْلَفْضلل  ْکیل  َقِدمَ  ِإَذا اْلَوِصیَّ وا اْلَمِدیَنةَ  الرَّ اَلن   َأْوَصی َمْن  ِإَلی َفَقالل اَلِن  ِإَلی ِقیَل  فل  فل
اَلٍن  ْبِن  وا َو  فل ورل اَلِح  َمَع  دل َما السِّ ا َداَر  َحْیثل ة   ِفیَها َفَلْیَس  اْلَمَساِئلل  َفَأمَّ جَّ  3«.حل

 آمطده میطان بطه سطخن  پیطامبر وصیت از روایات بعضی در اگر ج( و
 نطه کنطدمی ثابطت را فرد امامت آنها مجموع که شده ذکر دیگری عالمات قبلش

 سطه با امر این فرمایند: صاحیمی  صادق امام جمله از تنهایی، به وصیت

                                                             
 2ح 489ص. بصائر الدرجات 1
 2ح 284ص 1. الکافی ج2
 5ح 285ص 1. الکافی ج3
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 ائمطه از ی  هر بلکه نیست موعود قائم منظورشان و - شودمی شناخته خصلت
 زید امامت عدم و  صادق امام امامت دلیل درباره حدیث ابتدای چون است

 است: هم با خصلت سه هر مراد و ط باشدمی
 تطا کطه اینسطت مرادشان )و باشد قبلی امام به نسبت افراد نزدیکترین اول(

 ندارد(؛ امامت در حقی زید پس رسدنمی امام برادر به نوبت هست فرزند
 باشد؛می قبل امام وصِی  دوم(

 تواندنمی کسی که ای گونه به اوست نزد خدا رسول وصیت و سالح سوم(
 حسن بن الله عبد و زیدیه ادعای منظورشان باز )که بکند وصیت یا سالح ادعای

 است(:
ْعَردل » ْمرِ  َهَذا َصاِحیل  یل

َ
ونل  اَل  ِخَصاٍل  ِبَثاَلِث  اأْل َو  َغْیِرهِ  ِفي َتکل اِس  َأْوَلی هل  النَّ

ِذي َو  َو  َقْبَلهل  ِبالَّ هل  هل وِل  ِساَلحل  ِعْنَدهل  َو  َوِصیُّ هِ  َرسل هل  َو   اللَّ تل  اَل  ِعْنطِدي َذِلطَ   َو  َوِصیَّ
َناَزعل   1«.ِفیهِ  أل

 اسطت شطده مططرح آخر مرحله در وصیت و سالح حدیث، این در خوب
 طبطق کطه وصیتی باشد قبلی امام طرد از وصیت دارای فرد باید آن از قبل یعنی

 بطه امام بداند بپرسی کس هر از که ای گونه به باشد علنی و آشکار باید حدیث،
 دعطایشا شطد ثابطت او وصیت وقتی صورت این در که کرده، وصیت کسی چه

 شود.می ثابت نیز اوست دست در خدا رسول وصیت و سالح اینکه بر مبنی

                                                             
 28ح 182. بصائر الدرجات ص1
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 قبلطی امطام که بوده دوران آن به مربوط ااهره وصیت بگویید است ممکن
 سالح گوییممی جواب در هم ما است. غائی قبلش امام که احمد نه بوده ااهر

 دانسطتندمی تامامط مطدعیان دروغطین که بوده دوران آن به مربوط هم وصیت و
 هطدی ائمه دست در دانستندمی و نیست ایشان دست در پیامبر وصیت و سالح
 جطز بطه که است همین برای شدندمی مفتضح سریع کردندمی ادعا اگر و است

 ائمه به حال این با و ندید را خدا رسول وصیت و سالح کسی شیعیان، از نادری
 البتطه و قبطل امطام از اطاهره توصطی دارای آنهطا از یط  هطر چون داشتند ایمان

 .اینهاست همه فاقد احمد که بودند علم میراث و فراوان معجزات
 در همطه شطان که شوندمی فرقه 73 امتم فرمایند:می اکرم پیغمبر مدعی: 

 یعنی وصی خوب کنند.می من وصی به تمس  که آنهایی فرقه، ی  االاند آتش
 بطه چرا؟ نیست.  علی امام مراد نجاای قطعاا  آمده، پیغمبر وصیت با که کسی

 بیطت اهطل مطا محبطان اینهطا از فرقه 13»فرماید: می حضرت اینجا اینکه جهت
 بعضی کردند، قبولش و شدند تسلیم  علی امام به که کسانی آن ، خوب«اند
اینهطا  پطس نکردند. قبول را حسین امام بعضی نکردند، قبول را حسن امام آنها از
 در پطس نکردنطد قبطول ایعطده را ائمه از کدام هر نشدند. اجین فرقه نهایت در

 کطه وصطی این پس نشدند. ناجی فرقه و خوردند شکست امام آن امامت امتحان
 قبطول را امام 12 است، یعنی اگر کسی وصی آخرین کنید تمس  به او گویدمی

 فرقطه نآ کند، قبول را سیزدهم وصی آن اینکه ناجی نشده اال فرقه باز جزء کرده،
کنند، که بخاطر همین می اکرم پیغمبر وصیت به تمس  که هستند کسانی ناجی
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 در خدا رسول از که وصیتی است تنها وصیت این و کنندمی پیدا نجات تمس 
 معرفطی را مهطدیون و ائمه خودش از بعد یخلفا که مانده سنی و شیعه کتی کل
 به طوسی غیبت کتاب در که گمراهی از بازدارنده نوشته و وصیت همان کند.می

 .آمده است معتبر سند
 خطود نیسطت؟  علطی امام از وصی پیامبر در این حدیث مراد جواب:

ي»گفتند  پیامبر وقتی گویدمی متعدد سندهای با حدیث َبَعْت َوِصیِّ  بطر دست «اتَّ
 اطاهراا  کیسطت امطا وصی از مراد شود مشخص که زدند  علی شانه یا سینه

 :اعلمید هم پیامبر از شما
طاِر َو » وَن ِفطي النَّ ةل َعَلی َثاَلٍث َو َسْبِعیَن ِفْرَقةا اْثَنَتاِن َو َسطْبعل مَّ

ل
َو َتْفَتِرقل َهِذِه اأْل

ٍد  َحمَّ َبَعْت َوِصيَّ مل ِتي اتَّ ِة َو ِهَي الَّ مَّ َقاَل  َو َضَرَب ِبَیِدِه َعَلی َصْدِرهِ َواِحَدة  ِفي اْلَجنَّ ثل
طي َواِحطَدة  َثاَلَث َعْشَرَة ِفْر  بِّ ِتي َو حل َها َتْنَتِحلل َمطَودَّ لُّ ْبِعیَن ِفْرَقةا کل اَلِث َو السَّ َقةا ِمَن الثَّ

ارِ  ْوَس ل َو اْثَنَتا َعْشَرَة ِفي النَّ
َ
َم ل اأْل مل النَّ ِة َو هل  1«.ِمْنَها ِفي اْلَجنَّ

ِتي َثاَلثاا َو َسْبِعیَن ِفْرَقطةا اْثَنَتطاِن »و:  مَّ طاِر َو َو اْفَتَرَقْت أل وَن ِفْرَقطةا ِفطي النَّ  َو َسطْبعل
ي َو  َبَعْت َوِصیِّ ِتي اتَّ ِة َفِهَي الَّ مَّ َقاَل اْثَنَتطاِن  َضَرَب ِبَیِدِه َعَلی َمْنِکِبيَواِحَدة  ِفي اْلَجنَّ ثل

ِتي اتَّ  ِة َو ِهَي الَّ ِه ِفیَ  َو َواِحَدة  ِفي اْلَجنَّ َقدل اللَّ ْت عل وَن ِفْرَقةا َحلَّ َتَ  َو َسْبعل َخَذْت َمَحبَّ
  َ ْم ِشیَعتل  2«.َو هل
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طاِر َو »و:  وَن ِفْرَقةا ِفطي النَّ ، اْثَنَتاِن َو َسْبعل ِتي َتْفَتِرقل َعَلی َثاَلٍث َو َسْبِعیَن ِفْرَقةا مَّ أل
طمَّ  ي َقطاَل: ثل ِتي َتِبَعطْت َوِصطیِّ ِة َو ِهَي الَّ َضطَرَب ِبَیطِدِه َعَلطی َمْنِکطِی َواِحَدة  ِفي اْلَجنَّ

ِتي َو  ِليٍّ َع  َهطا َتْنَتِحطلل َمطَودَّ لُّ اَلِث َو َسطْبِعیَن کل مَّ َقاَل: َثاَلَث َعْشَرَة ِفْرَقةا ِمَن الثَّ ثل
ار ِة َو ِثْنَتا َعَشَرَة ِفي النَّ ي، َواِحَدة  ِمْنَها ِفي اْلَجنَّ بِّ  1«.حل

 ولطی هسطتند بیت اهل محی فرقه سه 73 آن از فرقه سیزده اینکه اما
 چططور دارد؟ یمطانی فرقطه بطه ربططی چه این خوب است، ناجی هفرق ی  فق 

 که نجاتند اهل سیزدهم فرقه نگفته که حدیث این کند؟می ثابت را آنها حقانیت
 نجات یافتطه کرده که فرقه بیان حدیث خود در بلکه دهید تطبیق خودتان بر شما
مَّ »باشند: می اوس  نم  اَلِث  َن مِ  ِفْرَقةا  َعْشَرةَ  َثاَلَث  َقاَل  ثل َهطا ِفْرَقطةا  َسْبِعیَن  َو  الثَّ لُّ  کل

ِتي َتْنَتِحلل  ي َو  َمَودَّ بِّ ةِ  ِفي ِمْنَها َواِحَدة   حل مل  َو  اْلَجنَّ َم ل  هل ْوَس ل  النَّ
َ
 ِفي َعْشَرةَ  اْثَنَتا َو  اأْل

ار  2«.النَّ
 گذارنده کم و کننده غلو که شده داده توضیح دیگر روایات در اوس  نم  و
ٍد  آَل  َنْحنل »نباشد:  یتب اهل به نسبت َحمَّ َم ل  مل ْوَس ل  النَّ

َ
ِذي اأْل َنا اَل  الَّ طْدِرکل  یل

َنا اَل  َو  اْلَغاِلي اِلي َیْسِبقل  3«.التَّ
!»و: مَّ هل ْن  َتْجَعْلِني اَل  اللَّ مَ  ِممَّ ْن  اَل  َو  َفَمَرَق، َتَقدَّ َف  ِممَّ  اْجَعْلِني َو  َفَمَحَق، َتَخلَّ
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َمِ   ِفي ْوَسِ   النَّ
َ
 1«.اأْل

 به اقتدا است: شده معرفی اینگونه ناجیه قهرف آن دیگر، روایتی در همچنین
 از متبطری باشطد،می ایشطان امطر مطیع است، ایشان امر تسلیم نموده، علی امام
 و امطام حطق باشد،می ایشان عدو مبغض و حضرت دوستدار است، ایشان عدو

 گرددنمی بر ایمان این از و شناسدمی را ایشان از اطاعت وجوب و ایشان امامت
 کند:نمی ش  قیامت روز تا ایشان اوصیاء و ایشان مورد در و

اَلِث  ِمَن  ِفْرَقةا  َعْشَرةَ  َثاَلَث  َو » َتَنا َتْنَتِحلل  َسْبِعیَن  َو  الثَّ  َواِحطَدة   اْلَبْیَت  َأْهَل  َمَحبَّ
ةِ  ِفي ِمْنَها ارِ  ِفي َعْشَرةَ  اْثَنَتا َو  اْلَجنَّ ا َو  النَّ اِجَیةل  ْلِفْرَقةل ا َأمَّ ةل  النَّ ْؤِمَنةل  اْلَمْهِدیَّ ْسِلَمةل  اْلمل  اْلمل

َقةل  َوفَّ ْرَشَدةل  اْلمل ةل  َفِهَي  اْلمل ْؤَتمَّ ْسِلَمةل  ِبي اْلمل ْمطِري اْلمل
َ
ِطیَعطةل  أِل َئطةل  ِلطي اْلمل َتَبرِّ  ِمطْن  اْلمل

ي وِّ ةل  َعدل ِحبَّ ْبِغَضةل  ِلي اْلمل ي اْلمل وِّ ِتي ِلَعدل ي َعَرَفْت  َقْد  الَّ  َطاَعِتي َفْرَض  َو  ِإَماَمِتي َو  َحقِّ
هِ  ِکَتاِب  ِمْن  ةِ  َو  اللَّ نَّ هِ  سل َر  َقْد  ِلَما َتشل َّ  َلْم  َو  َتْرَتدَّ  َفَلْم  َنِبیِّ هل  َنوَّ  َمْعِرَفطةِ  ِمْن  َقْلِبَها ِفي اللَّ

َنا َفَها َو  َحقِّ طی ِشطیَعِتَنا ِفطي َخَلَهطاَفَأدْ  ِبَنَواِصطیَها َأَخطَذ  َو  َأْلَهَمَها َو  َفْضِلَنا ِمْن  َعرَّ  َحتَّ
ْت  َها اْطَمَأنَّ بل و لل هل  اَل  َیِقیناا  اْسَتْیَقَنْت  َو  قل َخاِلطل  َیْوِم  ِإَلی َبْعِدي َأْوِصَیاِئي َو  َأَنا َأنِّي َش    یل

َداة   اْلِقَیاَمةِ  وَن  هل ْهَتدل  2«.مل
 غیبت کتاب وصیت همین  پیامبر از مانده جا بر وصیت تنها اینکه اما

 و پرداختیم وفات وصیت روایات دیگر به قبالا  ما و باشدمی آشکار دروغی تاس
 .نبود مهدیین از ذکری آنها هیچ در که دیدیم

                                                             
 353. االصول الستة عشر ص1
 14ص 28ج االنوار. بحار 2



 |41|؟ که هنوز خودشان نیامدند، چطور قبلشان جانشین شان آمده است امام زمان    

 اش درباره صحبتی کسی حاال تا که بوده کجا وصیت . این37سؤال 
 نموده است؟ کشفش الحسن احمد و نکرده

اجات نامه چند من در است. بوده خدا خلفاء به وصیت خاص این مدعی: 
 بطه مخصطوص را ما که خدایی ای بالوصیة: خّصنا من یا»داریم که فرموده اند: 

 روایطات در اطهطار ائمطه کطه وقتی «.ماست مخصوص وصیت و کردی وصیت
 شطناخته اللطه رسطول وصطیت با محمد آل قائم و األمر فرمودند: صاحی متعدد

 از بایطد ئم باشطد،قطا شطناخت و معرفطی بطرای عطاملی این بوده قرار و شود،می
 معجطزه و آیه ی  خودش این و ماندهمی مصون باطل مدعیان دستبرد و دسترس
 غیبطت زمطان طول در مدعی همه این است. زیرا متعال خدای سوی از ملکوتی

 در هطم آن اللطه، رسطول وصطیت کطه نشدند متوجه آنها از کدام هیچ امااند آمده
 تریناصطیل و تطرینمعتبر و ترینقطدیمی و تطرینمعرود که طوسی غیبت کتاب
 بشوند. اش مدعی بیایند و هست وصیت است این  حجت به مربوط کتاب

 احمطد مثطل بطوده، هطم احمطد اسمشطان مطدعیان این از بعضی اینکه تر جالی
همطان  گمراهی تمس  نکردنطد از دارنده به این نوشته باز کدام هیچ اما قادیانی،

 حضطرت و داده قطرار أمطر صاحی شدن ناختهش برای متعال خدای نوشته ای که
 سطالحه: هطر و رایته و الله نبی عهد علیکم یشکل لم علیکم، أشکل ما»فرمود: 
 مشطتبه و مشطکل دیگطر تطا سطه ایطن کند، اشکال و شبهه ایجاد شما برای چیزی

 در این بود قرار اگر پس «.پیغمبر سالح و پیغمبر پرچم پیغمبر، وصیت شود:نمی
 شطبهه مقطدار یط  یعنطی شطدنمی شناخت راه دیگر بگیرد، قرار ندیگرا دسترس
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 ایطن اینکطه بطا متعطال خطدای لذا شوند. اش مدعی بیایند هم دیگران شد کهمی
 معتبر ثبت شده بطوده، سند با کتاب چنین مهمی الطائفه در توس  شیخ حدیث

 در شطیعه علمطای از نفطر 17 حتطی حطدود ندیطده، کطس هطیچ را این گویی اما
 وصطیتی ایطن کطه نکردند توجه حدیث. ی  عنوان به منتها اند،آورده بهایشانکتا

 کنطد. معرفی آن با را خودش محمد آل قائم و األمر صاحی است قرار که است
 و آن خاصیت متوجه نشده، متوجه کسی اصالا  کیست؟ مهدی عبدالله احمد این

 خدا شده حافظتم این در دژ مستحکم و قرار بوده چون چرا؟ نشدند، کارکردش
 و کند معرفی وسیله این به را خودش و امر بیاید این صاحی که روزی تا بماند،

 بکنطد، احتجطاج آن بطه نیامطد کسطی کطه خداسطت سوی از آیه ی  خودش این
 ایجاد دیگر این نشده است، مشتبه شما بر این یعنی است، حقانیت دلیل خودش
 لذا بوده. گمراهی از بازدارنده تهنوش این مدعی آن نشده، کسی کند.نمی اشکال
 از بازدارنده نوشته این با نیامد کس هیچ ولی کردند گمراه را شما آمدند ها خیلی

 از عاصطم نوشطته به وصف را آن و کرده امضاء را زیرش اکرم پیغمبر که گمراهی
 این بیاید. با امر صاحی اینکه تا نیست ممکن ابداا  کند، نموده ادعا گمراهی

ةِ »اوالا  جواب: َنا ِباْلَوِصیَّ که فق  در ی  مناجات نامه از ی   -« َیا َمْن َخصَّ
 که نیست چیزی آن معنایش نه چند مناجات نامه ط 2و در ی  حدیث آمده 1راوی
 قطرار پیطامبر وصی را ما انسانها همه میان از که اینست معنایش بلکه گفتید شما
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ْنِبَیطاءِ  َوَرَثطةَ  َجَعَلَنا َو »ماید: فرمی که اش ادامه به توجه با این و دادی،
َ
 کطامالا  «اأْل

 1شده است. ذکر وصایت بر مقدم نسخه ها بعضی در اتفاقاا  که است مشخص
 ادعطای شود، اینمی شناخته وصیت با قائم که نداریم روایتی هیچ در ثانیاا 

 اما قبول، باشد امان در مدعیان دستبرد از وصیت باید اینکه ثالثاا  شماست، باطل
 اصطل بطوده مالک  قبلی ائمه زمان در آنچه آن؟ نوشت رو یا وصیت اصل

 آن، نوشت رو نهاند کردهمی احتجاج وصیت اصل با ایشان و بوده پیامبر وصیت
 قرار معیار طوسی غیبت کتاب در آن رونوشت قائم مورد در که شده چطور حال

 است؟ گرفته
 قابطل وصیت اصل ائمه، گردی از قائم فاصله علت به بگویید است ممکن

 رسطول وصیت اصل را آن کهنه کاغذی جعل با تواندمی کسی هر و است جعل
 و نشطانه، دو به مسبوق خدا رسول وصیت زیرا نیست چنین اما کند. معرفی خدا

 در نماید.می منتفی را جعل امکان که شده ذکر سالح نام به دیگر نشانه ی  قرین
 کطرد ارائطه را مخططوطی وصیت و داشت را داخ رسول سالح که کس هر نتیجه
 رسطول شمشیر را سالح چه نیست، حال کار در جعلی و بوده وصیت اصل یقیناا 
 با که ببریم علمی به تاویل را آن شما مانند چه و است همین حق که بدانیم خدا

 .شودمی شناخته خدا حجت آن
 سند دو با که است همانی  خدا رسول وفات وصیت کنار، به اینها همه
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 ذکری هیچ اوالا  که شده ثبت صدوق شیخ توس  دیگر سندی با و سلیم کتاب در
 است دور به نیز غیبت کتاب وصیت متعدد اشکاالت از ثانیاا  و نکرده مهدیین از
 .بپذیریم است اشکال بی که را حدیثی کندمی حکم سلیم عقل و

 از عاصم گفته و کرده اامض را وصیت این زیر پیامبر کنیدمی ادعا اینکه اما
 در ای غیبت، کلمطه وصیت حدیث در چون است شاخدار دروغی است ضالل

 را وصطیت حطدیث اتفاقطاا  که است سلیم کتاب در این بلکه ندارد وجود باره این
 .است نموده ثبت مهدیین ذکر بدون

 سطنی او چطون خطوب نکرده تمس  وصیت این به قادیانی احمد اینکه اما
 اسطتدالل آن بطه هطم اگطر و نداشطته طوسطی غیبطت کتاب از خبری اصالا  و بوده
 .است نداشته سنت اهل نزد جایگاهی کردهمی

 اطالعطی بی از نکرده، تمس  وصیت این به حال به تا کس هیچ اینکه اما
 الممهطد السطید و احمطد اهور از قبل سال چندین پیغان علیرضا زیرا شماست

 دو ایطن نام بگویید اگر و کردند. تمس  ایترو این به احمد با همزمان الیمانی
 اسم که شد چطور نبوده، الله عبد هم احمد نام خوب گوییممی نبوده، احمد که

 بطه چرنطدی یط  به را احمد نام هم دو آن بریدمی تاویل به او درباره را الله عبد
 یا است شده ستوده بسیار معنای به تفضیل افعل احمد، اینکه مثل برندمی تاویل
 .آن دو است آسمانی نام احمد

 حطر جملطه از واند اتفاقطاا داشطتهاند نداشته توجه آن مفاد به علما اینکه اما
 سطندی بطا کطه وصیت این ابطال پس از خوبی به عاملی در کتاب فوائد طوسیه
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 .است آمده بر شده ثبت مجهول و ضعیف
 که چیزهایی همان با شود؟می شناخته چیز چه با قائم خروج و اهور پس

 آسطمانی، صیحه سفیانی، خروج است: شده بیان تاویل بدون فراوان روایات در
 .نفر 313 اجتماع و زکیه نفس قتل بیداء، خسف

 بطه او کطه سوره هود آمده در تعبیر این  نوح حضرت مورد در مدعی: 
وصطیت ط  و شطاهد باشم ط یعنی آورده ای بینه شما برای من اگر گویدمی قومش

قاَل یا »ندیدید:  را این شده کور چشمانتان بوده، پنهان شماها بر که وصیتی و بینه
ْنتل َعلی ْم ِإْن کل ي َو آتاني َقْوِم َأ َرَأْیتل َنٍة ِمْن َربِّ م َبیِّ َیْت َعَلْیکل مِّ  1«.َرْحَمةا ِمْن ِعْنِدِه َفعل

َنةل ما فِ  َأ َو َلْم َتْأِتِهْم »گوید: می نیز در سوره طه ِف  يَبیِّ حل ولی الصُّ
ل
 : مگطر2اأْل

 بینه پس «.است نیامده است گذشته آسمانی های کتاب در که ای بینه برای شان
 خلفطای زمان در قبل، آسمانی های کتاب در و أولی صحف در که است همانی

 از بعطد که ای خلیفه بهاند کرده وصیت یااند داده بشارت و شهادت که آمده قبل
یطت»گوید: می اام آید،می خودشان مِّ  چشطمانتان ندیدیطد، هطا شطما علطیکم: عل

 از اسطت کطه الهطی و معجطزه آیطه ی  این خودش «.شده کور دیدنش به نسبت
مِن  اینکه برای بودند نوشته را این چون است، بینه این چه اگر بوده، پنهان شماها

 در لمتعطا خطدای کطه بطوده نامه ای معرفی این بکنم. معرفی آن با را خودم نوح
 بوده است. مخفی ولی بوده، ااهر که این با بوده، کرده اش مخفی گنجه
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 نوح مخاطبان آوردید؟ در را این قرآن کجای از وصیت؟ یعنی بینه جواب:
 قبلی پیامبر وصیت حال ندارند قبول را خدا خود که کسانی هستند؟ کسانی چه

 پذیرند؟می را
 از شطما را تفسطیر این آمده، اولی صحف در که همانی است بینه اینکه اما
 بینه معنای همان به نوح سوره در بینه که ندارید دلیلی هیچ و آوردید در خودتان

 جمله: از شده، اطالق بینه نیز معجزه بر قرآن در بلکه است، طه سوره در
 آمد: بیرون کوه هایصخره دل از که صالح شتر الف(

ودَ  ِإَلی َو » ْم  َثمل وا َقْوِم  َیا َل َقا َصاِلحاا  َأَخاهل دل هَ  اْعبل ْم  َما اللَّ هل  ِإلطهٍ  ِمْن  َلکل  َقطْد  َغْیطرل
ْم  َنة   َجاَءْتکل ْم  ِمْن  َبیِّ کل هِ  َناَقةل  هِذهِ  َربِّ ْم  اللَّ  1«.آَیةا  َلکل

 :شد تبدیل بزرگی مار به که موسی عصای ب(
ْم  َقْد » کل َنةٍ  ِجْئتل ْم  ِمْن  ِبَبیِّ کل  َفطِإَذا َعَصطاهل  َفَأْلَقی ... اِئیَل ِإْسَر  َبِني َمِعَي  َفَأْرِسْل  َربِّ

ْعَبان   ِهَي  ِبین   ثل  2«.مل
 در نیطاوردی خطود نبطوت بطر ایبینطه تو گفتند او به هود قوم همچنین

 آنهطا بلکطه داشطت را آن  هطود که بود وصیت همان بینه از مراد اگر حالیکه
وا»خواستند: می معجزه ودل  َیا َقالل َنةٍ  ِجْئَتَنا َما هل  َقْوِلَ   َعْن  آِلَهِتَنا ِبَتاِرِکي َنْحنل  َما َو  ِبَبیِّ

ْؤِمِنیَن  َلَ   َنْحنل  َما َو   3«.ِبمل
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 از نیطز  نطوح حضرت مراد که ندارد بعدی هیچ آیات این به توجه با و
 .باشد معجزه بودن بینه، دارا

یت» در مونث ضمیر اما و مِّ  یعنطی بینطه زیرا گرددنمی بر بینه به «علیکم عل
 ضمیر بلکه بماند مخفی که ندارد معنا پس باشد کننده روشن و وشنر که چیزی
 آیطات در کطه اسطت نبوت علم همان آن از مراد که گرددمی بر رحمت به مونث

 :جمله از شده، رحمت به تعبیر متعددی
 1«.ِعْنِدنا ِمْن  َرْحَمةا  آَتْیناهل  ِعباِدنا ِمْن  َعْبداا  َفَوَجدا»

چنطد  بگویم، هر کردید طه سوره 133 آیه از که تفسیری درباره ای نکته اما
 مقدار تا گویممی مردم برای ولی باشد باالتر شما فهم سطح از چیزها این شاید
 اضافه «ما» کلمه به «بینه» کلمه آیه این در اینکه: آن و بدانند بیشتر را شما سواد
 بگیرید یجهنت که باشد «بینه»تفسیر  تواندنمی «االولی الصحف فی ما» لذا شده

 «ما» بلکه است. بوده قبل آسمانی کتی در که وصیتی همان یعنی بینه از منظور
 و صحف در که چیزی ی بینه آیا که شودمی این معنا و است «بینه» الیه مضاد

 چیز آن که بوده اولی در صحف چیزی ی  یعنی نرسیده. شما به بوده اولی کتی
 اولی صحف در بینه خود اینکه نه رسیده، یشقر به بینه آن که بوده ای بینه دارای

 صطحف در اینکطه اول دارد: وجود احتمال دو چیست؟ چیز آن حال باشد. بوده
 از یا خوانده درسی اینکه بدون اسالم پیامبر که بوده، گذشته پیامبران اخبار اولی
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 خودش این که کندمی بازگو را اخبار این باشد داشته اطالعی ادیان کتی مطالی
 1است. وحی با ایشان اتصال از آشکار ای بینه و عجزهم

 کردند معجزه درخواست منکران وقتی که آمده چنین اولی صحف در دوم:
 وقتی پرسدمی مشرکین از قرآن و شدند. هالک نمودند انکار باز و آمد معجزه و

 معجزاتطی درخواسطت هطم شطما چطرا شطده مططرح قرآن در بارها واقعه این خبر
 2داشت؟ خواهد پی در را شما هالک بیاید اگر هک کنیدمی

 آمدن از قبل قریش کردن هالک از صحبت 134بعدی یعنی  آیه در اتفاقاا  و
ا َلْو  َو »است:  سازگار کامالا  دوم احتمال با که باشدمی رسول ْم  َأنَّ  ِبَعَذاٍب  َأْهَلْکَناهل

وا َقْبِلهِ  ِمْن  َنا َلَقالل طوالا  ْیَنطاِإلَ  َأْرَسطْلَت  الَ  َلْو  َربَّ ِبطَع  َرسل  َو  َنطِذلَّ  َأْن  َقْبطِل  ِمطْن  آَیاِتطَ   َفَنتَّ
 «.َنْخَزی

 شطود،نمی شناخته اواند گفته امر صاحی و قائم با رابطه اصالا در مدعی: 
 کطه داریم خضر حدیث در مثالا  یا بیاید. خودش که زمانی تا است مجهول امام

لد من رجل علی اشهد»گوید: می مهدی وصف در کّنا ال الحسن ول ا ال و یل َسطمَّ  یل
 عسطکری ط حسطن امطام اوالد از مطردی بطر دهممطی أمطره: شطهادت یظهر حتی
 حسطن امطام نسطل از اوالد، از گویطدمی عسطکری حسطن امام فرزند گویدنمی

 اینکطه نه شود، برده نباید اینکه نه -شود نمی برده اش کنیه و اسم که -عسکری 
 کسطی را، اسمش بردنمی کسی شود،نمی برده اصالا  ببری، را اسمش است حرام
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والیطتش،  یعنی امر و« شود ااهر امرش که زمانی تا را ط اشکنیه و اسم داندنمی
 بود خواسته متعال خدای بنابراین شود.می ااهر و بعد است پنهان امامتش پس
تشخیصطی  نطص مطدعی حقانیطت نشطانه خودش مخفی بماند و این دستور این

 مسطتور بطوده، نیامطده صطاحبش چون ولی وجود داشته وصیت یجهدر نت است.
 محمطد، آل قطائم نطام بطه خورد وصیت این یعنی آمده، صاحبش که اآلن مانده،

 .الحسن احمد سید األمر، صاحی
 حدیثی چنین شودنمی شناخته و است مجهول قائم، امام اینکه اوالا  جواب:

 و آشکار یکی دارد اسم دو کندمی خروج که مردی گویدمی حدیث بلکه نداریم
 دو و فطرد دو بطه تاویطل را اسم دو موجهی دلیل هیچ بدون شما و مخفی دیگری
 .است شده داده خودش جای در جوابش کهاید برده مسّمی

کتابهطای در  اوالا  کطه ایطم داده پاسخ قبالا  را این خضر، شهادت به راجع اما
و مناقی مازنطدرانی و در النظطیم و  نعمانی غیبت علل الشرائع ومتعدد از جمله: 

 یعنطی 1شده ثبت «حسین« »حسن» جای مدینة المعاجز و اْلنصاد بحرانی به
 حسطن فرزنطدان از یکی نه شودنمی برده اش کنیه و اسم حسین فرزندان از یکی

 سطنت اهطل ادعطای مطابق تواندمی باشد حسن فرض بر اینکه از غیر عسکری،
 اگر همچنانکه حسین، نه دانندمی حسن فرزندان از مهدی را که باشد شده گفته
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 پسطر دو ایشطان کطه شطده تصطریح نقل دو در باشد عسکری حسن امام مرادش
 تاویل نیازی به و ندارد مشکلی هیچ «حسن فرزندان از یکی»تعبیر  لذااند داشته

 از کطه دیگطری شطهادت در همچنانکه نیست. حسن نسل از یکی یعنی که شما
 دهممطی گواهی و گوید:می «الحسن ولد من رجل»جای  به او هشد ثبت خضر

 کندمی داد عدل از پر را زمین که است منتظری و قائم که علی بن حسن وصی به
 :کندمی تطبیق مهدی امام بر فق  این که

ْنَتَظرل  ِباْلِقْسِ   اْلَقاِئمل  َعِليٍّ  ْبِن  اْلَحَسِن  َوِصيَّ  َو » ِذي اْلمل َها الَّ  َعْدالا  َو  ِقْسطاا  َیْمَلؤل
ِلَئْت  َکَما ْلماا  مل مَّ  َجْوراا  َو  ال طْؤِمِنیَن َأِمیرل  َفَقاَل  اْلَمْسِجِد  َباِب  ِمْن  َوَخَرَج  َقامَ  ثل  اْلمل

 1«.اْلَخِضرل  َأِخي َهَذا ِلْلَحَسِن 
 اشالزمطه باشطد مهدی امام از غیر کسی فرد، این از مراد اگر اینکه از غیر

 منطقطی هطیچ بطا کطه باشطد نداده گواهی مهدی امام امامت به خضر که اینست
 .نیست سازگار

 نطا و مجهطول کطه اینسطت معنطایش شطودنمی برده شاکنیه و نام اینکه اما
نطس جای به اگر آوردید؟ در کجا از را این باشد.می شناخته  اهطل احادیطث بطا ال

 ایشطان خیلطی کطه دیدیدمی بودید مانوسبیت اهل روایات با ای ذره سنت
 خبطرِی فعطل صیغه از چیزی بودن حالل یا واجی یا حرام فهماندن برای اوقات

 یادش و کرده تخلی کسی پرسد:می راوی جمله: از اند،کردهمی استفاده مضارع
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 و گیردمی طهارت دهند:می پاسخ امام و است گرفته وضو و بگیرد طهارت رفته
 :کندنمی اعاده را وضویش و کندمی اعاده را نمازش
ِل  ِفي» جل ولل  الرَّ مَّ  َذَکِرهِ  َغْسَل  َفَیْنَسی َیبل أل  ثل وءَ  َیَتَوضَّ ضل اَلةِ  ول  َذَکَرهل  َیْغِسلل  َقاَل  الصَّ

ِعیدل  اَلةَ  یل ِعیدل  اَل  َو  الصَّ وءَ  یل ضل  دوباره را نمازش باید و بگیرد طهارت باید یعنی 1«اْلول
 .بگیرد وضو دوباره نیست الزم و بخواند
 دو را خود فرزندان مادران و»فرماید: می که هست هم نقرآ در حتی این و

ْرِضْعَن  اْلَواِلَداتل  دهند: َو می شیر کامل سال نَّ  یل  یعنطی 2«َکطاِمَلْیِن  َحطْوَلْیِن  َأْواَلَدهل
 بدهند. شیر باید

هم بطه کطار رفتطه اسطت،   از طرفی دقیقاا همین تعبیر درباره امام زمان
 اهید گفت؟خوب درباره ایشان چه تاویلی خو

ی ِباْسِمِه َأَحد  َبْعَد َغْیَبِتِه » َسمِّ هل َو اَل یل َری ِجْسمل اْلَقاِئمل اْلَمْهِديُّ ْبنل اْلَحَسِن اَل یل
ْلَنطا َصطاِحیل  َدَنا َو ِإْن قل : َیا َسیِّ ْلَنا َلهل لُّ اْلَخْلِق َفقل هل کل ْعَلَن ِباْسِمِه َو َیْسَمعل ی َیَراهل َو یل َحتَّ

ْم َعطِن  اْلَغْیَبِة َو  کل َمطا َنَهْیطتل ْطَلطق  َو ِإنَّ هل َجاِیز  مل لُّ َو کل ، َقاَل هل َماِن َو اْلَمْهِديُّ َصاِحیل الزَّ
وهل  هل َعْن َأْعَداِئَنا َفاَل َیْعِرفل ْصِریِح ِباْسِمِه ِلَیْخَفی اْسمل  3«.التَّ

َو الْ »و:  ِه هل وَل اللَّ ْم َقاَل َیا َرسل هل ْم ِإَمامل مَّ َیِغییل َعْنهل ْم َقاَل اَل ثل َحَسنل َیِغییل َعْنهل
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ْظِهَرهل  ی یل ی َحتَّ َسمَّ هل َقاَل اَل یل ِه َفَما اْسمل وَل اللَّ ةل َقاَل َیا َرسل جَّ هل اْلحل  1«.َو َلِکِن اْبنل
 خطوب بطوده، پنهطان امطامتش یعنی کندمی ااهر را امرش خدا اینکه اما و
 امطامتش اینکطه نه نبوده امام اصالا  شود فرستاده امام توس  اینکه از قبل تا احمد
 بطه جهت همین از که ایشان قیام یعنی اینجا در امر از مراد نتیجه در بوده، پنهان

 .اوست قیام او امر چون گویندمی االمر صاحی قائم
 پس مانده باقی نخورده دست طوسی غیبت کتاب در وصیت این اینکه اما

 ایطن پطس اسطت صیتو مدعی حقانیت دلیل خودش این پس است معجزه این
 شطیعه کتطی در باططل این احادیث از جان آقا نه است. تشخیصی نص خودش

 باططل های فرقه پیروان یا موثق غیر مجهول افراد توس  که روایاتی است. فراوان
 خواهد.نمی اعجاز حدیث این بقاء پس است، یافته راه شیعه کتی به و شده نقل

انطد نکرده مهطدیین از ذکطری هطیچ که وصیت حدیث سه آن درباره چرا طرفی از
 و کننطد؟نمی بطازگو را وفطات وصطیت نیز سه آن مگر گویید؟نمی سخنی چنین
 بر که متعددی اشکاالت از ندارند و ای اشاره هیچ مهدیین به نسبت سه هر اتفاقاا 

 وصیت که بوده الهی اعجاز این پس نیستند؟ بری نیز است وارد طوسی وصیت
 حطدیث برابطر در شطکنی دندان جواب تا بماند باقی حدیث هس در پیامبر واقعی

 .باشندمی ضالل از عاصم حدیث سه همین و باشد طوسی غیبت السند مجهول
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 چهاردهم جلسه
در سند حدیث وصیت چند                                     

 چطورنفرمجهول وجود دارد، شما 

اساس عقایدتان را حدیث وصیت 

 اید؟ار دادهقر
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 کاه مجهاول وجاود دارد نفر چند وصیت .در سند حدیث38ال ؤ س

 توانادنمای پا  ،انادباوده سنت اهل از احتماالا  رجالیون برخی قول طبق
 حدیثی چنین را عقایدتان اساس طور شما چه کند. اثبات را یمانی ادعای

 اید؟قرار داده
نداریم ط  را قبول رجال زانمی ما البته که -رجال  طبق چه واحد خبر مدعی:

 تطواتر نبطود، یطا قطعی قرائن به محفود اگر نباشد، صحیح چه و باشد، صحیح
 قطعی قرائن به محفود اگر اما نیست. حجت عقیده در نداشت، معنوی یا لفظی

 چطون کنیم.نمطی بحث رجالش دیگر درباره داشتیم، صدورش یقین به ما و بود
 اگر حتی واحد خبر حداکثر گویندمی هستند لرجا علم به قائل که کسانی حتی

 حجطت فقهطی احکطام باب در که گمانی است، گمان و ان مفید باشد صحیح
 حطدیث سطند بطا رابططه در بحطث اصالا  عقاید باب در اما اماره نام دارد است و
 .باشدمی سفیهانه بحث ی  کردن،

ان آنها احمد اوالا راویان این حدیث فق  مجهول نیستند بلکه در می جواب:
بن محمد بن خلیل هم وجود دارد که بدینگونه توصیف شده است: به روایات او 

، و مجهول هطایش هطم 2باشدمی ، کذاب و جعال حدیث1شودنمی هیچ توجهی
وجطود دارد کطه  مجهطول نفطر چهطار سطند ایطن ی  نفر و دو نفر نیستند بلکه در
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 علی پدر حسن. و علی، بن حسن حسین، بن علی سنان، بن علی از عبارتند:
 ما گویم:می مردم برای من اما دانیدنمی رجال مبانی از چیزی که شما ثانیاا 

 ارکان که چیزهایی یعنی عقائد اصول عقائد. اصول ی  و داریم عقائد فروع ی 
 یعنی عقائد فروع اما هستند دین عمود اصطالحاا  و دهندمی تشکیل را اعتقادات
 این از بعد شود.نمی اشکال دچار دینش نداند ی آنها راکس اگر حتی که چیزهایی

 کفایطت معتبطر و صطحیح واحطد خبطر عقائطد فطروع اثبات برای کنیم:می عرض
 بارهطا ائمطه کطهانطد نبوده اهمیطت از درجطه آن در فطروع ایطن زیطرا کندمی

 صراط مثالا  اینکه مثل چیزهای برسد. ما بدست متواتر احادیث و کنند تکرارشان
 حطدیث بطاره ایطن در اگطر خوب است. صراط از بعد میزان یا است میزان از قبل

 و پطذیریممی مطا باشطدمی صطراط از قبل میزان مثالا  که گفت معتبری و صحیح
 بطا عقایِد غیر عقلی فقط  اصول در اما رویم.نمی هم قطعی قرائن یا تواتر دنبال

 کطه نیسطت چیطزی تقادیاع اصل زیرا گردیم مند عقیده توانیممی متواتر حدیث
 مردم اعتقاد و دین های پایه چون شوند رد آن کنار از سادگی به خدا های حجت

 که شودمی گویند و اینقدر از ایشان نقلمی اینقدر همین برای دهدمی تشکیل را
 .برسد یقین و تواتر حد به آینده های نسل برای و گردد روشن و واضح همه برای

 بطه نسطبت احادیطث تعطدد صطرد به آیا ؟گیردمی شکل کی تواتر خود اما
 قبول قابل غیر و باطل مطالی به نسبت ما زیرا خیر دهد؟می رخ تواتر وضوعیم

 صطد چنطد بطه گاهی که داریم متعدد روایات سنت اهل کتی در مخصوصاا  هم
 زیطاد احادیطث تعطداد کطه نیست این فق  تواتر شرط نتیجه در رسد.می حدیث
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 بودن، جعلی گونه هر احتمال که باشد ای گونه به باید زیاد تعداد این بلکه باشد،
 را شطرط این که عواملی از یکی که نماید. منتفی را بودن دروغ و شدن، تحریف

 آن میان در که معنا بدین باشد.می السند صحیح احادیث وجود نمایدمی محقق
 روشطن داللت بر ومعت سندهای دارای آنها از توجهی قابل تعداد متعدد احادیث

 موضطوعی بطا رابططه در حطدیث چهطل مثالا  که بکنید فرض شما اال و باشندمی
 یا است باطل های فرقه از یا است مجهول یا شان همه سند که رسیده ما بدست

 باشطند؛می دروغ و جعطل به مشهور یا راویانش و است نشده ذکر سندش اصالا 
 از شطود؟ تلقطی متطواتر و باشد آور عقط ما برای تواندمی حدیثی چنین آیا خوب

 عطاقلی هطر از امطا کنیطدنمی فکر معقول بله، چون گوییدمی سریع بپرسیم شما
 .دین اصول مثل حساسی موضوع به نسبت هم آن نه، گویدمی بپرسی

 و دارد جا هم عقائد در سند صحت از بحث شودمی روشن توضیح این با
 .است سفیهانه کاری سند از ستنب چشم بلکه نیست ای سفیهانه بحث این

 جطزء خطدا اوصیای و خلفا تعداد و قائم شناخت و مهدیین مساله آیا حال
 زیطرا باشدمی عقائد اصول از که است روشن کامالا  اصول؟ یا است عقائد فروع
 امر و دین است قرار احمد بصری قول به که است قائمی شناخت به بسته ما دین

 خبطر حتطی و هسطتیم متطواتر احادیث نیازمند قطعاا  باره این در لذا بیاورد جدید
 اصطول گفتطیم کطه گونطه همان زیرا کند.نمی کفایت هم قرائن به محفود واحد
 به فق  مثالا  و شوند رد آن از کنار سادگی به  بیت اهل که نبوده چیزی عقائد

 ازدهدو از بعطد مهدی دوازده به وفاتش شی در پیامبر بگویند: ناشناخته نفر ی 
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 یطادش حطدیث ایطن یطا مطردمی نفطر یط  همان اگر که است، کرده وصیت امام
 کطس هطیچ بدسطت امطام سطخن ایطن دیگطر کطردمی زیطادش و کطم یطا رفتمی

 رسید.نمی
 حطرد باشطد، عامه از دارد احتمال گوییدمی شما که نفری دو این مدعی:

 معطرود کطه طوسطی شیعه شیخ علمای بزرگ اینکه جهت است، به ایسفیهانه
 خاصطه، طریق از که احادیثی ضمن در را وصیت الطائفه، حدیث شیخ به است
 الخاصه جهة من روی ما»گوید: می رسیده ذکر کرده، او در اول باب امامیه یعنی
کثر فهو الخاصه، جهة من روی ما فأّما  منهطا: طرفطاا  أّنا نذکر غیر یحصی أن من أ

 اسطت این از بیش خیلی رسیده، امامیه شیعه یعنی خاصه، طریق از که احادیثی
 بطرای را آن گلچین یعنی را، آن از ای گوشه ی  ما اما بکنم، ذکر بخواهم من که

 این همه و فقهاء این همه و این علماء همه خوب وقتی بزرِگ  «.کنیممی ذکر شما
 از امامیطه احادیث آن گلچین جزء وصیت گوید حدیثمی اصولیون و رجالیون

بگویطد  و شطود بلنطد سطال هطزار از بعطد 12 و 11 قرن نفر ی  االح شیعه است
 باشند پذیرفتنی است؟ سنی نفر دو این احتماالا 

 دلیلی و چه انگیزه چه بیت، اهل والیت مخالف سنی و ی  از طرفی اصالا 
 چطون زند،می سنت را اهل عقاید تمام زیرآب کند که جعل را حدیثی بیاید دارد
کند، می مهدی 12 بر اوصافشان و و اسمشان به ، تصریحکندمی امام 12 بر نص

 عمطر، اسطم و ابطوبکر به چسباندند و دزدیدند آنها که القابی کند آنمی تصریح
 را خودش ندارد حق کسی یعنی باشد،می منینؤامیرالم آسمانی مخصوص های
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 طالق حقعلی حضرت کند کهمی تصریح بنامد. اکبر صدیق و اعظم فاروغ
 و عایشه طعن یعنی دارد. بکنند، والیت از تمّرد اگر اکرم را پیغمبر هایزن دادن

 غاصطی و یطاران آنهطا خلفای از اسمی هیچ هست. اینجا حدیث این در حفصه
 اکطرم پیغمبطر به بیاید حدیثی دروغ به باید چرا سنی، ی  شما نظر به آورد،نمی

و  صحیح اعتقادات تمام هم و بخشکاند را خود مذهی ریشه هم نسبت دهد که
 نطداریم، کطاری شطیعه و سنی با ما کند؟ ببینید اثبات را امامیه شیعه مکتی حق
 ایطن نه، مطا دنبطال یا شده صادر پیغمبر از حدیث این که است این ما برای مهم

 هستیم.
 دانیدمی شیعه در گزاران بزرِگ بدعت را طوسی شیخ شما وقتی اوالا  جواب:

 شطده، بزرگطی اشتباه چنین دچار و کرده ترویج شیعه جوامع همه در را رجال که
عدی هیچ  و شده اشتباه دچار نیز حدیث این روات تشخیص به نسبت که ندارد بل

 بطرای خودتطان همچنانکطه نموده باشطد، تلقی شیعه احادیث جزء را آن اشتباهاا 
 کطه کنیدمی تمس  کتابش دو در طوسی شیخ اشتباه به رجال بودن باطل اثبات

 تضطعیف را راوی همطان دیگطرش کتاب در و کرده توثیق را کسی کتابش ی  در
 چگونطه دارد فاحش اشتباهات اینقدر شما خود اعتقاد به که کسی خوب نموده،
 احتمطال حتی هرگز که رسیده کبری عصمت درجه به حدیث این نقل به نسبت
 دهید؟نمی ایشان درباره هم اشتباه

 بلکطه شطده وارد خاصطه طریطق از که یثیاحاد گویدنمی طوسی شیخ ثانیاا 
 این فرق دانیدمی آیا شما خوب شده. وارد خاصه جهت از که احادیثی گویدمی
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 از بگوینطد اینکطه با شده وارد خاصه از طریق حدیثی بگویند اینکه چیست؟ دو
 ندارد هم با فرقی هیچ شما از نظر دارد؟ هم با فرقی چه شده، وارد خاصه جهت

 آن روات سلسله و شیعه احادیث تمام که عاملی حر مثل عالمی زرگب نظر از اما
 حدیث وصیت این که کندمی تصریح لذا دارد فرق هم با دو این کرده رو و زیر را
 1است. رسیده ما به عامه طریق از

 ایشطان اینکطه آن و دارد وجود ارافتی طوسی شیخ عبارت در آنکه: توضیح
 ایطن و خاصطه، جهطت گوید: ازمی بلکه کنممی نقل خاصه طریق از گویدنمی

 همچنان 2هستند شیعه کندمی نقل که احادیثی راویان ت ت  رساندنمی عبارت
 نقطل شطیعه مخالفان جهت از آنچه گویدمی هاسنی احادیث نقل ابتدای در که

 سطند سلسطله سر در اما ،3«الشیعة مخالفي جهة من ذل  في روي فمما»شده: 
 در طرفی از دارد. وجود شیعه نفر سه اقلحد کندمی نقل هانیس از که احادیثی

                                                             
. مراد مرحوم حر این کالم شیخ طوسی است که 402. اْلیقاظ من الهجعة بالبرهان علی الرجعة ص 1

که ما آوردیم و اگر شطروع بطه ذکطر اخبطار  بودنگارد: این مقدار کمی از اخبار می در پایان نقل روایات
أوردناها و لو شرعنا في إیراد ما من جهطة فهذا طرد من األخبار قد »شود: می شیعه کنیم کتاب طوالنی

رساند روایطاتی می (. که این کالم156)الغیبة للطوسي ص«. الخاصة في هذا المعنی لطال به الکتاب
آورده، دارای سلسله سند تماماا شیعی نیسطت و اال کطالم اخیطر « جهة خاصه»که مرحوم شیخ با عنوان 

 ایشان معنایی ندارد. 
نقل احادیث نیز چنین تعبیری دارد ولی مرادش در آنجا احادیثی است که همطه  بخش. البته در پایان 2

 راویانش شیعه باشند و اال این دو کالم ایشان با هم متناقض خواهد بود.
 127. الغیبة للطوسي ص3



 |61|؟ ایدشما چطور اساس عقایدتان را حدیث وصیت قرار داده   

 شده وارد خاصه جهت از که روایاتی نقل به اگر گوید:می روایات این نقل پایان
 في الخاصة جهة من ما إیراد في شرعنا لو و»شود: می طوالنی کتاب کنم شروع

 نقل شیعه از روایتی حال به تا که رساندمی این و 1«الکتاب به لطال المعنی هذا
 .است ننموده

 کطه اینسطت آوریممی بدست مذکور روایات باب اسناد بررسی از ما آنچه
 از سطنی راوی توسط  که است آنهایی عامه، جهت روایات از طوسی شیخ مراد

 سطندش سلسطله در چنطد هطر شطده نقل تابعین یا صحابه از یکی یا خدا رسول
 است آنهایی خاصه جهت روایات از مرادش و ،2باشد داشته وجود شیعه راویان

 لطذا باشد داشته وجود سنی رواتش سلسله در چند هر شده نقل ائمه از که
 ابوسطلمی از کطه مطورد یط  مگطر باشد،میائمه خود از نموده نقل چه هر

 .است پیامبر چوپان
 آورده روایاتی زمره در را وصیت طوسی حدیث شیخ خود که اینست جالی

 .بیشتر نه کنندمی معرفی دوازده نفر در منحصر را پیامبر خلفاء و ائمه عدد که
 ائمه عدد حصر با رابطه در بابی غیبت، کتاب در شیخ مرحوم آنکه توضیح

 امامطت بطر کطه چیزهطایی آن از و»گوید: می احادیث ذکر از قبل و آورده 12 در
 از روایاتی کندمی رضا داللت بن محمد بن علی بن حسن فرزند الزمان صاحی

                                                             
 156. الغیبة للطوسي ص1
مورد از عبد الله بن  2دا، مورد از جابر بن سمره از رسول خ 5آورد می . لذا روایاتی که به عنوان عامه2

 مورد از شیخ سنی مجهول است. 1مورد از ابن عباس و  1مورد از ابن مسعود و  1عمر، 
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کمتر:  نه و بیشتر نه نفرند 12 پیامبر از بعد امامان گویدمی که است شیعه و سنی
َضطا بطِن  محمطِد  بطِن  عليِّ بِن الحسِن  ابِن  الزماِن  صاحِی  إمامة علی یدل مامو  الرِّ

 و العامطةل  المتباینتان الفرقتان و المختلفتان الطائفتان رواه ما غیبِتهِ  صحةِ  و 
 1«.ینقصون ال و یزیدون ال َعَشر اثَنا النبي  بعد ع األئمة أن و میةل اْلما

 :جمله از آورد،می مطلی همین اثبات در حدیث 25 حدود بعد
 12 آن در کطه شد نازل پیامبرش بر خدا جانی از ایصحیفه با جبرئیل •

 دسطتور و رسطاندمطی سطالم تطو بطه متعال خدای گفت و بود طال مهر
 اولین تا کنی عطا خودت بیت اهل از نجیبان به را هصحیف این دهدمی
 را آن کند فوت خواست زمانیکه و کند عمل طبقش و نموده باز را مهر

 را مهطر اولین طالی ابی بن علی پس ... بدهد خودش از بعد وصی به
 برسد. آخرین به نوبت اینکه تا ... کرد عمل بدان و نموده باز

طهَ  ِإنَّ »... باشطد: مطی یوصط دوازده پیامبر از بعد ...  •  َأْرَسطَل  َتَعطاَلی اللَّ
داا  َحمَّ ْنِس  َو  اْلِجنِّ  ِإَلی مل ةا  اْْلِ  َوِصطّیاا  َعَشطَر  اْثَنطا َبْعِدهِ  ِمْن  َکاَن  َو  َعامَّ

ْم  ْم  َو  َسَبَقَنا َمْن  ِمْنهل  ...«.َبِقَي  َمْن  ِمْنهل
 خطدا رسطول از بعطد والیطان پرسطید: المطومنین امیر از عباس ابن •

ث ائمه که من نسل از تن یازده و من فرمودند: حضرت یانند؟ک  محطدَّ
لِّ  ِفي اْلَقْدرِ  َلْیَلةَ  ِإنَّ »هستیم:  هل  َو  َسَنةٍ  کل ْیَلةِ  ِتْلَ   ِفي َیْنِزلل  ِإنَّ َنةِ  َأْمرل  اللَّ  َو  السَّ

                                                             
 127ص للطوسی. الغیبة 1
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ْمرِ  ِلَذِلَ  
َ
اَلة   اأْل وِل  َبْعَد  ول هِ  َرسل اٍس  اْبنل  َفَقاَل   اللَّ ْم  َمْن  َعبَّ  َو  َأَنا َفَقاَل  هل

ْلِبي ِمْن  َعَشَر  َأَحَد  ة   صل وَن  َأِئمَّ ثل َحدَّ  «.مل
 وصطیت، حدیث نقل از قبل طوسی شیخ مرحوم اینکه تر جالی همه از و
 همان راویانش که کرده ذکر نفر 12 در ائمه تعداد حصر بر مبنی دیگری حدیث
 آن در گانطهدوازده هطایمهطدی از سخنی هیچ و باشندمی وصیت حدیث راویان
 :نیست

َسْینل  »...  ْبطِن  َأْحَمطَد  َعطْن  اْلَعطْدِل  اْلَمْوِصِليِّ  ِسَناٍن  ْبِن  َعِليِّ  َعْن  َعِليٍّ  ْبنل  اْلحل
ٍد  َحمَّ دل  َیا :... اْلَخِلیِليِّ  مل َحمَّ ْفَت  َمْن  مل ِتَ   َخلَّ مَّ

ل
ْلتل  أِل  َأِبطي ْبطَن  َعِلطيَّ  َقاَل  َخْیَرَها قل

ْلتل   َطاِلٍی   َو  ِبَعِلطيٍّ  َأَنطا َفطِإَذا َفاْلَتَفتُّ  اْلَعْرِش  َیِمیِن  َعْن  اْلَتِفْت  َفَقاَل  ... َنَعْم  قل
َسْیِن  َو  اْلَحَسِن  َو  َفاِطَمةَ  ٍد  َو  َعِليٍّ  َو  اْلحل َحمَّ وَسی َو  َجْعَفرٍ  َو  مل طٍد  َو  َعِليٍّ  َو  مل َحمَّ  َو  مل

ورٍ  ِمْن  َضْحَضاٍح  ِفي اْلَمْهِديِّ  َو  اْلَحَسِن  َو  َعِليٍّ  وَن  ِقَیام   نل َصلُّ  ِفطي اْلَمْهِديُّ  َو  یل
ْم  هل  َوْسِطهل ي   َکْوَکی   َکَأنَّ رِّ دل  َیا َفَقاَل  دل َحمَّ اَلءِ  مل َججل  َهؤل اِئرل  َهَذا َو  اْلحل  َیا ِعْتَرِتَ   ِمْن  الثَّ

دل  َحمَّ ِتي َو  مل هل  َجاَلِلي َو  ِعزَّ ةل  ِإنَّ جَّ ْوِلَیاِئي اْلَواِجَبةل  اْلحل
َ
ْنَتقِ  َو  أِل  «.َأْعَداِئي ِمْن  مل اْلمل

 «العطدل» لقطی خطاطر بطه اسطت سطنی سطنان بن گوییم علیمی اینکه اما
 عطدالت بطه طوسطی شیخ نزد علی اگر چون نیست رجالی توصیف که باشدمی

 ثبطت ثقطه راویطان عطادل و میطان در رجطالش کتاب در را او نام بود شده شناخته
 بوده کسانی برای لقبی «العدل» بلکه است، نکرده را کار این حالیکه در نمودمی
 تاییطد رااند شدهمی حاضر شهود عنوان به که کسانی عدالت قضا، دستگاه در که

 متعطددی افطراد راویطان میان سلسله در ما واند بوده سنی عموماا  کهاند نمودهمی
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 ناشطناخته یطا و بطوده سطنی یا حالیکه دراند شده ثبت «العدل» لقی با که داریم
 :جمله از نیست، سازگار ایشان بودن عادل با دو این از هیچکدام که دباشنمی

 1أبو القاسم الشاهد العدل البغار •
میری العدل •  2محمد بن جعفر نل
که مذهبش معلوم نیست و  3أحمد بن حسن قطان الرازي العدل •

شناخته چون نمی و ااهراا خود شیخ صدوق هم او را 4احتمال دارد سنی باشد
این حدیث را شیخی از اهل حدیث که به او احمد بن »گوید: می درباره اش

و جالی اینکه تمام بیست و سه  5«شود نقل کردمی حسن قطان العدل گفته
و هیچ کس به غیر از شیخ اند کند نیز نا شناختهمی چهار نفری که او از آنها نقل

 صدوق از او نقل نکرده است.
عدل الطبري که فقیه سنی ابو إسحاق إبراهیم بن أحمد المقري ال •

کان شیخ »و ااهراا همان کسی است که درباره اش گفته شده  6مالکی بوده
 7«.الشهود المعّدلین ببغداد

                                                             
 7ص 1ج . مناقی آل أبي طالی 1
 8ح 82ص 15. وسائل الشیعه ج2
 5ح 566. األمالي )للصدوق( ص3
 511رقم 93ص 2. معجم رجال الحدیث ج4
 5ح 566للصدوق( ص. األمالي )5
 7ص 4. موسوعة طبقات الفقهاء ج6
  34ص 1به نقل از شرح نهج البالغه ابن ابی حدید ج 154ص 1. منتهی المقال ج7
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 1احمد بن محمد بن صقر صائغ العدل •
 2محمد بن عبد الله بن محمد بن حجاج العدل •
که با نام أبو عبدالله  3ابو عبد الله حسین بن محمد أشنانی رازی العدل •

 4لحسین بن أحمد أسترآبادي العدل هم ثبت شده است.ا
 5محمد بن موسی بن ولید العدل •
  6الحسن بن علي النخاس العدل •
 7أبو محمد الحسین بن وسیف العدل •

 آن با عاملی حر کنیدمی گمان دانیدنمی شما چون که است چیزهایی اینها
 نطه است؛ سنی وصیت طوسی سند گفته هوا روی از و خودی بی علمی عظمت

 .اینجاست مو ز باریکتر نکته هزار جان آقا
 نقل را و والیت امامت حدیث آمده سنی نفر ی  چطور گوییدمی اینکه اما

 در کطه دیدمی بودید زده ورق اگر اید؟نزده ورق را الغدیر کتاب انگار شما کرده،
 حتطی و اللطه خلطق احطی حطدیث و ثقلطین حدیث و غدیر حدیث راویان میان

                                                             
 5ح 170. األمالي )للصدوق( ص1
 6ح 619. األمالي )للصدوق( ص2
 24ح 68. توحید صدوق ص3
 87ح 311ص 1. خصال ج4
 129ح 254ص 1. خصال ج5
 22ح 127ص 1ج  . عیون أخبار الرضا6
 14ح 32ص 1. فضائل االشهر الثالثة ج7
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 عمطرو معاویطه، عایشطه، عثمطان، عمطر، ابوبکر، مثل افرادی خلفا خود فضایح
 اینکطه مثطل شطما دارند. وجود هریره ابو وقاص و ابی بن سعد عمر، ابن عاص،
 زده ورق اگطر ایطد، نکطرده مطالعطه را عشر اثنا ائمه بر در نص االثر کفایة کتاب
 مثطل افطرادی از ایشطان فضایل و نام ذکر با امام دوازده احادیث که دیدمی بودید

 قبل شما چون ندارید تقصیری است. خوب شده ثبت وفور به بردم نام که همانها
 کطار و سر شیعه کتی و بیت اهل احادیث و قرآن تفسیر با شوید یمانی اینکه از

 و کردیطد تقلیطد کورکورانه گفت امامتان چه هر شدید یمانی هم وقتی و نداشتید
 .این شد اش نتیجه

 کنطار در کطه باشطد همطین توانسطتهمی حطدیث این نقل برای دلیل بهترین
 آخطرش بطه را امطام دوازده از بعطد مهطدی دوازده افسانه ائمه، والیت به تصریح

 اوصطیاء خلفطا و عدد حصر بر مبنی امامی دوازده شیعه راسخ اعتقاد تا بچسباند
 .نیست کمی هدد این و بکشاند انحراد به را 12 در پیامبر

 بیطان مخطالف چططور نداریطد. کطار سطنی و شطیعه بطه گوییطدمی شطما
 از را شطیعیان  بیطت اهل چطور ببینید بروید زنید؟می حرد بیتاهل

 1نشوند. شیعه گمراهی موجی که دادندمی فراری سنت اهل نقلهای
 اگطر مخصوصاا  داریم کار خیلی راوی بودن سنی و شیعه به شیعیان ما ولی

                                                             
در مطورد « کطذبوا»یطا تعبیطر « کطذبوا أعطداء اللطه»بطا تعبیطر  . از جمله احادیث فراوانی که ائمه 1
، 2ح 121ص 5و ج 13ح 630ص 2روایات اهل سنت را رد کرده انطد. از جملطه: الکطافی ج« الناس»

 1ح 225ائر الدرجات ص، بص437ح 466و ص 411ح 461ص 2المحاسن ج
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 .است نکرده نقل اییعهش هیچ که کند نقل چیزی
 کننطد گو باز کسی برای را وصیت حدیث خواستندمی صادق امام اگر

 و مسلم بن محمد دراج، بن جمیل یعفور، ابی بن عبدالله ثمالی، ابوحمزه برای
 آیطا و کیست داندنمی کس هیچ که شخصی ی  نه کردندمی بازگو افراد اینگونه

و در بین دهها هزار سلسله سند تنها دوبار نه  یا است داشته خارجی وجود اصالا 
 .اسمش برده شده است

 افتخطار ما گویند:می آقایان این غدیر، حدیث مورد در چطور ببیند مدعی:
 سطنت، اهطل کطه همطین یعنی شده، نقل عامه کتی در غدیر حدیث که کنیممی

 قوتش بر دلیل بلکه نیست، ضعفش بر دلیل تنها نه اند،کرده نقل را غدیر حدیث
 که است آن برتری و فضل االعداء: به شهدت ما الفضل»چون  گویند:می است.

سطنت و  اهل ببینید گویند:می «.کنند اعتراد و دهند شهادت بهش هم دشمنان
 نقطل حطدیثزهطراء فاطمه و حسنین وعلی امام فضیلت در هم عایشه

 اند، کرده نقل هانیس گوییدمی و کنیدمی افتخار شما رسدمی که آنجا کرده اند.
 گوییطد:می کنطد،می بیطان را امامیه صحیحه حقه اعتقادات تمام دارد که جا این

 کرده نقل سنت اهل کاش ای پس کنید؟ فرار زیرش از که کردند نقل سنت اهل
 با ما شود کهمی باعث باشد، درست زنیدمی دارید که حرفی این اگر بودند چون

 نقل سنت اهل اگر کنیم. اما احتجاج سنت نیز اهل بر بتوانیم وصیت حدیث این
 صحیح و مسلم صحیح در چرا آمده؟ طوسی غیبت کتاب در این چرا پس کردند

 شطودمی است، نور علی دیگر نور این باشد، طور این کاش ای نیامده؟ بخاری
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 روایطت وانطد کرده قبطول نطد،اکرده اعتطراد هم سنت اهل که غدیر حدیث مثل
 .اندکرده

 نطدارد فرقی باشد واحد خبر اگر که کردیم عرض عالوه به مساله. ی  این
 نیسطت. حجطت صطورت هر در چون نه، یا باشد صحیح رجال طبق سندش که

 دنبطال عقیده در ما نیست. یقین و قطع مفید است، گمان و ان مفید واحد خبر
 فرقطی گطردی باشد قطعی قرائن به محفود یا متواتر خبر اگر هستیم، یقین و قطع

 در مطثالا  اسطت. یقین و قطع مفید خودش چون باشد. جور چه سندش که ندارد
کنیطد  امامیه اثبطات شیعه برای را سند صحت توانیدنمی شما غدیر، حدیث مورد

 قطعاا  که کندمی اثبات شده نقل متعدد طرق از متواتر است و اینکه گوییدمی اما
 .گشته است صادر پیغمبر از

 اند؟ اینکرده نقل را غدیر حدیث سنت اهل که کنیممی خارافت ما جواب:
 چیزی را هر دست تان نیست مبنا موضوعی هیچ در که شما اشتباه محض است!

 سه از یکی مثل ترسم عاقبتمی با این ادعایی که دارید دهید.می نسبت شیعه به
 هبط ریاسطت سطودای زرنطدی نبیل مثل شوید: یا بهائیت در تاثیرگذار شخصیت

 راه شطهید اسطم بطه کطرده آب زیر را سرتان کنید کاری اینکه از قبل و زده سرتان
 مکتی از و زنیدمی فرقه خودتان برای اکبر غصن مثل یا کنندمی انتشهره احمد

 به شود آشکار برایتان جریان این بطالن گلپایگانی هم مثل اگر یا و شویدمی جدا
 پایطان عمرتان به خانگی حصر با و دهندنمی توبه ابراز و گفتن سخن مجال شما
 .دهندمی
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 بلکطه اسطتدالل، نه و کرده افتخار نه سنت اهل منقوالت به هیچگاه شیعه
 و هست و بوده از طریق شیعی بیت اهل بیانات همیشه شیعه معیار و مالک

 مطثالا  کطه کنیدمی افتخار سنت اهل منقوالت به که هستید شما این بود. خواهد
 .سامراء نه دانسته مدینه را مهدی توالد محل

 کطه اینسطت حرفمان کشیممی سنت اهل رخ به را غدیر حدیث نقل اگر ما
 چطرا پطس ایطدکطرده نقطل خودتطان نطزد فطراوان و صحیح اسناد با خودتان را این

 .است همین گونه نیز دیگر احادیث به نسبت و پذیرید؟نمی
 آنهاست اعتبار عدم سنت لاه احادیث به نسبت شیعه مبنای کلی طور به

 احادیطث مویطد یطا کنطد، اسطتفاده آنهطا خطود ضد بر جدل روی از که جایی اال
 جایی. هر نه باشد شیعه احادیث در ابهامی یا نکته مفسر یا و باشد یتباهل
 از کطه نیسطت بطاکی نطدارد احکطام و عقائطد بطه ربطی که فضائلی به نسبت بله

 بکنطیم هم افتخار شما ادعای به حتی یا و ودش استفاده هم سنت اهل منقوالت
 .هرگز عقائد در لکن شده، نقل ها سنی توس  بیت  اهل فضائل که

 و کنید احتجاج هم آنها بر توانیدمیاند کرده نقلش سنت اهل اگر اینکه اما
 و مسطلم صطحیح نطه شده ثبت طوسی غیبت در چرااند کرده نقل سنت اهل اگر

 بخاری؟
 حدیثی بتوانید شما که شودمی این دلیل باشد سنی راوی ی  براستی اینکه

 که دانیدنمی شما کنید؟ احتجاج سنت اهل ضد بر را شده نقل شیعیان امام از که
 تابعان یا صحابه یا پیامبر از که احادیثی تنها و ندارند قبول را ما امامان سنت اهل
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 یا احکام و تفسیر مثل کنند گیر که جایی اال شمرندمی حجت را باشد شده نقل
 فضائل؟ نقل مثل دارند تسامح که جایی

 دومیش این کهاند کرده نقل حدیثی صادق امام از کجا بخاری و مسلم
 اسطت سطنی حطدیث ایطن راوی گفتطیم اگطر اینقدر توجه ندارید که شما باشد؟

 کتی در که نیست این معنایش هستند، سنی راویانش همه که نیست این معنایش
 قبول را این هم سنت اهل که نیست این معنایش است، شده نقل هم سنت اهل

 کنید؟ احتجاج آنها ضد بر بروید شما که دارند
 باشطد سطند سلسطله دارای معصومین  از که احادیثی شیعه، طرفی از

 باشد، و سنی راویانش همه چه و باشد هم سنی راویانش میان در چه کندمی نقل
 کطرده بررسی را طوسی امالی یا صدوق شیخ های بکتا روات سلسله کسی که

 آن داشطتن قبطول معنطای به حدیث نقل صرد اما داند.می خوبی به را این باشد
 احادیطث بطا یا که شودمی یافت احادیثی بسیار چه ما روایِی  کتی در لذا نیست
 بلکه باشد.می شیعه قطعِی  اعتقاداِت  خالد محتوایش یا و است متعارض دیگر
 بررسطی و بطوده، شطیعه علمطی میطراث نطرفتن بین از برای تنها حدیث ی  ثبت

 .است شده گذاشته متخصصان عهده به آن مضمون سقم و صحت
 راچط کنطیم، اثبطات تطوانیمنمی را غطدیر حطدیث سطند صطحت اینکطه امطا

 بررسطی هطم را غدیر حدیث اسناد قطعاا  و ندارید یاد رجال که شما  توانیم؟نمی
 که آنهایی از اگر اما ندارد، ارزشی شما برای واقعی اوصیای یتوال چون نکردید
 غطدیر حطدیث به شما خواهند گفت که بسیاری از اسناد بپرسیاند کرده بررسی
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 1صحیح است.
 قطعیطه قرائن به محفود خبر لذا قطع هستید دنبال عقائد در شما اینکه اما

 ی  آیدنمی معصوم عقائد، شخص اصول در که دادیم را جوابش کند،می کفایت
 تطا کندمی مطرح متعدد بیانات در را آن بلکه بگوید نفر به ی  را اعتقادی اصل
 بطین از زمطان مرور به قرائن از خیلی زیرا برسد تواتر حد به آینده های نسل برای
 و شوندمی محسوب قرینه اشتباهاا  نیستند قرینه که چیزهایی از خیلی و روندمی

 نطه اسطت تاییطد حطد در تنهطا کنیدمی تمس  بدان شما که مه قرائن از بسیاری
 .آور قطع و استدالل و اثبات

نزد ما متواتر است و با حرفهای باطل شطما خدشطه  وصیت حدیث مدعی:
 را امطام 12 کطه بخشطی دارد: بخطش سه وصیت شود. حدیثنمی ای به آن وارد

 کطه بخشطی ، وداریطم امطام 12 مهدی و 12 گویدمی که بخشی کند،می معرفی
 امامیطه فرقه بین در الاقل که امام 12 روایت خوب کند.می معرفی را اول مهدی
 امطام انصطار کطه نیطز مهطدی 12 روایطت نیسطت، آن در شطکی و اسطت متطواتر
 الفطاظ بطا نطد،کرده جمطع مهدیین مورد در حدیث 50 ،40 از بیش مهدی

 ماندمی است. تواترم هم پس این مختلف، اعصار مختلف، در ائمه از مختلف
 زمان در مهدی ی  قطعاا  چون دارد قطعی قرائن هم اوصافش و اول که او مهدی
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 زمطان امطام بطر کطه شده ذکر برایش اوصافی اطهار ائمه لسان در که است اهور
 کطه نقل شطده حدیث دو غیبت طوسی کتاب همان در از طرفی کند.نمی تطبیق

 عبدالله احمد، اسمه المقام، و الرکن بین یعیبا» فرمود: مهدی درباره اکرم پیغمبر
 اسمش کنند،می بیعت مهدی با مقام و رکن ثالثتها: بین أسماؤه فهذه المهدی، و

 احمطد ایطن خطوب «.اسطت همطین اسطمش سه است، مهدی عبدالله و احمد،
در  باشطد.می شده که همان مهدی اول معرفی وصیت حدیث در مهدی عبدالله

 از است و دیگر بحث کردن الصدور مقطوع وصیت یثحد بخش سه هر نتیجه
 .است ایسفیهانه رجال بحث علم

 در حطدیث ایطن صدور زمان از بعد سال آید هزارمی که کسی آن عالوه به
 ایطن اثبات برای مبنایی کند،می وارد طعن خلیل بن احمد و سنان بن علی مورد

 شیخ مثل بزرگواری ی  اما است. بالغیی توهم و رجم حقیقت و در حرد ندارد
 دلیطل و شده، نقل امامیه خاصه طریق از این حدیث دهدمی شهادت که طوسی

حدیث فاصله داشته  این ضب  با سال دویست سال، صد ایشان چون دارد، اماره
 .باشدمی مأخوذ و مقبول او حرد مورد این است و در

 اینکطه و است، مطلی ی  است تواتر دارای امام دوازده اینکه اوالا  جواب:
 یط انطد کرده ارائطه امطام دوازده دربطاره مکتوبی وصیت وفات، هنگام در پیامبر

 در امامطت حصر مساله اصل است تواتر دارای که آنچه و باشدمی دیگر مطلی
 شما را آن ضالل. از عاصم وصیت عنوان به این مکتوب بودن نه باشدمی دوازده

 مکتوب وصیت بدون پیامبر نیست الا معقولمث که کردید ثابت قرآن آیه و عقل با
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 باشد پس کو تواتر بخش اول؟ رفته دنیا از
 از و است مخدوش اش همه سند که تاست شش فق  مهدیین روایات ثانیاا 

 هطیچ کنیدمی ادعا که روایتی 50 ،40 آن و هستند مخالف هم با نیز محتوا نظر
 آناند گفته سخن دوازدهم امام برای فرزند وجود از فق  و ندارد مهدیین به ربطی

پطس از  یطااند شطده متولطد غیبت دوره در فرزندان این اینکه به تصریح بدون هم
 دربطاره تطواتری تنهطا نطه پطس شطوند.می عدل متولطد حکومت تشکیل و خروج

 .نیست موجود هم السند صحیح خبر ی  حتی بلکه ندارد وجود مهدیین
 دوازدهطم امطام بطر که شده ذکر مهدی درباره روایات در اوصافی اینکه اما

 شماست، خود ساخته تاویالت کنیدمی ادعا شما آنچه بیشتر اوالا  نیست، منطبق
 ثالثطاا  نطدارد، اعتبطاری و اسطت مخدوش سند نظر از احادیث آن از بسیاری ثانیاا 

 به پوشی ال با شما که باشدمی سنت اهل منقوالت از آنها از توجهی قابل تعداد
 درباره فراوانی بسیار طرد روایات این از رابعاا  زنید،می جا شیعه حادیثا عنوان

 دوازدهم امام بر فق  و باشدنمی منطبق اول مهدی بر که داریم سیف به قائم
 و بهتر خیلی شان داللت و سند و بیشتر خیلی روایات این تعداد و کندمی صدق

 .نیدکمی تمس  آن به شما که است روایاتی از واضحتر
 جطا دو در را روایت ی  بلکه نیاورده روایت دو طوسی غیبت کتاب در اما

 جای به دیگر در دو نقل و اوالا در سندش سه نفر سنی وجود دارند که کرده نقل
 بطا مقام و رکن بین در که دیگر، کسی احادیث نیز در و 1شده ثبت محمد احمد،
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 شده است: معرفی محمد شودمی بیعت او
ْلمطاا َو َمْهِديُّ » ِلَئطْت ال ْرَض ِقْسطاا َو َعْدالا َکَمطا مل

َ
ِذي َیْمَ ل اأْل د  الَّ َحمَّ ِتي مل مَّ  أل

هل  َباِیعل ْعِردل َمْن یل
َ
ي أَل ِه ِإنِّ ْکِن  َجْوراا َو اللَّ َو َأْعطِردل َأْسطَماَء آَبطاِئِهْم َو  َو اْلَمَقطاِم  َبْیَن الطرُّ

 1«.َقَباِئِلِهْم 
 با که حدیثی بین چرا کهاید اندیشیده اش درباره واید دیده هم را هااین شما

 پذیرید؟می را است سند بی آنکه شده، نقل سند بی که حدیثی با نقل شده سند
 تطواتر دارای قسطمتش هطیچ وصطیت حطدیث که شد روشن توضیح این با
 .کنید ثابت ادعا با را ادعا خواهیدمی شما و نیست

 در کطه عاملی حر مثل شخصی اوالا  کرده، غیی به رجم دور، فرد اینکه اما
 بزند تهمت کسی به جهت بی و خود بی آیدنمی بوده ترسی خدا و پارسایی قله
 حطرد ایطن بطرای محکمطی نیز دلیل ایشان حتماا  پس بودن، سنی تهمت هم آن

 اهطل نطزد مشهور القاب از که است «العدل» لقی اوالا  محکم دلیل آن و داشته
 فطرق خاصه است کطه بطا هطم طریق با خاصه جهت  تفاوتثانیاا  باشد،می سنت

 و هسطتند شطیعه حدیث روات ت  ت  رساندنمی خاصه جهت تعبیر و کنندمی
 نطام حدیث دو در فق  شیعه حدیث هزار صد در ثالثاا  دادیم، توضیح قبالا  را این

 نطزد جایگطاهی هطیچ شخص این رساندمی که دارد وجود العدل سنان بن علی
 شیخ رجالی های شهادت چطور طرفی از است. نداشته امامیه حادیثا و شیعه

 رسطدمی کطه سطنان بطن علطی به نوبت اما است کش  و باطل اش همه طوسی
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 ضطب  بطا سطال دویسطت سال صد فق  که الطائفه شیخ و بزرگوار شیخ شهادت
 شود؟می تلقی کبری عصمت حد در داشته فاصله حدیث

 قطرائن بطه محفود به توجه با و وصیت، یثحد تواتر به توجه با ما مدعی:
 صطریح آیه یکم: قطعی عبارتند از: قرائن داریم. صدورش به یقین بودنش قطعی

 دوم: روایطات است، واجی شما بر نوشتن وصیت احتضار هنگام که کریم قرآن
 روایطات سوم: نوشته، وفات وصیت هنگام پیغمبر گویند:می که  بیت اهل
 وصطیت بطا محمد آل قائم امر و صاحی و مهدی گویندمی که  اطهار ائمه

 خود و طهارت و عصمت بیت اهل روایات شود، چهارم:می شناخته الله رسول
 مثالا  دیگر. قرائن و است؛ واجی وصیت نوشتن دهندمی که شهادت اکرم پیغمبر

 امام مثالا  که است روایت الدرجات با چندین بصائر کتاب در بابی قرائن، از یکی
 کنیم،می وصیت بخواهیم کس هر به ما کنیدمی خیال»فرماید: می  ادقص

 بطه امطر قسطم، بخطدا نطه کنیم،می معرفی خویش میل به را خودمان از بعد امام
 ذکطر در آن مرد به مرد هست، خدا رسول سوی از وصیتی بلکه نیست، ما دست

شده،  برده آن در که نامی آخرین «.وصیت این صاحی به برسد نهایت در تا شده
 بطه توجه با کند.می معرفی را خودش الله رسول وصیت با است که کسی همان

 هطر معنطوی تواتر به توجه با و تاریخی و روایی و قرآنی و عقلی قطعی قرائن این
 وهمطی و انی و سندی خدشه بیاید، کسی اگر دیگر وصیت، حدیث بخش سه
 یطا سطفاهت بطوی بلکه دهدنمی تحقیق بوی حرفش بکند، حدیث این مورد در

 دهد.می محمد آل با عداوت و کینه بوی
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 خبر حد در حتی و معنوی، نه و لفظی نه ندارد کردیم عرض که تواتر جواب:
 :قطعیه قرائن اما باشد،نمی معتبر سندش چون نیست هم واحد

 وصیت کتابت آیه، جمله: آن از است، مخدوش مختلف ادله به اول قرینه
نموده یعنی صرد وصیت  وصیت شنیدن به تصریح ادامه در بلکه نکرده شرط را

 آخطرین در خطدا رسول فراوان، احادیث طبق و کردن واجی است نه نوشتن آن،
 ایشطان بطه خواسطتند چطه خوانطده، هطر فرا راعلی حیات، حضرت لحظات
 حطدیث سه باشد شرط مکتوب وصیت که محال فرض بر حال نمودند، وصیت

 آن در مهطدیین از سطخنی هطیچ کطه دارد وجود پیامبر وفات وصیت درباره دیگر
 .نه مهدیین به امااند کرده وصیت پیامبر پس نیست

 گفته که همانطور اما نوشته باشند، نوشته، خوب وصیت پیامبر که دوم قرینه
 بطر دلیلطی هطیچ و دارد وجود پیامبر وصیت مکتوب درباره دیگر حدیث سه شد

 فطراوان ادلطه عکطس بطر که ندارد وجود حدیث هس آن بر طوسی وصیت ترجیح
 .کنندمی تایید را حدیث سه همان

 بطا مهدی و قائم که نداریم روایت ی  حتی زیرا است باطل نیز سوم قرینه
 .گشت بیان بارها دروغ این توضیح و شودمی شناخته پیامبر وصیت

 قطرآن و نیسطت واجطی وصطیت نوشطتن کردیم عرض چهارم درباره قرینه
 مکتطوب وصطیت باشد واجی هم فرض بر و کند،می وصیت شنیدن به یحتصر

 .است شده منعکس شد گفته که حدیث سه همان در پیامبر
 کطدام امطا قبطول، اسطت پیطامبر وصطیت طبق وصی تعیین اینکه پنجم قرینه
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 بلکه ندارد وجود ادعا این بر دلیلی هیچ وفات؟ شی وصیت است؟ مراد وصیت
 کطه اسطت آسطمانی مکتطوب وصطیت باشدمی وصی ینتعی مالک که وصیتی آن

 بطه شطما وصطیت ایطن کرد تصریح پیامبر به و فرمود نازل خدا دستور به جبرئیل
شطد می است و هر وصی هنگامی که عهطده دار وصطایت خودتان از بعد اوصیاء

نمطود تطا بطه آخطرین وصطی می کرد و به محتوای آن عمطلمی مهر خودش را باز
 برسد:

ةَ الْ  ِإنَّ » َماءِ  ِمَن  َنَزَلْت  َوِصیَّ ٍد  َعَلی السَّ َحمَّ ْنطَزْل  َلْم  ِکَتاباا  مل طٍد  َعَلطی یل َحمَّ  ص مل
وم   ِکَتاب   ةل  ِإالَّ  َمْختل دل  َیا  َجْبَرِئیلل  َفَقاَل  اْلَوِصیَّ َحمَّ َ   َهِذهِ  مل تل ِتَ   ِفي َوِصیَّ مَّ  ِعْنطَد  أل

ولل  َفَقاَل  َبْیِتَ   َأْهِل  هِ  َرسل طهِ  َنِجیطیل  َقاَل  َجْبَرِئیلل  َیا َبْیِتي ْهِل أَ  َأيُّ  ص اللَّ ْم  اللَّ  َو  ِمطْنهل
هل  تل یَّ رِّ ةِ  ِعْلَم  ِلَیِرَثَ   ذل وَّ بل َثهل  َکَما النُّ هل  َو   ِإْبَراِهیمل  َورَّ ِتطَ   َو  ِلَعِلطيٍّ  ِمیَراثل یَّ رِّ  ِمطْن  ذل
ْلِبهِ  َل  ْلَخاَتَم ا  َعِلي   َفَفَتَح  َقاَل  َخَواِتیمل  َعَلْیَها َکاَن  َو  َقاَل  صل وَّ

َ
  ِفیَها ِلَما َمَضی َو  اأْل

مَّ  اِنَي  اْلَخاَتَم   اْلَحَسنل  َفَتَح  ثل ِمَر  ِلَما َمَضی َو  الثَّ ا ِفیَها ِبهِ  أل َي  َفَلمَّ فِّ طول  َو  اْلَحَسطنل  تل
َسْینل  َفَتَح  َمَضی اِلَث  اْلَخاَتَم   اْلحل ْل  َقاِتْل  َأْن  ِفیَها َفَوَجَد  الثَّ ْقَتلل  َو  َفاْقتل ْج  َو  تل  اْخرل
َهاَدةِ  ِبَأْقَواٍم  ْم  َشَهاَدةَ  اَل  ِللشَّ ا  َفَفَعَل  َقاَل  َمَعَ   ِإالَّ  َلهل  َعِليِّ  ِإَلی َدَفَعَها َمَضی َفَلمَّ

َسْیِن  ْبِن  اِبَع  اْلَخاَتَم  َفَفَتَح  َذِلَ   َقْبَل   اْلحل ْت  َأِن  ِفیَها َفَوَجَد  الرَّ  ِلَما َأْطِرْق  َو  اْصمل
ِجَی  ا اْلِعْلمل  حل َي  َفَلمَّ فِّ ول ِد  ِإَلی َدَفَعَها َمَضی َو  تل َحمَّ  اْلَخطاَتَم  َفَفطَتَح  َعِلطيٍّ  ْبطِن  مل

ْر  َأْن  ِفیَها َفَوَجَد  اْلَخاِمَس  هِ  ِکَتاَب  َفسِّ ْق  َو  َتَعاَلی اللَّ ِث  َو  َأَباَك  َصدِّ  اْصَطِنِع  َو  اْبَنَ   َورِّ
ةَ  مَّ

ل
ْم  َو  اأْل هِ  ِبَحقِّ  قل َوَجلَّ  اللَّ ِل  َو  َعزَّ ْمِن  َو  اْلَخْوِد  ِفي اْلَحقَّ  قل

َ
طهَ  ِإالَّ  َتْخَش  اَل  َو  اأْل  اللَّ

مَّ  َفَفَعَل  ِذي ِإَلی َدَفَعَها ثل ْلتل  َقاَل  َیِلیهِ  الَّ ِعْلتل  َلهل  قل َو  َفَأْنَت  ِفَداَك  جل  ِبي َما َفَقاَل  َقاَل  هل
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َعاذل  َیا َتْذَهَی  َأْن  ِإالَّ  ْلتل  َقاَل  َعَلَي  َفَتْرِوَي  مل هَ  َأْسَألل  َفقل ِذي اللَّ  َهِذهِ  آَباِئَ   ِمْن  َرَزَقَ   الَّ
َقَ   َأْن  اْلَمْنِزَلةَ  هل  َفَعَل  َقْد  َقاَل  اْلَمَماِت  َقْبَل  ِمْثَلَها َعِقِبَ   ِمْن  َیْرزل َعاذل  َیا َذِلَ   اللَّ  َقاَل  مل
ْلتل  َو  َفَمْن  َفقل ِعْلتل  هل اِقدل  َهَذا َقاَل  ِفَداَك  جل طاِلِح  اْلَعْبِد  ِإَلی هِ ِبَیِد  َأَشاَر  َو  الرَّ طَو  َو  الصَّ  هل

 1«.َراِقد
 را سند بی حدیثی که شمایید کندمی سفیهانه عمل آنکه شد ثابت نتیجه در

 متهم را شیعه میلیون 450 واید داده قرار خود اعتقاد زیربنای ای قرینه هیچ بدون
 امام اقعیو عدو که دانیدنمی خودتان حالیکه در کنیدمی محمد آل با عداوت به

 .ایدداده قرار مدعی ی  برای و دزدیده را ایشان قائمیت که هستید زمان
یح شّبر مرحوم و حرعاملی شیخ مانند .علمایی39سؤال اند کرده تصر

ید؟ پاسخی چه است. شده سنت نقل و اهل عامه از حدیث این که  دار
 دفهمیدنط سال 1000 از بعد عاملی حر شیخ و شبر مانند علمائی مدعی:

 بطزرگ اسطت، 5 قطرن برای طوسی شیخ بودند اما عامه احتماالا  دو راوی این که
 هطم محدثین و فقهاء و رجالیون و اصولیون بزرگ هست، هم شیعه امامیه طائفه

 به است. رسیده امامیه خاصه طریق از و صحیح حدیث گویدمی ایشان هست.
 خطوب تمس  کنیطد،حدیث  این صدور از بعد سال هزار به بخواهید اگر عالوه

 را ططرد ایطن اسطت. خطوب مطا معتبر حدیث این سند گوید:می نوری محدث
 کنممطی نقطل را طوسطی شطیخ کطالم اآلن کطه بنطده آن طرد را؟ البتطه یا بگیریم
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 است، باطل اساساا  تقلید چون باشید، طوسی شیخ مقلد شما بگویم خواهمنمی
 حطدیث ایطن گفته عالم نفال صحیح است و حدیث این گفته عالم فالن که این

 کنیم.نمی تقلید عقایدمان در به ما ربطی ندارد چون ما نیست، صحیح
کنند اینست می مطرح را این احتمال عاملی حر شیخ و اما علت اینکه شبر

 امطر بیت ی  اهل احادیث طبق مهدیین مسأله و داشتند اعتقاداتی سری ی  که
 کطه فهمیدنطدنمی ایش کند، لذا اینهطاافش بیاید صاحبش که زمانی تا بوده سّری

 آمطده کیسطت، اسمش مهدی امام از بعد که کسی چیست و این مهدیین جریان
 یط  بطاالخره داشطتند خودشطان کطه موازینی همان طبق بیایند بودند مجبور لذا

 غیره و رجعت باب در اعتقادشان تا بیاورند، هم به حدیث را ته این و سر جوری
 شطد ونمی مشطخص بطرای شطان حطدیث ایطن داللطت نچو یعنی نشود. خراب

 جطور آمدنطد یط می داریطم، اهور زمان در قائم دو مهدی و دو ما دانستندنمی
 .زدندمی غریی عجیی های حرد یا کردندمی تأویلش

 ایطن گفتطه کجطا طوسی شیخ گویید؟می دروغ اینقدر چرا جان آقا جواب:
 سخن این تازه شده، نقل صهخا جهت از گفته فق  ایشان است؟ صحیح حدیث

 گفته و زده، روایات از ای مجموعه به نسبت بلکه نزده حدیث این نفس درباره را
 تط  اینکه نه شده نقلبیت اهل از اینکه یعنی خاصه جهت از مراد که شد
 بطه را سنان بن علی طوسی شیخ اگر اال و هستند امامی دوازده شیعه رواتش ت 

 ثقطه روات جطزء رجطالش کتطاب در را نامش حتماا  شناختمی وثاقت و عدالت
 نفطر چهطار از واید چسطبیده سطنی نفطر ی  به شما چرا طرفی از نمود.می ثبت
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 حرفطی دارنطد وجطود حطدیث ایطن سطند سلسله در که کذابی نفر ی  و مجهول
 زنید؟نمی

 ایطن گفتطه سطال 600 از بعطد حطر شطیخ که بدانید است خوب هم را این
 را حرد این شد ذکر که شواهدی و قرائن روی و سال، هزار نه است سنی حدیث

 معتبطر را ضطعیف روایطات عمطوم کطه شناسطندمی همه را نوری محدث اما زده،
 تطالش بطا نیسطت ائمطه  از شده ثابت متقن ادله با که هاییکتاب و داندمی

 بطر بلکطه نیسطت. اعتنطایی ایشان کالم به پس دهد،می نسبت ائمه به بار تکلف
 مسطل  اخبطاری خطودش اینکطه بطا کطه هسطت اعتنطا عاملی حر کالم به سعک
 .نیست بیت  اهل حدیث، حدیث این فهمدمی اما باشدمی

 حطدیث فطن اسطت. تشطخیص سطر بر نیست تقلید سر بر سخن طرفی از
 کطالم بطه داریطم مطا و اسطت تخصصطی کطامالا  و پیچیطده بسطیار فنطی شناسطی

 .تقلید نه کنیممی استناد متخصصان
 و احمطد از تقلیطد چیزتطان همطه شطما کنید؟نمی تقلید عقائدتان در شما

 تقلید عدم از دم وقت آن کنیدمی تکرار بگویند آنها را چه هر است. نجف مکتی
 کجطا اسطت؛ سّری امر ی  مهدییناند فرموده بیت اهل اینکه اما زنید؟می

 چیطزی نچنطی هیچکطدام در کطه دارد حطدیث شطش فقط  مهدیین اند؟ فرموده
 مخفطی امطر به که باشدمی مهدی و قائم دربارهاند فرموده آنچه بلکهاند نفرموده
 جدید و مخفی امر آن خودتان پیش از شما و آیدمی جدید امر با یا شده هدایت

 .بریدمی مهدیین مساله به تاویل را
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آن  از شطد؟ چططور چیسطت؛ مهطدیین جریان فهمیدندنمی علما اینکه اما
 بطه قائطل اینهطا کطه کنطدمی ردیف را شیعه علمای از نفر 9 العقیلی ناام طرد

 چه مهدیین فهمیدهنمی کسی که گوییدمی طرد شما این اما ازاند بوده مهدیین
 ایطن خاطر به نهاند نکرده توجهی مهدیین مساله به علما اگر جان آقا نه هستند؟

 هیچ احادیث آن درباره نکهای خاطر به نه و بودند ندیده را حدیث شش آن که بوده
 امامی شش یکی راوی که حدیث شش که بوده خاطر بدین بلکهاند نکرده فکری
 و سطنی هطم یکیش و سند بی و مرسل دو تایش امامی، هفت دو تا راوی است،

 مهدیین اگر گفتندمی کردندمی قاضی را خود عقل وقتی خوب کذاب. و مجهول
 اسطنادش سلسله و کم احادیثش اینقدر چرا بود شده بیان  ائمه توس  واقعاا 

 بررسطی مفصطل ططور در کتاب فوائد طوسیه به حر مرحوم را این است؟ خراب
 یااند فهمیدهنمی اینکه نه نیست اثبات قابل مهدیین مساله که نموده ثابت و کرده

 .ببرند تاویلش جوری ی اند بوده مجبور
 نیست، بلکه چیز مهمی یلیخاند راوی حدیث را سنی دانسته اینکهمدعی:

 رجعطت هنگطام ائمطه همطان مهدیین شیعه گفته منظور از بزرگ علمای از برخی
 کطه اینسطت وصطیت حدیث تصریح است! سفیهانه چقدر حرد این باشند.می

 اولطین کند.خوب طبطق عقیطده شطیعهمی پسرش تسلیم به را وصیت مهدی امام
 امام پسر  حسین امام است اما مگرحسین امام کندمی رجعت که کسی

 و مهطدی عبداللطه احمطد اسطمشحسطین امطام مگر عالوه است؟به مهدی
 است؟
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 این بدهند، باالخره نظر دین چیز همه مورد در خواستندمی این علما چون
 آن مقلطد نه زد اما ما ی  حرفی ایطائفه هر خالصه بکنند و کار چه ماندند جا

 آن مقلد نه و است، وصیت صحیح حدیث گویند:می که هستیم علماء از طایفه
 حطرد حطرد، دو هر چون نیست، صحیح گویندمی که هستیم علماء از طائفه
که  ندارد فرقی اصالا  اعتقادی مساله است و در اعتقادی حدیث این است. غلطی

 عقیده حجت باب در باشد هم صحیح اگر نباشد و یا باشد صحیح سند حدیث
 است. واحد خبر چون نیست

 در اطهطار ائمطه خود بود که شده حفاات حوزه ی  األمر صاحی لهمسأ
 مالط  حطدیث شطود، مثطلنمی افشاء و است سّر  این فرمودند فراوانی احادیث

هنی که  آن بطه بکنطد احتجطاج و بیاید خودش که زمانی تا قسم خدا به فرمود: جل
 .شودنمی روشن مسأله فهمید، ونمی شما کند معرفی را خودش و احادیث،

 مضمون که کرد اثبات آمد و الحسن احمد سید امر، صاحی اینکه تا
 اگطر است، حتی یقین و قطع مفید و متواتر آمده و پرشماری احادیث در مهدیین

 حطدیث مثطل شدمی و بود یقین و قطع مفید باز بودند هم ناصبی راویانش همه
 .غدیر

را بطر ائمطه  مهطدیین بعضی علما چرا نفهمیده که ستا کسی سفیه جواب:
 .اندرجعت حمل کرده

 خطدا رسطول کنطدمی تصطریح حدیث مهدیین شش از توضیح آنکه: یکی
 11 ایشطان از بعطد و هستند قائم همان کاام امام و ندارد بیشتر وصی هفت



 |83|؟ ایدشما چطور اساس عقایدتان را حدیث وصیت قرار داده   

 باططل راسطاا  وانطد نبرده تاویطل اصطالا  علمطا را حطدیث باشند، که اینمی مهدی
 .دانندمی

 قطائم فرزنطدان از مهطدی 12 یطا مهطدی 11 ندگوینمی دیگر حدیث چهار
 هستند حسین فرزندان از مهدی 12 یا 11 قائم از بعد گویندمی فق  بلکه هستند

 امطام از بعطد حسطین امطام کطه شطده تصطریح حدیث دو در اقل ال چون که
 رجعطت ائمطه اینهطا همطان از منظطورانطد  گفتطه علمطا کنندمی رجعت دوازدهم

 فرزنطد همه به تغلیی باب از هستند حسین نسل از ترشانبیش چون که باشندمی
 قطائم خطود که اینست در هم 12 و 11 اختالد علت و است شده اطالق حسین

 از نفر دوازده فرمودند خدا رسول حدیثی در همچنانکه نه، یا کندمی رجعت هم
علی، بطا اینکطه حضطرت  یا تویی اولینشان که هستند امام من از بعد من فرزندان

 جزء فرزندان پیامبر نیست:علی 
ْم » هل لل َقَباِء َبِني ِإْسَراِئیَل َأوَّ وَن ِباْلِقْسِ  َکَعَدِد نل امل ِتي َقوَّ یَّ رِّ ة  ِمْن ذل ونل َبْعِدي َأِئمَّ َیکل

 1«.َعِليُّ ْبنل َأِبي َطاِلٍی 
 امطام فرزنطد اول مهطدی کطرده تصطریح کطه مانطدمی روایت ی  فق  پس
 نسخه هم روایت ی  همان اما باشد.می وصیت حدیث همان که است دوازدهم

 مهدی امام یعنی است شده ثبت «ابیه»، «ابنه» جای به و در ی  نسخه دارد بدل
 همطان پدر از مراد پسرش، که به نه دهدمی پدرش به وفات هنگام به را خالفت

                                                             
 173. کفایة األثر ص1
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 دقیقاا  این و است. شده معرفی مهدی پدر فراوان روایات در که استحسین
 اشطکالی هطیچ و باشطدمیحسطین امام رجعت درباره متعدد روایات قمطاب

 همچنان باشد مهدی و الله عبد و احمدحسین امام نام زمان آن در که ندارد
 نطام و« منصطور» یطا «منتصر» رجعت هنگام به ایشان نام روایات بعضی در که

 1است. شده معرفی «سفاح» منینؤالم امیر
 حطر زنطد؟می سطفیهانه سخن کسی چه و کسی است سفیه چه پس دیدید

 کطه کسطی اسطت سطفیه دهید؟می سفاهت نسبت به را مجلسی عالمه و عاملی
 و حفظ برای روز و شی که زحمتی همه آن با را شیعه علمای ساله 1200 تاریخ

 با که کندمی تلقی نفهم های انسان مشتیاند کشیده  بیت اهل احادیث فهم
 بودند. گذاشته کار سر را شیعه ملت هسفیهان تاویل و رجال بدعت

                                                             
 326ص 2. تفسیر العیاشی ج 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 پانزدهم جلسه
خود شیخ طوسی این حدیث را   

توانید به می چطورقبول نکرده، پس 

 ؟این حدیث استناد کنید
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 چطاور پا  نکرده، قبول را حدیث این طوسی شیخ . خود40سؤال 

 کنید؟ استناد حدیث این به توانیدمی
 باشطد خوانطده را غیبت طوسی کتاب بار ی  که کسی را شبهه این مدعی:

 حطدیث ذکطر از بعطد طوسطی است زیرا شیخ محض دروغ این کند.نمی مطرح
 امطام از حطدیثی بعدش بال فاصله بلکه گویدنمی آن نفی در حرفی هیچ وصیت
 12 کطه اسطت وصطیت حدیث این کننده تاکید دقیقاا  که کندمی نقل  صادق

 اند. امام 12 این پدر علی امام و پیغمبر و تندهس علی و محمد آل از امام
گوید: می خدا خلفای در قسمت احادیث شیعه مبنی بر تعداد طوسی شیخ

وی ما فأّما» کثر الخاصه، جهة من رل  منهطا: طرفطاا  نطذکر أّنا غیر یلحصی أن من فأ
 روایطت امامیطه شطیعه ناحیطه از آنچطه یعنی -خاصه رسیده  طریق از که روایاتی

 بیسطت ده طوسطی شطیخ اینجطا «.بشماریم بخواهیم که است آن از یشب -شده
 و کندمی نقل اکرم پیغمبر خلفای امامیه درباره شیعه احادیث از گلچین حدیث
 انکطار و رد را طوسطی آن شیخ تنها نه پس هاست. همین از یکی وصیت حدیث
 آن، از االترب و شده نقل امامیه خاصه طریق از اینها که داده شهادت بلکه نکرده،

انطد برگزیده احادیث اینها است، پیغمبر خلفای بر دال که فراوانی احادیث بین از
 یعنطی کطه علی، و محمد آل از امام 12 به دارد صریح اشاره اینها از تا سه دو که

 احمد. اول مهدی محمد، آل قائم سیزدهم، وصی
در کتطاب جواب: منظور ما از عدم قبول شیخ طوسی، ااهطار نظطر ایشطان 



 (2نبرد ) |88|

 

 حدیث در کتاب غیبت درباره نظری ااهار هیچ طوسی شیخ اگر غیبت نبود زیرا
 دربطاره کطه نیسطت ایطن اصطالا  محدث دأب که است خاطر بدین نکرده وصیت
نیست  تحقیق کتاب حدیثی کتاب چون بکند. نظر ااهار کندمی نقل که حدیثی

 محاسطن و فیکطا در شطما همطین برای است. آوری جمع و تصنیف کتاب بلکه
 طوسطی شطیخ امطالی کتطاب حتطی و صطدوق شطیخ فطراوان متعطدد کتی و برقی
 بطه اال باشند کرده نظری ااهار کنندمی نقل که احادیثی به نسبت آنها بینیدنمی

 کطار را ایطن تحقیقطی کتطاب در بکنطد نظر ااهار بخواهد کسی اگر بلکه ندرت.
اعتقادِی خود به نامهای:  کتاب دو در یعنی کرده کار را این طوسی شیخ و کندمی

عقائطد  بطا رابططه در کطه «الجعفریطة العقائد»و  «باالعتقاد یتعلق فیما االقتصاد»
 اینکطه ننمطوده، بطا مهدیین مساله به ای اشاره کوچکترین نگاشته، شیعیان اصیل

 کرده است. نقل را در کتاب غیبت مهدیین حدیث خودش
 ت:متن العقائد الجعفریه ایشان چنین اس

از اوالد اویند که اولینشان حسن و آخرینشطان نفر  11ائمه بعد از علی 
 عسکری است. امطام مهطدی همطان محمطد بطن حسطن قائم مهدی فرزند حسن

األئمطة »کنند: می باشد که پیامبر و امامان و گروهی دیگر در زمان او رجعتمی
ین، ثم علي احد عشر من ذریته األول منهم ولده الحسن، ثم الحسبعد علي 

بن الحسین، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمطد الصطادق، ثطم موسطی بطن 
جعفر، ثم علي بن موسی، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن 
علي، ثم الخلف الحجة القائم المهدي الهادي بن الحسطن صطاحی الزمطان ... 
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و أئمتنا المعصومون في اْلمام المهدي المنتظر محمد بن الحسن ... یرجع نبینا 
 1....«زمان المهدي مع جماعة من األمم السابقة و الالحقة 

ممکن است کسی بپرسد: پس چرا شیخ طوسی روایت مهدی های دوازده 
گانه را در کتاب غیبتش ثبت نموده؟ اما باید دانست که کتاب غیبت یط  کتطاب 

مهدویت از جمله جدلی است که در پاسخ به فرقه های منحرد از  -احتجاجی 
باشد عدم می ، نه کتاب اعتقادی، و آنچه اعتقاد شیخ طوسی2واقفیه نگاشته شده

مهدی های دوازده گانه است و بطرای همطین در دو کتطاب اعتقطادیش حرفطی از 
مهدی های دوازده گانه نزده، و این بهترین دلیطل بطر عطدم اعتقطادش نسطبت بطه 

 اشد.بمی مضمون حدیث مهدی های دوازده گانه
ضمن اینکه ایشان قبل از نقل حدیث وصیت در ابتطدای بحطث، و بعطد از 

کند که تعداد امامان دوازده عدد بیشتر نیسطت می نقل آن در پایان بحث، تصریح
و هر که بگوید امام دوازدهم فرزندی دارد که تعداد ائمه بشود سیزده تا سطخنش 

ن چنطین سطخن هطایی کنطد کطه گوینطدگامی باطل است و بعد هم خدا را شطکر
فأما من قال إن للخلف ولداا و إن األئمطة ثالثطة عشطر فقطولهم »اند: منقرض شده

فَسد بما دللنا علیه من ان األئمة اثنا عشر فهذا القول یجی إطراحه. علی ان هذه  یل
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. بهترین دلیل بر جدلی بودِن ثبت حدیث وصیت اینست که اوالا ایشان این روایطات را در پاسطخ بطه 2

اب روایات متعددی ثبت کرده که با هم تعطارض دارنطد از جملطه روایطات واقفیه آورده و ثانیاا در این کت
 ، قابله ایشان، و چگونگی تولد حضرت.مربوط به شخصیت مادر امام زمان 
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 1«.الِفرق کلها قد انقرض بحمد الله و لم یبق قائل یقول بقولهم
 کتطاب در نیطز 2مهطدیین احادیطث یکطی از راوی صدوق شیخ همچنانکه 

 حرفطی هیچ و نیست دوازدهم امام از غیر قائمی کندمی تصریح امامیه اعتقادت
 آورد.نمی میان به مهدیین از

نگارد: اعتقاد ما اینست که حجت های می ایشان درباره اعتقاد به مهدویت
لشطان که اواند امامان دوازده گانه الهی بر خلق خدا بعد از حضرت محمد 

حسین، بنیطالی، سپس حسن، سپس حسین، سپس علیاببنیعلامیرالمؤمنین
، سپس جعفر بن محمد، سپس موسی بطن جعفطر، سطپس یسپس محمد بن عل

بن محمد، سپس حسطن بطن  ی، سپس علیبن موسی، سپس محمد بن عل یعل
، سپس محمد بن حسن حجت قائم صاحی الزمان خلیفطة الّلطه در زمطین، یعل

 هستند. اجمعین لّله علیهمصلوات ا
 اعتقاد ما اینست که ایشان مفترض الطاعة و ... معصطوم از خططا و اشطتباه

 باشند و آنها دارای معجزات و براهین بودند.می
و عقیده داریم که حجت خدا و خلیفه اش در زمان ما همطان قطائم منتظطر 

مطد بطن بن موسی بن جعفر بطن مح یمحمد بن حسن بن علي بن محمد بن عل
 بن ابي طالی است. یبن حسین بن عل یعل

 از جانی خدا از نام و نسبش خبر داده است. همان کسی که پیامبر 
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همانگونه کطه پطر از  کندمی و او آن کسی است که زمین را پر از عدل و داد
شطود و او می جور و الم شده باشد ... و مشارق و مغارب زمین بدست او فطتح

خبر داده که عیسی پشت سرش نمطاز خواهطد  پیامبر همان مهدی است که 
 د.نخوا

ماند می و او همچنان در غیبتش باقی ما معتقدیم که قائمی غیر از او نیست
 1قائمی غیر از او نخواهد بود.و اگر به اندازه عمر دنیا غیبتش طول بکشد 

در این بیاِن شیخ صدوق نکات بسیار مهمی وجود دارد که مخالف عقایطد 
 د الحسن و وصیتی است که وی بدان تمس  کرده است، از جمله:احم

 الف( شیخ صدوق تعداد امامان و حجت های خدا را دوازده عطدد معرفطی
 کند نه کمتر و نه بیشتر که آخرینشان محمد بن حسن است.می

ب( ایشان قائم آل محمد را همان محمد بن حسن عسکری امام دوازدهطم 
 کند نه کس دیگر.می معرفی

ج( شیخ صدوق هیچ اعتقادی به مهدی های دوازده گانه و ائمه سیزده گانه 
 کند.نمی و قائمیت غیر محمد بن حسن ندارد و کوچکترین اشاره ای به آنها

که از کهن ترین کتی مهدویت است  -وی همچنین در کتاب کمال الدین 
 ا ابططالط حدیث وصیت را نیاورده بلکه احطادیثی ثبطت نمطوده کطه ایطن نظریطه ر

 کند تا هر کس که به دنبال حقیقت است آن را بیابد.می
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 اسططت کططهو از جملططه آن احادیططث، روایططت شططریف امططام حسططین 
و  علطی بطن ابطی طالطیباشطد کطه اولینشطان می فرمایند: از ما دوازده مهدیمی

است که همان امام قائم بر پا کننده حق خواهطد بطود  نهمین فرزند منآخرینشان 
ْؤِمِنیَن َعِلطيُّ ْبطنل َأِبطي َطاِلطٍی َو »دارد:  که غیبتی ْم َأِمیرل اْلمل هل لل ا اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیاا َأوَّ ِمنَّ

َمامل اْلَقاِئمل ِباْلَحقِّ ... َلهل َغْیَبة َو اْْلِ ْلِدي َو هل اِسعل ِمْن ول مل التَّ هل  1«.آِخرل
 توصیت در کتاب غیبط حدیث ذیل طوسی شیخ نظر ااهار عدم از پس، 

شود که با توجه بطه عطدم ذکطر مهطدیین در دو کتطاب نمی ثابت چیز نه تنها هیچ
شود شیخ طوسی حطدیث وصطیت مهطدیین را قبطول می اعتقادی ایشان مشخص

 نداشته است.
 نیز کرده ذکر امامت احادیث گلچین عنوان به را حدیث این شیخ اینکه اما

حالیکه حطدیث  در ها، بهترین آوری جمع یعنی گلچین زیرا است باطلی حرد
وصیت  حدیثی کامالا ناشناخته است که توس  هیچکس غیطر از شطیخ طوسطی 

 را ها بهترین امامت احادیث میان از من گویدنمی شیخ نقل نشده، غیر از اینکه
 این به مربوط احادیث از بعضی گویدمی بلکه کنممی جمع دالت یا سند نظر از

 احادیث که فهمیدید سخن این از چطور ماش همین. حال کنممی ذکر را موضوع
 محدثین دیگر حتماا  بود گلچین حدیث این اگر اینکه غیر کرده است؟ گلچین را

 نقطل را آن نعمطانی شطیخ و مفیطد شیخ صدوق، شیخ کلینی، شیخ مثل او از قبل
 طوسی شیخ از غیر کس هیچ که است افشانیگل حدیث چه این پس کردندمی
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و شیخ هطم تنهطا در  نکرده نقلش که کرده تلقی ارزش بی دیده اگر یا ندیده را آن
 کتاب جدلی غیبت و فق  ی  بار آن را ثبت نموده است؟

 فطرق خاصطه طریطق بطا که دادیم توضیح چند بار را خاصه تعبیر جهت اما
 در خططا دچار کنیدنمی درک را فرق این کل جریان یمانی و شما چون و کندمی

 .ایدشده فهم
 نسطل از امطام دوازده از کطه آورده حدیثی حدیث این از بعد شیخ کهاین اما

 چطرا اسطت؟ اول مهطدی مطراد که رساندمی کجا این گفته، سخن علی و پیامبر
 ایطن راویطان بعضی اتفاقاا  و داشتند؟ را امامتش ادعای زیدیه که نشود زید شامل

 .هستند مذهی زیدی گوییدمی شما که احادیث
 بطه صطریح اشاره که کرده نقل حدیث سه دو طوسی شیخ اگر اینکه از غیر

 حصر بر که کرده نقل هم را احادیث این خوب دارد، علی و محمد آل از امام 12
 :دارد تصریح نفر دوازده در قیامت روز تا اوصیاء

طهَ  ِإنَّ »باشطد:می بعطد از محمطد دوازده وصطی الطف(  َأْرَسطَل  َتَعطاَلی اللَّ
داا  َحمَّ ْنِس  َو  اْلِجنِّ  ِإَلی مل ةا  اْْلِ ْم  َوِصطّیاا  َعَشطَر  اْثَنا َبْعِدهِ  ِمْن  َکاَن  َو  َعامَّ  َمطْن  ِمطْنهل

ْم  َو  َسَبَقَنا  1«.َبِقَي  َمْن  ِمْنهل
ب( لوحی از آسمان آمد که نام اوصیاء از فرزندان من در آن ثبت بطود ... و 

 َو  َأِبي مل اْس  ِفیهِ » کنم:می بعد از حسن عسکری سلسله اوصیاء را با فرزندش کامل
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ْوِصَیاءِ  َأْسَماءل  َو  اْبَنَي  اْسمل  َو  َبْعِلي اْسمل 
َ
ْلِدي ِمْن  اأْل مَّ  اْلَحَسَن  ... ول ْکِملل  ثل  ِباْبِنهِ  َذِلَ   أل

 1 «.ِلْلَعاَلِمیَن  َرْحَمةا 
 ثبطت را علی و خدا رسول نسل از امام 12 روایات که طوسی شیخ قطعاا  و

در  خودش همین برایاند گفته چنین تغلیی باب از ها این که داشته التفات کرده
 و دارد فرزنطدی دوازدهم امام بگوید که هر»کند: می تصریح همان کتاب غیبت

 للخلطف إن قطال مطن فأما» است: فاسد سخنش باشد،نفر می سیزده ائمه تعداد
فَسد فقولهم عشر ثالثة األئمة إن و ولداا   2«.یل

 کطامالا  طلبطان حق برای حقیقت اما دفهمینمی را حرفها این شما دانم می
 .است روشن

 واحاد خبار و آماده غیبت کتاب در فقط وصیت . حدیث41ال ؤ س
 است؟ حجت عقیده چگونه در پ  متواتر، نه است

 آورده، را وفطات شطی وصطیت حطدیث کطه موجودی مصدر اولین مدعی:
 شیعه حدیث منابع از دیگر منبع تا 17 بعداا  ولی است غیبت طوسی کتاب همان

همین  شیعه محدثین از بسیاری و شوند،می محسوب و سوم دوم دست منابع که
 متواتر نیست، توضیح آنکه: خبر واحد این حدیث خبر اما کردند. نقل را حدیث

 و متعدد منابع در حدیث لفظ یعنی لفظی لفظی و معنوی. متواتر است: قسم دو
 بطه مضطمون وی یعنی ی معن متواتر مثل حدیث غدیر، و شده نقل متعدد طرق
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 است. یقین و قطع مفید هم این شده که متعدد نقل منابع در و متعدد طرق
 اسطت متطواتر خطدا رسول وفات شی وصیت ثحدی گوییممی حال ما که

 بخش ی  دارد، اصلی بخش سه حدیث این معنوی است. زیرا تواتر منظورمان
 اول مهدی اوصاد و درباره اسم هم بخش مهدی، و ی  12 بخش امام، ی  12
 است. مهم خیلی بخش این که

مهدی نیز  12 دوم نیست، بخش تواترش در شکی که امامش 12 بخش اول
 ائمه و خدا پیغمبر از متعدد احادیث در مختلف های شکل به مختلف الفاظ به

 و مهدیین روایت درباره تا 54 حدود عقیلی ناام شیخ است که شده وارد اطهار
 اینسطت همه شان معنای ولی است مختلف ده که الفااشاناول جمع کر مهدی

 دارد احادیث بعضی در هستند. مهدی امام اوالد از خدا، خلفای از خلیفه 12 که
 در ،«وارثطین» دارد بعضطی در ،« قطائم نسل از امامان ولده: من األئمة» که

 عده:ب من قّوام» برخی آمده در ،«خلیفه» دارد برخی در ،«مهدیین» دارد بعضی
 نیطز محمد آل قائم نسل از مهدی 12 مسأله اصل بنابراین «.او از بعد های قائم

 است. معنوی متواتر
 اولطین مقربطان و اولین مهدی آن که دهدمی اول مهدی از خبر سوم بخش

 را زمطان امطام کطه کسطی اولطین گوید:می حدیث است، این زمان امام به مومنان
 حطدیث بخش دو وقتی خوب اوالا  .است دیمه عبدالله نامش احمد شناسدمی
 رابطه در اما شده، صادر خدا پیغمبر از مضمون معلوم است این پس متواتر، شد

 طوسطی غیبت جای دو در مثالا  داریم، متعددی نصوص هم اول مهدی همان با
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 بیعطت او بطا مقطام و رکطن بطین مهطدی فرمطود: درباره اکرم، پیغمبر که شده نقل
 اولهطم»فرمطود:  خدا پیغمبر باز و مهدی است، عبدالله مداح اسمش کنند،می
 ، یعنطی«است بصره از مهدی امام رجال اولین و مقربان اولین یعنی البصره: من

 .است بصره از دقیقاا  اول که مهدی
 و سلیم کتاب آورده را وفات وصیت حدیث که مصدری اولین اوالا  جواب:

 میطان به مهدیین از سخنی هیچ فاقاا ات که است الرضا  أخبار آن عیون از بعد
 دروغطی اسطت معنوی تواتر دارای طوسی غیبت حدیث اینکه اما است. نیاورده

 نطه وفطات شطی وصیت اصل درباره شد عرض که همانگونه زیرا است شاخدار
 بطر نطص اسطت معنوی متواتر آنچه پس معنوی تواتر نه و دارد وجود لفظی تواتر

 کطرده امطام دوازده به مکتوب وصیت وفات شی در اینکه ولی است امام دوازده
  نیست. هم معنوی متواتر حتی باشند

کتاب حدیثی این روایت را ثبطت  17گویید بعد از شیخ طوسی می و اینکه 
کتطاب، ثانیطاا  17کتاب پیدا کردیم نه  10کرده اند، اوالا ما که هر چه گشتیم فق  

 دیث را نقل کرده اند؟کجا و چگونه این حاند همانها که نقل کرده
حدیث را آورده   152ص 2الصراط المستقیم إلی مستحقي التقدیم ج -1

 و رد کرده.
ای توجیه کرده و تطازه مضمون حدیث را به گونه 294نوادر األخبار ص -2

 اصل کتاب را در موضوع احادیث نادر و شاذ نوشته است.
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آن را در ضططمن احادیططث رجعططت آورده و  143مختصططر البصططائر ص -3
 دانسته است. هدیین را حمل بر رجعت ائمه م

این حطدیث را در بطاب نصطوص حضطرت  261ص 36بحار األنوار ج -4
ثبت نموده و هیچ اشاره ای به مهطدیین  بر دوازده امام  رسول 

آورده و مضمونش را شاذ و مخالف روایات  148ص 53نکرده، و در ج
 ی توجیه کرده.امشهور دانسته و به گونه

 236صبن أبیطالی اْلمام علي-علوم والمعارد واألحوالعوالم ال -5
آورده و  بر دوازده امام  آن را در باب نصوص حضرت رسول 

 هیچ اعتنایی به مساله مهدیین ننموده است.
حططدیث را فقطط  بططرای رد کططردن آورده و  115الفوائططد الطوسططیة ص -6

 مضمومنش را به شدت رد کرده.
آورده و در ادامطه، مضطمونش را بطه آن را  393اْلیقاظ من الهجعطة ص -7

 شدت رد کرده است.
این حطدیث را جطزء احادیطث  22کشف التعمیة في حکم التسمیة ص -8

ذکر کرده و هطیچ اعتنطایی دال بر جواز تصریح به نام امام دوازدهم 
 به مساله مهدیین نکرده است.

این حطدیث را در  197اْلنصاد في النص علی األئمة اْلثنی عشر ص -9
یات دال بر دوازده امام ثبت نمطوده و هطیچ وقعطی بطر مسطاله ضمن روا

 مهدیین که در اول و آخر حدیث ذکر شده ننهاده است.
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آن را در ضططمن نصططوص امامططت حضططرت  194ص 1غایططة المططرام ج -10
در  242ص 2ثبطت کطرده و در ج در ضمن دوازده امطام علی

عطدد باب اینکه حضرت علی و یازده فرزندش وصی رسول خدا بوده و 
ائمه دوازده نفر است ثبت نموده، و هیچ وقعی بر مساله دوازده مهطدی 

 ننهاده است.
 متعطدد اشطکاالت کطه دارد وجطود حطدیث شطش کالا  مهدیین درباره اما و
 اکثطرش کطرده جمطع لطییعق نطاام آنچه اینها، از غیر و دارند محتوایی و سندی
 مطن االئمطه بعده، من قوام»است، مثالا  تطبیق تاویل و و ندارد مهدیین به ربطی
 بطاقی که کمی مقدار آن و است، تطبیق قابل رجعت ائمه بر همه «وارثین و بعده

 .است شده داده شان همه جواب نیز ماندمی
 چنین شودمی معلوم پس است متواتر حدیث این از قسمتی چون اینکه اما

 است صادق ،امام دوازده اصل مورد در فق  این شده، صادر پیامبر از مضمونی
 مهدی الله عبد احمد حدیث اما جواب وفات. شی در امام دوازده به وصیت نه

 را آن طوسطی شیخ تازه و هستند سنی آن راوی پنج از نفر سه که شد عرض بارها
 بطه طریقش و دارد فاصله سال 200 حدود او با که کرده نقل شاذان بن فضل از

 و شده ثبت محمد احمد، جای هب نسخه دو در طرفی از باشد.می ضعیف فضل
 کننطدمی بیعطت او بطا مقام و رکن بین که کسی آن شده تصریح دیگر روایات در

منین یعنی اولطین ؤو اما اینکه مراد از اول المقربین و اول الم .است محمد نامش
نفر  313آورد و اولین یار ایشان از می کسی که در زمان غیبت به امام زمان ایمان
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باشد، همه اینها ادعاهای شماست که بدون هیچ دلیلی بر می از بصرهکه اولینش 
کنید و یعنی یعنی کطردن شطما نطه بطرای مطا کطه بطرای می معنای حدیث تحمیل

 خودتان هم حجت نیست.
 تمطام اوالا  کطه شطد عطرض جوابش بارها «البصره من اولهم» حدیث اما و
 دارد معارض ثانیاا  یست،ن شیعه احادیث از این و هستند سنی حدیث این سلسله

 اولطین حدیثی در ثالثاا  باشد،نمی امام یاور هیچکس بصره از کندمی تصریح که
 نه است ملیح بن احمد نفر دومین و الرحمن عبد شده برده نام بصره از که نفری
 میانشطان در اصطالا  شمردمی را بصره یاران که دیگری روایت در رابعاا  نفر، اولین
 شطنیدن به نسبت شما گوش اما هستند. محارب و علی بلکه دندار وجود احمد

 .است مسحور عقلتان و کور تان چشم و کر مخالف، احادیث همه این
 محطل مهطدی بالمدینه: مولده المهدی» فرماید:می علی امام مدعی:

دینه در تولدش  سطید یعنی اول مهدی بینیممی کنیممی نگاه که خوب«. است مل
 این خودش به خالفت و وصایت ادعای اثبات برای که کسی تنها الحسن احمد

دینه منطقه اهل دقیقاا  کرده احتجاج وصیت  کنیممطی نگطاه بعطد اسطت. بصطره مل
 جمطع شطخص ایطن در اشهمطه ند،اگفته اول مهدی درباره که دیگری اوصاد

 هطم اول مهدی بخش که کنیممی حاصل قطع و یقین قرائن این از ما پس است.
 بخطش آن سطه هر بوده و معنوی متواتر وصیت حدیث پس شده، ر صادراز پیامب
طوسطی  غیبطت کتطاب رد فقط  ما، موجود نابعم رد هرچند ستا الصدورقطعی

 است.آمده
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 ناقل که کسانی نزد آن قرائت اوالا  که شد عرض مدینه حدیث درباره جواب:
دینه نه باشدمی َمدینهاند بوده آن  از بلکطه نیسطت شیعه حادیثا از اصالا  ثانیاا  و مل

 طبطق و ندارد اشکالی هیچ َمدینه ثالثاا  و باشدمی سنت اهل بسیار ضعیف کتی
 رابعاا  و است گشته سامراء به تبدیل مدینه و شده حاصل بداء بداء، در شما مبنای
دینه نه است روستای هویر احمد والدت محل  .مل

 قائم، شناخت راه که شد داده توضیح بارها وصیت به احتجاج درباره اما و
 روایطات در قائم ایهنشانه اوالا  بلکه نیست عالم فالن کتاب در مکتوب وصیت
 و نشطده معرفطی ایشان شناخت مالک وصیت، کدام هیچ در و گشته بیان متعدد

 آسطمان از نازلطه صحیفه همان النبی در روایت تفسیر عیاشی، عهد از مراد ثانیاا 
 بطودنش عالمت و بوده اوصیایشان به پیامبر یتروایت، وص تصریح به که است

 یطا خطروج هنگام یعنی خاص زمان مکه، یعنی خاص مکان داشتن جهت از نیز
غیره، که توضیحش  و خسف و صیحه یعنی است خاص قرین و کوفه، منبر باالی

 کنید.می چند بار بیان شد اما شما مجدداا حرد خود را تکرار
 داریم، قطعی قرائن چون است معنوی تواتر ایدار اول مهدی صفات اینکه اما

 معنوی تواتر به ربطی هیچ داشتن قطعی قرائن زیرا شماست. سوادیبی کمال از
 نوعطاا  معنوی تواتر زیرا رسدنمی معنوی تواتر پای به قطعی قرائن طرفی از ندارد،

 ی  برای که است یاسلیقه موضوعاتی قطعی قرائن حالیکه در است آوراطمینان
نیاورد و جطواب همطه قطرائن قطعطی  است ممکن دیگری وبرای آوردمی قطع نفر

 داد.را خواهمذکر کنید پاسخش را کدام شما داده شده است وهمین  نیز هر
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 بطاز بطود واحطد خبطر نداشطت و معنوی تواتر حدیث این اگر حتی مدعی:
یمط علماء داریم. صدور این حدیث بر قطعی قرائن چون ما کردنمی پیدا مشکل

 حتمطاا  یعنطی اسطت، الصطدور قطعی قطعی، قرائن به محفود واحد خبر یندگو
 شده. و از جمله قرائن قطعِی این حدیث عبارت است از: صادر

 .کرد وصیت وفات شی اکرم پیغمبر •
 وصیت وفات، نوشتن هنگام فرماید:می که بقره سوره 180 آیه •

 .است واجی
 امر صاحی فرمایند:می که بیت اهل از متواتری و متعدد روایات •

 قرائن این وجود ما با شود.می شناخته پیغمبر وصیت با قائم و
 از باشد واحد خبر هر چند حدیث این که داریم قطعی، یقین

 شده است. صادر خدا رسول
 شطد عرض بارها اینکه از غیر نیست بیش سرابی شما قطعی قرائن جواب:

 زیر اعتقادی اصل زیرا جایگاهی ندارد قرائن محفود به خبر عقاید اصول در که
 خدا حجت توس  بار ی  فق  که ندارد معنا و دهدمی تشکیل را افراد دین بنای
 گفتطه آنقطدر باید اعتقادی اصل بلکه بگذارد. تنها قرائن با را مکلف و شود گفته
 بطرای آور اطمینطان و همطه دسترس در که برسد اطمینانی و تواتر حد به که شود
 .اشدب همه

 :شما قطعی قرائن اما
 کطه نیست قطعی تنها نه کرد مکتوب وصیت وفات شی پیامبر اینکه الف(
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 کتابطت کطه شده تصریح حدیث دو آن در زیرا باشدمی سلیم حدیث دو خالد
 1بوده. پنجشنبه همان یعنی پیامبر نزد از مردم رفتن از بعد فاصله بال وصیت

 در پیطامبر کنطدمی تصطریح یطوسط وصطیت حدیث بگذریم که این از اما
 روز در پیطامبر 2سطنی و شیعه نظر اتفاق به حالیکه دراند کرده وفات شی همان
، و حتی در بعضی نقل ها تصریح شده که مدتی بعطد از 3شی نهاند نموده وفات

 و ،7یا بعد از گذشطت اهطر بطوده اسطت 6نیمه روز 5، پیش از اهر4طلوع آفتاب

                                                             
 877و ص 658ص 2کتاب سلیم ج.  1
 .106ص 15. هذا اتفاقی. منهاج البراعة في شرح نهج البالغة )خوئی( ج 2
َي . » 3 فِّ ول ولل  تل هِ  َرسل َي  اللَّ فِّ ول ْثَنطْیِن  َیْومل »؛ 48ح 862ص 2کتاب سلیم ج« ص َیْوَم تل طَو اْلَیط اْْلِ طِذي َو هل ْومل الَّ

ِبَض ِفیهِ  ْؤماا ِمطْن »؛ 299الحدیثة( ص -؛ قرب اْلسناد )ط 794ص 2کتاب سلیم ج« قل َأيُّ َیْوٍم َأْعَظمل شل
ْثَنْیِن  َیْوِم  َنا اْْلِ ْثَنْیِن  َیْومل »؛ 16ح 347ص 2المحاسن ج« َیْوَم َفَقْدَنا ِفیِه َنِبیَّ َو  اْْلِ هل َعزَّ َجلَّ َیْومل َنْحٍس َقَبَض اللَّ

هل  ْؤماا ِمْن َیْوِم »؛ 5ح 146ص 4الکافي ج« ِفیِه َنِبیَّ ْثَنْیِن  َأيُّ َیْوٍم َأْعَظمل شل َنا اْْلِ  8الکطافي ج« َیْوٍم َفَقْدَنا ِفیِه َنِبیَّ
ْؤماا ِمطْن َیطْوِم »؛ 492ح 314ص ْثَنطْیِن  َفَأيُّ َیْوٍم َأْعَظمل شل َنطا  اْْلِ  267ص 2ج الفقیطه« َفَقطْدَنا ِفیطِه َنِبیَّ

طِه »؛ 2400ح طولل اللَّ ْثَنطْیِن، َیطْوَم َمطاَت ِفیطِه َرسل ْؤماا ِمطْن َیطْوِم اْْلِ  2الخصطال ج« َما ِمْن َیْوٍم َأْعَظَم شل
وماا َیطْومَ »؛ 67ح 385ص ِبَض ِباْلَمِدیَنطِة َمْسطمل ْثَنطْیِن  قل یطوم  9قطبض»؛ 2ص 6تهطذیی األحکطام ج« اْْلِ

 53ص 1دیثة( جالح -إعالم الوری )ط « االثنین
الشطمس.  یوم االثنین حطین بزغطت 9:مات 106ص 15،منهاج البراعة ج677ص 2.مجمع البیان ج 4

 418ص 8و لسان العرب ج 265ص 1أی طلعت و شرقت.التحقیق في کلمات القرآن الکریم ج
ولل  5 َهارل ... َأَتاهل َرسل ا َمَتَع النَّ هل َأنَّ  . َفَلمَّ ْخِبرل مِّ َأْیَمَن یل ِه  أل وَل اللَّ ِه ِفي َذِلَ   َرسل ولل اللَّ َي َرسل فِّ ول ، ... َفتل وتل َیمل

ْمس. المسترشد ص وعاا و ذل  قبل الزوال. کتاب العطین  . َمَتَع 115 – 114اْلَیْوِم ِحیَن َزاَغِت الشَّ تل النهار مل
  83ص 2ج
 200ص 3. قبض رسول الله نصف النهار یوم اْلثنین. تاریخ الطبری ج 6
ِه ِفي َذِلَ  اْلَیْوِم ِحیَن َزاَغِت . » 7 ولل اللَّ َي َرسل فِّ ول ْمسل  َفتل ْثَنْیِن الشَّ َو َیْومل اْْلِ  . َزاَغِت 115المسترشد ص« ، َو هل

 10ص 5: أي مالت و زالت عن أعلی درجات ارتفاعها. مجمع البحرین جالشمس
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 .باشدمی طوسی وصیت حدیث بطالن بر قطعی قرینه همین
غیر از اینکه در روایتی وصیت پیامبر همان لوح آسمانی معرفی شده است: 

ِه » َوَجلَّ َأْنَزَل َعَلی َنِبیِّ َه َعزَّ دل َهَذا  ِإنَّ اللَّ َحمَّ ِکَتاباا َقْبَل َأْن َیْأِتَیهل اْلَمْوتل َفَقاَل َیا مل
َ   اْلِکَتابل  تل ِجیِی  َوِصیَّ و در لوح جطابر نیطز هطیچ نطامی از  1...« ِمْن َأْهِلَ  ِإَلی النَّ

 شده، و پاسخ شبهه سیزده وصی نیز داده شده است.ندوازده مهدی برده 
 سطخنی هطیچ وصطیت نوشتن از اوالا  که دادیم جواب بارها را 180آیه  ب(

 وصطیت شطنیدن از هطم آیه بعد در و کرده مطرح کردن را وصیت اصل بلکه نزده
طَه »: گویدمی سخن وَنطهل ِإنَّ اللَّ لل َبدِّ طِذیَن یل هل َعَلی الَّ ما ِإْثمل َلهل َبْعَد ما َسِمَعهل َفِإنَّ َفَمْن َبدَّ

 2«.َسِمیع  َعِلیم  
 و شیعه از متعدد احادیث در و آن، نوشتن نه است واجی وصیت اصل پس

 آنچطه خصوصطی ططور بطه در آخطرین لحظطات،پیطامبر کطه شده ثبت سنی
 وصطیت بطه ربططی هطیچ آیه این پس فرمودند.منینؤالمیرام به خواستندمی

 قرینه به برسد چه کندنمی هم تایید حتی را طوسی غیبت وصیت و ندارد مکتوب
 از جمله: متعددی دارد های جواب استدالل به این آیه البته و آن. بر بودن قطعی

 اقیاگر خیطری بط»گوید: می اوالا این آیه درباره وصیت به اموال است چون
گذارنطد مطال اسطت پطس می و مراد از خیری کطه بطاقی« گذارند وصیت کنندمی

                                                             
 2ح 401، األمالي للصدوق ص 15ح 669ص 2. کمال الدین ج 1
 181قره: . ب 2
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ربطی به وصیت درباره سلسله خالفت ندارد. و ایطن معنطا در روایطات متعطددی 
 :که مجبورم تکرار کنمتصریح شده است، 

منظور حقطی اسطت کطه »در تفسیر این آیه فرمودند: الف( امام صادق 
حق جعله الله فطي أمطوال النطاس »مام قرار داده است: خدا در اموال مردم برای ا

 1«.لصاحی هذا األمر
در خطبه فدکیه به همین آیه استدالل نموده و میراِث ب( حضرت زهرا 

ةل ِلْلواِلَدْیِن َو  َتَرَك  و قال: ِإْن »مالِی خود از رسول خدا را مطالبه کردند:  َخْیراا اْلَوِصیَّ
ْقَرِبیَن ِباْلَمْعرل 

َ
ِقیَن اأْل تَّ ا َعَلی اْلمل  2«.و زعمتم أن ال حق و ال إرث لي من أبي وِد َحقًّ

در روایتی، وصیت پیطامبر را در ردیطف وصطیت و برای همین امام باقر 
طهِ »فرمایند: می افراد معمولی قرار داده، طولل اللَّ ةل َحق  َو َقطْد َأْوَصطی َرسل اْلَوِصیَّ
وِص  ْسِلِم َأْن یل  3.«يَفَیْنَبِغي ِلْلمل

ثانیاا این آیه قبل از درصد بندی میراث نازل شده، یعنی در اوائل اسالم کطه 
هنوز درصد سهم فرزندان و همسر و والدین از میراث نازل نشطده بطود، ایطن آیطه 
گفت اگر مالی دارید بدون وصیت به اینکه هر کس چقدر سهم ببطرد نگذاریطد، 

م نطدارد و بطرای همطین در بعضطی اما بعد از نزول آیه میراث، چنین وصیتی لطزو
هطي منسطوخة نسطختها آیطة »روایات تصریح شده که این آیه نسخ شطده اسطت: 
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طهل ِفطي »إنما هي منسوخة بقولطه »و:  1«الفرائض التي هي المواریث مل اللَّ وِصطیکل یل
ْنَثَیْیِن 

ل
َکِر ِمْثلل َحظِّ اأْل ْم ِللذَّ  2«.َأْوالِدکل

مل »لحظه وفات باشطد:  گوید وصیت باید درمی ثالثاا قرآن ِإذا َحَضطَر َأَحطَدکل
در حالیکه طبق حدیث وصیت، وصیت پیامبر در شی وفاتشان رخ داده « اْلَمْوتل 

درنتیجه طبق گفته شما باز هطم رسطول خطدا بطه اند اما ایشان فردایش فوت کرده
اند. در حالیکه چنین نیست و رسطول خطدا در آخطرین سخن خدا گوش فرا نداده

 گانه نفرمودند:دوازدههایازمهدیخود وصیت نموده وهیچ سخنیاتحیلحظات
ِه » وَل اللَّ ا َحَضَرْت َرسل ِتي َو َتْقِضطي  صَلمَّ اْلَوَفاةل ... َقاَل َیا َعِليُّ َأ َتْقَبلل َوِصطیَّ

ْنِجزل َمْوِعِدي ... َفَقاَل َلهل َعِلي   ي َیا  عَدْیِني َو تل مِّ ِه َفَقاَل َیا َنَعْم ِبَأِبي َأْنَت َو أل وَل اللَّ َرسل
ِه  وِل اللَّ مَّ َقاَل َیا ِباَللل اْئِت ِبَراَیِة َرسل ِه َفَأَتی ِبَها ثل وِل اللَّ َفطَأَتی  صِباَللل اْئِت ِبِدْرِع َرسل
مَّ  ِه ِبَسْرِجَها َو ِلَجاِمَها َفَأَتی ِبَها ثل وِل اللَّ مَّ َقاَل َیا ِباَللل اْئِت ِبَبْغَلِة َرسل َقاَل َیا َعِليُّ ِبَها ثل

َناِزَعَ  ِفیِه  ْنَصاِر َکْي اَل یل
َ
َهاِجِریَن َو اأْل ْم َفاْقِبْض َهَذا ِبَشَهاَدِة َمْن ِفي اْلَبْیِت ِمَن اْلمل قل

مَّ َرَجع عَأَحد  ِمْن َبْعِدي َقاَل َفَقاَم َعِلي   ی اْسَتْوَدَع َجِمیَع َذِلَ  ِفي َمْنِزِلِه ثل  3«.َحتَّ
 نگفته وصیت را عالمت شناخت قرار داده، گوییدمی که نیز روایات آن ج(

 هطم وصیت آن و است ائمه ت  ت  معنای به االمر صاحی از سخن بلکه قائم
 بطه قبلطی امطام یااهره وصیت مراد اوالا  که شده داده توضیح متعدد احادیث در
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 امطالء نطه اسطت نازلطه صحیفه خدا همان رسول وصیت ثانیاا  و است بعدی امام
 بطه بقره سوره 180 این شبهه که آیه مدعی: .امیرالمومنین مکتوب و پیامبر
 نوشته مقدس وصیت کتاب در الحسن احمد امام شده را نسخ بعدش آیه وسیله

 است. داده جواب گمراهی از بازدارنده
 بعد نسخ آیه وسیله به آیه این که شده نقل ابوبصیر از روایتی پرسندمی آنجا

 کنیطد وصطیت بایطد گذاشتید جا به خیری اگر فرماید:می ریفهش آیه خوب شده.
 اموال مورد در گویدمی گوید؟می چه کرده نسخ که آن اما اقربین. و والدین برای

 وصطیت حاال که شد نازل مواریث آیات چون کنید وصیت نیست الزم امالک و
فرمایطد: می الحسن احمد سید شود. اماممی تقسیم ارث قانون طبق نکردید، هم

 یعنی دنیایی، خیر خصوص در بنابراین نیست امالک و اموال به منحصر «خیر»
 استناد بعد نبوده. جور این خیر مطلق با رابطه در اما شده نسخ آیه امالک و اموال

او  شطد حاضطر شخصطی بطالین سطر بر  علی امام وقتی که روایتی کند بهمی
 خطانواده کطن وصطیت فرمودند: بله ایشان بکنم؟ وصیت المومنین امیر یا گفت:

 اکطرم پیغمبطر از همین برای نرو. دنیا از وصیت بدون تقوا، یعنی و خیر به را ات
: میتة مات یوص لم و مات من» داریم حدیث  وصطیت کطه بطدون کسی جاهلیةا

که:  داریم حدیث  علی امام از نیز «.رفته دنیا از جاهلیت مرگ با انگار بمیرد
 را اعمالش همه بمعصیة: عمله ختم فقد باشد، نداشته یتوص بمیرد، کس هر»
 کطه خطدا رسول نیست معقول و «.شده شر به ختم اشهمه زده، مهر معصیت با

 در گذاشطته جا به را ثقلین و عترت و خودش از بعد خلفای یعنی خیر، باالترین
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 نکند. وصیت آنها مورد
 واجطی دیگطر آمطد، ثار قانون امالکت بعد از اینکه و اموال مورد پس در

 اگر اصالا  بلکه نیست امالک و اموال به منحصر که خیر اما کنید، وصیت نیست
 چرا؟ نیست خیر امالک و اموال بکنیم نگاه بخواهیم ملکوتی و بینانه واقع دید با

 و زینتهطا و الدنیا الحیاة فمتاع شیء و ما اوتیتم من»فرماید: می کریم قرآن چون
 دنیاست متاع کاال و حقیقت در شده داده شما به که آنچه بقی:وأ خیر الله عند ما
 «.اسطت تطر بطاقی و خیر هست خدا نزد که آن و ندارد ارزشی و نیست چیزی و

فرمایطد: می مطثالا  یا اند. قرآن و عترت آن اتم مصداق چیست؟ عندالله ما خوب
: و من یوتی الحکمة فقد اوتی خیراا  یشاء من الحکمة یوتی»  را حکمت داخ کثیراا
 بسطیار خیطر شود، داده حکمت که کسی هر به و دهدمی بخواهد که کس هر به

 است. آسمانی و معرفتی و ملکوتی ترِک  ما حکمت و معرفت، پس ،«شده داده
 یط  فرمایطد:می خطودش وقتی عالوه کند؛ بهمی وصیت اکرم پس پیغمبر

 و گوسفند و گاو مورد راین د خوب نشوید، گمراه ابد تا که بنویسم برایتان چیزی
 نیست، گمراهی از بازدارنده عامل که این نبوده، که کشاورزی های زمین و شتر

 در وصطیت اسطت. عتطرت و قطرآن یعنی واقعی خیر همان مورد در وصیت بلکه
 دارد.می گمراهی نگه از را امت که است خودش از بعد خلفای مورد

 و کطرد رهطا عمطر ر جسارتبخاط را لطف این اکرم گویید پیغمبرمی شما
 کنم؟نمی وصیت عالم نیست در آن خیری از باالتر که خیری مورد در من گفت
 کنطد بعطد پیطدا نجات گمراهی از امت که بنویسد چیزی خواستمی قبالا  یعنی
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 است؟ معقول این بشوند؟ گمراه امت همه بگذار نویسمنمی شد و گفت پشیمان
 بندد.نمی اللهرسول به اتهامی باشد،چنین قائل احترام خدا پیغمبر برای اگر کسی

 در مطرادش نیست، اموال در منحصر «خیر» گفته احمد اینکه اوالا  جواب:
 قرآن آیه این به ربطی است لغت مرادش اگر قرآن؟ آیه این در یا است لغت اصل

 هطر مطرادش آیطا که کنیممی بحث گفته قرآن آیه که خیری درباره ما چون ندارد،
 دلطیلش اسطت قطرآن آیطه مطرادش اگر و است. اموال بحث مرادش یا بوده خیری

 مطال فق  منظورش نه گویممی هم من ندارد کار که زدن حرد هوا رو چیست؟
 .است

 نسطخ آیطه ایطن کطهاند کرده تصریح صادق امام یعنی حقیقی امام ثانیاا 
 شطما امطام آن وقطت شده، نسخ آیه این بوده، که معنایی هر به «خیر» حال .شده
 اعطم «خیر» از مراد اگر خوب نیست؟ اموال در منحصر «خیر» گویدمی آیدمی

 خود شده؟ نسخ است ارث طبقات بحث فق  که بعدی آیه با چگونه بود مال از
 است. مال فق  «خیر» از آیه مراد که رساندمی نسخ همین

 داریم، یزیاد ادله است مالی بحث فق  «خیر»از  مراد اینکه درباره ما اما
 جمله: از

 کاری اصالا  و هستند نزدیکان و والدینبرای  فق  وصیت این خطاب الف(
 طبقطات بحطث شطده معرفی آیه این ناسخ که هم فرائض آیه و ندارد اینها غیر به

 .است بوده مالی بحث «خیر» از منظور رساندمی کامالا  که کرده مطرح را ارث
 و گفتطه سخن مال مورد در شده صادر آیه این ذیل در که روایاتی تمام ب(
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مطراد از »کطه:  صطادق فرموده امام مثل است نداشته آیه به دیگری نگاه هیچ
 برای صاحی این امر قرار داده اسطت:در اموال مردم حقی است که خدا « خیر»

 1«.األمر هذا لصاحی الناس أموال في الله جعله حق
 درانطد بوده آن دارای ینمتقط همطه باشطد خوبی هر «خیر» از مراد اگر ج(

 بماند باقی قرار است شما از بعد که دارید خیری اگر که زندمی قید آیه که حالی
 .کنید وصیت آن درباره

 و تقطوا خیطر به را اتخانواده فرمودند علی  حضرت که روایت آن اما
 بطرده کار به روایت این در که «خیری» چون ندارد آیه به ربطی هیچ کن وصیت

امام شما  که است موصوفی خیرِ  آیه در «خیر» حالیکه در است صفتی خیرِ  شده
 به این نکته التفات نکرده است.

 نام یعنی هست، که شده فرض خارجی شیئی «خیر»آیه،  در :آنکه توضیح
 اسطت، امطا امطوال فطراوان روایطات طبق که شده داده قرار «خیر» خارجی ئیشی
 بطه وصطیت یعنطی خیطر بطه وصیت و تاس اعمال صفت روایت، این در «خیر»

 توجه با اینکه از غیر ندارد. وجود سنخیتی دو این بین پس خوب. کارهای انجام
قابطل  کطامالا  «خیطر» این دو تفاوت دارید، خیری اگر آمده که: آیه در که قیدی به

 نیازی واند داشته متقین همه که را خیر به توصیه شد که عرض چون فهم است،
 نیست. «دارید راگ» قیِد  به

 توصیه یقیناا  حالیکه است، در وصیت وجوب درباره شما سخن که همچنان
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 .باشدمی مستحی بلکه نیست واجی مرگ هنگام در خوبی و خیر به
 بطا را اعمالش همه باشد، نداشته وصیت بمیرد، کس هر»این حدیث:  اما
یطد، طبطق که شما خیانت کرده و مقداری از آن را حطذد کرد« زده مهر معصیت

 هطر نطه 1اسطت النطاس حق و شرعی دیون مورد در عبارتی که شما خواندید این
 و شده نسخ آیه این روایات، تصریح طبق شد گفته که همانگونه اوالا  زیرا چیزی

 اصطالا  رساندمی که منینؤم نه کندمی متقین به را وصیت خطاب آیه این در ثانیاا 
 وصطیت اگطر زیطرا باشطدمی ایدهپسندی و خوب کار بلکه نیست واجی وصیت

 مخاطی متقین، چون نه است منینؤم گردن به این گفتمیباید بود واجی کردن
 .باشد نداشته چه و باشند داشته تقوا چه باشندمی منینؤم شرعی تکلیف

و اما طبق متن کامل حدیث، اصالا ربطی به آنچه شما گفتید ندارد، ما متن 
 خیانت شما روشن شود: کنیم تامی کامل حدیث را ذکر

ٍد َعْن َأِبیِه » َحمَّ وِص ِعْنَد َمْوِتِه ِلَذِوي َقَراَبِتِه  َعْن َجْعَفِر ْبِن مل َقاَل: َمْن َلْم یل
هل َفَقْد َخَتَم َعَمَلهل ِبَمْعِصَیةٍ  ْن اَل َیِرثل  2«.ِممَّ

برای فامیالنی فرمایند: کسی که هنگام وفاتش میحدیثدراینامام باقر
 وصیت نکند نامه عملش را به گناه پایان داده است. برندنمی او ارث که از

خوب مضمون این حدیث، وجوب وصیت کردن برای فطامیالن دور اسطت 
 برند در حالیکه اوالا کامالا معلوم است سخنش درباره اموال است ونمی که ارث
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اری بطه گوید برای فامیل های دور هم چیزی قرار دهد، ثانیاا وجوب چنین کطمی
، ثالثاا راوی این حدیث، سکونِی سنی اسطت و ایطن 1اتفاق نظر شیعه مردود است

و  3باشد، و طبق فهطم فقهطاءنمی که قابل استناد 2باشدمی حدیث از منفردات او
 مقداری مال برای فامیل دور است.مراد این حدیث استحباِب قراردادن 4محدثین

ز احادیث شیعه نیست و در هطیچ اصالا ا« من مات و لم یوص»و اما حدیث 
 هیچ سندی.بدون 5آشوبشهرمناقی ابن کتاب حدیثی شیعه ثبت نشده االکتاب

نیسطت،  آن سطر ما صحبت اآلن کرده،می وصیت باید خدا رسول اینکه اما
 داده طوسطی غیبطت وصطیت و پیغمبطر به رب  را آیه این شما امام که اینست سر

 اش ادلطه و نطدارد گفته او آنچه به ربطی هیچ آیه این که اینست سر حرد است.
 .شنوا نیست شما های گوش البته که شد بیان وضوح به هم

 کاری ملکوتی دید به ما اوالا  نیست. خیر «مال» ملکوتی دید در اینکه و اما
 اموال مورد در تماماا  آیه این ذیل که داریم کار بیت اهل احادیث به ما نداریم
 غیر است. شده نسخ آیه این کهاند کرده تصریح هم طرد آن از واند گفته سخن

 نعمتطی مال زیرا نیست نجس و خبیث مال ملکوتی، ذات دید همان در اینکه از
 نطه فطراوان روایات در و است خیر شود استفاده درست راه در اگر که است الهی
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 و اسطت شطده تمجیطد و تعریطف اعتبار این به هم دنیا از که ثروت و مال از تنها
 خیطر را مطال چططور شطما کطرده یطاد خیطر عنوان به مال از قرآن خود وقتی اصالا 
 کطهاند نسنجیده خوِد فرد نسبت به را مال آیه این در خدا اینکه از غیر دانید؟نمی
 باقی قطعاا  کهاند سنجیده بازماندگان نسبت به بلکه ندارد ارزشی مال بگویی شما

 .نیست هدیه از کمتر و است خیر دیگران برای چیزی گذاشتن
 .ندارد باشدمی آیه موضوع که ترک ما به ربطی است خیر «حکمت» اینکه اما

 اسطت، عتطرت و قرآن یعنی واقعی خیر درباره خدا رسول وصیت اینکه اما
 .است نیامده میان به قرآن از حرفی وصیت طوسی اصالا  این در اتفاقاا 

داشته، حرفی نیست، لکن بارها حتماا وصیت مکتوب  اما اینکه پیامبر 
عرض کردیم که سه روایت دیگطر در ایطن بطاره وجطود دارد کطه هطیچ سطخنی از 

 مهدیین در آن نیست.
غیر از اینکه هدد پیامبر از طرح وصیت مکتوب در حضور اصحاب، این 
گطاه  بود که همه مسلمین قبل از وفات ایشطان از محتطوای وصطیت آن حضطرت آ

فت گرفته شده، گمراه نگردند، و این نکته هطم خیلطی شوند تا جلوی غصی خال
مهم است که آن وصیت مربوط به همه مسلمانها ازجمله صحابه بود نه جماعت 
شیعه در آخر الزمان، لکن با کاری که غاصی دومی کرد عمالا این هطدد ناکطام 
ماند چون همه اصحاب از خانه پیطامبر رفتنطد اال سطلمان و ابطوذر و مقطداد کطه 

ی آنها در مقابل جریان غصی خالفت کارگر نبود. پس بحث پشیمان شدن گواه
 شدند. نیست بحث این است که مانع تحقق هدد پیامبر  پیامبر
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 کطردن را وصطیت اصل بقره سوره 180 آیه کهمی کنید اشکال  شما مدعی:
 آیطه طبق که کندمی ادعا چطور الحسن احمد پس آن را، نوشتن نه کرده، واجی

 است؟ واجی وصیت کتابت شریفه،
 عقطل چیزی هر از قبل اسالمی امت ابناء همه به الله شاء إن متعال خدای

 واجطی غطذا شطی بگویم شما به اآلن اگر من است، الزم خیلی کند که عنایت
 واجی غذا خوردن است نگفتم واجی غذا گفتم من بگویید توانیدمی است شما

 دیگر، خورندمی را غذا من زیزع خوب است؟ واجی غذا پوشیدن شاید است،
 یعنی نویسند دیگر.می پوشند، خوب وصیت را همنمیرا  غذا نوشند،نمی را غذا
 کتبی سند ی  وصیت چیست؟ وصیت است. سازگار فعلی ی  با موضوعی هر

 کسطی هطر بشطود. اآلن ثبت سند باید بگیرد. این را نزاع جلوی اینکه برای است
چطون  کننطد،می ثبتش اسناد ثبت دفتر داخل کند،می و وصیت بمیرد خواهدمی

 افتنطد ومی هطم جطان بطه هطا بچه با وصی همان وارثان، همان اگر شفاهی باشد
 بیار. شاهد تا دو حاال آن طور گفت، نگفت، جور این نه، گویند مثالا می

 چه؟ یعنی است، واجی وفات گفته هنگام متعال خدای که حال این وصیتی
 کطه نبوده طوری حالش چون اکرمپیغمبر نه، لذا کند؟ وصیت دلش داخل یعنی

بگیطرد  شاهد هطم تا دو و شود تا ثبت بنویسد، یکی بگوید باید بنویسد، خودش
رسمی  سند ی  یعنی بگیرید، شاهد دو وصیت برای فرمایدمی کریم چون قرآن

ای نطدارد. است. واصالا تا وصیت نوشته نشود ی  سند رسطمی نیسطت و فایطده
 است. نوبر واقعاا  شکل این به اسرائیلیبنی رآن نگفته وصیت را بنویسید؟! بهانهق
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 وصطیت نوشطتن با را غذا پوشیدن که کند عنایت عقل شما به خدا جواب:
 نویسندنمی را وصیت اینکه به ندارد ربطی پوشندنمیرا غذا ینکها .کردید مقایسه

 مکتوب چیزی و گفت شفاهی دشومی را وصیت اما پوشید شودنمی را غذا زیرا
 دیدن و نوشتن نه کندمی وصیت شنیدن به تصریح بعدی آیه در همچنانکه نکرد.
 کطردن واجطی نداشطتند سطواد مطردم عموم که این آیه نزول زمان در اصالا  آن، و

 از بعطد باید بود واجی وصیت نوشتن اگر و است نامعقول کامالا  وصیت کتابت
 سطواد با افراد برای نگاری وصیت شغل عمومی، سواد نبود علت به آیه این نزول

 چنین حالیکه در رسیدند،می نوایی و نان به راه این از ای عده و آمدمی وجود به
 از بعد امام به وصیت در  ائمه سیره اتفاقاا  و است. نداشته وجود یقیناا  چیزی

 محمد آل احادیث با که کسی و مکتوب وصیت نه بوده شفاهی وصیت خودشان
 عالمطت روایطات، بعضطی در همچنانکطه دانطد.می خطوبی به را این باشد آشنا

 جمله: از ،مکتوب وصیت نه کرده معرفی علنی نصی را امام شناخت
شود:اولین خصلت می هایی شناختهفرمودند:امام با خصلتکاامامام

ان کالمی است که پدرش درباره او گفته و مردم بداننطد کطه پطدرش او را بطه عنطو
علطی خداهدایتگر آنها نصی کرده تا حجت بر ایشان باشد همانگونه که رسول

که امامان بعطدی را اند گونه را نصی کرده و به مردم شناساندش و ائمه نیز همین
 کننطد، دوم اینکطه هطر سطوالی از او بپرسطند جطوابمی به مردم معرفی و نصطی

کند، سوم اینکه به می حبتدهد و اگر از او چیزی نپرسند خودش شروع به صمی
 تواند تکلم کند:می دهد، و چهارم اینکه به هر زبانیمی مردم از آینده خبر
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ْلتل  َعَلْیهِ  َدَخْلتل  َقاَل: ، اْلَماِضي اْلَحَسِن  َأِبي َعْن » : َفقل ِعْلتل  َلهل  ِفَداَك، جل
ْعَردل  ِبَم  ؟ یل َمامل ا َفَقاَل: ِبِخَصاٍل، اْْلِ نَّ  َأمَّ واَلهل مَ  ء  َشْي فَ  أل اسل  َعَرَفهل  َو  ِفیهِ  َأِبیهِ  ِمْن  َتَقدَّ  النَّ
ْم  َنَصَبهل  َو  ، َلهل وَن  َحتَّی َعَلماا ةا  َیکل جَّ نَّ  َعَلْیِهْم، حل

َ
وَل  أِل هِ  َرسل  َعِلّیاا  َنَصَی   اللَّ

َفهل  َو  َعَلماا  اَس، َعرَّ ةل  َکَذِلَ   َو  النَّ ِئمَّ
َ
مل  اأْل طوَنهل فل َعرِّ طاَس  یل ْم َیْنِصط َو  النَّ وَنهل طْم  بل طی َلهل  َحتَّ

. وهل ْسَئلل  َو  َیْعِرفل ، یل ِجییل تل  َو  َفیل ، َعْنهل  َیْسکل ْخِبرل  َو  َفَیْبَتِدئل اَس  یل مل  َو  َغٍد، ِفي ِبَما النَّ َکلِّ  یل
اَس  لِّ  النَّ  1«.ِلَساٍن  ِبکل

 2نیز رسیده است.و شبیه به همین بیان از امام باقر 
 از آرودی در مطن چیطزی تاسط مکتطوب سند ی  وصیت اینکه نتیجه در

بله در  اند. کرده تصریح بدان  بیت اهل روایات که چیزی نه شماست طرد
نیسطت، سطخن بطر سطر  حرفیاند داشته مکتوب وصیت  اسالم پیامبر اینکه

 شاهد نه است، واجی وصیت نوشتن که آیدمی بر چنین آیه این آیا از اینست که
 کفایطت بطالنطش بطرای کطه اسطت داحمط سخن آن؟ این گفتن شفاهی و گرفتن

 .کندمی
 ما ربطی به بحث کندمی مکتوب کند وصیت بخواهد که هر اآلن اینکه اما

 از نطه کنیممی بحث شده نازل پیش سال 1400 که قرآن آیه متن از ندارد زیرا ما
 کشورها. فعلی قانون

                                                             
بطا  198، إثبطات الوصطیة ص7ح 285ص 1و شبیه به آن: الکافی ج 1244ح 339. قرب اْلسناد ص 1

 224ص 2متنی صحیحتر، اْلرشاد ج
 3ح 101. معانی األخبار ص 2



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مشانزده جلسه
چگونه این وصیت عاصم از   
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 داللتی و متنی اشکال و است ناقص وصیت حدیث . متن42سؤال 

 حتای» در اول وصیت گفتاه  ثانیاا  و نکرده، قرآن به وصیت اوالا  چون دارد،
 از بعاد علای ای فرمود  که اینجا به رسید الموضع  تا پیامبر هذا إلی انتهی

 و یعنی قسمتی از وصیت حذف شاده،« آیدمی مهدی 12 و امام 12 من
نکرده است؛ پ  چگونه این وصیت عاصام از  ذکر را مهدیین بقیه نام ثالثاا 

 باشد؟می گمراهی
 نیطاز بطه دهطم، کامل پاسخ بخواهم که اگر است خوبی سؤال این مدعی:

 .دارد توضیح مقداری
 از بازدارنطده نوشطته مقدسه وصیت پیش کتاب ها سال الحسن احمد سید

 دعطوت با که کسانی فقهاء، و علماء آقایان که کرد تحّدی بعد گمراهی را نوشت
بدهیطد  شعار و تکفیر و قتل به فتوا بیایید هی اینکه بجای هستید، یمانی مخالف

ای اما عده نیامد، فقهاء سوی از جوابی سال ده از بعد کنید. رد را کتاب این بیایید
 را بگیرند. اشکال این خودشان خیال به باالخره توانستند کشیدندتا زحمت آنقدر

 این شد اثبات که وقتی بکنند، اما سندی اشکال ی  خواستندمی البته اول
 شطهادت طوسطی شیخ خود که است حدیثی ثانیاا  دارد، معنوی تواتر اوالا  حدیث

 به محفود خبر چون این اصالا  و است صحیح یعنی شده، نقل امامیه از که داده
 اشکال داللی. سراغ ندرفت حاال شد، بسته باب این است قطعی قرائن

 سطواالت نطه دهنطدمی پاسطخ مطردم فقهطی سطواالت به فقهاء اوالا  جواب:
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 پرسید، فن این متخصصین و کالم علمای از باید را اعتقادی سواالت اعتقادی،
 سوادی آمطد بی هر نیست قرار که بود علت به این ندادند جواب فقها اینکه ثانیاا 

 کار این خود چون شود، نوشته کتاب ضدش رب سریع نوشت کتابی و کرد ادعایی
 فالن ببینید مثالا  که شودمی وی بودن عالم شبهه ایجاد و مدعی آن شهرت باعث
 و بطاال سطح خیلی احمد حرد حتماا  پس داده را احمد جواب آمده بزرگ عالم

 .بوده مستدل و محکم
ولی به هر حال، جواب این کتاب توس  چند روحانی زحمتکش در چنطد 

 تاب داده شده است اگر چشمی برای دیدن باشد.ک
 و دروغ جطز که شد داده جواب شما قطعِی خیالی قرائن و معنوی تواتر اما

 پس شده وارد خاصه جهت از گفته چون که شیخ تصریح اما نبود. چیزی مغالطه
 رسیده خاصه جهت از چه هر مگر آخر است، خنکی شوخی بوده، صحیح یعنی

 اشطکال از دست داللی اشکال سراغ رفتند که کسانی جان آقا نه است؟ صحیح
 صطحیح رایطد آ خطوش مطذاقتان به حدیثی هر شما چون ولی نداشتند، بر سندی

 بیطان نیطز را محتطوایی بطزرگ اشطکاالت سندی اشکاالت کنار در آنها دانید،می
 .یابد در را حقیقت گرددمی حق دنبال کس هر تا کردند

 پیغمبر پرسممی نکرده. من اشاره قرآن صیت بهحدیث و چرا اینکه مدعی:
 آن کطه ثقلین حدیث در اکرم پیغمبر کرد؟می اشاره قرآن به باید جوری چه مثالا 
 الثقلطین فطیکم تطارک إنطی» :فرمایدمی بوده، وصیت جریان از قبل روز چند هم

ارم گطذمی جطای بطه را گرانبها چیز دو من مردم، ...: بیتی اهل عترتی و اللهکتاب
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 شوید،نمی گمراه بزنید چنگ تا دو این به که تا وقتی بیتم، اهل عترتم و اللهکتاب
نفرمود  پیغمبر فقهاء، و عترت و قرآن نفرمود پیغمبر «.باشد تا دو این به حواستان

 چطه اصطالا  حطاال فقهطاء. امطا بطه مردم بزنند و چنگ عترت و قرآن به فقهاء فق 
 در مفصطل سطخنرانی یط  خدا بیایطد پیغمبر زد؟ چنگ قرآن به شودمی جوری
 قطرآِن  الفطاظ اگطر چیست؟ خاصیتش خوب قرآن بکند؟ مورد وفاتش در هنگام
 همین به استناد با نداشتیم، آنها وهابیت امروز که دادمی نجات را ما شده چاپ
برند. می سر وحشیانه و کنندمیحالل را بیتاهل شیعیان خون آیندمی قرآن آیات

 فرقه 73 این پس دهد نجات را امت توانستمی قرآنی مفاهیم و اواهر نای اگر
 قرآن واقعی و معانی قرآن بدهد حقیقت ما را نجات تواندمی که آنی آمد؟ کجا از

 قطرآن خود کجا هستی؟ تو کریم قرآن ای کنید: سؤال قرآن خود از خوب است.
وتطو الذین صدور فی بینات، آیات هو بل»دهد: می جواب  آیطات ایطن العلطم: اال

 «.شده داده آنها به علمش که است کسانی سینه در که است روشنی
چطه  یعنطی« اوتوا العلم الذین» نفهمیدیم ما پرسیم:می سؤال کریم قرآن از

 نوشطته یط  در قرآنطی آیطات ال یمسه اال المطهرون: ایطن»فرماید: می کسانی؟
 مطهطر کطه آنهطایی مگر ندارد دسترسی آن به کسی هیچ که شده است حفاات

 کطریم قطرآن خطود چطه پاکشطان کطرده؟ از از کطرده. پاکشطان خدا یعنی «هستند
 واقعیطت و حقیقطت بطا اینهطا فق  که هستند کسانی چه مطهرون این پرسیم:می

 عنکم لیذهی الله یرید إنما»دهد: می جواب ما به کریم دارند؟ قرآن قرآن تماس
 پیغمبرند. بیت اهل فق  مطهرون یعنی «.تطهیراا  یطهرکم و البیت اهل الرجس
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 امطام سطینه در قرآن حقیقت زمانی هر در خواهی،می را قرآن شما اگر پس
کنی می مراجعه به او مصداقش را شناختی، اگر زمان است که شما معصوِم همان

 اگطر اال و گویطد،می شطما بطه را قطرآن باطن و ااهر و تفسیر و تنزیل و تأویل و
ل و»فرمود:  کند کهمی گمراهت کریم قرآن همین تی،نداش خدا حجت  مطن ننزِّ
: از إال الظطالمین الیزیطد للمطؤمنین و رحمة و شفاء وه  ما القرآن  قطرآن خسطاراا
 باعث االمین برای اما مؤمنین برای است رحمت و شفاء که کنیممی نازل چیزی

 خسطارت کطهبل کندنمی هدایت را االمین تنها نه یعنی «است خسارت افزایش
 کطه امطروز جوری همان کند.می گمراهترشان قرآن همین کرده و زیاد هم را هاآن

 و کنند شیعه کفر به همان حکم به استناد با وهابیت شده باعث ااهری قرآِن  این
 در تمامش قرآن شناختی، را الله خلیفة شما اگر ببرند. بنابراین ها سروحشی مثل

 اوست. سینه
 مثالا  که داشت قرآن مورد هم در جمله تا دو صیتو حدیث کن شما فرض

 باشد، جانمازتان روی طاقچه، روی بگذارید ببوسید، را قرآن بخوانید، قرآن مردم
کردیطد؟ می قبول شما این حدیث را دیگر انصافاا  کنید، آن وقت فالن کنید، عمل

 گفتید کامل است؟می انصافاا 
 و امطام دوازده بطه توصیه اینکه از قبل پیامبر چرا که اینست اشکال جواب:

چه ربططی بطه  آنچه شما گفتید نکرد. قرآن به توصیه کلمه دو بکند مهدی دوازده
 سوال ما دارد؟

 باعطث شطده چطاپ قطرآِن  یا اینکطه بزنید چنگ فقها به نفرمود پیامبر اینکه
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 دارد؟ اشکال به ربطی چه است گمراهی
 و قرآن ثقلین حدیث در رپیامب که همانگونه چرا است: واضح خیلی سوال

 توضیح این با نکرد، حتی قرآن به توصیه وصیت حدیث در کرد معرفی را عترت
 نشوید؟ گمراه تا بپرسید عترتم از را مثالا تفسیرش که

 آیه طبق که دادیم را جوابش بارها بزنید چنگ فقها به نگفت پیامبر اینکه اما
 و باشند داشته مراجعه روایات و قرآن به مستقیماا  توانندنمی انسانها ت  ت  نفر،

 بدسطت را دینشطان برونطد خود و کرده رها را زندگی و کسی و کار باید همه اال
 فهمطدنمی عربی غیر روایات، هیچ و قرآن بودن عربی علت به طرفی از آوردند.

 بر گرفتن یاد عربی وجوب مورد در دین توس  بیانی هیچ و گویندمی چه دو این
 نیطز و ذاتطی شطرای  علت به دین بیانات سوم طرد از و ندارد، جودو مردم همه

 تطا و بطوده تخصصی کامالا  تعارض و تحریف و جعل و تقیه مثل عرضی شرای 
 در باشد. داشته دین از صحیحی برداشت تواندنمی نرسد الزم تخصص به کسی
 عمطیط و نفس مخالف و تقوا با که عالمی هر  عسکری امام بیان طبق نتیجه

 مستقیماا  خود توانندنمی که همین، مردم برای کنند.می مردم ازاو تقلید باشد ائمه
 .روندمی شناس دین متخصصین سراغ به کنند استخراج را دین معارد همه

 تاویل و نیست فهم قابل قرآن آیات قرآن، همه تصریح طبق دیگر: بیان به و
 توس  نیز آیات تبیین همچنانکه ،1دانندمی علم در راسخون فق  را متشابه آیات

                                                             
 7. آل عمران:  1
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 کسطی نتیجطه در اسطت، بوده آنها سینه در قرآن معانی اصل و شودمی انجام آنها
 پطس کنطد، تفسیر را آیات خود پیش از بیت اهل به مراجعه بدون تواندنمی

انطد بوده آنها زمان در که کسانی برای این اما کرد. مراجعه بیت اهل به باید حتماا 
بیت اهل احادیث به مراجعه جز راهی که غیبت دوره مردم نه داشته امکان

 شطده ثبطت هطاکتاب در حطدیث عنطوان بطه که چه هر یقیناا  که حالی ندارند، در
 و ای تقیطه و شطده تحریطف و جعلطی احادیطث و نبطوده بیطت اهل حدیث

 تشخیص هم از احادیث را این چگونه عادی مردم خوب است. فراوان متعارض
 عربطی سطالها برونطد شان همه کنند؟ تمس  بیت اهل و قرآن به توانندب تا دهند

ایطن را  شوند؟ متخصص خودشان و کنند کار تاریخ و حدیث و تفسیر و بخوانند
 پذیرد.می نادانی کدام

 و روشطن کطامالا  شطناس دیطن متخصص به مردم مراجعه علت بیان این با
 باشد.می منطقی

 پس است اینطور اگر شود،می و شده اهیگمر باعث مکتوب قرآِن  اینکه اما
 نباشطد قرآن اگر نامیدند؟ ممدود حبل و اکبر ثقل را قرآن ثقلین، حدیث در چرا
 .کنند ثابت را خود توانندنمی بیت اهل اصالا  که

 ثابطت را یکطدیگر دو ایطن ایطد. نفهمیده را عترت و قرآن جایگاه اصالا  شما
 خطود حجیت نباشد قرآن اگر باشد. بیت لاه محتاج کالا  قرآن اینکه نه کنندمی

 کطه اسطت االمطر اولی و والیت و تطهیر آیه این بلکه رودمی سوال زیر بیت اهل
 شطبهات کطه هسطتند بیطت این اهل طرد آن از و کندمی ثابت را ایشان حجیت
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 گیرند.می را قرآن از برداشت سوء جلوی داده، جواب را قرآنی
 بخواند متعصبی غیر هر که دارد وجود کمیمح آیات قرآن در آنکه: توضیح

 اهل یعنی علم در راسخون فق  را متشابه آیات ولی شودمی متوجه را آن مضمون
بیانش بر عهده ایشطان  که دارد تبیین به نیاز نیز مجمل آیات و دانندمی  بیت

 کندمی مطرح را بودن راسخ و عصمت و والیت اصل قرآن ترتیی، این به است.
 آیطات، ایطن توضیح با  بیت اهل و بگردند، آن مصداق دنبال بروند ممرد تا

 .نمایندمی اثبات را خویش حقانیت
 گوییدمی رسدمی حجت معرفت قانون به سخن وقتی زرنگید؛ خیلی شما

 معجزه انبیاء همه نگفته قرآن در است، حجت خودش قرآن است، اکبر ثقل قرآن
 که آمدهبیت اهل حدیث در گوییممی ما چه هر و اند، نداشته پساند داشته

 اینجا اما شود.نمی فرو گوشتان به 1اند داشته معجزه خدا های حجت و انبیا همه
 نشطده؟ گفتطه قطرآن از کلمطه یط  پیطامبر وصیت آخرین در چرا گوییممی ما که

 سطینه حقیقی در قرآن و است ضاللت باعث تنهایی به که قرآن بابا ای گوییدمی
 کند!می کفایت همین و است شده برده آنها نام وصیت در که باشدمی بیت اهل

 بوسیدن به توصیه منظورمان نکرده، قرآن به توصیه چرا گوییممی که اما ما
 بلکه شودنمی گمراهی از حفظ باعث اینها چون نیست، گذاشتن طاقچه روی و

                                                             
ِه . » 1 ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْلتل أِل هل َعزَّ َو َج  َعْن َأِبي َبِصیٍر َقاَل: قل ٍة َأْعَطی اللَّ يِّ ِعلَّ

َ
َلهل أِل سل مل  لَّ َأْنِبَیاَءهل َو رل َو َأْعَططاکل

وَن َدِلیالا َعَلی ِصْدِق  ْعِجَزَة َفَقاَل ِلَیکل طَلهل  اْلمل سل ْعِطیَهطا ِإالَّ َأْنِبَیطاَءهل َو رل ِه اَل یل ْعِجَزةل َعاَلَمة  ِللَّ َو  َمْن َأَتی ِبِه َو اْلمل
ْعَرَد ِبِه ِصْدقل  َجَجهل ِلیل اِدِق ِمْن َکِذ  حل  1ح 122ص 1علل الشرائع ج«. ِب اْلَکاِذِب الصَّ
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 بطرای بسطتری بطه تبطدیل هدایتگر قرآِن  شود باعث که است ایتوصیه منظورمان
 .نگردد گمراهی

 البته از آنجا که ما وصیت پیامبر را طبق سه روایت دیگر، مکتطوب دیگطری
دانیم، اگر در وصیت طوسی ذکر قرآن هم شده بود به جهت ضعف سطندی و می

 شدیم، اما این اشکال را به شطمانمی شاذ بودن محتوایش باز هم به آن عقیده مند
تواند وصیت عاصم از ضالل باشد که حرفطی می کنیم که چگونه این وصیتمی

 از قرآن نزده است؟
 آقطا خوب «.الموضع هذا إلی انتهی حتی»: این حدیث گفته اینکه مدعی:

 آیطا نداشته. ربطی شما و من به و بوده  علی امام و پیغمبر بین چیزی قبلش جان
 بر حطقپیطام آیطا برسطد؟ ما گوش به باید گویدمی وفاتش موقع چه که کسی هر

 آن کطه حطرد اینسطت همه بگوید؟ بیتش اهل و خودش بین چیزی ی  نداشته
 شطده، یعنطی ذکطر نشطویم، گمراه ابد تا اینکه تا داشتیم نیاز بهش ما که مقداری
 هم شوید. شاهدشنمی گمراه نوشته این با فرموده: و کرده معرفی خدا را خلفای

 بطا کسطی هطیچ ولطی کردند امامت ادعای تاریخ طول در ها خیلی که است این
 آقطا غیبطت از سطال دویست و هزار اآلن نکرد. امامت ادعای الله رسول وصیت

 کردند، مهدویت ادعای آمدند نفر چند بگویید خودتان گذرد،می عصر ولی
 گفتنطد: آمدند کدامشان اما ... و بهائیت، قادیانی گفتند، هایی پرت و چرت چه

 عبدالله همان من و وصیتیم آن صاحی ام الله رسول وفات شی وصیت بخاطر
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دینه از که مهدی هستم امام مقربان اولین مهدی، احمد  و شطکل و است بصره مل
 فالن؟ و اینست شمایلش

 بگوییطد کطه نیسطت امطام کطالم «الموضطع هطذا الی انتهی حتی» جواب:
 نطوع از کطه اسطت راوی کطالم ایطن نداشطته، ربطی شما و من به و کرده سانسور

نکطرده،  نقل را وصیت از مقداری راوی نتیجه در مشخص است، کامالا  گویشش
 برسطد، مطا دست به و باشد مانده نخورده دست وصیت این بود قرار حالیکه در

 تمطام کطه اسطت شخصطیتی نیسطت، «کسی ی »پیامبر  طرفی از شد؟ چه پس
 بطه کطه کلماتش آخرین مخصوصاا  است معیار و سند برای ما سخنانش و حرفها

 شده، ثبت که متعدد دیگری وصایای در چطور و شودمی ثبت دارد وصیت انعنو
 و داشطته ربط  ما به غیره واند داشته قرض چقدر اینکه و خصوصی مسائل حتی
 قطائم شناخت راه و است ضالل از که عاصم وصیت این به نوبت شده، اما نقل

 ندارد؟ ما ربطی به باشدمی موعود
یث وصیت، آنچطه حطذد شطده جطزء وصطیت غیر از اینکه به تصریح حد

 مکتوب پیامبر بوده نه حرفهای خصوصی یا خانوادگی:
ِه » ولل اللَّ ی اْنَتَهی ِإَلی َهَذا اْلَمْوِضِع  َفَأْمَلی َرسل َتهل َحتَّ  «.َوِصیَّ
 خطوب شطده، ذکطر داشطتیم نیاز آن به ما که مقدار همان فق  اگر طرفی از

 است، بوده مامون  علی نام آسمانی امام نیمبدا داشتیم نیازی چه ما بفرمایید
 دارد؟ بودن ضالل از عاصم به ربطی چه این

 آشکار دروغی نکرد امامت ادعای خدا رسول وصیت با کس هیچ اینکه اما
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 نطام پدرش نام»حدیِث  به تمس  با الله بن حسن عبد بن محمد تنها نه و است
 الممهد السید و پیغان یرضاعل که کرد مهدویت و قائمیت ادعای «است من پدر

 .اند کرده تمس  طوسی وصیت همین به نیز قبل از احمد
دینه اما بلکه آنچه تنها در ی  روایت از اهل  نیست حدیثی هیچ در بصره مل

دینه دلیلی هیچ بی را آن شما که َمدینه است سنت آمده  .خوانیدمی مل
ایطد ی ها او را ندیدهو اما شکل و شمایل احمد که نه تنها شما و عموم یمان

 هم در توصیفش با یکدیگر اختالد دارند!اند دیده که همانها که
 بطه مهطدیین نشده اند؟ خطوب بقیطه ذکر مهدیین بقیه اما اینکه چرا مدعی:

الهطی  عطدل دولطت از بعطد مهطدیین بقیطه شطوند؟ ذکر که دارد ارتباطی چه شما
 خدا پیغمبر مثل دید صالح وقت ایشان لذا هر آورند،می تشریف الزمان صاحی

 یطا از خطودش، بعد نفر یازده به کندمی وصیت هم او نفر، 13 به کرد وصیت که
 بطه اول مهطدی اصالا  نه، کند به مهدی های دیگر، یامی وصیت اول مهدی مثالا 

 . ... و کندمی وصیت سوم مهدی به دوم مهدی کند،می وصیت دوم مهدی
 نشطانه واقعاا  و اسرائیلی است انه های بنیبارزی از به این اشکاالت نمونه

 آمده اول را که مهدی حسابی تو است. مرد محمد آل دشمنان ذلت و ضعف اوج
آنهطا را هطم  تو که کند ذکر هم دیگر را مهدی 11 خواستیمی کنی حاالنمی قبول

 و تطو بطود کامل کرد دیگر وصیتمی ذکر یعنی اگر بقیه مهدی ها را انکار کنی؟
 کردی؟می قبولش
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 اجطازه شطما از بایطد ندیده آنها را معرفطی کنطد، صالح متعال نه آقا! خدای
 گرفت؟می

 معرفی ولی زدند، حرد زیاد مهدی 12 مورد در اطهار ائمه و خدا پیغمبر
بر  اینها حکومت است قرار چون بمانند. محفوظ خواستندمی نکردند چون شان

 دادند. باد به همه چیز دین را که کسانی آن از بگیرند کنند و انتقام پا
 گروه اآلن که دارد را ارتباط این دارد؟ ارتباطی چه ما به مهدیین بقیه جواب:

 شطان همطه شطما نظطر بطه کطهاند شطده دوم مهدی اهور به قائل ها رأیاتی بزرگ
 اینهطا دیگطر شطدمی ذکر صفاتش و نام هم دوم مهدی الاقل اگر خوب گمراهند.

 عاصم وصیت آن شد چه پس کنند. گمراه را ها یمانی ریانج نصف توانستندنمی
 است؟ کرده گمراه را رأیاتی همه این که ضالل از

 الهطی عطدل دولطت در مهطدیین بقیطه کطه آمده وصیت کجای در طرفی از
 مهطدی کطه اینست شده تصریح وصیت حدیث در که آنچه اتفاقاا  بلکه آیند؟می
 امطام وفطات هنگام وقتی گویدمی ونچ آیدمی الهی عدل حکومت زمان در اول

 احمطد از سطخنی هطیچ از آن قبل و دهدمی احمد به را حکومت رسید دوازدهم
 .نیست

 از حرفطی بماننطد محفطوظ خواستند مهدی هامی چون اهل بیت اینکه اما
 پطس آیندمی الهی عدل حکومت در گفتید آنها اآلن همین که شما اند، نزده آنها
 .باشند محفوظ بخواهند هکاند نبوده خطر در

 هطم بطود کامل وصیت نداریم اگر قبول را ناقص وصیت ما چون اینکه اما
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 بوده قرار که وصیتی این گوییممی ما است؟ حرفی چه این آخر کردیم.نمی قبول
 از عاصم وصیت این پساند انداخته را تهش و سر و است نشده حفظ شود حفظ

 دست که باشد وصیتی باید است قائم تشخیص مالک وصیت اگر نیست، ضالل
 هطم را کاملش پذیرینمی را ناقصش چون گوییمی شما وقت آن باشد نخورده

 شطیعه عالم ی  نوشت دست را قائم شناخت مالک اصالا  که ما کنی؟نمی قبول
 مطالک بطا وصطیت ایطن کطه شماست متوجه ما اشکال دانیم،نمی پنجم در قرن

 .نیست سازگار خودتان
 خصوصطی مسطأله تطا 5 ...«انتهطی  حتطی»کطن بطه جطای  رضفط مدعی:

 جطان فاطمطه گفطتمی کرد و مطثالا می بیان بیتش داشته هم اهل با که خانوادگی
 حطدیث محمطد آل دشطمن تطو بالله باز هطم و ، اما و الله فالن جان علی فالن،

 و کننطدمی پشطت هطم بطاز ببیننطد ایآیطه هطر اینهطا» کردی؛نمی را قبول وصیت
 کردند را رفتار همین تانگذشتگان« قلوبهم تشابهت»، «است تکراری ویندگمی

 خدا خلفای بیان هدفش وصیت، حدیث دهید.می انجام را رفتار همین هم شما
 نشدن گمراه برای ما که مقداری آن یعنی کرده، بیان را این و قائم قیام زمان تا بوده

 عالم چه کسی اآلن بکنیم، کشف اکج از قرآن را کرده. را بیان داشتیم بهش نیاز
 پیدا را الحسن احمد سید یعنی مهدی امام فرستاده و وصی که ما است؟ قرآن به

 است، کوالکی چه متشابهاتش پرسیم، کتابمی سؤال از او قرآن مورد در کردیم
 کطه کسطی امطا کنطد.می بیطان را همطه انجیل، و تورات و قرآن متشابه، و محکم
 از چطه او دیگر، عمر و مدعیان و زید درس پای رودمی شناسدنمی را اللهخلیفة
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 تفسطیر و غل  اجتهادات و اباطیل و خرافی های حرد آن از غیر فهمد،می قرآن
 .شد درست فرقه 73 قرآن همین توی از ؟رأی به

 کاغطذ و دوات گویطدمی علی به پیامبر چیست؟ فالن جان فاطمه جواب:
 ایطن در جایگطاهی چطه فالن جان فاطمه کنم. ضالل از عاصم وصیت که بیاور
دارد؟ از طرفی عرض شد که به تصریح حدیث وصیت، آنچه حذد شطده  وس 

 جزء وصیت مکتوب پیامبر بوده نه حرفهای خصوصی یا خانوادگی:
ِه » ولل اللَّ ی اْنَتَهی ِإَلی َهَذا اْلَمْوِضِع  َفَأْمَلی َرسل َتهل َحتَّ  «.َوِصیَّ

 توصطیه مانطده بطاقی وصیت این در آنچه تمام اصالا  ر مااینکه به نظ از غیر
 یطا خطاب چند بار زیرا است نشده ثبت اصالا  مکتوب مقدار آن و است شفاهی

 دهنطدنمی قرار خطاب را نویسنده وصیت، امالء هنگام حالیکه در کندمی علی
 حذد موضوع پس نمایند.می خطاب را مخاطی شفاهی، گفتگوی هنگام بلکه
 .نیست گوییدمی شما که سادگی این به توصی اول

 تطر روشن دلیل چه هر که هستید خودتان مصداقش خواندید که ای آیه اما
 در اثطری هیچ کنیممی بیان هایش استدالل و احمد ادعای بطالن بر خورشید از

 .ندارد شما عقل
 است ناپاک محمدآل دشمن نطفه که ندهید نسبت محمدآل با دشمنی به را ما

 عامطل همیشطه چطون بطدانیم، ناپاک را شما نطفه کنیمنمی جرأت ما چنانکههم
 اسطت. ناپطاک نطفطه محمطدآل با دشمنی عامل اما نیست ناپاک نطفه گمراهی،

 مختطوم و جدیطد و مخفی امرش کندمی ادعا خودش که است کسی با ما مقابله
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 که شخص بههش پراز است امری پس داده، رخدرآن هم بداء شما ادعای وبه بوده
 .شودنمی محسوب محمدآل دشمن و ندارد کسی را با دشمنی قصد رددم منکریا

 حال به تا اگر من اشتباهات! از کرده کوالکی چه واقعاا  متشابهات کتاب اما
 حاال اما نداشتم حوصله اینکه برای ام نداده را االسالم عقائد و متشابهات جواب

دهم کطه مطی آن دو را هطم ططوری جواب تفرص اولین در باشد دارید اصرار که
 انسان منصف، حقیقت را در یابد.

 در قرآن از دوری خاطر به بلکه نیامد در قرآن توی از فرقه سه و هفتاد اما و
 کیسانیه، آمدند؟ در قرآن توی از بیت اهل از منحرد های فرقه از کدامی  آمد.

 و اهطل از قرآن اینها بلکه کدامی ؟ غالت، واقفیه، اسماعیلیه، ناووسیه، زیدیه،
 آری شطدند. گمراه و رفتند سنت اهل احادیث سراغ شما مثل و افتادند دور بیت
 بطه کطه گذاشطتید کنار را دوازدهم امام قائمیت تنها نه خود امام اثبات برای شما
 است. بدی چیز خیلی قرآن که کنیدمی وانمود طوری و کنیدنمی رحم هم قرآن

 خود را بیت اهل روایات و قرآن همین با خدا حجت غیبت سال 1200 در شیعه
 نطه واید شطناخته را قطرآن نطه شطما است. کرده دفاع خویش حقانیت از و حفظ

 .را محمد آل احادیث
 از بسیاری اوالا  کند.می رأی به تفسیر دارد کندمی تفسیر کسی هر اینکه اما

 را همطان هطم شطیعه و است شده تفسیر  بیت اهل بیانات توس  قرآن آیات
 کند رأی به تفسیر کسی اگر که است ای گونه به قرآن محکمات ثانیاا  است، گرفته
 لغطت و روایطات و دیگطر آیطات به توجه با آیات ثالثاا بقیه است، مشخص کامالا 
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 چیز هیچ شما دانممی البته هست. رأی به تفسیر از مانع که شودمی تفسیر عرب
 دهطم توضیح تفصیل به را شیعه مفسرین روش بخواهم اگر و دانیدنمی تفسیر از

 هطیچ بطدون هطم آن زدن تهمت که بگویم قدر همین اما شویدنمی اصالا متوجه
 بی تقواست. های انسان کار تخصص و آگاهی و علم

 آغااز در چاون دارد، داللای اشاکال وصایت حدیث . متن43سؤال 
 انتهاا در اماا اسات،  علای اماام باه مخاتص مهدی اسم که گویدمی
 است. مهدی احمد، سوم نام که گویدمی

 نامیطده هطانام ایطن به آسمانش در را تو خدا فرمایند:می پیامبر اوالا  مدعی:
 اسمش زمین در علی حضرت ندارد. زمینی اسم به ربطی هااین است، پس

 گفطتمی چطه کسطی مأمون؟ گفتمی حضرت به زمین بود، چه کسی در علی
علی امام برای آسمان در خداوند که بوده هاییاسم هااسم پس این مهدی؟

 از خاصی مرحله ی « آسمانش»از  منظور و «فی سمائه»قرار داده، و تازه گفته: 
 یطا اوصطاد و اسطماء ایطن هطم اطهطار ائمطه برای بیاید که ترپایین است وآسمان
 مأمون و مهدی اطهار،ائمه همه که جور همان کند،می صدق قطعاا  هایشبعضی

 هستند.
 نشطان خطدا، و ایطن آسطمان در نطه دارد اسطم تا سه زمین اول در مهدی اما

 آسطمانی حقیقطت بطا ارتباطی ی  است مهدی نامش که اول مهدی که دهدمی
 دنبال که کسی برای نه گویممی دقت اهل برای هم را  این که داردعلی امام

خدا  پیغمبر به نسبت  علی ماما که اوصافی همان باشد. یعنی گرفتن اشکال
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 پیغمبطر تجسطم کطه - مهطدی امام به نسبت اول مهدی را اوصاد همان داشته،
 ما ط دارد. زمان در خداست

 هم احمد است و عبدالله بن محمد تجسم الحسن، امروز بن آری! محمد
 و مؤمنطان اولین که است علی امام ممّثل اوست به مؤمنان اولین و وصی که

 قراول پیش علی امام که جوری همان بود. و او وصی و پیغمبر انمقرب اولین
 کردمی را مدیریت قیام پیغمبر بود و العرب قّتال پیغمبر و دستان بین در ها جنگ

 اهطور هنگطام مهطدی امام طور همین زد،می را کفار گردن علی امام و
 از و حسابیبود  خواهد العرب قّتال الحسن احمد اول مهدی کند ومی مدیریت
 آید.می در دین دشمنان خجالت

 فرماید:می علی و این مطلی شواهدی در روایات دارد، از جمله: امام
 از را هطا یهطودی مطن و کنممی خرد را دمشق من و سازممی منبری مصر در من

 اسطدی ربعی بن عبایة کنم.می چنان و چنین من و کنممی عرب بیرون سرزمین
 زنطده دوبطاره مردنطت از بعطد کطه دهطیمی خبر داری شما اگوی جان، آقا گفت:

 را مطن منظطور رفتطی، اشتباه شما نیست، جوری این :فرمود حضرت شوی؟می
 نسطل از مردی ی  اگر خوب کند.می را کارها این من نسل از مردی نفهمیدی،

 معلطوم پطس کنم؟مطی را کارهطا ایطن مطن گوییمی کند چرامی شما این کارها را
 است. علی امام خود انگار اول مهدی که دشومی

 خطدا بطزرگ روز سطومین رجعطت نظیطر بطی کتطاب در الحسن احمد سید
 سطید خطود که است اعیان خود رجعت یکی دارد: مرحله دو رجعت فرماید:می
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 به ایمان و کفر در که کسی هر و خدا های حجت و او از بعد ائمه و الشهداء
 است. ذر عالم شبیه دنیا و چیزی آسمان در این وگردد می بر رسیده کامل درجه

 امروز یعنی شده، شروع اول مهدی آمدن با که داریم نظیر و مثل رجعت ی  اما
 مقطداد برگشطته، علطی امطام برگشطته، ابطوذر برگشته، سلمان انگار هست، کسی

 و اصطحاب در و مهدیین در اینها گردند.می بر حسین امام و حسن امام برگشته،
 امطام آسطمانی ملکطوتی مقطام انگار جهت این از دارند. تمثل مهدی امام رانصا
 برای که اوصافی همان لذا و است اول مهدی آن و کرده تجسم زمین درعلی
 تر. پایین مرتبه با فق  هست هم اول مهدی برای بودعلی امام

 ایطن معنایش نامیده اسمها آن به آسمان در را ایشان خدا اینکه اوالا  جواب:
 نطدارد، زمطین بطه ربططی و کنطدنمی اسطتعمال را آنهطا زمین در کسی که نیست

 خطود و پیامبر خود توس  دیگر اسم پنج هر مهدی و ماموناز  غیر به همچنانکه
ثانیطاا  بودنطد. خبطر بطا اسطامی این از شیعیان و شده بیان بارها علی حضرت

َفاَل َتِصحُّ َهطِذِه »نیست:  صحیح تو از غیر کسی برای اسمها این گویدمی حدیث
َحٍد َغْیِرَك 

َ
ْسَماءل أِل

َ
 اال و اسطت زمطین در تطو غیر ،«تو غیر» از مرادش یقیناا  ، و«اأْل

 شده ذکر متعدد احادیث در این واند بوده مهدی خدا آسماِن  در امام دوازده همه
 حضطرت از غیطر زمطین روی در کسی برای اسمها این پس کردید؟ دقت است؛

 شود.می هم احمد شامل این و نیست صحیح  علی
 نطام کطه اوسطت زمینطی اسطم اول، سه اسِم مهدی سه از مراد اگر طرفی از

 صفتش گویدنمی که دارید توجه حتماا  و است نبوده عبدالله بصری احمد زمینی
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 وصیت این پس است عبدالله نامش گویدمی بلکه است بودن خدابنده و عبدالله
 .استنیزجاری مهدی نام درباره سخن وهمین نیست.انطباق قابل مدبصریاحبر

 حقیقطت بطا ارتبطاطی یط  اسطت مهطدی نامش اول مهدی چون اینکه اما
 مهطدی را پیطامبر به نسبت علوی اوصاد اینکه آن و دارد علی امام آسمانی

 است مهدی هم اول مهدی نام اینکه شد عرض دارد. دوازدهم امام به نسبت اول
 دو ایطن بطین پس است علی حضرت در مهدی نام حصر با رضمتعا کامالا 

 .ارتباط نه دارد وجود تعارض
 :گفت باید خواندید که حدیثی به راجع اما

 است، «ایقاظ» کتاب نسخه طبق کردید، حدیث از شما که ایترجمه اوالا 
 حضطرت« االخبطار معانی» کتاب یعنی حدیث اصلِی  مصدر مطابق حالیکه در

 آن دیگری مرد که کردی برداشت من کالم از چیزی تو عبایه یهاته اند: فرموده
 َفَقطاَل »کند: می را کارها این من نسل از مردی اینکه نه فهمد،نمی من کالم از را

هل  َمْذَهٍی  َغْیرِ  ِفي َذَهْبَت  َعَباَیةل  َیا َهْیَهاَت  ل   َیْعِقلل ي َرجل  ربطی هیچ کالم این و 1«ِمنِّ
 .دندار شما استدالل به

 بر مقدم اصل، نسخه مسلماا  است؟ مقدم کدام نسخه دو این میان از حال
 «ایقطاظ» کتطاب در کطه آنجطا از طرفی از کند،می نقل اصل از که ایست نسخه
 شطود.می بیشتر اصل نسخه به ما اطمینان کرده، ثبت اشتباه هم را حدیث صدر

                                                             
 47ح 407. معانی ااألخبار ص 1
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 نصطی یمنبطر مصطر در حتمطاا  مطن اسطت: چنین ایقاظ کتاب در حدیث صدر
 اینگونه« االخبار معانی» کتاب خود در حالیکه در «منبراا  بمصر ألبنین»کنم: می

ِبیطراا  ِبِمْصطَر  آلَِتطَینَّ »کطنم: می هالک را مصر یقیناا  من شده: ثبت  در چطون و ،«مل
 کطه شطودمطی مشطخص گویندمی سخن دمشق کردن خراب از نیز بعدی جمله
َضنَّ  َو » است: صحیح نسخه همین ْنقل

َ
 نصی اینکه از غیر ،«َحَجراا  َحَجراا  ِدَمْشَق  أَل

 آن شطدن خراب باشد،می سازگار مصر با آنچه و دارد، معنایی چه مصر در منبر
 سطوم طرد از و اند.کرده بکر ابی بن محمد بر مردمش که است المی بواسطه

 چطون ،«یفعلهطا» :یعنطی آوردمطی مونث را ضمیر باید باشد «یفعله» نسخه اگر
 وقتطی عربطی، زبطان در و فرمودند، حضرت که است کاری چهار هر آن، مرجع

 .شود آورده مونث باید حتماا  گردد بر چیز چند به ضمیری
در  گوییطد،مطی  شما که است همانی نسخه، متن که بپذیریم فرض بر ثانیاا 

 از بعطد را خطود شدن زنده صریحاا علی  حضرت نسخه این این صورت در
 تعارض در منینؤالمامیر رجعت روایات انبوه با این و ند،انموده انکار مرگ

 آن نقطل از بعطد -حطدیث ایطن کننده نقل تنها - صدوق شیخ همین است. برای
 کّواء ابن با قبل حدیث در و عبایه، با حدیث این درالمؤمنینامیر نگارد:می

 جملطه )از محّمطد آل اسطرار توانستندینم دو آن چون گفته، سخن تقّیه طریق به
 کنند: درک را رجعت(

 عبایطة اتقی  المؤمنینأمیر إن عنه الله رضي الکتاب هذا مصنف قال»
 غیر کانا ألنهما السابق الحدیث في الکواء ابن اتقی و الحدیث هذا في األسدي
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 «. محمد آل ألسرار محتملین
 را مطلطی ایطن فهطم قابلیطت عبایطه وقتطی گوییدمی شماها بعضی از البته

 بگویند او به را کالم این بودند مجبور امام مگر شده،می تقیه او از باید و اشتهند
 حضرت اوالا  چون نیست، وارد اشکال این الیکهحدر کنند؟ عوضش تقیه با بعد و

 کننطد، تقیطه او شخص از بخواهند بعد که نگفتند عبایه شخص به را حدیث این
 ایطن داشطتند حضطرت یعنطی ،فرمود چنین حضرت شنیدم گوید:می عبایه بلکه
 کطه شطده گفته مجلسی در سخن این پس شنیده، هم عبایه که گفتندمی را کالم
 وقتطی ثانیطاا  کند. درکش نتوانسته او فق  واند بوده آن در عبایه جمله از نفر چند
 ارفیطت راوی خود اگر لذا گویند،می دیگران به نقل برای گویندمی مطلبی امام

 افرادی بدست راوی همان توس  کالم این درحالیکه نمایندمی تقیه او از نداشت
 تصطریح بطدانپیطامبر کطه است حقیقتی همان این و رسد،می فهمندمی که

بَّ »فرمودند:  َب  َو  َفِقیهٍ  َغْیرل  ِفْقهٍ  َحاِمِل  رل َو  َمْن  ِإَلی ِفْقهٍ  َحاِمِل  رل  1«.ِمْنهل  َأْفَقهل  هل
 صادق  امام مثالا  شود؛می دیده متعدد یائمه سیره در رفتاری چنین و

 چه هر و بوده چه هر و جهنم و بهشت و زمین و ها آسمان در آنچه من فرمودند:
 آمد، سنگین خیلی شنوندگان برای کالم این دیدند که بعد دانم،می را بود خواهد

 :هست چیزی هر تبیان قرآن در فرموده: خداوند دانممی قرآن از را اینها فرمودند:
ْعَلمل  ِإنِّي»

َ
َماَواِت  ِفي َما أَل ْرِض  ِفي َما َو  السَّ

َ
ةِ  ِفي َما َأْعَلمل  َو  اأْل  َما َأْعَلمل  َو  اْلَجنَّ
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ارِ  ِفي ونل  َما َو  َکاَن  َما َأْعَلمل  َو  النَّ مَّ  َقاَل  َیکل َنْیَئةا  َمَکَث  ثل َر  َذِلَ   َأنَّ  َفَرَأی هل  َمطْن  َعَلی َکبل
هِ  ِکَتاِب  ِمْن  َذِلَ   َعِلْمتل  َفَقاَل  ِمْنهل  َسِمَعهل  َوَجلَّ  اللَّ هَ  ِإنَّ  َعزَّ طولل  َجطلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ  ِفیطهِ  َیقل
لِّ  ِتْبَیانل   1«.ءٍ َشْي  کل

 مشّدد نون از استفاده و -تاکید با را افعال این تمامعلی  حضرت ثالثاا 
د َضنَّ  ... آلَِتَینَّ » دهند:می نسبت خود به - موِکّ ْنقل

َ
  ... أَل

ل
طوَقنَّ  ... ْخِرَجنَّ أَل سل

َ
 ،«أَل

 بایطد لطذا نبطود؟! خطودم منظطورم بگوینطد پایان در که است معقول چطور پس
 .اندکرده تقیه پایان در که پذیرفت

 بطه مختلف جاهای در چگونه دانیدنمی حجت را واحد خبر که شما رابعاا 
 ؟نماییدمی استدالل منفرد یا سند بی روایات

 است کتاب اشتباه نام خود احمد نقل کردید، اوالا اما آنچه از کتاب رجعت 
امل »روز:  سومین نه خداست روز دومین رجعتباقر امام تصریح طبق زیرا َأیَّ

ِة َو َیطْومل اْلِقَیاَمطةِ  ومل اْلَقاِئمل َو َیْومل اْلَکرَّ َوَجلَّ َثاَلَثة  َیْوم  َیقل ِه َعزَّ یط   اینکطه امطا و 2«اللَّ
 اش همه مثل در زمین، رجعِت  ی  و دنیاست آسمان رد که داریم اعیان رجعِت 

 نطه شطودمی یافطت اسماعیلیه و صوفیه دکان در که است آوردی در من حرفهای
شطنیدن  خطاطر بطه سطلمان کطه شده روایات تصریح در . بیت اهل روایات

 مثل ریخت، خوب اگر قرار بوده شوق اش  خوشحالی از رجعت در بازگشتش
 ریخته؟ شوق اش  سلمان چرا پس اوبیاید نه خود  سلمان
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ْم ِلِحْفطِظ اْلَمْعِرَفطِة َفَقطاَل » َ  َمطْن َتطَواالهل ْم َو ِمْثلل هل َداِرکل َ  مل َقاَل َیا َسْلَمانل ِإنَّ
طل  ِإَلطی َعْهطِدِه َقطاَل َیطا  َؤجَّ طي مل ِه ِإنِّ وَل اللَّ ْلتل َیا َرسل مَّ قل َه َکِثیراا ثل َسْلَمانل َفَشَکْرتل اللَّ

وِلطي َسْلَمانل  ْم ِعباداا َلنطا أل ما َبَعْثنا َعَلْیکل والهل وِلطي اْقَرْأ َفِإذا جاَء َوْعدل أل ٍة َو أل طوَّ َبطْأٍس  قل
َة َعَلطْیِهْم َو  طمل اْلَکطرَّ طمَّ َرَدْدنطا َلکل طوالا ثل یاِر َو کاَن َوْعداا َمْفعل وا ِخالَل الدِّ َشِدیٍد َفجاسل

ْم ِبَأْمواٍل َو َبِنیَن َو َجَع  َکطاِئي َو َشطْوِقي َأْمَدْدناکل ْکَثَر َنِفیراا َقاَل َسْلَمانل َو اْشَتدَّ بل ْم َأ ْلناکل
هل َلَعْهِدي َو ِمطْن َعِلطيٍّ َو َفاِطَمطَة َو  داا ِإنَّ َحمَّ ِذي َبَعَث مل ْلتل ِبَعْهٍد ِمْنَ  َقاَل: َو الَّ مَّ قل ثل

لِّ َمْن  ِة َو کل ِئمَّ
َ
ْسَعِة اأْل َسْیِن َو التِّ طِه َیطا اْلَحَسِن َو اْلحل ومطاا ِفیَنطا ِإي َو اللَّ طا َمْظلل طَو ِمنَّ  هل

ِه  َسْلَمانل ... وِل اللَّ ْمتل ِمْن َبْیِن َیَدْي َرسل َباِلي َمَتی َلِقَیِنطَي  َقاَل َسْلَمانل َفقل َو اَل أل
ه   1.«اْلَمْوتل َأْو َلِقیتل

 شطودمی کنطد تجسطم زمطین درعلی امام ملکوتی مقام اینکه وقتی اما
 اول؟ مهطدی بشطود که دهمزدوا امام نشود چرا پرسممی شما از من ل،او مهدی

 است ائمه مقام از تر پایین خیلی مهدیین مقام خودتان قول به اینکه نه مگر
 نطوری مقطام کطه شطده چطور پس هستند؟ جدا هم از نوری وجودات در آنها و

 وجود با شده نوری غیر شخص ی  به تبدیل زمینی تجسم درلمومنیناامیر
 سطر خیطاالت و اوهام این با آقا بروید هست؟ دوازدهم امام نورِی  شخص اینکه
 اسطت بیطت اهل احادیث مخالف کتابش اسم که کسی نکنید. بند را مردم
 .در مطالبش نیست گرفتن اشکال به نیازی دیگر
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 کاه گوینادمی حاضر علمای از بعضی و عاملی حر . شیخ44سؤال 
مها» آن آخر و شده فتصحی احتماالا  وصیت حدیث  بوده «أبیه إلی فلیسلِّ

 مهدیین. خالفت نه است رجعت معنای به حدیث این پ  «إبنه» نه

 کطرده، شطوخی اینجطا احتمطاالا  کند رحمتش خدا عاملی حر شیح مدعی:
 گویطد:می حطدیث باشطد، توجیه قابل باید شده، تصحیف گویندمی وقتی چون

 و احمطد و عبداللطه دارد: اسطم سه که اردکسی بسپ را به وصیت مهدی باید امام
 است. منانؤم اولین او مهدی،

  حسین امام کندمی رجعت که کسی اولین گوییدنمی خوب مگر شما
 متعال خدای ببینید بوده؟ مهدی عبدالله احمد اسمش حسین امام است، آیا

 مطثالا  اگطر د،کننط استفاده که از آن بشر افراد همه تقریباا  به داده عقل موهبت ی 
م»بود:  گفته  بطا هطم این ادعا بطود، کطه البتطه بطاز جای «الحسین إبنه إلی فلیسلِّ

 بطا رابططه در روایطت همطه این آید چون مانمی در جور دیگر روایات و نصوص
 داریم. مهدی امام بعد مهدیین

حسین امام است، خوب مقربین اولین آن فرد گویدمی حدیث وصیت
 مقربان اولین اول، مهدی اما چه کسی بوده؟ به مقربین اولین ده؟بو مقربین اولین

 است. زمان امام اصحاب اولین یعنی است، زمان امام به
 خطدا پیغمبطر اگطر کیسطت؟ ایطن خوب منین است،ؤم گوید: اولینمی بعد

 کطه ایطن یا زد؟می حرد جوری این انصافاا  است حسین امام بگوید خواستمی
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 ارزش اصطالا  حرفهطا ایطن کنطد؟می تسطلیم حسین پسرم به مهدی امام گفتمی
 ندارد. کردن بحث و دادن جواب

 چرا؟ بودند، مهدیین غافل امر از علماء، بلکه همه نه عاملی حر شیخ البته
 امام داند،نمی را مهدی کنیه و اسم کسی فرمودند: اطهار ائمه خود اینکه بخاطر

 بطرده اشکنیطه و اسم شود، ااهر امرش بیاید، خودش که زمانی تا است مجهول
 هطم علمطاء نبایطد اسطت. بنطابراین مسطتور امطرش دانطد،نمی کسطی و شودنمی
 ایطن گفتنطدمی و کردنطدمی مخالفت و فهمیدند دشمنینمی چون فهمیدند ومی

 سطید اول مهطدی لله الحمد که حاال اما آید.نمی در جور جایش این شود،نمی
کطه  فهمیدیم تازه کرده، احتجاج وصیت این با و کرده تبیین ما برای و آمده یمانی
 مسطاله معمطای همطه وصطیت حطدیث کلیطد لله با و الحمد همین است، اتفاقاا 

 .شد برای مان حل مهدویت
 اصالا  که شما مثل کسانی با خصوصاا  نیست شوخی اهل حر شیخ جواب:

 کتطاب از قطدیمی اینسطخه مطابق دقیقاا  فرموده شیخ آنچه ندارید. شوخی جنبه
 حسین  امام رجعت روایات با هماهنگ کامالا  که است طوسی شیخ غیبت

 امطام اسطم اینکطه امطا اسطت. قطائم بطه نسبت ایشان بودن وصی و قائم زمان در
 اللهعبد هم بصری احمد اسم خوب نیست، مهدی و عبدالله و احمدحسین

 درباره اما است توجیه دارای او درباره اسمها این که است چطور نیست مهدی و
 اسطم کطه مهطدی گوییممی خودتان مثل ما نیست؟ توجیه قابل حسین  امام
 و عبد ایشان که هم عبدالله شده، بیان متعدد روایات در این و است حسین امام
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 نام ندارد اشکالی هیچ که احمد ماندمی است، الله عبد ابا اصالا  و خداست بنده
در حطق ایشطان فرمطود:  کطه پیطامبر  باشطد احمطد رجعطت، هنگام به ایشان

َسْین  » ي حل َسْیٍن  ِمنِّ  هنگام به ایشان نام روایات بعضی در ، همچنانکه1«َو َأَنا ِمْن حل
 2سفاح.  امیرالمومنین نام و شده ذکر منتصر و منصور رجعت،
 ائمه زیرا ندارد اشکالی هیچ هم این است مقربین اولین گفته اینکه اما

 خطاک از سطر کطه مقربطی اولطین امطااند بوده خدا بندگان ترین مقرب شان همه
 بطه مقطرب اولین ایشان پس باشد،می حسین امام کندمی رجعت و برداشته

 این و است. سازگار هم المومنین اول با همچنانکه نمایدمی رجعت که خداست
طوهل  »فرمودند:  که است نبوی حدیث همان مطابق دقیقاا  طِذي َأبل ... َأْفَضطلل  یطهِ َیلِ  الَّ

 .اوست از افضل آیدمی دوازدهم امام از بعد که حسین یعنی 3«ِمْنه
 دهیم:می جواب خودتان مثل است؟ زده حرد اینگونه پیامبر چرا اینکه اما

 حجت به پی وقتی واقعی شیعه کنید؟می دخالت پیغمبر کار در چرا چه؟ شما به
 اینطوری خواسته دلش ندارد. عتراضا حق و است مطیع طاعتاا  و سمعاا  برد خدا

 آشطکار رجعطت وقطت کطه بطوده بین این در اسراری باالتر، اصالا  این از بگوید.
 غیبطت از قطدیمی ای نسخه در گویم:می کنید! من جمع را خود بروید شود.می

 زده؟ حرد اینگونه پیامبر چرا گوییمی شما ،«ابنه» نه شده ثبت «ابیه» طوسی
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 دوازده قطائم از بعد فرموده صادق امام چرا پرسمیم سوال شما از من
 قائم اوالد از مهدی دوازده شما قول به حالیکه آیند، درمی حسین اوالد از مهدی

عموم  قائم اوالد و حسین اوالد بین نسبت حال آنکه گفته؟ اینطوری چرا هستند؟
 اتسطاد همه اما هستند حسینی قائم فرزندان همه یعنی است مطلق خصوص و

 و کنطد قیطام حسینی سیدی اآلن همین شودمی و نیستند قائم فرزندان از حسینی
 .هستم دوم مهدی من بگوید

 اسطتفاده از عقلطش که کسی آن و نبودند غافل علما همه و عاملی حر پس
 و مرده که احمدی کلمات از فق  تحقیق و مطالعه بدون که هستید کند شمانمی
 .کنیدیم تقلید نیست معلوم اش زنده

 آشطکار دروغطی اسطت مجهطول اهورش زمان تا قائم کنیه و اسم اینکه اما
 .اندنگفته چیزی چنین آنها اال و دهیدمی نسبتبیتاهل به شما که باشدمی

 کافر کردند،می به خاطر جهلشان با مساله مهدیین مخالفت اینکه علما اما
 احادیث با آمدندنمی ملیعا حر مثل بزرگی پندارد، علمای خود کیش به را همه
 صطفت این برند، تاویل را آنها خودشان هوس و میل طبق و کنند بازی بیت اهل

 خود میل مطابق را آن «یعنی» ی  افزودن با رسیدمی حدیثی هر به که شماست
 .بریدمی تاویل

اما اینکه روایات زیادی درباره مهدیین داریم، شما هر کدام را همین  بیان 
 ش را خواهم داد. کنید جواب
 هنطوز شطما شده، حل مهدویت معمای همه آمده احمد که حاال اینکه اما
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 بگوییطد، چه دانیدنمی واید مانده اول یمانی و خراسانی و صیحه و توی سفیانی
 کنید؟می را مهدویت خود معمای شدن حل ادعای آن وقت

  رپیامب زنان تواندمی  علی امام که آمده وصیت . در45سؤال 
 داد؟ طالق زن را شودمی مرگ از بعد مگر دهد، طالق وفاتش از بعد را

 برای مادری ِسمت زنانشان که بود پیغمبر این خاص احکام از یکی مدعی:
 ازدواج ایشطان با نداشتند حق مومنین پیغمبر وفات از بعد یعنی مومنین داشتند،

 بعد که من را زنان از امکد هر فرمایدمی وصیت حدیث در اکرم پیغمبر لذا کنند.
 زارم و روز بطی مطن از او بدهی یعنی زوجیت آنها را تثبیت نکنی طالق مرگم از

 و نطدارد، المومنین ام ِسمت دیگر را، یعنی او من نه و بیندمی را او من قیامت نه
 ندارد. که معنا فقهی متعارد طالق اال

و بعد  اکرم پیغمبر خود زمان در که بودند پیغمبر زنان از نفر دو حقیقت در
 سطوی از دو را ایطن علی کردند و امام زیادی های گری فتنه از وفات ایشان

 احکطام آن از دیگطر آنها که معناست این به اینها دادن طالق و داد پیغمبر طالق
 هطم المطومنین ام جایگاه دیگر و شدند جدا داشتند، پیغمبر زنان که اختصاصی

گویند و وصطیت پیطامبر را زیطر پطا می منینؤه آنها ام المو کسانیکه اآلن ب .ندارند
 کنند خودشان لگد مال خواهند شد.می لگد

 دربطاره شطما آنچطه و نطدارد اشکالی وصیت حدیث از قسمت این جواب:
 و نیست شما ابتکارات از این البته و است درست گفتید دادن طالق و بودن مادر

 زن دو آن وقتطی اینکه اما است. داده حتوضی و گفته را این شیعه که است 1400
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 شطدند و جطدا پیغمبطر زنطان اختصاصطی شطدند دیگطر از احکطام داده ططالق
 نص مخالف این ،اند نبوده منینؤالم ام چون نداشته اشکال مردان با ازدواجشان

 هیچ که شما چون کسی اال نیاورده زبان به حال به تا احدی که است قرآن صریح
 نطازل منینؤالمط ام آیه وقتی دانیدمی اصالا  شما نیستید. قائل پیامبر برای حرمتی

رد پیامبر وقتی خوب گفتند بعضی شد؟ چه شد  و کنیممطی ازدواج زنانش با ما مل
 با ندارد حق کسی ابداا  و کندمی اذیت را پیامبر سخن این گفت و شد نازل آیه این

 :کند ازدواج او از بعد پیامبر همسران
وا َأْن  ْم َلکل  َکاَن  َما» ْؤذل وَل  تل هِ  َرسل وا َأْن  الَ  َو  اللَّ  ِإنَّ  َأَبطداا  َبْعطِدهِ  ِمطْن  َأْزَواَجهل  َتْنِکحل

ْم  هِ  ِعْنَد  َکاَن  ذِلکل  1«.َعِظیماا  اللَّ
 زمان در شده داده طالق همسراِن  که شده تصریح روایات بعضی در حتی و
 :اند داشته را محک همین نیزاند شده داده طالق قبل از عروسی که خدا رسول

وَل  َأنَّ » هِ  َرسل َج   اللَّ َقالل  َصْعَصَعةَ  ْبِن  َعاِمرِ  َبِني ِمْن  اْمَرَأةا  َتَزوَّ  َو  َسَنی َلَها یل
ا َزَماِنَها َأْهِل  َأْجَمِل  ِمْن  َکاَنْت  َنطا َقاَلَتا َحْفَصةل  َو  َعاِئَشةل  ِإَلْیَها َنَظَرْت  َفَلمَّ  َهطِذهِ  َلَتْغِلبل
وِل  َعَلی ولل  َیَری اَل  َلَها َفَقاَلَتا ِبَجَماِلَها  هِ اللَّ  َرسل هِ  ِمْنِ  َرسل ا ِحْرصاا   اللَّ  َفَلمَّ

وِل  َعَلی َدَخَلْت  هِ  َرسل وذل  َفَقاَلْت  ِبَیِدهِ  َتَناَوَلَها  اللَّ هِ  َأعل طوِل  َیطدل  َفاْنَقَبَضْت  ِباللَّ  َرسل
هِ  َقَها َعْنَها  اللَّ َج  َو  ِبَأْهِلَها َأْلَحَقَها َو  َفَطلَّ ولل  َتَزوَّ هِ  َرسل  ِکْنطَدةَ  ِمطْن  اْمطَرَأةا   اللَّ

ا اْلَجْوِن  َأِبي ِبْنَت  وِل  ْبنل  ِإْبَراِهیمل  َماَت  َفَلمَّ هِ  َرسل ةِ  َماِرَیةَ  اْبنل   اللَّ  َلْو  َقاَلْت  اْلِقْبِطیَّ
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هل  َماَت  َما َنِبّیاا  َکاَن  ولل  َفَأْلَحَقَها اْبنل هِ  َرسل َل  َأْن  َقْبَل  ِبَأْهِلَها  اللَّ ا ِبَها َیْدخل ِبَض  َفَلمَّ  قل
ولل  هِ  َرسل َي  َو   اللَّ لِّ اَس  ول و النَّ ةل  َأَتْتهل  َبْکرٍ  َأبل ةل  َو  اْلَعاِمِریَّ ِطَبَتا َقْد  َو  اْلِکْنِدیَّ  َفاْجَتَمَع  خل

و َمرل  َو  َبْکرٍ  َأبل َما َفَقاال عل َما ِإْن  اْخَتاَرا َلهل َما ِإْن  َو  اْلِحَجاَب  ِشْئتل  اْلَباهَ  َفاْخَتاَرَتا ْلَباهَ ا ِشْئتل
َجَتا ِذمَ  َفَتَزوَّ َلْیِن  َأَحدل  َفجل جل نَّ  َو  الرَّ  .اآلَْخرل  جل

َمرل  َقاَل  َذْیَنةَ  ْبنل  عل ْثتل  أل َراَرةَ  اْلَحِدیِث  ِبَهَذا َفَحدَّ َضطْیَل  َو  زل َیطا اْلفل  َأِبطي َعطْن  َفَرَو
هل  :َجْعَفرٍ  هل  َنَهی َما َقاَل  َأنَّ َوَجلَّ  اللَّ ِصَي  َقْد  َو  ِإالَّ  ءٍ َشْي  َعْن  َعزَّ طی ِفیطهِ  عل  َلَقطْد  َحتَّ
وا ِبيِّ  َأْزَواَج  َنَکحل طةَ  َهطاَتْیِن  َذَکطَر  َو  َبْعطِدهِ  ِمطْن   النَّ طةَ  َو  اْلَعاِمِریَّ طمَّ  اْلِکْنِدیَّ  َقطاَل  ثل

وَجْعَفرٍ  ْم  َلْو  َأبل ٍل  َعْن  َسَأْلَتهل َج  َرجل َقَها اْمَرَأةا  َتَزوَّ َل  َأْن  َقْبَل  َفَطلَّ  َتِحطلُّ  أَ  ِبَهطا َیطْدخل
وا اِلْبِنهِ  ولل  اَل  َلَقالل هِ  َفَرسل ْرَمةا  َأْعَظمل   اللَّ  1«.آَباِئِهْم  ِمْن  حل

 ازدواج جواز به حکم غاصی اول و دوم  مانند که دهان کسی بر خاک پس
 .دهد خدا رسول شده داده طالق همسران
 پطساند شطده دهدا طالق منینؤامیرالم توس  زن دو آن چون اینکه اما

 ببرد. نام عنوان این به را دو آن کسی است حرام و ندارند منینؤالم ام عنوان دیگر
 و مطداراتی تقیطه خاطر به کسی به صورت مطلق صحیح نیست و اگر سخن این

 مجطالس در فقط  و سطنی و شطیعه فتنطه از جلوگیری یا سنت اهل قلوب تالیف
 قائطل دو آن برای فضلی هیچ حالیکه در کند خطاب منینؤالم ام را آنها عمومی

 ندارد. مشکلی نیاورد زبان به را عناوین آن هم خلوت در و نیست
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 غیار یدعیه ال األمر هذا إن» یثحد گوییدمی دلیل چه . به46سؤال 

 است؟ مزبور وصیت معنای ادعای به «عمره اال بتر الله صاحبه
 حد اکثری معنای است: ی  محتمل معنا دو «األمر هذا» در چون مدعی:

 آدم همه این خوب است. امامت مطلق اکثری حد معنای حد اقلی. معنای ی  و
 کردند زندگی خرمی و خوشی به هم سال های سال و شدند امامت مدعی آمدند

 معنا این به روایت بنابراین نزد،را  گردنشان رگ خدا هم و کردند چپاول و ملت را
 نیست.

 گمراهطی، از بازدارنطده نوشته مقدس وصیت کتاب در الحسن احمد سید
 ادعای داده. سیاه توضیح و خاکستری و سفید هایدایره با عقلی صورت به را این

 مردم بکند، امامت ادعای است ممکن کسی هر است؛ سیاه هدایر همان امامت،
 اینجا در افتاده؛ اتفاق زیاد تاریخ در اینکه کما کند حکومت و بدهد فریی هم را

 کنطد، کطنش کرد ریشه امامت ادعای آمد کسی نیست هر متعال فرض بر خدای
 هطر اگطر باشطند، مخیر مردم همه است است، قرار امتحان خانه دنیا اصالا  چون

 هطیچ دیگطر کنطد، کطنش ریشطه سریع خدا کرد امامت ادعای آمد کذابی مدعی
 مورد در ای فتنه صورت این در کند و امامت ادعای کندنمی جرأت اصالا  کسی

 است. و حکم عقل تاریخ بود و این خالد نخواهد امامت
 دارد، هطم مؤیطداتی سری ی  که کسی داریم، یعنی خاکستری دایره ی  

 .دهد تطبیق خودش بر را روایات از بعضی بیاید فاطمه اوالد سادات زا مثالا یکی
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 باططل نطه یعنطی اسطت؛ خاکستری دایره گویندمی الحسن احمد سید را جا این
 و سطیاه است، مشتبه مساله یعنی بودنش، حق بر دلیل است و نه روشن بودنش

باشطد؛  دزد الخمطر یطا شطارب ططرد کطه اینست مثل سیاه دایره اما است. سفید
 کطرد بعطداا  اعتمطاد امطامتش بطه کسطی و کطرد، امامطت ادعای آمد این اگر خوب

 گفتم تو به کی من گوید:می دادی؟ خدا فریی مرا چرا تو خدایا بگوید تواندنمی
 بایطد رفتطی ایطن دنبال که تو خور؟ عرق فاجر، فاسد، کذاب، آدم ی  دنبال برو

اّلا » کنم:می هم کمکت بروی، ال کل الء و ءنمّد هؤل  خطدای «ربط  عططاء مطن هؤل
 کنم.می کم  و امداد را حق اهل و هم باطل اهل هم من فرماید:می متعال

 ی  و است الصالحی ااهر آدم ی  طرد بینیمی خاکستری دایره در اما
 گویطد:می الحسن احمد سید را این باشد. داشته است ممکن هم اماراتی سری
 بطر دلیطل ایطن چطون چطرا؟ کند، کنش هریش یا مفتضح حتماا  نیست فرض خدا

 شبهه دنبال که کسی و کرده، ایجاد شبهه است، مشتبهی امر ی  ندارد، حقانیت
 ایطن چطرا نگرفتطی، مرا دست چرا خدایا بگوید: تواندنمی قیامت روز بعداا  رفت
 ایطن از گفطتم مطن مگر گوید:می متعال خدای نکردی؟ آبرو بی را گو دروغ امام

 بکنی؟ اطاعت
 اکرمو پیغمبر متعال خدای که آنجایی یعنی است. سفید دایره وم،سدایره ماا

 یطا شوید،نمی گمراه ابد تا امنوشته گوید: بامی پیغمبراکرم مثالا  اند،داده تضمین
 پیطامبر وصطیت بطا قائم، أمر، صاحی فرمایند:می متعدد روایات در اطهار ائمه

 علطیکم یشطکل لطم علیکم أشکل ما» فرماید:می حضرت بعد شود.می شناخته



 |153|؟ باشدچگونه این وصیت عاصم از گمراهی می   

 کنطد، اشطکال و شطبهه ایجطاد برایتطان چیطزی هر سالحه: و رایته و اللهنبی عهد
 اینجا یعنی ،«کندنمی شبهه ایجاد پیغمبر سالح و پیغمبر پرچم پیغمبر، وصیت

 مخصوص اینجا کهاندامضا کرده خدا لفایخپیغمبرو و خدا که است سفید دایره
 این به بخواهد کسی است و اگر کرده حفاات خدا را رهدای این خداست. حجت

 کطرده، فطرض خطودش بطر را رحمطت کطه متعطال خطدای وارد شطود، قرمز دایره
 .زندمی را گردنش رگ بکند، را امر این ادعای بیاید اینکه از یعنی قبل گذارد،نمی

 دنبطالایطد رفته کنیطد معنی را حدیث اصل نیامدید اصالا  شما اوالا  :جواب
 امامطت مدعی انواع درباره بعد کنید معنا را «عمره الله بتر»اول  شما فسیرش؟ت

 معنای به «عمره الله بتر» آیا بنفش. یا است راه راه یا است سفید که نمایید تفسیر
 را جطانش بکنطد امامطت ادعطای اینکطه از قبطل حتی و ی  آن در خدا که اینست

داند تا شرط محقق نشود جطزا می شدکسی که ذره ای به ادبیات آشنا با گیرد؟می
کند اال بتر الله عمطره، در نمی گوید ادعای امامتمی گردد و حدیثنمی مترتی

 نتیجه باید حتماا اول ادعا کند بعد خدا بتر الله عمره.
 هطم کمکطت مطن نطاک شبهه مدعی دنبال رفتی تو اگر گفته قرآن اینکه اما

 دانمنمی و است احمقانه واقعاا  ، این«ءهوال و هوالء نمد کال»گفته: چون کنممی
 رأی بطه تفسطیر را خطدا کتاب راحتی این به کندمی جرأت شما کسی مثل چطور
 «رب  عطاء من» فرماید:می که بودید خوانده را بعدش کلمه ی  شما اگر کند؟
 تطوانمی را گمراهطی در کطردن کمط  آیا آخر گفتید،نمی پال و پرت چنین شاید

 دانست؟ پروردگار نیجا از عطایی
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 حدیث ت  این سند سلسله در اوالا  گفت: باید حدیث این درباره بگذریم،
 نفر ی  و ناشناخته نفر ی  ط ندارد وجود دیگری روایت هیچ آن مضمون به که ط

  صطادق امطام کطه نیسطت ثابت ما برای اصالا  لذا دارد، وجود شده تضعیف
 «عمطره اللطه بتر»ثانیاا  کنیم. بحث آن هدربار بخواهیم تا باشند گفته چیزی چنین
 :دارد وجود احتمال چند آن در بلکه نیست آنی کردن هالک معنای به لزوماا 

 قططع و کردن دنباله بی معنای به «بتر»زیرا  کاهدمی عمرش از خدا الف(
 جمله این همچنانکه .1«قطعه و أجله علیه قصر أي» است: کردن کوتاه و نمودن
 بتطر طریقاا  سد من»شده:  صادر از ائمه  هم کندمی راه سد که کسی درباره

انطد بوده بسطیار چطه و نیست آنی هالکت معنای به یقیناا  حالیکه در ،2«عمره الله
 اند. کرده زندگی سالها که طریقی قطاع و نانزراه

و اتفاقاا این معنی در حدیث صحیح السندی که به چندین طریق ثبت گشته 
نجا که محمد بطن حنفیطه ادعطای امامطت کطرد و حضطرت تصریح شده است، آ

که خود آن دارم نطاقص العمطر و ادعای امامت نکن » :به او فرمودندسجاد
مطر َوَتَشطتل ِلهذا َفاّني َاخا ؛ َفال َتَتعَرضمتشتت الحال گردی َت دل َعَلیَ  َنقَص العل

 3.«الحال...
 دهد.می قرار برکت بی و حاصل بی عمرش را خدا ب(

                                                             
 213ص 3. مجمع البحرین ج1
 46ح 26ص 1. الفقیه ج2
 3ح  502بصائر الدرجات ص  ،5ح  348ص  1. الکافی ج  3



 |155|؟ باشدچگونه این وصیت عاصم از گمراهی می   

میرد مثل احمد قادیانی کطه نمی طبیعی مرگ به و بود خواهد بد رگشم ج(
 به مرض طاعون یا در چاه فاضالب مرد.

 اینکه از قبل شما ادعای به یا آن همان در اینکه اما کندمی هالکش خدا د(
 .آیدنمی در حدیث جای هیچ از بکند، این ادعا

باشد ربطی به ادعطای است؟ هر کدام که  مراد کدام معنا این چهار از حال
 شما مبنی بر هالکت آنِی مدعی و حتی قبل از ادعا ندارد.

 بر کند امامت ادعای و باشد مشتبه امرش کس هر گوییدمی از طرفی شما
 امطرش گوییدنمی مگر پرسم:می شما از من کند، هالک را او نیست فرض خدا

 بعضطی یطدگوینمی مگطر شطده، مطردم بعضطی اشتباه موجی یعنی است مشتبه
 خطدا چگونطه پطس اسطت، انطباق قابل او بر روایات بعضی و دارد هم مویدات
 که است حالی در این است؟ انداخته اشتباه به را مردم وقتی گیردمین را جلویش

 کطرده کوتطاه را ایشطان عمر و ننشسته کار بی نیز مشتبه افراد همین مورد در خدا
 از بعطد صطادق امام پدرش بهمشت وصیت طبق که افطح الله عبد مثل است
 مذهی فطحی شیعه بزرگان از توجهی قابل عده و کرد امامت ادعای ایشان وفات
 یکی دو ماه بیشتر زنده نماند. وی و کرد قطع را او عمر خدا اما شدند

شود دروغی آشکار است بلکطه طبطق می و اما اینکه قائم با وصیت شناخته
ْلطتل َو َمطا »شطود: می سطمانی شطناختهایشان با نطداء آتصریح امام صادق  قل

َناِدي َفَقاَل َنَعْم َو  َو اْلمل ْوتل َأ هل ْعَردل الصَّ ْمرِ  َصاِحیل  ِبِه یل
َ
 1«.َهَذا اأْل
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 مطلبی که سید احمد الحسن فرموده، موید قرآنطی دارد. در سطوره مدعی:
 هب خواستمی ها حرد آن از بعضی پیغمبر اگر فرماید: می46-44 آیات حاقه،

 نطابودش و کطردیم،می قططع را دستش زدیم،می را گردنش رگ ما دهد، نسبت ما
 نطص کنطد ادعطا کسطی بیایطد اینکطه چیسطت؟ «األقاویل بعض»آن  کردیم.می

 مطنم. کطرده، معرفی اوصاد این با الزمان آخر در را محمد که تشخیصِی انجیل
 اگطر اینکطه خطاطرب کردیم؟می چنان و چنین گویدمی رسدمی که جا این به چرا

 ی  بعد خودش فرستاده، حجت شناخت برای تشخیصی نص ی  متعال خدای
 گمطراه را ای عده نامه معرفی همین تشخیصی، نص همین با بیاید کذاب مدعی

 این کردیم، اطاعت تو کلمه از ما د:نگویمی به خدا قیامت روز عده آن کند، اوالا 
 گمراه ما را پس خودت کردی، معرفی را تشخیصی نص صاحی که بود تو کلمه

 بالله. العیاذ کردی
 هطایی هم آن شوند، عذاب باید کردند پیروی او از که هم کسانی در نتیجه

 پیطروی ایطن از کطه کسطانی چطون محطذوَرین. شودمی و این نکردند، پیروی که
 از کطه آنهطایی شوند، عذاب کردند و باید اطاعت دروغین مدعی ی  از کردند،

 این با کسی اگر بود فرموده خدا چون شوند. عذاب باید نکردند هم اطاعت این
 را خطدا امطر اینها کنید و اطاعت از او باید بیاید، وصیت این با تشخیصی، نص

 عذابند. مستحق همه نکردند، پس اطاعت
جواب: قیاسی که نسبت به آیات مطذکور کردیطد هطیچ ربططی بطه موضطوع 

 احمد ندارد، زیرا:
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باشد نه می ن آیات، مدعِی حقیقی نبوت یعنی پیامبر اسالماوالا مخاطی ای
گویند اگر مدعِی حقیقی کطه در می مدعی دروغگو. و به عبارت دیگر: این آیات

 ادعای رسالتش صادق است چیزی به دروغ به خدا نسبت دهد خدا او را هطالک
جطه کند نه اینکه تهدیدی به مطلق مدعیان نبطوت و امامطت باشطد. و بایطد تومی

امتناعیه آمده یعنی رخداد چنین کاری از رسول خدا « لو»داشت که این تهدید با 
ممتنع است و فق  از این جهت چنین کالمی گفته شده که تاکید کند آیات قرآن 

 وحی مستقیم خداوند بوده و پیامبر هیچ دخل و تصرفی در الفاظ آن ندارد.
گوید بلکطه نمی سخن ثانیاا این آیه در خصوص ادعای وصایت برای کسی

موضوعش هر نوع نسبت دروغ دادن به خداست در حالیکه عموم افترا زنندگان به 
آید که اگطر نمی خدا مشمول قاعده بتر الله عمره نشده اند. در نتیجه از این آیه در

 کند.می کسی به دروغ تمس  به وصیت کرد خدا هالکش
والا چیطزی بطه نطام نطص و اما چیزهایی که در مورد نص تشخیصی گفتید ا

تشخیصی در هیچ حدیثی وجود ندارد و این از ساخته های شماست، ثانیاا نطص 
کند که هر کسی آن نام را داشت بتواند بیایطد نمی تشخیصی فق  به ذکر نام اکتفا

 اینبوت یا امامت کند بلکه نص، اسمش باالیش هست یعنی کالم به گونهادعای
که امر بر کسی مشتبه نشود، ثالثاا اگر بطر فطرض،  صراحت و وضوح داشته باشد 

ای بود که دیگری هم بتواند ادعا کند و خدا هم جلوی مدعی کذاب نص به گونه
در پیشگاه خدا معذورنطد و خططایی اند را نگیرد تمام کسانی که گول او را خورده

 تا عذاب شوند و تمام کسانی که احتجاج آن مدعی بطه نطص رااند مرتکی نشده
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باشطند و می ی کرده و طبق مبنای حرمت تجّری مستحق عطذابتجّر اند نپذیرفته
 ندارد. دشوند. پس هیچ محذوَرینی در این میان وجونمی اال عذاب

 همه مشکل شما اینست که معجطزه را جطزء راههطای شطناخت حجطت خطدا
بطه اید، امطا شطیعه کطه دانید لذا گرفتار دایره سیاه و خاکستری و سطفید شطدهنمی

ها داندگرفتاراین دایرهمی خدامعجزه را راه شناخت حجتپیروی ازبیان ائمه
فرمایند: خداوند معجزه را در اختیطار انبیطاء می بارهدرایننیست. امام صادق 

 ورسل وحججش قرار داد تا صدق صادق از کذب مدعی کاذب شناخته شود:
ِبي َعْبِد »

َ
ْلتل أِل ِه  َعْن َأِبي َبِصیٍر َقاَل: قل َوَجطلَّ  اللَّ طهل َعزَّ ٍة َأْعَطی اللَّ يِّ ِعلَّ

َ
أِل

َلهل  سل وَن َدِلیالا َعَلطی ِصطْدِق َمطْن َأَتطی ِبطِه َو  َأْنِبَیاَءهل َو رل ْعِجَزَة َفَقاَل ِلَیکل مل اْلمل َو َأْعَطاکل
طَلهل  سل ْعِطیَهطا ِإالَّ َأْنِبَیطاَءهل َو رل ِه اَل یل ْعِجَزةل َعاَلَمة  ِللَّ ْعطَرَد ِبطِه ِصطْدقل َو حل  اْلمل َجَجطهل ِلیل

اِدِق ِمْن َکِذِب اْلَکاِذِب   1«.الصَّ
، راه شطناخت قطائم موعطود بطا همطه البته طبق بیان خود اهطل بیطت و
کند و آن صیحه آسمانی است که همه جهانیان به زبطان می های خدا فرقحجت

 شنوند.می خود آن را
« ل علینا بعض األقاویلولو تقو»جواب این اشکال که مخاطی آیه  مدعی:

است که نبوت او قبل از نزول قرآن اثبطات شطده را سطید احمطد  پیامبر اکرم 
در کتاب وصیت مقدس نوشته بازدارنده از گمراهی، توضیح عقلطی الحسن 
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بینیم خیلی ها بطه خطدا دروغ بسطتند و رگ می و روایی و قرآنی داده. ما بالوجدان
قطع نشد، ی  عمری سطالم زنطدگی کردنطد  گردنشان هم زده نشد، دستشان هم

مثل مسیلمه کذاب مثل سّجاح و امثال اینها که هیچ اتفاقی برای شان نیفتاد. پس 
مراد از آن بعض األقاویل ی  اقاویل و دروغ خاصی است کطه اگطر بطر خداونطد 

 شود.نمی کریم ببندد مهلت داده
یگطر داریطم حال آن دروغ های خاص چیست؟ در تفسیر عیاشی و منابع د

را به عنوان وصی و خلیفه و جانشین خطودش که پیغمبر اکرم وقتی امام علی
بندد العیاذ بالله، می معرفی کرد، عده ای گفتند این از پیش خودش به خدا دروغ

و خدا چنین وصیی برای پیغمبر معرفی نکرده، اینجا بود که آن آیه نازل شد، پس 
گویطد هطر نمی اویل بردند نطه مطا. لطذا آیطهاین بعض اقاویل را ائمه معصومین ت

گوید اگر کسی بخواهد آن دروغ خاص را بطر خطدا و پیغمبطر ببنطدد می دروغی،
شود رسول الله دروغی بر خطدا ببنطدد و نمی زنیم. یعنیمی قبلش رگ گردنش را

بگوید خلیفه و وصی بعد از من امیرالمؤمنین است و خداوند هطم ولطش کنطد و 
پطس خطدای متعطال بایطد از ایطن  .مبگذار مردم را امتحان کطن دبگوید عیی ندار

 حفاات کند چون عقالا الزمه لطف و علم و قدرت خداوند سبحان است.
خوب در رابطه با وصیت هم، همین طور است، همان نوشطته بازدارنطده از 
 گمراهی که ائمه اطهار در روایات متواتر فرمودند: صاحی امطر بطا ایطن شطناخته

حال اگر کسی بخواهد با همین نوشته ای که حجتی از سوی خدا بطرای شود. می
کننطد می شناخت خلفای خداست مردم را گمراه کند، مردم بین دو محطذور گیطر
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 چون اگر از این وصطیت اطاعطت کطرده و مطدعی وصطیت را قبطول کننطد گمطراه
 د. شونمی شوند و اگر قبول نکنند از امر خدا تمّرد کرده و باز هم عقابمی

شود کسی با نص تشخیصی بخواهد بیاید ادعطای وصطیت و نمی در نتیجه
 خالفت و امامت کرده و مردم را گمراه کند، نه، خدای متعال قبلش رگ گردنش را

زند. و اال خدای متعال نتوانسته از حجت خودش دفطاع کنطد، یعنطی مطدعی می
این صورت دیگر کذاب غالی شده بر اراده خدای متعال و این محال است و در 

 ماند.نمی چیزی برای هدایت باقی
و پیغمبر هم نبوت خودش را با احتجاج به نص تشخیصی تورات و انجیل 
اثبات کرد و اگر در این امر دروغ بر خدا بسته بود قطعاا خدای متعال رگ گردنش 

 گذاشت چنین ادعائی بکند.نمی زد،می را
اتفطاقی بطرای مسطیلمه و سطجاح کنید که هطیچ می جواب: اوالا چطور ادعا

نیافتاد؟ در حالیکه هر دوی آنها در جنگ مسلمین با آن دو به درک واصل شدند. 
کنید که مراد از بعض االقاویل یعنطی یط  سطخن خاصطی؟ می ثانیاا از کجا ادعا

قووله به معنای گفتار بی ارزش است که برای تحقیطر اسطتفاده  زیرا اقاویل جمع ال
توانطد تاکیطد در ایطن تحقیطر باشطد یعنطی می «بعطض»لمطه شود و اضطافه کمی

دهیم، همچنانکه بعضی از نمی کوچکترین حرد بی ربطی بر ما ببندد او را امان
مترجمیِن دقیق به همین گونه آیه را ترجمه کرده اند: و اگر پیامبر حتی ی  کلمطه 

 1از پیش خود جعل کند.
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یطن آیطه بعطد از نصطی لذا اگطر در بعضطی روایطات چنطین وارد شطده کطه ا
به والیت، و تهمت عده ای به رسول خدا نازل شده کطه گفتنطد منینؤالمامیر

این را از پیش خودش گفته، منظور آیه اینست که اگر ی  حرد بی ارزش بطه مطا 
گذاشتیم چه برسطد بطه ططرح مسطاله خالفطت. از نمی داد ما زنده اشمی نسبت

یه، تطبیق آن است نه نزول واقعطی، چطون طرفی منظور این روایات از نزول این آ
دانیم که سوره حاقه کالا در مکه و قبل از هجرت بطه مدینطه و می این را به خوبی

سالها قبل از رخداد ماجرای غدیر نازل شده و یکپارچگی آیات این سوره نیطز از 
این ابا دارد که آیات مورد بحث جداگانه در سالهای بعد نطازل شطده باشطد. لطذا 

ربطی به نصی خالفت نداشطته، بلکطه ایطن آیطه بطر ایطن « تقّول»ل اصلی آیه نزو
 مساله تطبیق داده شده است.

همچنانکه آیات دیگری بطر مسطاله اعتطراض در غطدیر تطبیطق داده شطده و 
تصریح شده که در آن روز نازل گشته، در حالیکه یقیناا زمطان نطزول آنهطا قبطل از 

 غدیر بوده است، از جمله:
ا» ْؤِمِنیَن  َلمَّ هل َأْن َیْنِصَی َأِمیَر اْلمل هل َنِبیَّ طاِس ِفطي َقْوِلطِه: َأَمَر اللَّ َهطا »ِللنَّ یطا َأیُّ

  َ ْنِزَل ِإَلْیَ  ِمْن َربِّ ْغ ما أل ولل َبلِّ سل مٍّ َفَقاَل: « ِفي َعِليٍّ « الرَّ ْنطتل َمطْواَلهل »ِبَغِدیِر خل َمْن کل
َبالِ « َفَعِلي  َمْواَلهل 

َ
وِسطِهْم َفَجاَءِت اأْل ءل طَراَب َعَلطی رل ا التُّ ْکَبِر َو َحَثطول

َ
َسةل ِإَلی ِإْبِلیَس اأْل

َهطا َشطْي  لُّ ْقَدةا اَل َیحل َل َقْد َعَقَد اْلَیْوَم عل جل وا ِإنَّ َهَذا الرَّ ْم َفَقالل ْم ِإْبِلیسل َما َلکل ء  َفَقاَل َلهل
ْم ِإْبِلیسل َکالَّ إِ  ِذیَن  َن ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة، َفَقاَل َلهل وِني َحْوَلهل  الَّ  ِعطَدةا َلطْن  ِفیطهِ  َقطْد َوَعطدل
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وِني ْخِلفل وِلِه: ، یل هل َعَلی َرسل هل »َفَأْنَزَل اللَّ َق َعَلْیِهْم ِإْبِلیسل َانَّ  1«.اآلَْیة َو َلَقْد َصدَّ
را تاویل به نصی خلیفه نبردند و این « بعض االقاویل» در نتیجه ائمه 

ای کوچکترین مطلی است، اما در ماجرای غدیر که بعضی آن کلمه به همان معن
تهمت را به پیامبر زدند دوباره این آیه نازل شد یا بطر آن مسطاله تطبیطق داده شطد. 
فلذا دروغ در نصی خلیفه مصداقی از بعض االقاویل است نه همه آن. و اصطالا 

یطامبر در شطود کطه اگطر پمی اگر مصداقش فق  نصی خلیفه باشد معنای آیه این
موضوع دیگری غیر از نصی خالفت بر ما دروغ ببندد کاری با او نداریم، چطون 
بر اساس محاورات عرفی جمله شرطیه دارای مفهوم است و اگر بگوییطد مفهطوم 

 کند.نمی ندارد باز نسبت به تقّول های دیگر ساکت است و هالکت رسول را نفی
زیرا کسی کطه ذره ای بطا ادبیطات کنید می ضمن اینکه آیه را هم اشتباه معنا

ه یداند در جمله شرطیه، تحقق جزاء مترتی بر تحقق شرط است و آمی آشنا باشد
گویطد: اگطر دروغ می کنیم بلکطهمی هم نگفته: اگر بخواهد دروغ ببندد هالکش

کنیطد می ببندد یعنی هالک بعد از دروغ است نه قبل از آن، در نتیجه اینکه ادعطا
 شود، خالد لفظ آیه قرآن است.می بخواهد ادعا کند هالکقبل از اینکه 

حال اگر از همه اینها بگذریم باز اشکال ما سر جای خودش باقی است که 
مخاطی این آیه، پیامبری است که پیامبریش ثابت بوده و سالها رسالت کطرده، و 

گوییطد: می ربطی به مدعی کذاب ندارد، پس چرا معنای آیه را تحریطف کطرده و
 کنیم؟می قرآن گفته هر کس ... قبل از ادعا هالکش
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غیر از اینکه اگر خداوند به رسول خودش در صورت دروغ بستن بطر خطدا 
دهد بدین خاطر است که حقانیت او بواسطه آیاتی که خطود خداونطد نمی مهلت

در اختیارش قرار داده برای مردم ثابت شده، لذا دروغگطویی او باعطث گمراهطی 
شود، در حالیکه مدعی دروغین هیچ آیه و نشانه ای از خداوند جز می همه مردم

 اموری متشابه ندارد لذا نیازی نیست که خداوند رگ حیات او را بالفور قطع کند.
کنید عاصم از ضالل است، وصیت غیبت می اما وصیتی که شما مدام ادعا

ه طوسی نیست چون در آن هیچ اشاره ای بطه عاصطم بطودنش نشطده اسطت بلکط
وصیت کتاب سلیم عاصم از ضالل معرفی شده که اتفاقطاا فقط  بطه دوازده امطام 

 وصیت کرده و هیچ سخنی از مهدیین به میان نیاورده است.
صطاحی ایطن امطر بطا وصطیت انطد اما اینکه ائمه در روایات متطواتر فرموده

ب کنید را جوامی شود دروغ است و آن روایاتی که شما بدان استداللمی شناخته
عالمت شناخت قائم را صیحه  دادیم، بلکه بارها توضیح دادیم که اوالا ائمه 

خواب نبطوده و دارای به معنای که بر خالد ادعای شما اند آسمانی معرفی کرده
زمان و مکان و قرین های خاصی است که در روایات متعدد بیطان شطده اسطت. 

عرفی شطده وصطیت اطاهره ثانیاا آن وصیتی که در روایات عالمت شناخت امام م
امام قبلی است نه وصیت مکتوب در کتاب غیبت طوسی کطه چنطین وصطیتی در 
مورد امام غائی موضوعیت ندارد و روایت عهد النبی را بارها جطواب دادیطم کطه 
اوالا نگفته وصیت نبی بلکه گفته عهد نبی و ثانیاا خودش تصریح کرده که این هم 

ک بدون اشطتباه بطرای شطناخت قطائم موعطود ممکن است مشتبه شود و تنها مال
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صیحه است، و ثالثاا سالح و پرچم و عهد را به هنگطام خطروج و بعطد از رخطداد 
 کند نه به هنگام اهور.می خسف بیدا مطرح

و اما اینکه هر کس توس  وصیت گمطراه شطود جهنمطی اسطت جطوابش را 
 دادیم ولی چه کنیم که ... .

با نطص تشخیصطی تطورات و انجیطل ثابطت  اما اینکه پیامبر حجیت خود را
کرده حرد مضحکی است زیرا ایشان در مکه مبعوث شد که همه مطردمش بطت 

تورات و انجیل داشتند و نطه آن دو را قبطول خواندن پرست بودند و اصالا نه سواد 
داشتند و پیامبر سیزده سال در میان ایشان بود تا در پیمان عقبه، مطردم مدینطه کطه 

پرست بودند به ایشان ایمان آورده و بیعت نمودند. لذا اسطتدالل بطه آنها هم بت 
بشارت های تورات و انجیل زمانی مطرح شد که ایشان بطه مدینطه آمطده و یهطود 
مدینه را به اسالم دعوت کردند، یعنی بعد از گذشت بیش از سیزده سال از شروع 

بطات نمودنطد؟ بطا اسالم. خوب پیامبر در این سیزده سال با چطه چیطز خطود را اث
معجزه قرآن که همه مردم قریش و ادبا و شعرای بزرگ آنها بلکه همه مردم بلکطه 

گویید این آیات سطاخته دسطت بشطر یطا می جن و انس را به مبارزه طلبید که اگر
اجنه است شما هم بروید همه با هم ی  سوره بیاورید، و نتوانسطتند، و البتطه در 

عجزات متعدد دیگری از ایشان صادر شد مثطل شطق همان زمان به غیر از قرآن م
 که در قرآن و نهج البالغه ذکر شده است. 2و شق الشجر 1القمر

                                                             
 1. قمر: 1
 301. نهج البالغة ص2
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اما اینکه اگر مدعی کاذب بخواهد ادعای خالفت بکند قبطل از ادعطا خطدا 
مخالف آیه مورد بحث است زیطرا در آیطه گفته شد کند همانطور که می هالکش

داند تا شرط محقق نشطود می ر رفته و هر عاقلیمورد بحث، شرط و جواب به کا
گویطد نمی کشیممی گوید اگر بر ما دروغ ببندد او رامی دهد و آیهنمی جواب رخ

 کشیم.می اگر خواست دروغ ببندد قبل از بستن دروغ او را
 کرد و احتجاج تشخیصی نص این به آمد کذاب بر فرض که مدعی مدعی:

 و نفهمیدنطد هطم ایعطده و نرفتنطد دنبطالش و تاس کذاب این فهمیدند ایعده
 نطص ایطن بطه بیایطد و صطادق مدعی واقعاا  بعدش سال صد حاال رفتند. دنبالش

 اینکطه بخطاطر چطرا؟ کنطد،نمی قبطول کطس هطیچ دیگر کند احتجاج تشخیصی
 درآمد، آب از دروغ و کرد احتجاج نص همین به و آمد یکی این از قبل گویندمی
 دیگطر پطس است گو دروغ او مثل این هم گویند:می و ندکنمی استصحاب پس

 گطویی یعنطی مانطد.نمی باقی خدا عبادت برای و الله خلیفة شناخت برای راهی
 ایخلیفطه زمطان هطر در بود کرده اراده خدا چون خورده، دست رو متعال خدای

 جا ینا اما کنند عبادت و بشناسند را خدا او اطاعت با آنها که مردم بفرستد برای
 واقعطی خلیفه بعداا  و خدا، به زد دست رو خدا، نامه معرفی همان با آمد نفر ی 
 ماند.نمی باقی شناختش برای راهی دیگر بیاید، که

 هطیچ مشطکی دایطره چون نیست، مشکی دایره آن «هذا االمر»مراد از  لذا
 مطورد در اما است، مشتبه چون هم نیست خاکستری دایره ندارد، الهی ضمانت

 خطدا خلفطای کطه طریقی بکند همان با را امر این ادعای کذابی سفید، اگر دایره
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 بکنطد را ادعطا این اینکه از قبل متعال خدای قطعاا  وصیت، با یعنیاند کرده ادعا
 کند.می کنش ریشه

َر  یا عمره الله بتر شده: ضب  جور دو البته این حدیث  و هطر عمطره، الله َتبَّ
م یعنطی ابتطر باشطد، عمطره اللطه بتر ردرست است. اگ آنها دوی  یعنطی بریطده، دل

 یط  از بعد یا بالفاصله کرد، امر ادعای اگر مثالا  یعنی شود،می بریده اشاضافه
مش کوتاهی مدت َر  اگر اما کشدش،می برد ومی خدا را دل  باشد یعنی عمره الله َتبَّ
 زنطد ومی را نشگطرد رگ بکنطد، را ادعطا این اینکه از قبل یعنی کردن، کن ریشه

 باططل را حجطت شناخت قانون بیاید نفر ی  بکند نگاه نشیندنمی متعال خدای
 خلیفطه واقعطاا  ایطن گویندمی پیروانش از عده بکشد چون ی  را او بعدها کند و

 .مرد شد یا شهید بوده، و خدا
جواب: تا به حال همه جور استصحابی دیده بودیم اال استصطحاب دروِغ فطرد 

جان در استصحاب، وحدت موضوع شرط است کیه بر دروغ فرد اول! آقادوم با ت
 اآلن وضو ندارد.اش همهمسایهشودگفت چون فالنی قبالا وضو نداشتنمی پس

و اید در ثانی همه این پرت و پالها به خاطر اینست که شما نص را نفهمیده
ی سطندی کنید نص یعنی احتجاج ی  انسان مجهول النسی به نوشته بطمی فکر

توانطد می که در کتاب ی  عالم ثبت شده. بله اگر نص اینست خوب هطر کسطی
بیاید آن را ادعا کند همچنانکه قبل از احمد دو نفر دیگر به این وصطیت تمسط  

اند. اما اگر مراد از نص در مورد یازده امطام قبلطی، نطص متطواتر یطا وصطیت کرده
کسطی بپرسطی وصطی امطام قبلطی  ااهره باشد که به تصریح روایات، یعنی از هر
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تواند ادعای نبوت یا امامطت کنطد اال نمی کیست بگویند فالنی، دیگر هیچ کس
کسی که این نص متواتر یا وصیت ااهره را داشته باشد. اما از آنجا کطه شطخص 
قائم سالها غائی بوده و اآلن کسی نیست که ایشان را بشناسد که همان پسر امام 

نص ایشان فق  صیحه آسمانی اسطت کطه حجطت را بطر  باشد یا نه،می عسکری
 کند و این در روایات متعدد بیان شده است.می همگان تمام

باشطد الّلطه میتّبرکنید این روایت دو نسخه دارد و ی  نسخه اما اینکه ادعا می
 کند.ی  جستجوی ساده در نرم افزار جامع االحادیث کذبش را برمال می

 از بعد و کند دروغ احتجاج وصیت به کسی است   ممکن47سؤال 
یاد یا کم مدت  مرگ روایت از منظور و کند قطع را حیاطش رگ خداوند ز

 نباشد. آنی
 کردند، پیروی مدعی آن از که گفتیم در این صورت هم کسانی اوالا  مدعی:

 و آمد نفر ی  اگر ثانیاا  نکردند. پیروی که آنهایی عذاب، هم مستحق واند گمراه
 پیروی از او که آنهایی رفت، دنیا از مدتی ازی  وبعد کرد وصیت ادعای دروغ به

 ائمه از بعضی مثل -رفت  دنیا از زود بود ولی خدا حجت این گویندمی کردند،
 بازدارنده نوشته تنها که تشخیصی نص همان با چون -رفتند دنیا از در جوانی که
 مطدعی واقعاا  بعداا  اگر عالوه به د.شونمی ابد گمراه تا بود آمد، و اینها گمراهی از

 قطانون یعنطی کند،نمی قبولش کسی دیگر بیاید، تشخیصی نص همین با صادق
 .نیست ممکن و این شد باطل شده بود وضع خدا سوی از که حجت شناخت

جواب:اوالا عرض کردیم که بر عکس گفته شما، اگر خداوند آن وصطیت را 
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عی هم ادله فراوان بر تطبیق وصیت بر برای شناخت حجت خود مقرر کرده و مد
نزد خدا معذورنطد و اند خود دارد، تمام کسانی که از مدعی دروغین پیروی کرده

نیز تجّری نمطوده و طبطق نظطر کسطانی کطه اند تمام کسانی که از او پیروی نکرده
 دانند مستحق عذاب نیستند.نمی تجّری را حرام

میطرد کطه نمی رد بطه مطرگ عطادیثانیاا اگر کسی به دروغ ادعای وصطیت کط
« بتر اللطه عمطره»پیروانش بطالن او را نفهمند و بگویند او حجت خدا بود بلکه 

شود یعنی می کند و وقتی هالکت به خود خدا نسبت دادهمی یعنی خدا او هالک
مرگ بد یا فضاحت باری خواهد داشت مثل بعضی مدعیان دروغین که در چطاه 

ون یا اسهال گرفته و مردند یطا اعطدام شطدند و سطگ فاضالب غرق شدند یا طاع
جنازه شان را خورد. غیر از اینکه خدا هیچ حجتی را نفرستاده کطه بعطد از مطدت 
کوتاهی بمیرد پس زود فرا رسیدن مرگ این مدعی، خطودش دلیطل محکمطی بطر 

یکی دو مطاه باشد همچنانکه عبد الله افطح بعد از امام صادقمی بطالن وی
کند. و اینکه بعضطی ائمطه می ه نماند و همین بر بطالن امامتش کفایتبیشتر زند

در ربطی به زود مردن ندارد زیرا اگر مثالا امام جطواداند در جوانی از دنیا رفته
یعنطی چیطزی اند سالگی امام بوده 9، 8سالگی به شهادت رسیدند خوب از  25

سطال  33ند سطالگی شطهید شطد 42در سال، و اگر امطام هطادی  17حدود 
است کطه بطاز امامت نمودند و کمترین مدت امامت مربوط به امام عسکری

 حدود شش سال طول کشیده است.
بلکه حتی زود مردن هم الزم نیست و همین که فرد مطدعی قبطل از انجطام 
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کند او حجت واقعی نبوده است، پطس اگطر مطرگ می دادن رسالتش بمیرد روشن
کند و آن می ود همین برای بطالنش کفایتثابت ش 2008احمد بصری در سال 

گردد زیرا او مثالا رسطالت داشطت نمی سال ادعا موجی گمراهی ابدی یاران او 8
 بس است.وی  که قیام جهانی کند و نتوانست و همین برای اثبات بطالن

اما اینکه اگر ی  دروغگو به وصیت تمس  کند دیگر اگطر مطدعی صطادق 
دهد. اوالا شما اگر در تاریخ نگاه کنید هطیچ نمی هم بیاید کسی حرفش را گوش

مدعی یی نبوده که بیاید ادعای نبوت یا امامت یا حتی الوهیت کند و عده ای بطه 
شود کطه دروغ آنهطا آشطکار نباشطد یطا نمی او ایمان نیاورده باشند. اما این باعث

حافظطان نشود، بلکه همیشه علمای دین که به تصریح تفسیر امام عسطکری
باشند، کذب و فریی و بطالن این مطدعیان را می دین در زمان غیبت قائم واقعی

و البته عده ای هم باور نکردند و بر همان عقیده باطل مردند. پس اند آشکار کرده
شود اگر مدعی صادق آمد دیگر نمی و این باعثاند مردم از این چیزها زیاد دیده

 حرد او را هم باور نکنند.
ها راه شناخت قائم موعود تمس  بطه وصطیت مکتطوب در غیبطت بله اگر تن

طوسی باشد خوب مردم هیچ راهی برای شناخت قطائم واقعطی ندارنطد امطا ایطن 
دهیطد و اال طبطق روایطات می فرض باطلی است که شما به خورد پیروان یمطانی

فراوان، نص تشخیصِی حضرت قائم، صیحه آسمانی است که به نص روایات بر 
 شود:نمی شتبههیچ کس م
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فإن أشکل علیکم هذا فال یشکل علطیکم الصطوت مطن السطماء باسطمه و »
 1«.أمره

 گطو آنطاا  باشطد کطه مطدعی دروغ درسطت حرد فرض محال این بر مدعی:
میرد بگونه ای که مطردم بفهمنطد مطرگش بخطاطر می میرد و پس از چند روزنمی

 ادعطای اسطت سطال 18 تقریباا  که الحسن احمد سید ادعایش بوده، اما در مورد
 کتاب و کرده وصیت ادعای است سال 18 ایشان گویید؟می چهاند کرده وصیت

 اوصاد تمام شده، و مشهور ایشان با بار اولین الله رسول وصیت اصالا  و نوشته
 اوصاد ااهری، اوصاد هست، ایشان در نیز وصیت در اول مهدی برای مذکور

 پدر. نام و کنیه و تولد محل
 و بخوابطد خانطه بطرود ادعای دروغ کند و شطبش اگر کسی ن مثال،به عنوا

 اآلن است. طور همین هم اآلن عرد کرد. قبول بشود شاید را این نشود، دیگر پا
 را پطایش مطار رودمطی مطثالا  شطی و کنطد،می توهین سیدی به آید،می یکی مثالا 
 زد. مطار را شپطای کطرد تطوهین سید این به امروز گویند:می سریع مردم گزد،می

 یکی دل کرد و توهینی ی  اگر یکی اما بود. این بخاطر که فهمندمی مردم یعنی
 بطود آن برای گوید ایننمی کس هیچ کند، تصادد بعدش سال 15 و شکست را

 بیند.نمی مالزمه تا دو این بین ها شکست؛ ذهن را کسی دل قبل سال 15 که
 یط  وصطیت، بطه احتجطاج از بعد که مدعی کذاب کنیم قبول هم لذا اگر

                                                             
 65ص 1. تفسیر العیاشی ج1



 |171|؟ باشدچگونه این وصیت عاصم از گمراهی می   

 ایطن بخطاطر بفهمنطد همه که - بعدش هفته ی  بعدش، روز سه روز، دو روز،
 صد چند کند، وصیت ادعای سال 18 بیاید ولی احمد الحسن شد هالک -بوده
 انجیل و تورات نص به بعد بیاید کنند، قبول وصیت به دلیل را او دنیا در نفر هزار
 اوصطاد است هطم اول مهدی وصف در که یاتیروا تمام بعد کند، احتجاج هم

 از را مراجطع و علمطاء همطه کرده و ااهار هم را محمد آل علم بعد باشد، ایشان
کنطد و  بلنطد را مهطدی امام مخصوص پرچم کند، بعد علمی مفتضح لحاظ

 معنا دارد؟ «عمره الله بتر»این  دیگر شود، تاریخ ثبت در او اسم به پرچم این
سال از ادعطایش هنطوز نمطرده،  18نکه چرا احمد با گذشت جواب: اوالا ای

چون اصالا احمد ادعای قائم موعود بودن را ندارد بلکه ادعای قائم مخفی را دارد 
 شود.نمی شاملش« بتر الله عمره»که روایت 

توضیح آنکه: حدیث مزبور درباره کسی است که بیاید بگویطد مطن همطان 
رده و شما منتظطرش هسطتید مطثالا عبداللطه االمری هستم که خدا مقرر کصاحی

گوید من همان امام هفتمی هستم که امام صادق به او وصطیت نمطوده، می افطح
گوید من همان امام دوازدهم نمی چنین شخصی را خدا بتر الله عمره، اما احمد

و قائم موعودی هستم که شما منتظرش بودید واال مثل علی محمد باب که چنین 
گوید من یکی دیگر هستم و اصالا قرار می رفت، بلکه احمدمی درک ادعا کرد به

کند که خود می ، و تمس  به حدیثی«َرَفَع »بوده یکی دیگر بیاید و امام دوازدهم 
بتراللطه »نمایطد و دیگطر نیطازی کطه خطدا او را می همان حدیث کذبش را آشکار

هطم وصطایت را در کند ندارد، چون در حدیث تصریح شده که امام دوازد« عمره
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 دهند نه قبلش، پس احمد تا قبل از اهور امام زمان می زمان وفات به احمد
و خروج و تشکیل حکومت توس  ایشان هیچ کاره اسطت، درسطت ماننطد ائمطه 

 گانه که تا پدرانشان در قید حیات بودند هیچ نقشی در امامت نداشتند.دوازده
به علت ت  بودن و سند نداشتن « بترالله عمره»حال بماند که اصل حدیث 

 و نیز مجمل بودن معنایش که چهار احتمال در آن وجود دارد قابل استناد نیست.
هطیچ اثطری از احمطد نیسطت اال  بصطره ۀحسطینیبطاران  ثانیاا بعد از موش 

های مطدرن با وجطود دسطتگاه که ،آیدمی های کوتاهی که خیلی کم بیرونصوت
داده  هایی که گطاهی در فیسطبوکد است و جوابامروزی خیلی راحت قابل تقلی

توانطد همطان می های احمد تسل  کافی داشطته باشطدکسی که به کتاب شود،می
ها را از طرد او در فیسبوک بگذارد و این کار نیز به راحتی از مکتی نجف حرد

آید، مکتی نجفطی کطه احمطد در کتطاب عقائطد االسطالم عطین بخشطی از می بر
 های آنها با ذکر مولف را ثبت کرده است!داللمکتوبات و است

در نتیجه هیچ دلیلی بر زنده بودن احمد بصری وجطود نطدارد و مطن بارهطا 
 تحدی کرده ام که احمد هرگز اهور و قیام نخواهد کرد.

 نطام و کنیطه و تولطد محل اوصاد ااهری، اما ادعاهایی که درباره اوصاد
نیامده اسطت. اوصطاد اطاهری  پدر گفتید هیچکدامش در کالم اهل بیت 

خواهنطد می ایم و عکسی هم نگذاشته تا کسطانی کطهاحمد را که ما و شما ندیده
ایمان بیاورند شکل و شمایلش را با روایات تطبیق دهند. اوصاد محطل تولطدش 
هم در هیچ حدیثی نیامده بلکه فق  ی  اسم در حدیثی از اهل سنت ذکر شطده 
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دینه بخوانید  محل تولد احمد نیست بلکه منطقه بزرگی اسطت کطه که بر فرض مل
روستای الهویر در آن واقع گشته و احمد در الهویر متولد شده، پطس کطو محطل 
دقیق و اوصاد محل؟ اما کنیه اش که اوالا احمد بصری هطیچ کنیطه ای نطدارد و 
کنیه قائم هم در روایات ابو القاسم و ابو جعفر بیان شده است. و اما نطام پطدرش 

 ماعیل در هیچ نقلی نیست اال تاویلی کطه شطما در مطورد یط  حطدیث سطنیاس
 ندارد. کنید که ربطی به احادیث اهل بیت می

و اما حرفهایی که درباره ایمان چند صد هزار نفر در دنیا به احمد بصری و 
نیز استدالل به تورات و انجیل و همچنین ااهار علم آل محمد و مفتضح کطردن 

 ، بی ارزشتر از آنست که جواب الزم داشته باشد.همه علما گفتید
آخر شما که منتظر تکمیل شدن حلقه ده هطزار نفطری بطرای قیطام و کشطتار 
شیعیان بی گناه هستید چند صد هزار نفر یار دارید؟ امام شطما کطه عربطی را یطاد 

 تواند درست حرد بزنطد و درسطت بنویسطد و حتطی قطرآن را اشطتباهنمی ندارد و
علم آل محمد را ااهطار کطرده اسطت؟ علمطایی کطه از بطس احمطد را  خواند می

کار پاسخ گویی به ادعاهای او را به طلبه های سطح دو و اند کوچ  و ذلیل دیده
از نظر علمی مفتضح شده اند؟ شما جواب من که ی  طلبطه اند سه واگذار کرده

 د؟توانید بدهید آن وقت علما را مفتضح کرده اینمی ساده هستم را
باشد نیازی بطه  ییبروید توهم را کنار بگذارید، امامی که مبّلغش مثل شما

 بتر الله عمره ندارد.
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. شاید هر روز شخصی بیایاد و خاود را صااحص وصایت 48سؤال  
 معرفی کند. پ  چطور صرف ادعای وصیت را دلیل بر امامات و خالفات

 دانید؟می
ج بطه وصطیت بطوده و اوالا صرد ادعای وصیت نبوده بلکه احتجطا مدعی:

وصیت ی  نص تشخیصی، ی  پکیج کامل است، تمطام اوصطاد مهطدی اول، 
اسمش، کنیه اش، لقبش، محل تولدش، محل دعوتش، سال شروع دعطوتش، و 
شمایل ااهریش، همه اینها بیان شده. و اینها همه اش مؤیدات نص تشخیصطی 

این نوشته بازدارنده از و وصیت است. ثانیاا پیغمبر اکرم وصیتی نوشته که فرموده: 
گمراهی است. اگر قرار باشد این نوشته را هر کسی بیاید ادعایش کند خوب این 
چه نوشته بازدارنده از گمراهی شد؟ به عطالوه ائمطه اطهطار فرمودنطد: وصطیت و 

ثالثة من »آورد: می شود، ی  نفر آنها رانمی پرچم و سالح پیغمبر بر شما مشتبه
رجل إال فی صاحی األمر: ایطن سطه تطا حجطت در کسطی الحجه لم یجتمع فی 

 «.شود مگر اینکه صاحی امر باشدنمی جمع
 نیامده، لقبش هم در وصطیت و غیر وصیت جواب: کنیه اش که در وصیت

نیامده، غیر از اینکه احمد بصری اصالا کنیه و لقی نداشته، محطل  و غیر وصیت
تش هطم نیامطده، سطال نیامطده، محطل دعطوو غیر وصیت تولدش هم در وصیت 

شروع دعوتش هم نیامده، شمایل ااهریش هم نیامده، بلکه در وصیت فق  اسم 
او معرفی شده اما ی  نشانه محکم برای شناسایی وی ذکر شده و آن اینکه امطام 

دهد و این یعنی وصیت ااهره، درست می دوازدهم خالفت را هنگام وفات به او
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شطدند و در روایطات متعطدد می آن شناخته همان چیزی که ت  ت  ائمه قبلی با
 بیان شده است.

بله در روایات دیگری که عموماا نه سند درستی دارد نه نسخه واحد دارد نه 
داللتش واضح است نه بسیاریش اصالا از شیعه است چیزهطایی گفتطه شطده کطه 

 چسبانید.می شما با تاویل و تحریف به امام خود
این نوشته ادعا بکند این چه نوشطته بازدارنطده  اما اینکه هر کس بتواند طبق

ایست؟ این اتفاقاا اشکال ماست زیرا در متن وصطیت طوسطی هرگطز نگفتطه ایطن 
نوشته بازدارنده از گمراهی بوده، بلکه این در روایت سلیم آمده که متن وصطیتش 

قبل از احمد بصری به ایطن وصطیت  هم باشد، و دو نفرمی خالی از ذکر مهدیین
 احتجاج کرده اند: علیرضا پیغان و السید الممهد. طوسی

شود، اوالا ایطن نمی وصیت و پرچم و سالح مشتبهاند اما اینکه ائمه فرموده
اسطت، ثانیطاا را ائمه نفرمودند و فق  ت  روایت بدون سطندی از امطام بطاقر 

فرمایند که این سه تا هم امکان مشطتبه شطدن دارنطد و تنهطا می حضرت در ادامه
الک غیر قابل ش  صوت آسمانی است، ثالثاا بارها توضیح داده ایطم کطه طبطق م

همین روایت، سالح و پرچم و عهد دارای نشانه زمانی و مکطانی و قطرائن همطراه 
 کند.نمی کنید تطبیقمی است که هیچکدام بر آنچه شما ادعا

کطه گفتید، اتفاقاا چه خوب شطد « ثالثه من الحجة»اما آنچه درباره روایت 
کند. دراین حدیث می این حدیث را ذکر کردید چون اکاذیی شما را کامالا روشن

 پرسد کطه بطه چطه حجتطی برضطد او احتجطاجمی ابتدا راوی درباره مدعی کاذب
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 وحططرام از او پرسططیدهفرماینططد: از مسططائل حاللمیشططود و امططام صططادقمی
های کاذب زمان رساند امام در صدد شناخت مدعیمی شود، و این به وضوحمی

های شطرعی و ای از علم شریعت نداشطتند بطا پرسطشخود هستند که چون بهره
باططل بطودن آنهطا را کشطف کطرد  شطدمی راحطتهای غلط  خیلیشنیدن پاسخ

که شیعه درباره عبد الله افطح و عبد الله بن حسن این کار را نمود و آنها  همچنان
فرماینطد: سطه تطا دلیطل محکطم می عد. ب1نیز جواب مسائل شرعی را یاد نداشتند

و با توجطه بطه  ،شود اال اینکه صاحی این امر استنمی هست که در کسی جمع
شود این سه عالمتطی کطه می صدر حدیث که درباره مدعیان آن زمان بود روشن

خواهند بگویند نیز برای شناخت قائم موعود نیست بلکه برای شطناخت می اآلن
در نتیجه منظور این روایت از صاحی هذا االمر تط   باشد.می ائمه همان عصر
 باشند نه قائم موعود که سالها در پس غیبت بوده و کسی او رامی ت  ائمه بعدی

 شناسد.نمی
حال آن سه حجت چیست؟ آیا سالح و پطرچم و وصطیت پیغمبطر اسطت؟ 

بت بطه فرمایند: اول اینکه نزدی  ترین یا سزاوارترین فطرد نسطمی دقیقاا خیر. امام
امام قبلی باشد که این اصالا درباره امام غائی موضوعیت ندارد زیرا مطا شطخص 

شناسیم که اگر اهور کرد بدانیم نزدی  ترین فرد به امام قبلی بطوده نمی ایشان را
یا نه، دوم نزد او سالح معهود باشد حال آن سالح چیسطت؟ در روایطات متعطدد 
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ول خداست که این هطم تنهطا در مطورد تصریح یا تلویح شده که مراد شمشیر رس
 های مقابل آنهاکه طردشته ائمه اول در مقابل مدعیان درون شیعه موضوعیت دا

و زیطد  1دانستند شمشیر پیامبر دستشان نیست و بعضاا مثل عبد الله بن حسنمی
کردند و از طرفی داشتن آن نزد اهل بیت امری محرز و مسلم بود، می ادعایش را

به سالح پیطامبر بطر امامطت خطود در  امام سجاد و امام صادق برای همین 
و عبد الله بن حسن و زیدیه احتجاج کردند اما ائمه بعدی مثل  2مقابل ابن حنفیه

به داشتن سالح احتجاج نکردنطد چطون  امام رضا و امام جواد و امام هادی 
ابل جعل است و شد به چیزی که قنمی دیگر فاصله آنها با پیامبر زیاد شده بود و

کسی هم از آن خبر ندارد احتجاج کرد. و اما عالمطت سطوم کطه از همطه مهمتطر 
است وصیت ااهره امام قبلی است به گونه ای که وقتطی از مطردم کوچطه و بطازار 
مدینه بپرسی فالن امام به چه کسی وصیت کرده؟ بگویند فالنی؛ که این به هیچ 

چ سنخیتی بطا وصطیت مکتطوب پیطامبر کند و هینمی وجه بر احمد بصری تطبیق
بیطان نشطانه هطای رساند نظر امام می ندارد. همچنانکه این عالمت سوم هم

قائم موعود نیست بلکه بیطان راه هطای تشطخیص ائمطه همطان دوران از مطدعیان 
گویطد در حالیکطه قطائم می باشد چون اوالا از وصیت اطاهره سطخنمی دروغین

در پس غیبت بوده است و نه تنها قائم که حتطی موعود وصیت ااهره ندارد چون 
و اند نسبت به فرزند خود وصیت اطاهره نداشطتهو امام رضا امام کاام 
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بطه بعطد دهد در حالیکه از امام جطواد می ثانیاا علم مردم مدینه را مالک قرار
که مردم مدینه بدانند چه کسی به چه کسی وصیت کرده، اند اصالا در مدینه نبوده

 دادند:می که باید همان شهر امام را مالک قراربل
ِه » ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْلتل أِل طةل  قل جَّ ِعي َلطهل َمطا اْلحل دَّ ْمِر اْلمل

َ
یل َعَلی َهَذا اأْل َتَوثِّ اْلمل

مَّ َأْقَبَل َعَليَّ َفَقاَل َثاَلَثة  ِمَن  ْسَألل َعِن اْلَحاَلِل َو اْلَحَراِم َقاَل ثل طِة َلطْم الْ  َعَلْیِه َقاَل یل جَّ حل
اِس ِبَمْن َکطاَن َقْبَلطهل َو  وَن َأْوَلی النَّ ْمِر َأْن َیکل

َ
َتْجَتِمْع ِفي َأَحٍد ِإالَّ َکاَن َصاِحَی َهَذا اأْل

ِتطي ِإَذا َقطِدْمَت اْلَمِدیَنطَة  طاِهَرِة الَّ ِة الظَّ وَن َصطاِحَی اْلَوِصطیَّ اَلحل َو َیکل وَن ِعْنَدهل السِّ َیکل
اَلٍن َسَأْلَت َعْنَها الْ  اَلِن ْبِن فل وَن ِإَلی فل ولل اَلن  َفَیقل ْبَیاَن ِإَلی َمْن َأْوَصی فل َة َو الصِّ  1«.َعامَّ
اگر همین شبهه را در رابطه با هر کدام از خلفای خدا مطرح کنطیم،  مدعی:

گویند پیغمبر اکرم خطودش را بطا چطه معرفطی می شود. مثالا می از حجت ساق 
انجیل، بطا وصطیت تطورات و انجیطل و بطا علطم کرد؟ با نص تشخیصی تورات و 

آسمانی اش که همان قرآن کریم و آن معارد عرشی بود. پس از کجا معلوم کطه 
ی  مدعی دیگر با همین ها نیاید و بعداا بگوید من محمد رسول الله بودم. پطس 

 2000شما صبر کن تا قیامت بر پا بشود اگر کسی دیگر نیامد بگو آن کسی کطه 
د پیغمبر خدا بود. این چه حرفی است؟ ما قانون شناخت حجطت را سال قبل آم

با محکمات ادله عقلی، محکمات نصوص قرآن و محکمات روایات متواتر اهل 
کنیم، تا بفهمیم اگر کسی با این قانون آمد، قطعاا حجت خداست می بیت اثبات

نشطد. بطا و باید از او اطاعت کنیم، و اینجا شاید را کاشتند، چیزی جطایش سطبز 
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شود امامت و خالفت تمام خلفای خدا را زیر سؤال برد. و لکطن می همین شاید
کنطد، بطا می این شاید، شاید معقولی نیست، یعنی کسی که این شطاید را مططرح

 شود.می همین شاید زیرآب تمام اعتقادات دینی زده
شود چون آنهطا نمی جواب: هیچ امام بر حقی با این شبهه از حجت ساق 

شدند. بلکطه نمی شناختهاید ا قانون معرفت حجتی که شما از پیش خود ساختهب
کند. می و همین برای اثبات امامتشان کفایتاند ت  ت  ائمه دارای معجزه بوده

انطد دارای وصیت ااهره و شمشیر رسول خدا بودهغیر از اینکه تا امام کاام 
است. و اما بعضی از ائمه مثطل  که تا آن زمان اشتباهی در مورد آن وجود نداشته

اصالا در مقابل شیعیان اند امام جواد و امام عسکری چون تنها فرزند موجود بوده
 نیازی به اقامه حجت برای امامت خویش نداشته اند.

اما اینکه پیامبرخودش را با نص تشخیصی تورات و انجیل معرفی کرد، این 
ود و نصطاری بودنطد کطه ایشطان از نادانی شماست. مگر مخاطی ایشان فق  یه

پرست مردم بتخودش را با تورات و انجیل ثابت کند؟اولین مخاطی پیامبر
سال مورد دعوت قرار گرفتند. خوب پیامبر برای آنها خودش را  13مکه بودند که 

با چه چیزی اثبات کرد؟ با معجزه قرآن که بطه تصطریح خطود قطرآن چنطدین بطار 
دانید مثلش را بیاورید. و البته این را هم نمی را الهی تحدی نمود که اگر این آیات

 باید دانست که در انجیل بشارت به حضرت داده شده نه نص و وصیت.
اما اینکه قانون معرفت حجِت شما با محکمات عقل و محکمات نصوص 
قرآن و محکمات روایات متواتر ثابت شده، این همه دروغ پشت سر هم ردیطف 
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 وغ بگویید تا ما هم یکی یکی بطالنش را آشکار کنیم.نکنید، یکی یکی در
 کاه آماده وصایت در اما است، احمد مدعی یمانی . اسم49سؤال 

 بصاری احماد بر را عنوان این چطور هست. هم مهدی و عبدالله اسمش
 کنید؟می تطبیق

 أنطا»فرمایطد: می اکرم ، پیغمبر44ص 1ج عیاشی تفسیر کتاب در مدعی:
 اسطمم هسطتم، عبداللطه مطن اسطرائیل: اسمی عبدالله أنا و احمد اسمی عبدالله

ططرد در همطان  آن از «.اسطت اسرائیل اسمم هستم، عبدالله من است و احمد
 بنطی یطا آمطده، کطریم قطرآن در اینکطه»روایت است:  صادق امام از صفحه

 بنطی العطالمین، علطی فضلتکم أنِّی و علیکم انعمت التی نعمتی اذکروا اسرائیل
 «.محمد فرزندان یعنی لاسرائی

اسطت  اسطرائیل و عبدالله بگویند نام من اکرم تا قبل از اینکه پیغمبر خوب
 دانست؟می چه کسی این را

 اسطراء سطوره اصالا  یا است. اسرائیل که علی امام درباره طور همین و
 امطت فرمایطد:می اسرائیل بنی مورد در که باشدمی اسرائیل بنی سوره به معرود
 دارد: وصطیت حطدیث همین در مثالا  یا هستند. پیغمبر بیت اهل هستند، پیغمبر

 المؤمنین، امیر مرتضی، نامیده: علی ها نام این به راعلی آسمان امام در خدا
کبر، صدیق  اسطم دانسطتمی چطه کسطی حطاال مهطدی. مطأمون، اعظم، فاروغ أ

 و داخط رسول وصیت به مؤمن که کسانی از بوده؟ غیر مهدی  علی آسمانی
 اسرائیل کنیه یا عبدالله دارد، اسم سه او هستند؟ اینکه بیتاهل احادیث به مؤمن

 .شناسندمی مهدی اهور هنگام به را او و اوست اسم مهدی اوست،
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 زیرا نیست ثابت باشند زده حرفی چنین خدا رسول اینکه اصل اوالا  جواب:
 ذکطر بطدون هطم آنبوده،  گم سال 600 حدود که کتابی ی  در تنها مطلی این

 بلکطه است الله عبد من نام فرمایندنمی پیامبر نقل این در ثانیاا  آمده، سندی هیچ
کنید:  دقت حضرت کالم به هستم، خدا بنده یعنی هستم الله عبد من فرمایندمی

 اسطرائیل نطامم و هسطتم اللطهعبد مطن اسطت و احمد نامم و هستم عبدالله من»
 کطه رسطاندمی کطامالا  هسطتم عبدالله من فرمایندمی دوبار که همین نیز «.است

 .است عبدالله نامشان اینکه نه بکشند رخ به را خود بودن عبد خواهندمی
 نفطر یط  نباید بود چیزی چنین اگر بوده، اسرائیل خدا رسول نام اینکه اما
 نشطده گفته که نفر ی  فق  که شده چطور پس باشد؟ داشته خبر آن از مسلمان
 محرم که منینؤامیرالم چرا است؟ کرده بازگو و شنیده پیامبر از را این کیست

 چیزی چنینائمه از هیچی  چرااند نکرده نقل چیزی چنین بودند پیامبر سّر 
 است؟ داشته خبر چیزی چنین از کیست نشده گفته که کسی آن فق  و نفرمودند

اسطمي أنطا عبداللطه  ... یقطولاللطه رسطول عمطن سطمعداود  أبي عن»
 1«.اسرائیل

 نام قطعاا  این اما بوده، هم خدا اسرائیل رسول نام بپذیریم که فرض بر حال
 انسطان روی اطرافیطان باالخره یا و مادر پدر را زمینی نام چون نبوده ایشان زمینی

 حطدیث دو ایطن از غیطر ثبتی و نقل هیچ اسرائیل نام برای حالیکه در گذارندمی
 نگفته در حدیث چون کندنمی صدق احمد درباره نای ولی ندارد، وجود مرسل
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 حقیقتطاا نطامش بایطد دوازدهم امام فرزند پس است، احمد آسمانی نام الله عبد
 هطم خطودش حتی و بصری احمد پدر و مادر حتی حالیکه در باشد هم اللهعبد
 .نیست احمِد وصیت آن او چون است اللهعبد نامش دانستهنمی

 محمد، فرزندان یعنی اسرائیلبنی از منظوراند فرمودهصادق اماماینکه اما
 آنهطا»کطه  اینسطت آمطده عیاشطی تفسیر در آنچه بلکه ندارد وجود حدیثی چنین

 توضیح ولی 2«است محمد آل به خاص این» یا: 1«هستیم یتباهل ما خصوص
 شده دهدا آنها به که نعمتی یا کنندمی تفسیر را اسرائیل بنی دارند خود کهاند نداده

که  نعمتی از مراد که شده تصریحعسکری امام تفسیر در حالیکه در است را،
 و علطی بطودن وصی و اسالم پیامبر نبوت به آنها هدایت شده داده اسرائیلبنی به

 :باشندمی اسرائیلبنی خود اسرائیلبنی از مراد رساندمی که استئمها امامت
َمامل » وَقاَل اْْلِ رل ْم َقاَل: اْذکل ِتي َأْنَعْمتل َعَلْیکل وَسطی َو  ا ِنْعَمِتَي الَّ َأْن َبَعْثطتل مل

ْم  ِة، َفَهَدْیَناهل وَّ بل ْم ِبالنُّ وَن ِإَلی َأْساَلِفکل طٍد  ِإَلی َهارل َحمَّ ِة مل طوَّ بل ِة عَعِلطٍي  نل [ َو َو َوِصطیَّ
ْم َعَلی الْ  کل ْلتل ي َفضَّ ِبیَن ... َو َأنِّ یِّ ْم،  عاَلِمیَن ِإَماَمِة ِعْتَرِتِه الطَّ هل ِبَأْسطاَلِفکل َناَك، َأْي َفَعْلتل هل

ٍد عَو َواَلَیِة َعِلٍي  َحمَّ َة مل وَّ بل وِلِهْم نل یِن َفِلَقبل ْم ِفي الدِّ هل ا َتْفِضیلل ْنَیا: َأمَّ ْم ِدیناا َو دل هل ْلتل َو  3[َفضَّ
ِبیَن  یِّ  4«.آِلِهَما الطَّ
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 پیطامبر و آن، ااهر نه دهبو قرآن باطناند گفته حدیث دو آن آنچه نتیجه در
 اند.گفته را خود آسمانی یا باطنی نام است اسرائیل من نام باشند گفته اگر هم

 .نیافتم حدیثی هیچ است اسرائیل علی حضرت اینکه درباره اما
 اسم به ربطی بوده، مامون و مهدیعلی حضرت آسمانی اسم اینکه اما

 بطه نیطازی هطیچ ی حضرت علی هانام فهم برای البته و ندارد احمد زمینی
 امیرالمؤمنین مخصوصاا  و بودِن ائمه مهدی ونچ نیست وصیت دیثح
 بر نیز بودن به عنوان وصف ایشان مامون که شده، همچنان ذکر متعدد روایات در

 باشد.نمی پوشیده کسی
 زیطرا اسطت، نادرسطتی حطرد اسطت، احمد کنیه عبدالله از مراد اینکه اما

در  اسطت عبداللطه کطه پطدرم اسطم ماننطد اسمی که کرده صریحت حدیث وصیت
 مورد در بله بوده. عبدالله اسمش بلکه نبوده الله عبد اشکنیه پیامبر پدر حالیکه

 ایطن امطا شودمی خوانده نام این به بعداا  مثالا  که کرد ادعا توانمی «مهدی»اسم 
 .ندارد وجود آن بر دلیلی هیچ که ادعاست صرد هم

م یطا ابطو بطا کنیه که دانینمی هم را کنیه و لقی فرق شما هک بماند  شطروع ال
 نطدارد اشکالی خوب کنیه. نه است لقی نباشد اسم فرض بر الله عبد و شودمی

 بهتطر ایطن از دهطد نظطر چیطز همه به نسبت نا آگاهی کمال در بخواهد که کسی
 .شودنمی

در  مطثالا  انطد. هکطرد معرفطی مهطدی عنطوان بطه را احمد اطهار ائمه مدعی:
 کنممطی مولودی فکر مورد در» فرماید:می علی امام نباته، بن اصبغ حدیث
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 او المهطدی، هطو آید،می - زمان امام یعنی -فرزندم  یازدهمین پشت از که
 اطهار ائمه مهدی. پساند گفته اول مهدی به داریم که زیاد و است. مهدی همان

 مهطدی عنوان به را وی همه بیاید اول که مانه نیست الزم نامیدند و مهدی را او
 امطام آسطمانی اسطم داننطدنمی هطاخیلی اآلن همطین که جوری همان بشناسند.

 بطوده. و عبداللطه اسطرائیل اکرم پیغمبر اسم که دانندنمی و بوده مهدیعلی
 همطین اوست. هم کنیه اسرائیل و عبدالله است، معرود که احمد اسم الغرض

 اسطرائیل خطودم مطن گویدمی او اسرائیلی، اما گویندمی خر به اوتمس برای اآلن
 .بود اسرائیل خدا پیغمبر بوده، اسرائیلعلی امام که همانطور هستم،

 را او بخواهند که شناسندنمی احمد نام به قائمی اصالا  اطهار ائمه جواب:
 و مطا مقائ کهاند کرده تصریح روایت، دهها طبق بلکه باشند کرده معرفی مهدی

 از پر را زمین و گیردمی بیعت مکه در مقام و رکن بین که همان و محمد آل قائم
 که احادیثی آن و استدوازدهم امام نهمین فرزند حسین کندمی داد و عدل
 است. شده داده جواب همه بریدمی تاویل بصری احمد بر شما

 روایطت ایطن ایطم، داده پاسخ بارها که همانطور اصبغ، حدیث به راجع اما
 و شطده ثبطت کتابهطای متعطدد در کطه معتبطر و معطرود یکطی دارد نسخه چهار
 کطه مطن پشطت از مولطودی گویدمی بلکه یازدهمین پشت از مولودی گویدنمی

مطن »دوازدهم. در غیبت نعمانی اصالا فقره  امام یعنی است من فرزند یازدهمین
 اما است.« من اهرٍ » ندارد و در ی  نسخه هم« اهری الحادی عشر من ولدی

 فق  که نادر نسخه سراغاید رفته واید کرده رها را متعدد های نسخه همه این شما
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 برای صفت را «ولدی من» که آنست بر مبنی تازه و شده ثبت کتاب چهار سه در
 .ندارید دلیلی هیچ هم این بر آنکهحال ،«مولود» برای نه بگیرید «عشرالحادی»

 اسرائیل است آرم از دفاعش جهت به اسرائیلی گویندمی احمد به اینکه اما
 بطه اسطرائیل گسطترده های کم  اینکه از غیر داند،می مقدس را آنها ستاره چون

 اسرائیل بنی به منتسی را خود او که جهت این از نه است. مشهود یمانی جریان
 تطا دانیمنمطی سطید اصطالا  را او مطا زیطرا است، دانسته پیامبر بیت اهل معنای به

 .کنیم خطاب اسرائیلی را وی تمسخر روی از بخواهیم
اما جواب کنیه دانستن عبد الله را به طور کامطل ذکطر کطردیم پطس دوبطاره 

 تکرارش نکنید.
 کطره روی آدمطی هطیچ اآلن دارد، اسطم سه اصالا اینکه گفته یمانی مدعی:

شناسطنامه خطلدا اسم ی  فق  آدمی هر باشد. داشته اسم تا سه زمین نیست که
 اسطم، یط  بوده، خودش اسم اسم، ی  یعنی دارد اسم سه اش دارد. پس اینکه

 نطام ایطن بطه را ایشطان اطهطار ائمه که است هم اسمی اسم و ی  است اش کنیه
، آسمانی اسم و نامیدند  دارد. جهت تعدد یعنی است مثالا

 که است نفر ی  یعنی شده نفر ی  بر منطبق اآلن اسم سه به هر حال، این
 شطود،می شطناخته مهدی عنوان به و احمد هم و عبدالله، هم است اسرائیل هم

 پیروان که جور همان شناختند،می مهدی عنوان به را الحسن او احمد امام انصار
 گوینطدنمی بطه او کطه دیگطران شناسند،می المؤمنینامیر عنوان به را او علی امام
 .المؤمنینامیر
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 شطده نوشطته اششناسطنامه داخل حتماا  که نیست این لزوماا  اسم از منظور
 منظور المؤمنین؟ پسامیر نوشته مگرعلی امام شناسنامه داخل خوب باشد،

و  خطدا کطه اسطمی اسطت و او فضطائل و مقامات به اشاره دارد، اسم سه اینکه از
 .اند داده قرار او برای اطهار ائمه و پیغمبر

 نداند کسی که اگر دهیدمی خبر مینز کره روی از طوری ی  جواب: شما
 نطه بودن اسمی چند جان! آقا نه هستید. زمین در خدا حجت خود کندمی گمان

 حتطی و عربها میان در که دارد، وجوداند مانده سنتی که دنیا نقاط اقصی در تنها
 از خیلطی اسطت، همچنانکطه رائطج باشدمی بصری احمد زادگاه که عراق همان
 ایطن و کنطدمی فطرق شناسطندمی مردم که اسمی با شان اینامهشناس اسم افراد،
 جنابعطالی تفسطیر بطه نیطاز دانطد، ومی کسی هر که است بازاری کوچه ایمساله
 یطا کنندمی ثبت اسم ی  آن در که نداریم شناسنامه به کاری ما نتیجه در ندارد.

 او شده تصریح وصیت حدیث در که هستیم خارجی واقعیت دنبال ما اسم، چند
 و بیطاییم کوتطاه مهطدی از که فرض بر و مهدی، و احمد الله، دارد: عبد اسم سه

آییم چون حدیث تصریح کرده که نامی نمی است از عبد الله کوتاه لقی بگوییم
 مانند نام پدرم عبد الله، و همانطور کطه گفتطیم کنیطه یطا لقطی پطدر پیطامبر 

 است. لله نبوده بلکه اسمشان عبدالله بودهاعبد
 ایطن از و است آسمانی یکیش مثالا  و دارد جهت تعدد اسمها این اینکه اما

 بود احمد آسمانی اسم الله عبد اگر و است آوردی در من اش همه حرفها، قبیل
فرمود اسم آسمانیش  علی حضرت درباره همچنانکه فرمود،می پیامبر خود
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اسم زمینی احمطد را ایطن سطه غیر از اینکه شما یادتان رفته که قبالا  .مهدی است
 کنید.می اسم دانستید و حال اسم آسمانی تلقیش

 آل بطر آشطکار بسطتن دروغ اسطمش، نه بوده احمد کنیه عبدالله اینکه پس
 .است محمد

 هطیچ شطناختندمی منینؤالمطامیر عنطوان بطه را اوعلی پیروان اینکه اما
 در مطا بحطث و اسطت قیل منینؤالمامیر اوالا  چون ندارد بصری احمد به ربطی
 ثبت سنی و شیعه که متعدد احادیث درپیامبر بارها ثانیاا  باشد،می اسم مورد
 اگطر و بطوده آشطکار لقطی پطس نمودند منینؤالمامیر به ملقی را ایشاناند کرده

 کینه و بغض روی از تنها کنندنمی یاد لقی این به را ایشان بیتاهل دشمنان
 لقی. ینا بودن ناشناخته نه است

 منینؤالمطامیرعلطی لقطی نداند که هست جهان در کسی چه براستی 
 چهطارم خلیفطه عنطوان بطه را ایشطان نیطز هاسطنی از بسطیاری تطازه و است؟ بوده

 هیچ را بصری احمد اما ندارد. شیعه به اختصاصی این و گویندمی منینؤلمارامی
 احمطد آن اصطالا  او چطون است عبدالله نامش دانستهنمی هم خودش حتی کس

 .نیست موعود
 در کطه نطداریم اصراری هیچ هم ما اتفاقاا  اما آنچه درباره شناسنامه گفتید،

 مرسطوم عربها بین در این که چند هر الله، عبد احمد باشد نوشته اش شناسنامه
 کسی نام که است عادی خیلی این چون نداریم شناسنامه به کاری ما ولی است،

 موعطود احمد پس بشناسند. دیگری نام به را او مردم و باشد چیزی شناسنامه در
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مخصوصاا که در حدیث وصیت ابتدا  .باشد شده شناخته اللهعبد نام به باید حتماا 
 الله ذکر شده و بعد نام احمد.نام عبد

 باشطد جنطون از گفتید شطایدعلی حضرت شناسنامه مورد در آنچه اما
 شطده شطناخته لقطی آن به مردم میان در حضرت و نبود شناسنامه زمان آن چون

 .باشد عبدالله اسم دارای مردم میان در باید هم موعود احمد و بودند،
 رسطول یطا خدا که است اسمی یا اوست فضائل به اشاره الله عبد اینکه اما

 همانگونه کطه اال و است دلیل بی ادعای اش همهاند داده قرار اطهار ائمه یا خدا
 نطام اسم فالن کهاند داده توضیح خودشان آسمانی های نام دربارهبیت اهل

 راحت خیلی داده، قرار خدا رسول یا داده قرار خدا را نام فالن یا ماست آسمانی
 نطامی یا اوست آسمانی نام این بگوید توانستمی خدا رسول هم حدیث این در

 بطه نسطبت کطه همانگونه امداده قرار من که نامی است یا داده قرار خدا که است
 .کردند تصریح را این علی حضرت اسامی

، و البتطه اصطالا احمطدی بطه پس این احمد بصری آن احمد موعود نیسطت
 .عنوان موعود وجود ندارد

 شطناخت قطانون چطون چطرا؟ اتفاقاا این احمد همان احمد اسطت؛ مدعی:
 یط  و خواهطد کطرد معرفطی را خودش الله رسول وصیت او با گویدمی حجت
 نفر ی  در مجموعه این کهاند کرده ذکر اول مهدی برای اوصاد از ای عهمجمو
اسطت. و  وصطیت ایطن صطاحی نفر ی  احتماالت، قانون طبق پس شده، جمع
 از قبطل او معطرود اسطم ایطن آمطده وصیت در که اسمی هر ندارد لزومی اصالا 
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 امطام و پیغمبطر مطورد در کطه ططوری همطان باشطد. وصطیت ایطن به احتجاجش
 .ایمداشته آنها از قبل خدا خلفای از خیلی مورد و درعلی

 روایتی هیچ که ایمداده پاسخ بار چندین را تانحجت معرفت قانون جواب:
 وصطیت بطه احتجاجش او شناخت راه بگوید که ندارد وجود موعود قائم درباره
 آنچه بلکه است. مردم زدن گول برای ساخته خود دروغی این و خداست رسول

 هیچکطدامش شطکر را خطدا کطه هاست عالمت از ایمجموعه آمده وایاتر در
 .ندارد وجود بصری احمد درباره

کطه همطه اش در یط  نفطر انطد اما اینکه اوصافی برای مهدی اول ذکر کرده
رسیده باشد  جمع شده، اوالا عموم این اوصاد اصالا ثابت نشده که از ائمه 

بدون سند یا بطا سطندهای ضطعیف و تط  زیرا یا از روایات اهل سنت است و یا 
کند و نمی روایت بدست ما رسیده که هیچ اطمینانی برای انسان منصف حاصل

آورید و روایات هطیچ می بعضی از آنها نیز تاویالتی است که شما از خودتان در
 صراحتی در آنها ندارند.

بطر باشطد،  او معرود اسم آمده وصیت در که اسمی ندارد لزومی اینکه اما
 کرد احتجاج وصیت به اینکه از بعد یا باشد اسمش باید باالخره ولی فرض قبول،

 داده رخ خطدا خلفطای از کطدامی  بطرای چیزی چنین شود؟می اللهعبد اسمش
 کنیدمی تلقی پیامبر به او وصیت عنوان به را احمد به عیسی بشارت شما است؟

 نطام احمطد نطام طرفطی از فهمیطد،نمی را وصطیت با بشارت بین فرق حالیکه در
 ایمان کتاب اهل از ایعده همین خاطر به و است نبوده پیامبر برای ای ناشناخته
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 .است بی رب  قیاسی بصری احمد نام با خدا رسول نام مقایسه پس آوردند.
ما ادله زیادی داریم که نطام اصطلی مهطدی اول احمطد و آن دو نطام  مدعی:

 خداونطد فرمطوده: بطاقر حضطرت مثطال انعنطو دیگر نام اصلی او نیست. به
 خراسطان از مطرد هزار دوازده بلکه نیست نقره و طال از که دارد طالقان در گنجی
 مهدی همان یعنی -احمد  انصار یعنی -احمد است  احمد شعارشان که هستند

 .کندمی قیام مشرق از که
 بیطاءان کتابهطای در آورده: مازنطدرانی مطال صطالح کطافی اصول شرح در یا
 پیغمبطر کطه حجاز از یکی کرد خواهند اهور احمد نفر دو بود شده ذکر گذشته

 است. امام که عراق از و یکی است
 الزمان آخر را در او است، خدا من اوالد از مهدی فرماید:می خدا رسول یا
اسطت  مطن پطدر نام مطابق هم پدرش نام و من نام مطابق نامش کند،می مبعوث

 است. قبیل زیاد این از اعیل؛ و نصوصاسم بن احمد یعنی
 نطام کطه جطوری همطان است، احمد همان شخص این اصلی نام بنابراین 
 اکرم پیغمبر و متعال خدای که اسمهایی سایر اما بود، علی  علی امام اصلی

 امثطال و اوسطت آسطمانی القاب یا کنیه یا او فرعی های اسماند داده قرار او برای
 .ذل 

احمد نام اصلی اوست، اتفاقاا در حدیث وصیت ابتدا نام عبد جواب: اینکه 
رساند نام عبد الله نام اصلی و مهطم اوسطت و می الله ذکر شده بعد نام احمد که

 بعد بار اولین که باقر امام حدیث به اال چرا اول ذکر شده است؟ و اما نسبت
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 سطندی کندیم تصریح مولف خود شده، اوالا  ثبت اسالم اهور از سال 800 از
 طالقطان گنجهطای از حطدیث ، ثانیطاا ایطن1«جابر الی یرفعه» ندارد: آن به نسبت
 دارد؟ احمد یاران به ربطی چه این خوب هستند، خراسان در که گویدمی سخن

 در گنج این اگر طرفی از خراسانیند؟ همه یا هستند طالقانی همه احمد یاران آیا
؟ و اگر در خراسانند چططور در طالقطان باشدمی خراسان در چطور است طالقان
 از منظور اینکه آن و یافت حدیث این برای توانمی درست وجه ی  فق  است؟

 را گنج این بوده، لذا خراسان جزء گذشته در که باشد افغانستان طالقان طالقان،
خراسان که باز طالقان افغانستان هیچ ارتباطی بطه  در هم و دانسته طالقان در هم

 ال بطد و نطدارد خراسطان بطه ربططی هطیچ قزوین طالقان اال و احمد ندارد، یاران
 خراسان. گویندنمی را ایران کل که دانیدمی

 اسطالم پیطامبر مگطر باشطد، خطوب است، احمد احمد شعارشان اینکه اما
 و اسطالم دیطن حمایطت از به ای عده که دارد اشکالی چه نیست؟ احمد نامشان

 دهند؟ قرار خود شعار را او نام و ندکن قیام پیامبرشان کیان
 کطه اسطت سنت اهل از حدیثی ت  شد گفته بارها که مشرق، مهدی اما و

 .ندارد شیعه احادیث در جایگاهی هیچ
 از که البتطه او خطودش ایطن را نگفتطه و -صالح نقل کردید مال آنچه از اما
 مردی گویدمی که آورده حدیثی تفسیر در را این اوالا  -کرده نقل دیگری شخص
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 متولطد احمد نام به فرزندی شی این در پرسید و آمد مکه به پیامبر والدت شی
 بطه فلسططین در پس نیامده دنیا به مکه در اگر گفت او و نه، گفتند قریش و شده
 هطیچ توضیح شطما آن و حدیث این بین بینیدمی که همانطور . و1است آمده دنیا

 عراق؟ به چه را فلسطین و احمد؟ دو کو پس ندارد وجود ربطی
، امطا عمطوم 2بطوده عطراق هطم در روسطتایی فلسطین کهاند دو نفر گفته بله

و بعضی ها نیز با تعبیر اند ها و جغرافی شناسان چنین چیزی ذکر نکردهدانلغت
 که اشاره به ضعف آن و بی سند بودنش دارد. 3اندذکر کرده« قیل»

دینه بصره دارد؟ ثانیاا بوده، اما اوالا فلسطی که فرض بر حال ن چه ربطی به مل
بطرد می ایطبق قاعده عقالیی، وقتی متکلم عاقل، نام جایی را بدون هطیچ قرینطه

ای است که نزد مردم و مخاطی، به این نام مشهور بوده، و منظورش همان منطقه
ای در شطامالت اسطت نطه روسطتایی دور نزد همه مردم دنیا، فلسطین نام منطقطه

 داند کجاست.نمی در عراق که هیچ کسافتاده 
فاضل استرآبادی این کالم را در توجیه علم اهل کتاب به والدت احمطد  ثانیاا  

گوید می آیا این مطلی را به عنوان احتمال دارددهد کهنمی بیان کرده، اما توضیح

                                                             
 301ص 8. الکافی ج1
اری هم از بّش  275ص 4. معجم البدان ج573ص 2موس المحی  ج، قا27. أحسن التقاسیم ص2

 نقل کرده اما تاییدش ننموده است.
و قیطل: فلسططین أیضطا قریطة »؛ 368ص 10تطاج العطروس ج«. : و ِقیَل: َمِدیَنطة  بطالِعَراِق ِفلْسِطینل . »3

 1042ص 3مراصد اْلطالع ج«. بالعراق
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گویطد کطه می یا خودش در بعضی کتی انبیا دیده است؟ اگر به عنطوان احتمطال
 در کند، اما اگر واقعاا در بعضی کتطی انبیطا دیطده ونمی چیزی را ثابت احتمال،

 و شطودمی پیطامبر مکطه در احمطدی کطه بوده آمده چنین برانبیاء شده نازل کتی
 ندارد. ازانبیاءوجود مانده برجا درکتی چیزی شود،چنینمی امام درعراق احمدی

 را ایطن زیرا نرسیده، ام دست به که بوده انبیا از کتابی ی  شاید نشود گفته
 پطیشسال  400 حدود برای که کندمی نقل استرآبادی فاضل از دارد صالح مال

 باشیم. ندیده ما که دیده انبیا از کتابی او که پیش، سال 4000 نه است
 کتطاب اهطل روایطت، تصریح به زده، حرد این را که مردی آن همچنانکه 

 کطه بطوده کتبطی همطان اآلن بطه تا ماسال اهور از قبل از کتاب اهل کتی و بوده
 ندارد. وجود مطلبی چنین آنها در حالیکه در است، موجود همین 

 احمد ی  از بلکه گویدنمی سخن تولد محل دو و احمد دو از مرد آن ثالثاا 
 پس گفت نیامده، دنیا به مکه در گفتند وقتی که گویدمی سخن تولد محل ی  و

 است. آمده دنیا به فلسطین در
 کطه آمد، خواهد دنیا به فلسطین در نگفت و نداد خبر آینده از مرد آن رابعاا  
 تقلیطد او از کورکورانه هم شما و کند عراق بر حمل را فلسطین استرآبادی فاضل
 به فلسطین در پس نیامده دنیا به مکه در اگر که داد زمان همان از خبر بلکه کنید،

 .است آمده دنیا
 فلسططین از امامی به و بود دیده چیزی چنین آبادیاستر فاضل اگر خامساا 

 در نمطودمی تصطریح بطدان و کطردمی ثبطت مکتوبطاتش در را این داشت عقیده
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 غیر امامی به اعتقادی هیچ ایشان و است روشن شیعه برای ایشان عقیده حالیکه
 دوازدهم امام همان احمد امام از منظورش نتیجه در است. نداشته امام دوازده از

 احمد: و محمد دارد: را پیامبر نام دو هر روایات بعضی تصریح طبق که باشدمی
« ] ططداا َحمَّ ی َأْحَمططَد َو محمططد عمل ططوراا َکَمططا َسططمَّ ططهل اْلَمْهططِديَّ َمْنصل ی اللَّ َسططمَّ

وداا   1«.َمْحمل
کاام امام به که استصادق امام منسوب به حدیثی در همچنانکه

 نامش که ایشان گفت: راوی و احمد، یا کردند خطاب داشت بودن قائم شبهه که
 آن رساندمی ، که2«است محمد و احمد او نام نه» گفتند: حضرت نیست احمد
 .عبدالله و احمد نه باشدمی محمد و احمد نامش است قائم که کسی

و اما اینکه پیامبر گفته باشند نام پدر قائم نطام پطدر مطن اسطت: احمطد بطن 
 است که بارها بطالنش را بر مال کرده ایم.اسماعیل، دروغی آشکار 
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 مهجده جلسه
از کجا معلوم که احمد الحسن،   

همان احمد مذکور در وصیت رسول 

باشد؟  اللّه 
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 در ماذکور احماد همان الحسن، احمد که معلوم کجا از. 50 الؤ س
 باشد؟ هاللّ  رسول وصیت

 مطا، قطائم کطه آمطده اطهطار ائمطه زا متواتر و متعدد روایات در اوالا  مدعی:
 چیزی وقتی خوب شود.می شناخته الله رسول وصیت با مهدی ما، امر صاحی

 از غیر کسی امر معرفی شد، صاحی و مهدی مصداق کردن پیدا و شناختن دلیل
مطنم، و  بگوید و کند معرفی را با آن خودش بیاید تواندنمی امر صاحی و مهدی

. قرآنی؛ این مسّلم عقلی این دلیل شود.نمی شناخت عامل اال دیگر  اوالا
جواب: بارها گفتیم که در روایات متواتر چنین چیطزی نیامطده کطه قطائم بطا 

شود و روایت عهد نبی الله ربطی به وصیت شطی می وصیت رسول خدا شناخته
وفات ندارد. بلکه نص حضرت قائم به علت غیبت ططوالنی و نطا شطناس بطودن 

صطاحی اند تصریح کرده آسمانی است که امام صادق ایشان، همان صیحه 
َنطاِدي َفَقطاَل َنَعطْم َو »شود: می این امر با آن شناخته َو اْلمل ْوتل َأ هل ْلتل َو َما الصَّ ِبطِه قل

ْمرِ 
َ
ْعَردل َصاِحیل َهَذا اأْل .1«یل  ؛ این اوالا

 دار اسطت، کطاشخیلطی خنطده« قرآنطی مسطّلم عقلطی دلیطل»امطا تعبیطر 
 د مراد از دلیل عقلی دلیلی است که در کنار دلیل قرآنی قرار دارد پطسفهمیدیمی

 شود ی  دلیل هم عقلی باشد هم قرآنی.نمی
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 یط  فقط  کطه نیست جور این است. منظومه پکیج و ی  وصیت مدعی:
 انطد، کطرده ذکطر جهطت همطه از را اول مهطدی اوصطاد تمام باشد، خالی اسم

 کطس اینکه ریاضی، احتماالت طبق کنی، عجم هم کنار را اینها که اگر اوصافی
 بکنطد، معرفطی را خودش و بیاید اوصاد این و وصیت این با خواهدمی دیگری

 کند.نمی اعتناء عاقلی است و هیچ صفر احتمالش
 تعارض درااهر هم با کندمی توصیف را مهدی و قائم که از طرفی روایاتی

 بعضطی در اسطت، بلنطد قطد یمهد گویدمی روایات بعضی در مثالا  یعنی دارند
 گوید شطکممی روایات بعضی در کوتاه؛ نه است بلند قدش نه گویدمی روایات

 سطفید گویدمی روایات بعضی در است؛ الغر گویدمی روایات بعضی در دارد،
گوید می روایات بعضی در است؛ تیره گوید رنگشمی روایات بعضی است، در

 است: الحاجبین مشرد گویدمی جاها عضیب در است؛ ابروکمان و پیوسته ابرو
 روایطات بعضطی در باالسطت؛ سطمت بطه هشطتکی اسطت، باز هم از ابروهایش

نطامش  گوید مهدیمی روایات بعضی در است، حسنمحمد بن گوید نامشمی
 پیغمبر پدر پیغمبر است؛ خوب نام پدر مواطی نام پدرش نام و پیغمبر نام مواطی

 بطا اسطماعیل اسطت، و نطام پطدرش مطواطی محمد اب احمد اما نبوده. حسن که
 ذبطح دو فرزنطد من» فرمود: خدا پیغمبر چون است، مواطی پیغمبر پدر عبدالله

 مطن یعنطی عبری در معنایش هم اسماعیل خود و ،«عبدالله و اسماعیل ،امشده
 بنطده کند، ومی خدا اطاعت دهد ومی گوش را خدا حرد که کسی الله: یسمع

 خداست.
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آقا جان صحبت ما درباره وصیت شی وفات است. در کجای ایطن  جواب:
 وصیت اوصاد احمد بصری ذکر شده؟ شما خود این وصیت را عاصم از ضالل

دانید چکار به دیگر روایات دارید؟ اتفاقاا در همین روایت که از نظطر سطند و می
ز ضالل داللت دهها اشکال به آن وارد است و اصالا در آن گفته نشده که عاصم ا

 است، در این وصیت دو نکته مهم وجود دارد که کذب احمد بصطری را بطر مطال
کند در حالیکه نام می کند: اول اینکه اولین اسم مهدِی اول را عبد الله معرفیمی

کند امطام دوازدهطم هنگطام می احمد بصری عبد الله نیست، و دوم آنکه تصریح
ه احمطد در زمطان حیطات ایشطان دهنطد در حالیکطمی وفات وصایت را به احمد

 گیرد.می ادعای وصایت و امامت کرده و برای خود بیعت
دانید، عموماا یا بی سند اسطت می اما آن روایاتی که منطبق بر احمد بصری

یا توس  فرقه های منحرد شیعه نقل شده یا از منقوالت اهل سطنت اسطت و یطا 
 وردی بطه احمطد بصطریاصالا هیچ ربططی نطدارد و شطما بطا تطاویالت مطن در آ

 چسبایند.می
دانیطد کطه می اما روایاتی که درباره صفات قائم متعارض است، شما خوب

دانطد در میطان می و هطر عطالمیاند نفرموده یقیناا همه این نقلها را اهل بیت
احادیث، روایات جعلی، تقیه ای، تحریف یا تصحیف شده، روایطاتی کطه راوی 

تباه نقل کرده و روایاتی که توسط  غیطر شطیعیان دوازده ضاب  نبوده و الفاظ را اش
امامی نقل شده فراوان است. فلذا به صرد اینکه صفات قائم در بعضی روایطات 

توان نتیجه گرفت که منظور دو قائم بوده است. بلکه ابتطدا نمی متفاوت نقل شده
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ش باید به صدور روایت از معصوم اطمینان حاصل کرد بعد رفت سطراغ محتطوای
که آیا با احادیث دیگر تعارض دارد یا خیر. خوب شما که رجال را قبول ندارید از 

ثابت کنید؟  توانید صدور ت  ت  این احادیث را از اهل بیت می چه راهی
سطال ایطن را روایطات را  300، 200آیا چون شیخ طوسی یا شیخ نعمانی بعد از 

 آورد؟می ثبت کرده اند، این برای شما اطمینان
اما اینکه نام پدر مهدی در بعضی روایات نطام پطدر پیطامبر معرفطی شطده و 
منظور از پدر هم جد بیستم ایشان یعنی اسماعیل است، این در احادیطث شطیعه 
نیامده و در احادیث صحیح اهل سطنت هطم نیامطده، بلکطه در بعضطی احادیطث 

اویل بردهضعیف آنها ذکر شده که بعضی از خود ائمه اهل سنت محتوای آن را ت
. اما شما که حتی ی  روایت صحیح السند از شیعه برای اثبات ادعای خود 1 اند

 زنید.می ندارید به میراث اهل سنت چنگ
تصریح شده که نام قائم و نطام  بلکه بر عکس، در روایتی از اهل بیت 

 شود و نام او نام ی  پیامبر و نام پدر او نطام یط  وصطیمی پدر او در صیحه داده
 باشد:می

ِعْلطتل ِفطَداَك َمطا » ْلتل َلهل جل َماِء ِباْسِم اْلَقاِئِم َو اْسِم َأِبیِه َفقل َناٍد ِمَن السَّ َناِدي مل یل
                                                             

گوید: بر فطرض کطه ایطن مطتن . او در توجیه این روایت می483. البیان فی أخبار صاحی الزمان ص 1
حسین است زیرا پدر پیامبر عبد الله نام داشطت و حسطین هطم « نام پدر من»درست باشد منظورش از 

ر داده است کنایه از اینکطه مهطدی از فرزنطدان حسطین کنیه اش ابو عبد الله بود و پیامبر کنیه را اسم قرا
یعنی اسم پدرش اسم فرزنطدم حسطن « ابنیاسم ابیه اسم »اند است. و احتمال هم دارد که پیامبر گفته

 گشته باشد.« اسم ابی»است اما متن تصحیف شده و 
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هل  هل َفَقاَل اْسمل  1«.َو اْسمل َأِبیِه اْسمل َوِصٍي  َنِبٍي  اْسمل  اْسمل
 شطویم منظطورمی که با توجه به مقابل قرار دادن وصی در برابر نبی، متوجه

شطود آن می شود اوصیاء پیامبر، در نتیجه ثابتمی وصیی است که نبی نباشد که
شطود اسطم پطدرش همنطام بطا اسطم یکطی از می قائمی که نامش در صطیحه داده

 نیست. است در حالیکه اسماعیل نام هیچی  از ائمه ائمه
 گفته نشود که مراد این روایت از قائم، امام دوازدهم است، زیرا شما صیحه

دانید که از راه های شطناخت مهطدی اول اسطت، می را تاویل به خوابهای صادقه
 شود که نام پدر مهدی اول، اسماعیل نیست.می پس طبق این مبنا ثابت

و اما اینکه اسماعیل یعنی عبد الله قبالا پاسخ دادیم که چنین نیست بلکه به 
 عیل.تصریح روایات، اسرائیل به معنای عبد الله است نه اسما

 امام اصحاب و مقربان اولین اول، مهدی گویدمی حدیث وصیت مدعی:
 مطن آخطرهم و البصطره مطن أولهم» فرمود: خدا پیغمبر است، از آن طرد، زمان

 یعنطی ،«الیمامطه مطن آخطرهم و البصره من أولهم»دیگر:  حدیث در و« األبدال
 امطام نیطز اسطت. بصطره از مهطدی امطام اصحاب اولین مهدی، امام رجال اولین
دینه: مولده المهدی»فرماید: میعلی دینه تولد مهدی محل بالمل  ،«اسطت مل

دینه متولد دقیقاا  الحسن احمد سید خوب ذکطر  نیطز اهطورش سن است، بصره مل
 و« کندمی اهور ساله 32 جوان صورت در»دارد:  نعمانی غیبت کتاب شده، در
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 کطرد دعطوت و شد مبعوث مهدی امام سمت از بار که اولین الحسن احمد سید
 دسطتی در کف قائم اهور با همزمان فرماید:می از طرفی بود. سالش 32 دقیقاا 

 شطوند،می اطاهر خطودش فصطل غیر در قرمز ملخ های شود،می ااهر آسمان
 افتاده. پیش سال چند اتفاق این خوب

اند گفته اول مهدی اهور برای که هایی نشانه تمام که زمانی چنین حال در
 جطایی همطان تولطدش محطل آمده، وصیت در نامش آید،می کسی شده، ققمح

 کطه است همان دقیقاا  شمایلش و شکل و اوصاد اند، گفته اطهار ائمه که است
 در دقیقطاا  انطد، گفته اطهار ائمه که است همانی پدرش نام اند، گفته اطهار ائمه

دینطه از کجا؟ کند، ازمی نجف اهور پشت از آید، دقیقاا می سالگی 32 همان  مل
 ماند؟می بصره، با این اوصاد جایی برای انکار باقی

جواب: بسیاری از حرفهای شما تکراری است که ما هطم در جلسطات اول 
جوابش را با ذکر آدرس بیان کردیم. بارها این را توضیح داده ایم کطه اوالا روایطت 

ثانیطاا چنطدین از شیعه نیست و توس  اهل سنت نقل شطده، « اولهم من البصره»
روایت معارض دارد و قابل اثبات نیست، از جمله اینکه احدی از بصره حضرت 

کند، و یا افرادی که از بصره هستند دو نفر به نام علی و محطارب یطا نمی را یاری
سه نفر به نام عبد الرحمن و احمد بن ملیح و حماد هستند که احمد را نفطر دوم 

داند نه اسطماعیل. و کسطی کطه بطه می ا هم ملیحمعرفی کرده و تازه اسم پدرش ر
داند که اصالا بصره هیچ جایگاهی می اشراد داشته باشد روایات اهل بیت 

نزد ایشان ندارد و از روزی که فتنه جمل را به خود دیده تا تشکیل حکومت عدل 
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 الهی مورد نفرین و نفرت است، بلکه بصره محل اهور دجال بزرگ معرفی شده:
ال  َیْخرل » َمةل جل َدجَّ َقدِّ َو مل ي، َو هل ِهْم  ِمْن ِدْجَلِة اْلَبْصَرِة، َوَلْیَس ِمنِّ لِّ اِلیَن کل جَّ  1«.الدَّ

شمرد در حالیکه احمطد می یار قائم را 313از طرفی این روایت دارد اسامی 
  شود که اولین یارش خودش باشد.می اش اینادعای قائمیت دارد و الزمهخودش

کند معنایش این نیست که سطن می اهور 32در صورت جوان و اما اینکه 
سال است بلکه طبق تصریح روایات متعدد، سطن پیطران و صطورت  32واقعیش 

همچنانکطه در عطده  ،است نه سن« صورت»جوانان را دارد و تعبیر تمام روایات 
ای از آنها این از قدرت خدای متعال شمرده شده که صورت قائم را جطوان قطرار 

رساند جوانِی قائم امری معجزه آساست نه امری طبیعی که می که به وضوح داده
ْدَرِتِه ِفي»شما بر سن احمد بصری تطبیقش دهید:  هل ِبقل ْظِهرل مَّ یل وَرِة َشطاٍب  ثل وَن  صل دل

ْعَلَم  َه َعلی َأْرَبِعیَن َسَنةا َذِلَ  ِلیل لِّ َشْي  َأنَّ اللَّ  2«.ٍء َقِدیر  کل
سطال  80و در بعضی دیگر سن  3سال 30روایات سن از طرفی در بعضی 

تنها سال دقیق تولطد نه بماند که  توانید توجیه کنید؟می ، آیا اینها را هم4ذکر شده
احمد بصری مشخص نیست که خود پیروان او هم در سطال اهطورش اخطتالد 

 دارند.
سطال بطه مقطدار عمطر  120گویطد قطائم می غیر از اینکه در روایت مزبطور
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 کند و در این مدت جایش معلوم است و سطپس غائطیمی ابراهیم عمرحضرت 
 سازد و نه با احمد شما.میشود، و این عمر نه با امام زمان می

ایم که این ت  حدیثی از اما آنچه درباره محل تولد گفتید، مکرر توضیح داده
بطه اهل سنت است و هیچ اعتباری نزد شیعه ندارد، غیطر از اینکطه قرائطت سطینه 

دینه، همچنانکه طبق مبنای شطما، وقتطی در حتمیطات سینه ی آن َمدینه بوده نه مل
امکان بدا وجود دارد در محل تولد مهدی که از امور حتمطی شطمرده نشطده نیطز 

در سامراء امکان بدا هست لذا نسبت به َمدینه بدا حاصل شده و امام مهدی 
 اند.به دنیا آمده

ید دروغی آشکار است زیطرا اوالا ایطن کطف اما آنچه درباره کف دست گفت
کنید سالها پس از اهور احمد ااهر شده، ثانیاا هیچیط  می دستی که شما ادعا

هایی که در روایات ذکر شده منطبق بطر آن نیسطت، ثالثطاا کطالا مسطاله از عالمت
اهور کف دست تنها در سه روایت از شیعه مطرح شده که هر سه از نظطر سطند 

 د.باشمی مخدوش
و اما ملخ های قرمز که ت  روایتی ضعیف دارد، اوالا این ملطخ هطایی کطه 

و ربططی بطه اهطور او انطد گویید سالها بعد از اهور احمد بصطری آمدهمی شما
ندارند، ثانیاا طبق تصریح روایت، این ملخ ها باید در غیر فصل خودشان اطاهر 

و قطبلش، مطرگ اند ر شطدهشوند، ثالثاا این ملخ ها به عنوان چهارمین عالمت ذک
احمر به معنای جنگ و خونریزی، مرگ سفید به معنای طاعون و ملخ هطایی در 

 کنید:می گیرید یا تاویلمی فصل خودشان ذکر شده که شما همه اینها را فاکتور
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 ِفي َغْیطِر َیَدِي اْلَقاِئِم َمْوت  َأْحَمرل َو َمْوت  َأْبَیضل َو َجَراد  ِفي ِحیِنِه َو َجَراد   َبْیَن »
ونل  اعل ْبَیضل َفالطَّ

َ
ا اْلَمْوتل اأْل ْیِف َو َأمَّ ْحَمرل َفِبالسَّ

َ
ا اْلَمْوتل اأْل ِم َفَأمَّ  1.«ِحیِنِه َأْحَمرل َکالدَّ

آید مربوط به خروج ایشان است که از مکه می اما اینکه قائم از پشت نجف
هنگطام ورود شوند و حتی خصوصیات اسی ایشان به می به سمت کوفه رهسپار

به پشت نجف ذکر شده است پس ربطی به حضطور احمطد بصطری در نجطف و 
ایجاد فتنه در حوزه علمیه ندارد، هر چند تاویطل بطردن اسطی بطرای شطما کطاری 

 ندارد:
رل ِإَلی» ي َأْنظل َجطِف َفطِإَذا اْسطَتَوی َعَلطی َاْهطِر  اْلَقاِئِم  َکَأنِّ َعَلطی َاْهطِر النَّ

َجِف َرِکَی َفَر  : چون بر پشت  ساا َأْدَهَم َأْبَلَق َبْیَن َعْیَنْیِه ِشْمَراخ  النَّ هل مَّ َیْنَتِفضل ِبِه َفَرسل ثل
نشیند که میان دو چشمش سفیدی رنگ ابلقی میگیرد بر اسی تیرهنجف قرار می

 2«.گاه اسی او را به جنبش آوردباریکی هست، آن
شما خودت او را ندیده گویید، می و اما آنچه راجع به شکل و شمایل احمد

کنید اوصافش دقیقاا می ای، عکسی هم که ندارد، پس چگونه اینطور با قطع ادعا
 مثل همان چیزی بوده که در روایات آمده؟

لله البیعة پرچم قائماند دهید که روایات گفتهمی را چه جواب پرچم مدعی:
ائم بیست و پطنج قاند دهید که گفتهمی است؟ جواب ااهار علم آل محمد را چه

 اهطل دهید که گفتند: مامی جواب این همه رؤیا را چه آورد؟می حرد از علم را
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 رؤیطای یعنطی او بطا کنیم؟مطی اشطاره او به و شدیم جمع او بینید دورمی را بیت
 شود.می تایید صادقه

است اصالا در روایطات نیامطده بلکطه « البیعة لله»جواب: اینکه پرچم قائم 
از نود بکالی است که بدون انتساب به معصوم فق  در فطتن ابطن  ت  جمله ای

قال: فطی رایطة المهطدی مکتطوب  عن نود البکالی»حماد سنی ثبت شده است: 
 1.«البیعة لّله

َو »ثبطت شطده: « الرفعطة»و تازه همین نقل در بحار االنوار به جای البیعطة، 
ونل ِفي َراَیِة اْلَمْهِديِّ  هل َیکل ِوَي: َأنَّ هِ رل ْفَعةل ِللَّ َوَجلَّ  الرِّ  2«.َعزَّ

 کف دست مهطدیبله در بعضی روایات اهل سنت چنین ثبت شده که در 
َو »نوشته شده با او بیعت کنید که ایطن بیعطت بطرای خداسطت نطه در پطرچمش: 

وب  َعَلی َراَحِتهِ  هِ َمْکتل ، َفِإنَّ اْلَبْیَعَة ِللَّ وهل ( : َباِیعل َوَجلَّ  3«.)َعزَّ
نطه  -نقل شده اینست که جبرئیل در روز خطروج  توس  ائمه اما آنچه

، یعنطی بطرای «البیعطة للطه»دهد: می دست راست قائم ایستاده و ندا -روز اهور
 آیند:می گیرد و سپس شیعه از اطراد جهان برای بیعتمی خدا بیعت

َناَدی ِباْسِم اْلَقاِئِم » طوَراَء َو ِفي َلْیَلِة َثاَلٍث َو ِعْشِریَن َو َیقل  یل ومل ِفي َیْوِم َعاشل
َسْینل ْبنل َعِليٍّ  ِتَل ِفیِه اْلحل ِذي قل َو اْلَیْومل الَّ ْبِت اْلَعاِشِر ِمَن  هل ي ِبِه ِفي َیْوِم السَّ َلَکَأنِّ
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ْکِن َو اْلَمَقاِم َجْبَرِئیلل  ِم َقاِئماا َبْیَن الرُّ َحرَّ َنطاِدي اْلَبْیَعطَة  اْلمل ْمَنطی یل طهِ َعْن َیِدِه اْلیل  ِللَّ
طهل ِبطِه  وهل َفطَیْمَ ل اللَّ َبطاِیعل ی یل ْم َطّیاا َحتَّ ْطَوی َلهل ْرِض تل

َ
هل ِمْن َأْطَراِد اأْل َفَتِصیرل ِإَلْیِه ِشیَعتل

ْلماا َو َجْوراا  ِلَئْت ال ْرَض َعْدالا َکَما مل
َ
 1«.اأْل

آورد اوالا احمد بصری علمی نیاورده، بلکطه روایطات می اما اینکه قائم علم
دد را که بر ضد اوست مثل قدرت تکلم امام بر همه زبان هطا رد کطرده و هطر متع

دانطد، از روایطات می روایت بی سطندی کطه بطه نفطع اوسطت عطین وحطی منطزل
روی گردان و عاشق منقوالت اهل سنت است هر چند که منتسی  بیتاهل

سطخن  تواند مانند اهل بیت فصطیحنمی به پیامبر نباشد، در گویش عربی نه تنها
کند و از ادبیات زبان خودش هطم می بگوید که حتی در گویش و نگارش اشتباه

آورد بعد از خروج و تشکیل حکومت عدل می بی خبر است. ثانیاا علمی که قائم
 جهانی است:

نل »...  ْرضل َنَباَتَهطا، َو َتَتطَزیَّ
َ
طَجرل َثَمَرَهطا، َو اأْل َماءل َقْطَرَهطا، َو الشَّ ْعِطي السَّ َو تل

ْرِض َکَأْنَعطاِمِهْم، َو 
َ
ِق اأْل طرل طی َتْرَتِعطَي ِفطي طل طوشل َحتَّ حل ْهِلَها، َو َتْأَمنل اْلول

َ
ْرضل أِل

َ
اأْل

وِب  لل ْقَذدل ِفي قل ْؤِمِنیَن  یل ْؤِمن  ِإَلی َما ِعْنَد َأِخیِه ِمَن اْلِعْلِم اْلِعْلَم  اْلمل  2«.، َفاَل َیْحَتاجل مل
شطویم و مرادشطان تاییطد می قطائم جمطع ما دوراند اما اینکه اهل بیت گفته

احمد بصری در خواب بوده، جوابش را مکطرر داده ایطم کطه اوالا هرگطز در سطیره 
چنین چیزی نبوده که مردم را بطرای شطناخت حجطت خطدا بطه خطواب  ائمه
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توانطد یط  حکطم شطرعی نمی کطه خطوابانطد ارجاع دهند و حتی تصریح کرده
ت خدا که جزء اصول دین و رکن اساسطی مستحی را ثابت کند چه برسد به حج

 سعادت ابدی افراد است.
دارای جهت صدور بوده و نسبت به  ثانیاا حدیث جمع شدن اهل بیت 

شده صطادر می قیام هایی که توس  بعضی سادات یا مدعیان حی اهل بیت بر پا
گشته و ما در جلسات گذشته صدر و ذیل حطدیث را کطامالا بررسطی کطردیم کطه 

 بر انسان منصف پوشیده نیست.صحت آن 
ثالثاا طبق تصریح روایات متعدد، راه شناخت قطائم یطا بطه قطول شطما نطص 
تشیخصی حضرت قائم، صیحه آسمانی است که در زمطان مشطخص، از مکطان 

شود که همه اهل زمین به همه زبانهطا ایطن می مشخص، با قرائن مشخصی داده
 ه ای خاص دیده اند.شنوند، نه خواب هایی که فق  عدمی صیحه را

زمانی  چنین در کرده اند، ذکر مهدی اول برای که اوصافی این همه مدعی:
 شطاید بطزنم مثطال یط  بیاید. من این اوصاد با است ممکن نفر ی  فق  عقالا 

 میلیطارد یط  مطثالا  کطه با ارزشی خیلی بسته ی  اآلن من شود: تر روشن مساله
 داخطل رسولی که آقا برسانی دست شما به بدهم خواهممی است، پول داخلش

 شطما چطه اسطت. خطوب بطه مطد نظطرم خاصی رسول آقا ی  کند.می زندگی قم
، کسطی 32 شطماره کوچه آذر، خیابان قم، رویمی شما گویممی مثالا  گویم؟می
 جطو هایش ریش است و چاق ذره ی  است، سفید است، رنگش بلند قدش که

 است. گندمی
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آنجاسطت  نفطر یط  اوصطاد، این با که این در باشی عاقل شما اگر خوب
 یط  که من باشند داشته وجود اوصاد همین با نفر دو اگر اال و کنی،نمی ش 
 ضایع را بسته این دهم و اال خودمنمی را اینگونه نشانی تومانی میلیارد ی  بسته

 مصداق ی  رویمی شما که کردم صحبت کلی و مبهم جوری ی  چون کردم،
 آقطا دسطت بطه خواستممی من که تومانی میلیارد ی  این کنی، ومی پیدا دیگری
 کطار ایطن و رسطانیمی دیگر رسول آقا ی  دست به شما برسانم، خاصی رسول
 گفتم.می تری دقیق نشانه باید دادم و خرج به سفاهت من که اینست دهنده نشان

 در و یدآمی ها نشانه این با نفر ی  که گفتند هایی نشانه اطهار خوب ائمه
 از بطیش احتمطاالت، قانون طبق آمده که ها نشانه این با نفر ی  تاریخ دوره کل
 را حجطت معرفطت قطانون اینکه از بگذریم وجود ندارد. نشانه ها این با نفر ی 
 وصیت این پای اکرم پیغمبر اینکه نشوند، بگذریم از گمراه مردم تا داده قرار خدا

 همطه ایطن از بگطذریم زده، امضطاء و مهر گمراهی از بازدارنده نوشته را به عنوان
 و پطرچم و وصطیت شطود، اشطتباه چطه هر شما برای گویندمی که متواتر روایات

 امطر صاحی و قائم و مهدی شناخت راه سه این شود ونمی اشتباه پیغمبر سالح
 .است

کردند ولی قرار بطوده  ذکر نشانه همه این اطهار ائمه بگوئیم است آیا ممکن
 حجت مطردم را گمطراه شناخت قانون همین با و بیاید ها نشانه این با دیگر یکی

 کند؟
جواب: مثال مضحکی درباره آقا رسول زدید چون اوالا هیچ دیوانه ای یط  
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 گذارد بلکه توی ی  کیطف ضطد حریطق قفطل دارنمی میلیارد تومان را توی بسته
 به صورت پول نقطد بطه کسطی گذارد، ثانیاا اصالا هیچ دیوانه ای ی  میلیارد رامی

زنطد بلکطه بطه نطام خطود نمی نویسد و به نام حامطل هطممی دهد بلکه چ نمی
زند که فق  ی  آقا رسول بتواند آن را وصول کند، ثالثاا هیچ دیوانه ای می شخص

دهد به ی  واسطه ببرد که معلوم نیست اصالا بطه دسطت آقطا نمی این همه پول را
دزدی کیفش را بزند یا خودش وسوسه شود و پول را بدزد  رسول برساند یا در راه

گویطد بیایطد می بلکه این پول را خودش به صورت حضوری برده یا به آقا رسطول
دانم آقا رسول اینقدر دیوانه باشد که بیاید می حضوری پول را بگیرد که البته بعید

راه ببرد، رابعاا بطا ی  میلیارد تومان را نقد بگیرد و با خودش توی کوچه و خیابان 
فرستد بلکه نمی وجود این همه بان  هیچ دیوانه ای این همه پول را توس  کسی

کنطد. مگطر می آن را حضوری یا از طریق اینترنت به حساب فرد مورد نظر واریطز
اینکه رد و بدل کردن این پول بین صاحی پول و آقا رسول غیر قانونی باشد مطثالا 

ش را داده یا دالر قاچاق خریده و قیمطتش را داده کطه در مواد مخدر خریده و پول
کنطد کطه می این صورت معموالا برای شناسایی آقا رسول حتماا از رمزی اسطتفاده

 هیچ آقا رسول دیگری از آن خبر ندارد.
حال بر فرض که پول قانونی است و دیوانه ای ی  میلیارد نقدی داد به یکی 

آقا رسول، اما یقینطاا او بطرای انجطام چنطین وایفطه که ببرد تو فالن کوچه بدهد به 
 فرسطتد کطه هطم او آقطا رسطول رامی سنگینی اوالا بطه احتمطال عقالیطی کسطی را

فرستد یا می شناسد مثالا مسئول مالی شرکت رامی شناسد و هم آقا رسول او رامی
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 رد راوکیلش را. ثانیاا بر فرض که آشنا نفرستد ال اقطل امطین تطرین و زرنگتطرین فط
 32فرستد که نه خودش پول را باال بکشد و نه از روی سادگی به جای کوچطه می

و به ی  آقا رسول دیگر تحویل دهد، نه مثل شما که دنبال مطردم  23برود کوچه 
یا در روستاهای مرزی و دوره افتاده که خیلی از آنهطا اید کوچه و خیابان راه افتاده

 ق خطدا را بطا مشطتی خرافطات و توهمطات گطولروید و خلمی اصالا سواد ندارند
 زنید.می

 همچنین صاحی پطول فقط  بطه دادن آدرس و نشطانه هطای اطاهری اکتفطا
کند که دارم فالنی را می کند بلکه هم قبلش تلفن زده و با آقا رسول هماهنگنمی

دهد که می فرستم، هم تلفن آقا رسول را به واسطهمی با فالن مشخصات سراغ تو
گوید وقتطی پطول را بطه آقطا رسطول دادی همانجطا در می هماهنگ کند و همبا او 

حضور خودش به من تلفن بزن و بگو که پول را تحویل داده ای و رسید هم از او 
بگیر که فردا انکار نکند و هم خود واسطه برای محکم کاری وقتی به آقطا رسطول 

اهد تطا بطرایش اطمینطان خومی پرسد و نشانه هایی از ویمی رسید سواالتی از او
 کامل حاصل شود این همان آقا رسول است.

اینکه این همه وقت تلف کردم تا زوایای مثال شما را توضطیح دهطم نطه بطه 
جهت مناقشه در مثال بود بلکه تنها برای آشکار شدن عمق سفاهت شماست که 

ه زنید تویش دهها اشکال است کمی حتی اگر مثال هم برای اثبات احمد بصری
 پذیرد، چه برسد به استدالل های شما.نمی دیوانه هم

بگذریم، اما این مثال قابل قیاس با شناخت قائم نیست زیرا در مثال پطول، 
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من نشانه ها را از خود کسی که حرفش برای من حجت است شنیده ام لذا حتی 
نشانه هم برای من بگوید شاید برای شطناخت آقطا رسطول کطافی باشطد در  5اگر 
یکه آنچه درباره نشانه های قائم به ما رسیده مجموعطه ای از منقطوالت اهطل حال

بیت و غیر اهل بیت و صحیح و جعلی و تقیطه ای و تحریطف و تصطحیف شطده 
است که تا صدور حدیث از معصوم برای ما ثابطت نشطود اصطل نشطانه بطودن آن 

عطود را عالمت ها مخدوش است چه برسد به اینکه بخواهیم توس  آنها قطائم مو
 بشناسیم.

خوب شما که رجال را قبول ندارید معیارتان نسبت به تشخیص تط  تط  
احادیث معتبر درباره شناخت قائم چیست و آیا این معیار را نسطبت بطه همطه آن 

کنید تطبیق داده اید؟ خیر بلکه بسیاری از نشانه هایی که می نشانه هایی که ادعا
الا نزد شیعه نشانه نیسطت چطون توسط  دانید اصمی شما بر احمد بصری منطبق

باشطد، و نمی اهل سنت نقل شده و در موارد متعددی حتی منتسی به پیامبر هم
کنید سند عموم آنها مخدوش است و مقدار قابل توجهی از می آنچه از شیعه نقل

آنها در جوامع معتبر شیعه ثبت نشده است، و اگر هم بطر فطرض سطندش معتبطر 
خه بدل های آن ندارید و تنها همطان نسطخه را کطه موافطق است هیچکاری به نس

کنیطد و بطر فطرض کطه نسطخه بطدل می عقیده تان هست بدون معیار علمی قبول
کنطد می نداشته باشد محتوایش مشتبه است یا حتی اگر مشتبه نیست و تصطریح

مرادش از پرچم و سالح و صیحه چیست شما با تاویالت من در آوردی معنطای 
 چسبانید.می وض کرده و به احمدآنها را ع



 |213|؟ باشد احمد مذکور در وصیت رسول الّله از کجا معلوم احمد الحسن، همان    

زنیطد چیطزی می پس قبول کنید که آن نشانه های دقیقی کطه مطدام از آن دم
 نیست که بتواند معیار شناخت قائم باشد.

اما ما یعنی شیعه دوازده امامی که به تصریح شیخ صدوق هیچ قائمی غیطر 
یطا ال اقطل شناسیم، به روایات متطواتر و صطحیح السطند نمیاز امام دوازدهم

کند قائم کسی جز می کنیم که تصریحمی روایات متعدد و واضح الداللة تمس 
نهمین فرزند حسین، نهمین امام بعد از حسین، هفتمین فرزند امام باقر، پنجمین 

 فرزند امام کاام، چهارمین فرزند امام رضا، و فرزند بال فصل امام عسکری 
کنطد صطیحه آسطمانی می که تصریح نیست. مستمس  ما روایات فراوانی است

 عالمت شناخت قائم است و بین اهور او و خروجش کمتر از چهار ماه فاصطله
دهطد کطه می باشد، روایاتی است که پرچم و سالح و صیحه را کامالا توضیحمی

شوند، چگونه می شوند، چه موقع آشکارمی مراد از اینها چیست، در کجا آشکار
کنططد سططفیانی از می مططا احططادیثی اسططت کططه تصططریحشططوند. مسططتند می آشططکار

رود، می آید و بعد از خروج قائم از بینمی محتومات است که قبل از اهور قائم
و دهها و صدها حدیث دیگر که همه آنها مخالف ادعاهای شماسطت، امطا چطه 

 کنیم که نرود میخ آهنین در سنگ.
بر شطما مشطتبه شطود  غ آشکاری که روایات متواتر گفته هر چهواما این در

شود، از خدا بترسید. در این باره فق  نمی اشتباه پیغمبر سالح و پرچم و وصیت
عهطد نبطی »گوید می ی  حدیث وجود دارد که اوالا اسمی از وصیت نبرده بلکه

که در عهد، نه نام قائم بلکه وایفه قائم نوشته شده که صحیفه ای نازلطه از « الله
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کنطد می آورده است. ثانیاا در خود همین حدیث تصطریحآسمان بوده که جبرئیل 
که امکان دارد این سه عالمت هم مشتبه شود و مالک اصلی شناخت قائم فقط  

طْوتل »صیحه است:  مل الصَّ ْشطِکلل َعَلطْیکل ْم َهَذا َفاَل یل طَماِء  َفِإْن َأْشَکَل َعَلْیکل ِمطَن السَّ
کند نه اهور می هنگام خروج قائم از مکه ذکر . ثالثاا این سه را به1«ِباْسِمِه َو َأْمِرهِ 

گوید که کامالا مشخص است آنها سه شیء می ایشان، و طوری درباره آنها سخن
 خارجی هستند نه علم و دعوت و حدیثی در کتاب شیخ طوسی.

 اماام وفاات از مهادی اول بعاد وصیت گفتاه حدیث . در51ال ؤ س
 احمد بصاری خاالف چرا پ  رسد،می خالفت و وصایت به مهدی

 است؟ آمده مهدی امام از قبل و کرده عمل وصیت متن
 حطدیث مطتن جطزء «الوفطاة حضطرته فإذا»تعبیر  نیست معلوم اوالا  مدعی:

 یعنطی در بعضطی آمطده پرانتطز داخل طوسی غیبت کتاب در باشد چون وصیت
 فإذا» فقره بدون بحار 36 جلد در مجلسی هم و مرحوم نیست، موجود ها نسخه

کرده و شکی نیست که مرحوم مجلسی به نسخه های قدیمی  نقل «الوفاة ضرتهح
نبوده و  وصیت متن اصل این فقره در ااهراا  بنابراین تر و معتبرتر دسترسی داشته.

 و داخل پرانتز گذاشتند.اند نسخه نویس ها به گمان اینکه باید باشد این را نوشته
بیایطد، خطوب چطه  مطام مهطدی ثانیاا اگر قرار است مهدی اول بعد از ا

نیازی بوده که نام و مشخصاتش، آن هم با این اوصاد در حدیث وصطیت بیایطد 
همچنانکه از دیگر مهدی ها اسمی نیامده؟ در نتیجطه مهطدی اول یط  رسطالتی 
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بین رکن و مقام با »دارد که در دو جای غیبت طوسی از پیغمبر اکرم روایت کرده: 
ی که اسمش احمد عبدالله مهدی است و ایطن سطه کنند در حالمی مهدی بیعت
شما این را بگذار کنار حدیث وصطیت، احمطد عبداللطه مهطدی «. اسمش است

گیطرد، می آید بین رکن و مقام بیعطتمی همان فرزند و وصی امام زمان است، او
 شود.می فرستادهیعنی او قبل از امام مهدی 

حجتی باید ارائطه بدهطد؟  خواهد از مردم بیعت بگیرد، چهمی خوب وقتی
در حالی که به ما امر کردند بنشینید زمین و از کسی اطاعت نکنیطد تطا مطردی از 

با وصیت پیغمبر، با پرچم، و با سالح پیغمبر بیاید؛ پس او باید اوالد حسین 
 الله باشد و باید نامش در وصیت آمده باشد.خلیفة

 هطو و میراثه یقسم الذی وه» روایت شده: مهدی حضرت در رابطه با ثالثاا 
خطوب «. شطودمی تقسطیم بطودنش زنطده حال میراثش در که است کسی او حّی:

 اسطت زنطده که حالی پس او در است وصیت و علم همان چیست؟ امام میراث
 رساند.می ارث به احمد خودش از بعد حجت برای را وصیت و علم

 بطوده، وصطیت حطدیث مطتن جزء واقعاا  «الوفاة حضرته فإذا»هم  رابعاا اگر
 در کطریم قرآن مثالا  آمده، هم بردن رفع و باال به معنی وفات نیست زیرا مشکلی

 را تطو مطن إلطّی: رافعط  و متوّفیط  إنی»گوید: می  عیسی حضرت با رابطه
 بطاال خطودم سطمت بطه و -نیسطت مطرگ معنطای بطه تطوّفی اینجطا- گیرمطتمی
 «.آورمتمی

 بطود تولدش زمان در شد حاصل مهدی امام برای رفع که باری اولین
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 پسطرتان گویطد:می عسطکری حسطن امطام خطدمت آیطدمی خطاتون که حکیمطه
 باال. بردنش دادند، رفعش مالئکه گوید:می کجاست؟

فرمایطد: می کریم قرآن آمده، مثالا  هم خواب رؤیا و معنای وفات به توّفی و
 را هنگام ها جان خدا امها:من فی تمت لم التی و موتها حین األنفس یتوّفی الله»

 بطرایش وفطات گیطرد، ومی را جانشطان خطدا نیطز نمرده که آن و گیردمی مرگشان
 کند.نمی ایجاد وفات مشکلی فقره ؛ الغرض«شودمی حاصل

کنید در می در این فقره را که شما ادعا« وفات»جواب: اوالا امام شما کلمه 
اش ایطن ، پس حتماا عقیده1دهم کردهپرانتز است، تفسیر به غائی شدن امام دواز

باشد و اال معنا ندارد کطه حجطت خطدا می بوده که این فقره جزء حدیث وصیت
 زنی؟می فقره جعلی را تفسیر کند. پس چطور شما خالد امام خودت حرد

و اگطر  ثانیاا این فقره در عموم نقلهایی که از غیبت طوسی شطده وجطود دارد
با این فقطره  53ن این فقره آورده، خوب در جلد بدو 36مرحوم مجلسی در جلد 

پس بواسطه ی  پرانتز و اینکطه عالمطه مجلسطی در یکجطا ثبطتش  ،2ثبتش نموده
توان به راحتی چنین نتیجه گرفت که این فقره نمی کرده، و در یکجا ثبتش نکرده،

 در اصل جزء وصیت نبوده.
انطد آن را اضطافه کردهها به گمان اینکه بایطد باشطد و اما اینکه نسخه نویس

دانستند بعطد می رسد یعنی چون بعضی نسخه نگارهامی کامالا بر عکس به نظر
رجعت کرده و ایشان خلیفه خواهند بود و ایطن امام حسین از امام زمان 
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را اضافه دانسطته و « فاذا حضرته الوفاة»سازد، فقره نمی با امامت فرزند امام زمان
این بشود که فرزند امام زمطان در زمطان خطود ایشطان بطه تا معنا اند حذفش کرده

 رسد تا با امامت ائمه رجعت کامالا سازگار باشد.می خالفت
بطه هنگطام بر این اساس، طبق نص حطدیث وصطیت، امطام دوازدهطم 

کنند در حالیکه احمطد همینط  می وفات، خالفت و وصایت را به احمد تسلیم
 را دارد و این دو ناسازگارند. ادعای وصایت و خالفت از امام زمان

ای ها، اگطر نسطخههخوب است این را هم بدانید که طبق قانون تقابل نسخ
فاقد یا واجد کلمه یا جمله ای باشد آن را در پاورقی تذکر می دهند نطه اینکطه در 
پرانتز بگذارند، بلکه قرار دادن ی  کلمه یا جمله در پرانتز بدین معناست که همه 

اند فاقطد آن اجد آن هستند اما بعضی کتابها که از این کتاب نقل کردهنسخه ها و
می باشند. شما اگر به پاورقی های کتاب غیبت نگاهی انداخته بودید ایطن را بطه 

  فهمیدید.خوبی می
اما اینکه چرا نام و مشخصات مهدی اول در حدیث وصیت ذکطر شطده بطا 

ین هیچ اشکالی ندارد و ما بطه قطول شطما اینکه قرار بوده بعد از امام زمان بیاید، ا
تابع پیامبر هستیم دلشان خواسته نام مهدی اول و بعضی صفاتش را ذکر کننطد و 

« فطاذا حضطرته الوفطاة»بقیه را ذکر نکنند. البته طبق مبنای ما در فرض نبود فقطره 
یعنطی « فیسلمها الطی ابنطه»اصالا این حدیث نامی از فرزند امام زمان نبرده بلکه 

دهند که به عنوان مهطدی اول، سطه نطام می امام عسکری خالفت را به فرزندشان
و ایطن برداشطت بطا توجطه بطه اینکطه خطود امطام  دارد: احمد و عبد الله و مهطدی
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در متن حدیث وصیت، مهدی معرفی نشده اند کامالا قریطی بطه واقطع  زمان
 است.

ی گفته بین رکن و اما اینکه احمد رسالتی دارد چون در دو جای غیبت طوس
کنند. اوالا بارها ایطن را می مقام با کسی که احمد و عبدالله و مهدی هست بیعت

ایم که این ت  روایتی با اسناد سنی است که فق  توس  شیخ طوسی توضیح داده
دو در دو جا از کتاب غیبت درباره امام دوازدهم ثبت شطده، و همطین روایطت در 

بطه عنطوان مهطدی، ، و اصالا نام امام زمطانمحمد ثبت شده نه احمد مصدر
باشد و به عنوان امام دوازدهم محمد اسطت. غیطر از اینکطه در بعضطی می احمد

کننطد نطامش می روایات تصریح شده آن کسی که بین رکطن و مقطام بطا او بیعطت
 محمد است.

کننطد مهطدی اول می حال اصالا قبول، کسی که بین رکن و مقام با او بیعت
ایطد ا شما رکن و مقام را هم قبول ندارید و آن دو را تاویل به نجطف بردهاست، ام

دانید که احمد بصری هرگز چنین مکنتی ندارد که برود مکطه و در میطان می چون
هزاران وهابی ادعای مهدویت و طلی بیعت نماید. و اال من خودم اولین نفرم که 

هم کرد چه مهدی اول باشد طلبد بیعت خوامی با کسی که بین رکن و مقام بیعت
 و چه خود امام زمان.

با این توضیح مشخص شد هرگز احمدی با عنوان مهطدی اول بطین رکطن و 
 مقام نخواهد آمد که بیعت بگیرد که بحث شود این بیعت را بطه امطر امطام زمطان

 آید؟می گیرد پس با چه حجتیمی
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 کدام را تاویطل دانید و هرمی اما اینکه حجت او را سالح و پرچم و وصیت
برید، جوابش داده شد که هیچ روایتی نه نسبت به اصل ادعا و نطه نسطبت بطه می

کنید وجود ندارد و جواب آن ت  روایطت تفسطیر می تاویالتی که درباره این ادعا
کنید را بارها داده ایم که آن حدیث می عیاشی را که به دروغ حدیث متواتر معرفی

 گوید.نمی د راگوییمی هرگز چیزی که شما
در زمطان حیطات، اما اینکه مراد از تقسیم شدن میراث حضرت مهدی 

قَسم فعل مجهول است یعنطی میطراث امطام  عطا کردن علم به احمد است. اوالا یل
کننطد و ایطن نکتطه از می شود نه اینکه امام خودشان میراثشان را تقسیممی تقسیم

، ثانیطاا حطدیث از 1باشطدمی توضیحی که شیخ صدوق داده است کطامالا روشطن
شود و تقسیم در جایی گفته می گوید نه عطا کردن میراثمی تقسیم میراث سخن

که بیش از ی  نفر وجود داشته باشد در حالی که شما غیر احمد کس دیگری را 
گویند که بعد از وفات بطاقی بمانطد نطه می ، ثالثاا میراث به چیزیکنیدفرض نمی

شود، رابعاا این حدیث را حکیمه خطاتون عمطه امطام می دهچیزی که در حیات دا
و  2بیطان کطرده ایشطانعسکری در واقعه تقسیم شدن اموال آن امام بعد از وفطات 

با  3رسیدههیچ ربطی به علم ندارد، و حدیثی که با همین لفظ از امام حسین 
که در کتاب کافی  توجه به حدیث حکیمه خاتون تفسیرش همین است. همچنان
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را پیطدا به این مساله تصریح شده که وقتی دستگاه خالفت حضرت مهطدی 
طا َبَططَل »و برادر ایشان تقسیم شطد: نکرد میراثش  بین مادر امام عسکری َفَلمَّ

ِه َو َأِخیِه َجْعَفرٍ  مِّ هل َبْیَن أل ِسَم ِمیَراثل نَّ قل  1«.اْلَحْملل َعْنهل
سبت به میراث امطام که در حدیث دیگری تصریح شده که جعفر ن همچنان

ناگهطان بطر او اطاهر شطده و گفتنطد ای ادعا داشت و امام زمانعسکری
ای؟ و نیز جعفر مدعی بود خانه جعفر تو را چه شده که متعرض حقوق من شده

دوباره ااهر شدند و گفتند آیا ایطن مال اوست و امام زمان امام عسکری
 خانه توست؟

َماِن » اِب ِمْن َمْوِضٍع َلْم َیْعَلْم ِبِه ِعْنَد َعلَ  َخَرَج َصاِحیل الزَّ ی َجْعَفٍر اْلَکذَّ
ٍد  َحمَّ ِضيِّ َأِبي مل ضل ِفطي  َما َناَزَع ِفي اْلِمیَراِث َبْعَد مل َفَقاَل َیا َجْعَفرل َما َلَ  َتَعطرَّ

مَّ َغاَب َعْنهل َفَطَلَبهل َجْعَفر  َبْعَد ذَ  ِهَت ثل َر َجْعَفر  َو بل وِقي َفَتَحیَّ قل اِس َفَلْم َیَرهل حل ِلَ  ِفي النَّ
اِر َفَناَزَع َجْعَفر  َو َقاَل ِهَي َداِري  ْدَفَن ِفي الدَّ مُّ اْلَحَسِن َأَمَرْت َأْن تل ةل أل ا َماَتِت اْلَجدَّ َفَلمَّ

ْدَفنل ِفیَها َفَخَرَج  مَّ َغاَب َعْنطهل َفَلطْم َیطَر  اَل تل َك ِهَي ثل هل َبْعطَد َفَقاَل َلهل َیا َجْعَفرل َأ َدارل
 2«.َذِلَ  

و اینها همه قرینه است که تاویل میراث به علم و تاویل تقسیم شدن به عطا 
 .کردن، از وهم شما نشأت گرفته نه بیانات اهل بیت 

 و اصالا اگر مراد از تقسیم میراث در زمان حیطات، چیطزی باشطد کطه شطما
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 ائمطه نطدارد و در مطورد همطهگویید این اختصاصی بطه امطام زمطان می
اینگونه بوده است که در زمان حیات قبل از وفات، میراث علمی خود را به امطام 

 اند.دادهمی بعد تحویل
اما اینکه وفات در لغت یا قرآن به معنای رفع آمده، اوالا وفطات بطه معنطای 
رفع نیامده و این غل  آشکاری است که امام شما مرتکی شده، بلکطه وفطات بطه 

هم از وفات سخن گفتطه و برای همین در مورد عیسی  معنای گرفتن است و
رساند وفات غیطر از رفطع اسطت. می که« إلّی  رافع  و متوّفی  إنی»هم از رفع: 

وفات به معنای خواب هم نیامده، بلکه وفات به معنای گرفتن اسطت کطه گطاهی 
شود مرگ و گاهی گرفتن بخشی از روح می باشد کهمی گرفتن روح به طور مطلق

گوید، هطر چنطد معنطای اول می شود خواب، و آیه قرآن هم همین رامی ت کهاس
باشد. در نتیجه لفطظ وفطات دو مصطداق می یعنی مرگ، معنای رایج کلمه وفات

دارد: مردن و خوابیدن و وفات نه به معنای غیبت است و نه به معنای باال رفتن و 
 هر دو معنایی که امام شما گفته غل  است.

هم اختالد وجطود دارد و رباره گرفته شدن حضرت عیسی از طرفی د
بعضی بزرگان مانند شیخ صدوق و شیخ حر عاملی قائل به این هستند که گرفتطه 

 نیز به معنای مرگ اوست:شدن عیسی 
طي  نزوله إلی األرض رجوعه إلی الدنیا بعد موتطه» ألّن الّلطه تعطالی قطال: ِإنِّ
یَ   َتَوفِّ َ   مل  1«.ِإَلّي  َو راِفعل
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در مورد وفات حضطرت « إلّي  و رافع  اني متوفی »و اتفاقاا همین عبارت 
 از دنیا نیز ذکر شده است: آدم 

فولد له شیث و هو هبة الّله، فأوحی الّله إلیه ان سطمه فطي الیطوم السطابع، »
إلّي یوم کطذا و  و رافع  فجرت سنة، فلما شی و کبر أوحی الّله إلیه اني متوفی 

ولده الرجال و النساء ثم قال: یا وص الی خیر ولدك هبة ... فجمع آدم کذا فأ
ولدي ان الّله عزوجل اوحی إلّي انه رافعي إلیه، و أمرني ان اوصي الی خیر ولدي 

 1...«.هبة الّله 
همچنانکه در روایتی تصریح شده که عیسی به صورت زنده از زمطین بطاال 

ته شد و وقتی به جایگاهش در آسطمان برده شد و روحش بین زمین و آسمان گرف
 رسید دوباره روحش به او باز گردانده شد:

َجِجهِ » ِه َو حل َه َأْمرل َأَحٍد ِمْن َأْنِبَیاِء اللَّ بِّ هل َما شل اِس  َفِإنَّ اْبِن َمْرَیَم  ِإالَّ َأْمرل ِعیَسی ِللنَّ
ِبَض رل  ْرِض َحّیاا َو قل

َ
ِفَع ِمَن اأْل هل رل نَّ

َ
ِفَع ِإَلی ع َوْحَدهل أِل مَّ رل ْرِض ثل

َ
َماِء َو اأْل هل َبْیَن السَّ وحل

ِه َتَعاَلی هل َو َذِلَ  َقْولل اللَّ وحل دَّ َعَلْیِه رل َماِء َو رل هل یا ِعیسی السَّ یطَ  َو  ِإْذ قاَل اللَّ َتَوفِّ ي مل ِإنِّ
َك  رل َطهِّ َ  ِإَليَّ َو مل  2«.راِفعل

دهد یعنطی آن زمطان کطه می ه خبرو به نظر برخی دیگر، این آیه قرآن از آیند
نزول نموده و عمرش به پایان برسد خداوند جان او را گرفته حضرت عیسی 
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برد که باز هم وفات به معنای گرفتن روح به کار رفته است نطه بطه می و به آسمان
 معنای باال بردن.

حال بر فرض که وفات به آن دو معنا هم باشد، خوب وقتی ی  لفظ چنطد 
در فالن جمله به کدام معنا به کار رفته نیاز به قرینه چون ت تعیین اینکه معنا داش

دارد در حالیکه احمد بصری و شما و تمطام پیطروان یمطانی از آوردن یط  دلیطل 
عاجزید اما ما شیعیان دوازده امامی قرینه محکمی داریم که وفطات در اینجطا بطه 

وصطیت در یطازده فقطره  لفظ وفات در حدیثچون معنای مردن است و آن اینکه 
قبلی تماماا به معنای مرگ به کار رفته، در این فقره هم یقیناا به همطان معناسطت و 

گذاشت که معنای رفعطت یطا می اگر معنای دیگری مراد بود حتماا قرینه واضحی
عند »یا « عند رفعته»توانست بگوید می غیبت را برساند بلکه اصالا خیلی راحت

 این همه آسمان و ریسمان بافی شما و امامتان نداشت. ، و نیازی به«غیبته
در مطتن وصطیت « فاذا حضرت الوفطاة»اینها همه به کنار، اگر براستی فقره 

خطود امطام « ابنطه»تطوان برداشطت دیگطری کطرد و آن اینکطه: مطراد از می نباشد،
باشند که سه اسم دارند: احمد و عبد الله و مهدی. به این توضیح کطه مهدی
ْمَها» تعبطار َسطلِّ ِل  اْبِنطهِ  ِإَلطی َفْلیل ِبیَن  َأوَّ َقطرَّ  امطام بطه خالفطت تسطلیم تاکیطد «اْلمل

ْمَها» است:یازدهم  امام توس دوازدهم َسلِّ ٍد  اْبِنهِ  ِإَلی َفْلیل َحمَّ  علطت و «مل
 خالفطت تسلیم و گانهدوازده امامان از سخن اول، تسلیم در که آنست تکرار این

 شطودمی مطرح ائمه رجعت مساله دوم، تسلیم در اما تاسدوازدهم  امام به
 عنطوان بطه که باشدمی دوازدهم امام مهدی، اولین و آیندمی مهدیین عنوان به که
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مهدی، همچنانکه به عنوان امام دوازدهطم  عبدالله و احمد و دارد اسم سه مهدی
 .نامشان محمد است

فقره وفطات کطامالا  وجه این برداشت با توجه به عبارت حدیث بدون وجود
مشخص است. توضیح آنکه وقتی فقره وفات وجود نداشته باشد فاعل و مفعطول 

 مشخص نیست که آیطا مهطدی خالفطت را بطه فرزنطدش« فلیسلمها الی ابنه»در 
 کند، و با توجه به روایتی کهمی دهد یا امام عسکری به فرزندش مهدی تسلیممی
 مهدی نام دارد بطین رکطن و مقطام بیعطتگوید آن کسی که احمد و عبدالله و می
 کسطی کطه بطین رکطن و مقطام بیعطت گوید:که می طبق روایات متعدد د وگیرمی
و  باشد.می شویم همین برداشت درستمی گیرد امام دوازدهم است، متوجهمی

در متن حدیث وصیت  همانگونه که قبالا توضیح دادیم چون خود امام زمان 
 این برداشت این مشکل را هم بر طرد می کند.اند مهدی نامیده نشده

 فرزندی دوازدهم امام وصیت، حدیث طبق که شد مشخص برداشت این با
 حسطن امطام بطه «إبنطه» در ضطمیر و نماینطد تسطلیم او بطه را خالفطت که ندارند

به عنوان دوازدهم  امام دوم، فقره در «ابنه» از مراد و گرددمی برعسکری
 .باشندمهدی اول می

 و هست، وصیت حدیث در «حضرته الوفاة فإذا»کنید  فرض اصالا  مدعی:
 احمد وقطت اینکه چون آیا نیست مشکلی هم اما باز باشد،می هم مرگ معنی به

 پطدرش وفات از قبل کند به این معناست کهمی دریافت را وصیت وفات پدرش
 باشد؟ داشته نباید جایگاهی هیچ
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 متعطدد روایطات در امطا بود، پیغمبر یوص علی امام زنم:می مثال ی 
 زمطان در ممطاتی: و بعطد حیطاتی فطی هستی من وصی تو فرمایدمی خدا پیغمبر
 حضطرت بطرای مرتبطه حیطاتش چنطد زمان و در هستی. خلیفه تو هم من حیات

 گرفت. بیعتعلی
 وصطی وفات پدرش از بعد اینکه احمد کند؛نمی عداه ما نفی شیء اثبات

 نداریم نه تنها برای این دلیل است؟ کاره هیچ حیاتش زمان در یعنی است ایشان
 اسطت این کرد مطرح شودمی که کالمی ترین روشن داریم. خالفش دلیل که بر

اک» :فرمود حضرت که د: آل من شّذاذاا  و إیَّ  و منحرد های پرچم از بپرهیز محمَّ
د آلل فإنَّ  محمد، آل از متفرقه  و علی آل چون ایات:رایةا و لغیرهم ر علی و محمَّ
 به بچسی فرمود: بعد دارند، متعدد های پرچم غیر آنها و دارند پرچم ی  محمد

: رجالا  ال تتبع و زمین  نهضتی و پرچم هیچ دنبال نکن، اطاعت مردی هیچ از ابداا
 کطه ببینی را حسین اوالد از مردی تا الحسین: ولد من رجالا  تری حتی نیفت، راه

 و پیغمبطر پرچم و پیغمبر وصیت او همراه که سالحه: و رایته و الله نبی عهد معه
 «.است پیغمبر سالح

 در را او یعنطی اوسطت همطراه پیغمبطر وصیت گوید:می خوب این حدیث
 کنیممی مراجعه الله رسول وصیت به وقتی حاال اند، کرده معرفی وصیت پیغمبر

  زمطان امطام از لقب یمانی چون است، مهدی امام یمانی غیر از این بینیممی
 اطاعطت یمطانی ازاند گفته هم طرد آن است، از حضرت اهور نشانه آید ومی

 قبطل نتیجه اینکه این یمانی که است. آتش اهل گرداند رو او از کسی اگر و کنید
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 فرمطود آن ططرد حضطرت از است و واجی هم اطاعتش آید ومی زمان امام از
پیغمبطر  سطالح و پطرچم و وصطیت بطا فردی تا نکن اطاعت کسی از زمین بنشین
 است واجی هم اطاعتش و آیدمی زمان امام از قبل که یمانی این پس بیاید،

 باشد. شده معرفی الله رسول وصیت در باید
 المطؤمنین اول و المقطربین اول فرمایطد: احمطدمی اللطه رسول وصیت در

 مهطدی یعنطی ماما به مؤمن اولین نفرند و  313 همان زمان، امام مقربین .است
 اسطت، مهطدی ایطن کطه دانطدنمی و نشناخته را مهدی امام کسی هیچ که زمانی
 زمطان از قبطل و غیبطت زمطان در احمد که شودمی معلوم پس دارد. ایمان ایشان
 شناسد.می را مهدی امام و است اهور

 پطس اسطت. وصیت و صاحی معصوم و خدا خلیفه هم خودش طرفی از
 اطاعطت کسی ازاند گفته ما به و بیاید زمان امام از قبل است قرار یمانی اگر

 است. اول مهدی همان یمانی این بیاید، وصیت با اینکه مگر نکنید
 امام فرستاده اما نباشد، امام زمان امام وفات تا حال بر فرض که احمد

 یط مهطدی امطام اهور زمان آمده است. پس در وصیت با هست چون که
 توانطدمی وصطیت بطا هطم او کطه هسطت خطودش از یرغ دیگری معصوم حجت

 کند. احتجاج
 امامطت مقام به زمان امام رحلت از خالصه اینکه هر چند احمد بعد 
اکطرم اططاعتش  پیغمبطر حیات زمان در علی امام مثل ولیکن برسد، بالفعل

 واجی است.
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 جواب: آقا جان بحث از جایگاه نیست بحث از اینست که امام مهدی
کند در حالیکه طبق ادعای می و وصایت را هنگام وفات به احمد تسلیم خالفت

و او همین اآلن وصی امطام اند احمد امام زمان قبل از اهور وصایت را به او داده
 شده است.

باشد زیرا اوالا در مورد ایشان می کردید نیز باطلقیاسی که به امام علی 
صطی بطوده اسطت، در حالیکطه دربطاره دلیل داریم که در زمان حیات پیامبر هم و

دهنطد، می گوید خالفت و وصایت را هنگام وفطات بطه اومی احمد نص وصیت
در زمان پیامبر وصی بود امطا هطیچ دخطل و تصطرفی در امطور ثانیاا امام علی 

مسلمین نداشت یعنی وصایتش بالقوة بود نه بالفعل در حالیکطه احمطد بصطری 
 توانطد حکطم شطرعی را نسطخ کنطد ومی سطت وبرای خود والیت بالفعل قائطل ا

 !بلکه آورده است تواند امر جدید بیاوردمی
و ما هم بارها جوابش را داده ایم هیچ ربطی اید اما حدیثی که بارها خوانده

به مدعای شما ندارد. زیرا در ایطن حطدیث ططوالنی ابتطدا چهطار عالمطت بطرای 
ش در امام شما نیست و در آخطر کند که هیچ کداممی شناسایی قائم موعود بیان

از عهد نبی و سالح و پرچمش آن هم هنگطام خطروج از مکطه نطه هنگطام اهطور 
ایم که در این حدیث هطیچ سطخنی از وصطیت نبطی گوید و بارها گفتهمی سخن

 باشد که غیر از وصیت است.می نیست بلکه سخن از عهد نبی
بینید یمطانی خطود می کنیدمی اما اینکه وقتی به وصیت رسول خدا مراجعه

امام مهدی نیست! آخر کجای حدیث وصیت از یمطانی سطخن گفتطه اسطت کطه 
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آیطد می ربطی به امام زمان داشته باشد؟ اما اینکه یمانی قبل از اهور امطام زمطان
شطود کطه یمطانی بعطد از اهطور می اوِل کالم است و از بعضی روایات اسطتفاده

ند. اما اینکه باید از یمانی اطاعت کنیم کمی حضرت و قبل از خروج ایشان قیام
تنها در ی  حدیث ضعیف آمده که هیچ قرینه ای بر صدور آن از معصوم وجطود 

 ندارد.
نفطر. شطما اول  313اما اینکه اول المقربین و اول المطومنین یعنطی همطان 

نفر روشطن کنیطد بعطد برویطد دنبطال تفسطیر اول  313موضعتان را نسبت به این 
نفر معلوم نیست کطه آیطا آنهطا  313سال درباره  18وضع شما بعد از المقربین. م

بچسی به »اصحاب احمدند یا اصحاب امام زمان. از ی  طرد در این حدیِث 
نفر، اصحاب همین شخصی هستند که با عهطد  313تصریح شده که آن « زمین

آید و شما هم که این شخص را بر احمطد بصطری می نبی و پرچم و سالح ایشان
و « اولهطم مطن البصطرة»گویید طبق حطدیِث می دهید و از طرد دیگرمی طبیقت

 نفطر 313احمطد اولطین اصطحاب از آن « من البصرة احمطد بطن ملطیح»حدیِث 
باشد! و این تناقض آشکاری است که فق  با بافتن تاویالت باطل قابطل رفطع می

خطودش  است. غیر از اینکه الزمه تاویالت شما اینست کطه احمطد از اصطحاب
نفر اصطحاب قطائم موعطود!  313باشد! چون هم قائم موعود است و هم یکی از 

 حال آیا معقول است که کسی از اصحاب خودش باشد؟
دانطد نمی اما اینکه اول المومنین یعنی زمانیکه هیچ کس جای امام زمان را

دارید. این آقا ایمان دارد، اینها تاویالت من در آوردی است که هیچ دلیلی بر آن ن
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و اصل این همه حرد های بی دلیِل شما ت  حطدیث وصطیت اسطت کطه چطون 
خودش به اثبات نرسیده، تمام تفسیرات و تاویالت شما هم من در آوردی از کار 

 در آمده است.
در حدیث وصیت دو تا وصف خیلی قابل تامطل بطرای مهطدی اول  مدعی:
مها إلی إبنه اول المقربین: ا»آمده: الف(  سلِّ مام زمان وصیت را باید به پسرش فلیل

خطوب مقربطان و انصطار امطام مهطدی دو تطا «. تسلیم کند که اولین مقربان است
مقوله جدا از همند. انصار امام مهدی طبق حدیث در اولین بیعت ده هزار نفرند. 

کند اما مقطربین، نزدیکطان، نمی تا زمانی که این حلقه کامل نشود، حضرت قیام
فرماید: او اولطین می نفر هستند. ب( درباره مهدی اول 313رجالش، اصحابش 

. مؤمنان است. اولین مؤمن به چه کسی است؟ اولین مؤمن بطه امطام زمطان 
تشریف بیاورد و اهور علنی بکند، او قبل یعنی قبل از اینکه حضرت مهدی 

 از دیگران، امام مهطدی و پطدرش را شطناخته، و بطا او بیعطت کطرده، در نتیجطه او
تواند مردم را به سمت امام مهطدی داللطت و راهنمطایی کنطد، معرفطی کنطد، یم

 دعوت کند.
آیطد و ایطن در بیانطات نمیجواب: اوالا هیچ مهدیی قبل از امام مهدی 

 باشد:میوجود ندارد، بلکه تنها مهدی این امت امام زمان  اهل بیت 
ْلِبَ  ِتْسَعة  ِمَن » جل ِمْن صل َسْینل َیْخرل ةِ َیا حل مَّ

ل
ْم َمْهِديُّ َهِذِه اأْل ِة ِمْنهل ِئمَّ

َ
 ؛1«اأْل
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ي َخْلَفهل ِعیَسی اْبنل َمْرَیم »و:  َصلِّ ِذي یل ِة الَّ مَّ
ل
 ؛1«َو َمْهِديُّ َهِذِه اأْل

َسْیِن »و:  َماَمَة ِفي َعِقِی اْلحل طِة  َجَعَل اْْلِ ِئمَّ
َ
ْلِبِه ِتْسَعة  ِمَن اأْل جل ِمْن صل َیْخرل

ْم َمْهِد  ةِ َو ِمْنهل مَّ
ل
 ؛2«يُّ َهِذِه اأْل

ٍد »و:  َحمَّ طِة َأْرَسطَل َعْن َأِبي مل مَّ
ل
ي َمْهطِديَّ َهطِذِه اأْل ا َوَهَی ِلي َربِّ َقاَل: َلمَّ

َراِدِق اْلَعْرِش   ؛3«َمَلَکْیِن َفَحَماَلهل ِإَلی سل
ْم َمْهِد »و:  ْسَعةل َو ِمْنهل ةل التِّ ِئمَّ

َ
جل اأْل َسْیِن َتْخرل ْلِی اْلحل ةِ َو ِمْن صل مَّ

ل
 ؛4«يُّ َهِذِه اأْل

ي َخْلَفطهل »و:  َصطلِّ طِذي یل طِة الَّ مَّ
ل
َو َمْهِديُّ َهطِذِه اأْل ِذي اَل ِإَلَه ِإالَّ هل ِه الَّ ا َو اللَّ َو ِمنَّ

 ؛5«ِعیَسی اْبنل َمْرَیَم 
ةِ »و:  مَّ

ل
ْم َمْهِديُّ َهِذِه اأْل َسْیِن َو ِمْنهل ْلِی اْلحل  ؛6«ِتْسَعة  ِمْن صل

ِة َلَقْد َنبَّ »و:  ِئمَّ
َ
َسْیِن ِتْسَعةا ِمَن اأْل ْلِی اْلحل ْخِرجل ِمْن صل هل یل ِطیفل اْلَخِبیرل َأنَّ َأِنَي اللَّ

َمطاِن  یِن ِفي آِخطِر الزَّ ومل ِبالدِّ ِذي َیقل ِة الَّ مَّ
ل
ْم َمْهِديُّ َهِذِه اأْل وَن َو ِمْنهل رل َطهَّ وَن مل ومل َمْعصل

ِلهِ  ْمتل ِفي َأوَّ  ؛7«َکَما قل
ةل »و:  ِئمَّ

َ
ِه اأْل وِل اللَّ َسطْیِن َو   َبْعَد َرسل ْلِی َأِخطَي اْلحل اْثَنا َعَشَر ِتْسَعة  ِمْن صل
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ةِ  مَّ
ل
ْم َمْهِديُّ َهِذِه اأْل  ؛1«ِمْنهل

که صد البته نامش در وصیت رسول خدا آمده است اما وصیت رسول خدا 
تنها صحیفه مختوم نازله از آسمان چیست؟ چیزی که به تصریح امام صادق 

ه در آن دوازده مهر وجود دارد که بر هر مهری نام یط  امطام حط  شطده است ک
 است و وایفه هر امامی در مهر خودش ثبت گشته است:

طٍد » َحمَّ ْنَزْل َعَلطی مل ٍد ِکَتاباا َلْم یل َحمَّ َماِء َعَلی مل َة َنَزَلْت ِمَن السَّ  ِإنَّ اْلَوِصیَّ
ةل َفَقاَل  وم  ِإالَّ اْلَوِصیَّ دل َهِذهِ  َجْبَرِئیلل  ِکَتاب  َمْختل َحمَّ َ   َیا مل تل ِتَ  ِعْنطَد  َوِصیَّ مَّ ِفي أل

َل َو َمَضی ِلَمطا  َأْهِل َبْیِتَ  ... َو َکاَن َعَلْیَها َخَواِتیمل َقاَل َفَفَتَح َعِلي   وَّ
َ
اْلَخاَتَم اأْل

مَّ َفَتَح اْلَحَسنل  مِ  ِفیَها ثل اِنَي َو َمَضی ِلَما أل  2...«.َر ِبِه ِفیَها اْلَخاَتَم الثَّ
ِه »و:  َوَجلَّ َأْنَزَل َعَلی َنِبیِّ َه َعزَّ دل َهطِذِه  ِإنَّ اللَّ َحمَّ ِکَتاباا َقْبَل َوَفاِتِه َفَقاَل َیا مل

َجَبِة ِمْن َأْهِلَ  ... َو َکاَن َعَلی اْلِکَتاِب َخطَواِتیمل ِمطْن َذَهطٍی َفَدَفَعطهل  َ  ِإَلی النُّ تل َوِصیَّ
ِبيُّ  ْؤِمِنیَن  النَّ َو َأَمَرهل َأْن َیفل َّ َخاَتماا ِمْنهل َو َیْعَمَل ِبَما ِفیطِه َفَفط َّ  ِإَلی َأِمیِراْلمل

ْؤِمِنیَن  مَّ َدَفَعطهل ِإَلطی اْبِنطِه اْلَحَسطِن  َأِمیرل اْلمل َفَفط َّ  َخاَتماا َو َعِمَل ِبَما ِفیِه ثل
مَّ َدَفَعهل إِ  َسْیِن َخاَتماا َو َعِمَل ِبَما ِفیِه ثل  3 ...«. َلی اْلحل

ِه »و:  وِل اللَّ طِه ِکَتابطاا  ِحیَن َنَزَل ِبَرسل ةل ِمطْن ِعْنطِد اللَّ ْمطرل َنَزَلطِت اْلَوِصطیَّ
َ
اأْل

ِتَمطِت  طِه َتَبطاَرَك َو َتَعطاَلی ِمطَن اْلَماَلِئَکطِة ... َفخل َمَناِء اللَّ الا َنَزَل ِبِه َجْبَرِئیلل َمَع أل َسجَّ مل
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ةل بِ  ...اْلَوِصیَّ ارل هل النَّ  1«.َخَواِتیَم ِمْن َذَهٍی َلْم َتَمسَّ
ولی این وصیت عالمت شطناخت قطائم موعطود نیسطت بلکطه بطه تصطریح 
روایات متعدد، تنها مالک معتبر شناخت قائم آل محمد صیحه آسمانی است که 

 شنوند.می در عالم بیداری داده شده و همه اهل زمین با هر لغتی آن را
اول، اول المقربین است فق  در حدیث بی سطند وصطیت  اما اینکه مهدی

و نیز با توجه به نسخه فاقطد « ابنه»به جای « ابیه»آمده و آن هم با توجه به نسخه 
ربطی به مهدی اول ندارد. و اما اینکه مطراد از مقربطان « فاذا حضرته الوفاة»فقره 

کطه ایطن د ایطنفر اصحاب حضرت، شما همیشه این را فرامطوش کرده 313یعنی 
دانید پس چطور خود احمد جزء آنهاسطت؟ امطا اینکطه می نفر را یار احمد 313

اولین مومن یعنی اولین مومن در زمان غیبت، این به تصریح توقیع سطمری نفطی 
شده است که هر کس قبل از سطفیانی و صطیحه آسطمانی ادعطای مشطاهده امطام 

ای رسطالت و سطفارت از را بکند دروغگوی افترا زن است که دقیقاا ادعزمان
کطه مطراد امطام « ابیطه»کنطد. بلکطه طبطق نسطخه می را نفیجانی امام زمان

باشد اول المومنین یعنی اول من تنشق له االرض: اولین مومنی که میحسین
 شود:می شکافتهاو در رجعت، زمین برای 

لل » نْ  َتْنَشقل  َمْن  َأوَّ ْرضل َعْنهل َو َیْرِجعل ِإَلی الدُّ
َ
َسْینل ْبنل َعِليٍّ اأْل  2«.َیا اْلحل
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َل »و:  ونل َأوَّ کل ْرضل َعْنهل  َتْنَشقل  َمْن  َفَأ
َ
 1«.اأْل

ط که منظور از احمطد خطود « فاذا حضرته الوفاة»و اما طبق نسخه فاقد فقره 
برترین مومنین باشد ط اول المومنین یعنی حضرت مهدی میامام زمان 

 در زمان خود هستند.
در بطین »فرمطوده: گویید کطه امطام بطاقر می رد یمانی چهدر مو مدعی:

طه  پرچم ها پرچمی هدایت گر از یمانی نیست، پرچم او پرچم هدایت است، أِلنَّ
؟ خطوب «کندمی یدعو إلی صاحبکم، چون او شما را به سمت صاحبتان دعوت

خواهد به سمت صاحی دعوت می اگر یمانی خودش صاحی را نشناسد چطور
دانیم که یمانی نشانه اهطور بطوده و می دش اول المؤمنین است، وکند؟ پس خو

آید و اطاعتش هم بر همه واجی اسطت، چطون میقبل از اهور امام مهدی 
ال یحطلُّ لمسطلم »، بعد فرمود: «وقتی یمانی خروج کرد، با او به پا خیز»فرمود: 

، «و إلتطوا کنطدأن یلتوی علیه: هیچ مسلمانی حق ندارد از او روی برگرداند، بطر ا
إلتوی علیه به معنای حتی اعتراض لفظی هم آمده. یعنی اگر اعتراض و اشطکالی 
به او بگیری، این هم حالل نیست و هر کسی این کار را بکند اهل آتطش اسطت. 

 واجی است. ماآید و اطاعتش هم بر می پس کسی هست که قبل از امام مهدی
منهم رجالا ابداا حتی تری رجالا و ال تتبع ».... از آن طرد حضرت فرمود: 

من ولد الحسین معه عهد نبی الله و رایته و سالحه: بچسطی بطه زمطین، از هطیچ 
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را ببینی که همراه او وصطیت کسی ابداا اطاعت نکن تا فردی از اوالد حسین 
 پیغمبر، پرچم پیغمبر و سالح پیغمبر است. پس این کسی که قبل از امام مهطدی

 م واجی است باید با وصیت رسول خدا شناخته شود.آید و اطاعتش همی
بطودن او « اهطدی الرایطات»جواب: درباره یمانی بارها توضیح داده ایم کطه 

فق  در ی  روایت « یدعو الی صاحبکم»تنها در دو روایت بی سند ذکر شده، و 
بی سند ذکر شده، و چنین حدیثی نه تنها اصول دین که حتی یط  فطرع فقهطی را 

واند ثابت کند. پس مانور دادن روی الفاظ این حدیث و تکیه کطردن بطر تنمی هم
شود کرد؟ باید جواب حرد باططل می بند بند آن کاری نابخردانه است. ولی چه

 گوییم:می را داد و جلوی گمراهی را گرفت، لذا
کند پس حتماا خطودش می الف( اینکه چون یمانی دعوت به صاحی االمر

ایشطان در ارتبطاط اسطت سطخن سطفیهانه ای اسطت و از هطیچ ایشان را دیده و با 
بخوانطد آید. اینکه ی  نفر مردم را به امام زمطان نمی حدیثی چنین چیزی بر

کنیطد دارد؟ مگطر در عصطر حاضطر، صطاحی می چه تالزمی با آنچه شما ادعطا
نخواند؟ اصالا مگر حدیث انقالب اسالمی مردم ایران را به سمت امام زمان 

شود خراسطانی، سطفیانی و می گوید سه رایت برافراشتهمی گوید؟ حدیثمی چه
یمانی و بین این سه، پرچم یمانی بر طریق هدایت است چون دعوت به صاحی 

 کند، همین.می شما
آیطد خطودش قابطل میب( اصل اینکه یمانی قبل از اهور امطام زمطان 

رساند یمانی بعد از می اثبات نیست، بلکه ما در جلسات اول، روایاتی آوردیم که
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 آید و برای همطین بطه سطوی حضطرت دعطوتمی اهور و قبل از خروج حضرت
 کند.می

ج( آن حدیثی که گفته بچسی به زمین تا کسی بطا عهطد و سطالح و پطرچم 
پیامبر بیاید هیچ ربطی به یمانی نطدارد بلکطه ایطن روایطت دربطاره شطخص امطام 

 ایشان ذکر کطرده و بعطد از همطه آنهطادوازدهم است و نشانه های متعددی برای 
فرماید: وقتی خواست از مکه خروج کند همطراهش عهطد و سطالح و پطرچم می

رساند اینها سه شیء خارجی هستند نه آن تاویالت سخیفی که می است. که اوالا 
 کنید، ثانیاا این ها عالمت شناخت قائم نیستند زیرا زمان خروج او مطرحمی شما
کند که این سطه نیطز می اهورش، ثالثاا در همان روایت تصریح شوند نه زمانمی

شود فقط  و فقط  صطیحه نمی امکان مشتبه شدن را دارند و تنها چیزی که مشتبه
دهد در زمان مشطخص، می ای؟ صیحه ای که خودش توضیحاست، چه صیحه

 شود.می از مکان مشخص، با محتوای مشخص و قرین های مشخص داده
بخواهطد احیانطاا وایات را بگذار کنار، اگر امطام مهطدی اصالا ر مدعی:

کسی را قبل از خودش بفرستد که برای زمینه سازی مردم را بطه سطمت صطاحی 
فرستد که مردم را ملزم به اطاعت از او کند؟ آیا می الزمان دعوت کند چه کسی را

 کسی بهتر، برتر، باالتر، افضل از وصی خودش که خلیفه خدا و معصطوم اسطت
فرستد. چون او امکان دارد که بر مردم به وصیت می وجود دارد؟ ندارد، پس او را

 احتجاج کرده و اثبات کند من خلیفه خدا و فرستاده امام مهدی ام.
کند تا اثبات کند اگطر فرسطتاده می بنابراین حدیث وصیت به تنهائی کفایت
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فة الله حتماا باید بطا دانیم هر خلیمی که -ای از سمت امام مهدی بخواهد بیاید 
هیچ کسی  -نص تشخیصی و وصیتی از سوی خلیفه قبل، خودش را معرفی کند 

 نخواهد بود اال مهدی اول.
در نتیجه اگر شخصی با این وصطیت آمطد و احتجطاج کطرد، حتمطاا خلیفطه 
خداست، و اگر گفت من فرستاده امام مهدی ام بایطد تصطدیقش کنطیم و همطین 

 کند.می کفایت
اوالا چرا روایات را بگذاریم کنطار؟ مطا در مسطائل مربطوط بطه قیطام جواب: 

کنیم؛ اما چه روایطاتی؟ می آخرین ذخیره الهی فق  به روایات آل محمد تمس 
آنها که در کتی معتبر با سندهای معتبر با محتوای واضطح و روشطن ثبطت شطده 

ای مشطتبه سند و نامعتبر و بطا محتطواست، و هیچ تکلیفی نسبت به منقوالت بی
 نداریم.

ثانیاا چرا فرض کنیم هیچ حدیثی غیر از حدیث وصیت نداریم، با اینکه این 
حدیث از نوع ضعیف ترین احادیث است چون چهار نفر از راویانش مجهولند و 

باشد و فق  ی  نفطر آن را ثبطت می ی  نفرشان مشهور به کذب و جعل حدیث
منحصر به فرد است و مخالف کرده است و مضمونش هم یعنی خالفت مهدیین 

باشد. پس چرا فرض کنیم فق  ایطن می روایات فراوان و ضروریات مذهی شیعه
کنیم که این حطدیث وصطیت را نطداریم می حدیث را داریم؟ نه آقا جان ما فرض

بلکه وصیتی را داریم که به سه سند در کتی ما ثبت شده که در آنها تنها از دوازده 
گذاریم کطه فقط  روایطات فطراوان صطیحه می رض را بر اینامام سخن گفته. ما ف
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شود و صطیحه را ططوری می کند قائم با صیحه شناختهمی وجود دارد که تصریح
 دهد که هیچ ربطی به خواب چهار نفر متوهم ندارد.می توضیح

ثالثاا چرا باید چنین فرض باطلی بکنیم که امام مهدی قبل از خودش کسی 
کند امر قطائم می ساز بفرستد در حالیکه روایات فراوان تصریحرا به عنوان زمینه 

دهد یعنی پیش زمینه ندارد، مخصوصطاا می مانند قیامت ی  دفعه و ناگهانی رخ
اینکه خود حضرت کسی را به عنوان زمینه ساز بفرستند؟ براستی ما چرا باید این 

 فرض باطل را بر خالد روایات فراوان در ذهن خود بیاوریم؟
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 منوزده جلسه
طبق حدیث وصیت مهدیین امام   

نیستند، پس نباید امامت مهدیین و 

احمد را قبول کنیم. 
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 امامت نباید امام نیستند پ  وصیت مهدیین حدیث . طبق52سؤال 

 .کنیم قبول را احمد و مهدیین
فرمایطد: می رسطول حضطرت چطرا پطس نیسطتند، امطام اگطر خطوب مدعی:

مه» سلِّ  اکطرم پیغمبطر نیسطت امطام کطه کسطی ؟ یعنی«المقربین اول إبنه الی افلیل
 او کند؟ تسلیم را وصیت و زمان خالفت فرموده امام

 منطابع در طوسطی و غیبطت کطافی، کتاب در حدیث همه این طرد، آن از
  زهراء فاطمه لوح حدیث یا فاطمه. و علی نسل از امام 12 متعدد داریم که

 اوالد از کطه علی امام بودند. فاطمه اوالد از نفر 12ید گومی تر روشن خیلی که
 بطود، علی تا سه بود، ها اسم این داخل محمد تا سه گویدمی بعد نبوده، فاطمه
 او مقطام نبوده چطون فاطمه نسل از امام 12 این جزء علی امام مقدس اسم یعنی
 بطه اسطت، واضطحی چیطز یط  اول مهطدی امامت پس است. امام 12 از باالتر

اب ابوالحسن صلوات همین در است. واضح هم این گفتند، امام هم مهدیین  ضرَّ
 داخل که الجنان مفاتیح کتاب در و شیعه اول دست معتبر در منابع که اصفهانی

 من األئمة و عهده والة و ولیِّ  علی صل اللهم» است آمده: ها موجودخانه همه
لده:  عهدهایش ولی و عصر ولی حضرت ولّیت بر بفرست صلوات خدایا ول

لد از امامان و  هستند دیگر. امام مهدیین یعنی این خوب ،«او ول
دهد پطس یعنطی او امطام می جواب: اینکه چون گفته خالفت را به فرزندش

است. این حرد باطلی است زیرا هیچ بعید نیست کطه مطراد از خالفطت دربطاره 
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کند که آنها امطام می مهدی اول به بعد، حکومت باشد زیرا خودش دارد تصریح
کننطد می ایشان انکطار نیستند همچنانکه در حدیث ابو بصیر از امام صادق 

کنند که آنها گروهی می که پدرشان گفته باشد مهدیین امام هستند و بعد تصریح
عیان ما هستند همین. اما آن روایاتی کطه از دوازده امطام از فرزنطدان علطی و یاز ش

 یا سند ندارند یا نسخه بدل دارنطد یطا قرائنطی دارنطد کطهفاطمه سخن گفته، همه 
و از بطاب تغلیطی همطه شطان انطد جزو همانها بودهرساند حضرت علی می

فرزندان ایشان معرفی شده اند. و این برای هر کسی که عقل داشته باشد و بطه آن 
و فقط   ایدروایات نگاه کند کامالا قابل فهم است اال شما که در عقل را کالا بسته

 شنوید.می هر چه احمد و مکتی نجف گفت
و اما صلوات ضراب اصفهانی را بارها جواب داده ایم کطه مصطدر آن یط  

 گویطد خطودممی گوید و بال فاصطلهمی پیرزن ناشناس است که اول گفته آن مرد
گویم و راوی چنین برداشت کرده که آن مرد امام زمطان اسطت، غیطر از اینکطه می

االئمطة مطن »یعنی امام زمان که فقره « ولی »ود ندارد که مراد از هیچ دلیلی وج
عطدی نطدارد کطه « ولده را بر فرزندان ایشان یعنی مهدیین تفسیر کنید بلکه هیچ بل

هم همطان یطازده امطام « االئمه من ولده»باشد و منین ؤمراد از ولی  امیرالم
 شیعه باشند که غیر اینها هیچ امام دیگری وجود ندراد.

 12فرمطود پدرم» فرمود: صادق امام بصیر ابو حدیث در اینکه دعی:م
 کنندمی دعوت را مردم که هستند ما شیعیان از قومی آنها امام، 12 نگفته مهدی

 کلمطات و احادیث این فهم دنبال اگر خوب ما ،«ما حق شناخت و ما والیت به
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 اگر یت جمع کنیم. زیراباید بین این دو روا اسرائیلی بنی بهانه باشیم نه بیت اهل
 در را اسمشان چرا پیغمبر خوبند و امام نیستند، شیعیان سری ی  صرفاا  مهدیین
 چطرا ططرد آن از امام؟اند گفته به مهدیین متعدد احادیث در چرا آورد؟ وصیت
 است؛ روشن خیلی گذاشته؟ پاسخش مهدی فرق 12 امام و 12اکرم بین  پیغمبر

 آن در امطام چطون نیسطتند، خطاص معنی به امام لکن هستند و خدا حجت اینها
 نیسطتند، مقام آن در مهدیین عرش، مقام در هستند، اطهار ائمه که خاصی مرتبه

 خدایند. حجت اما
جواب: اگر وصیت پیامبر نسبت به مهدیین ثابت بود که دیگر اینقدر بحث 

یا اند شدهنداشتیم. همه حرد اینست که آیا مهدیین در وصیت واقعِی پیامبر ذکر 
آنها چه کسانی هستند؟ حدیث وصیت اصالا ثابت نیست و اند نه و اگر ذکر شده

هر چه شما برایش دست و پا بزنید نه از نظر سندی و نه از نظطر محتطوایی قابطل 
همان است که در سه روایت دیگر آمده و فقط   پیامبراثبات نیست بلکه وصیت 

وصیت نازلطه از سطما نیطز کطه وصطیت  از دوازده امام سخن گفته، همچنانکه در
پیامبر خطاب شده حرفی از مهدیین زده نشده. از طرفی همانگونه کطه گفتطیم در 

ثبت شده کطه « ابیه»، «ابنه»یکی از نسخه های قدیمی از غیبت طوسی به جای 
کند و هیچ اشکالی ندارد کطه ایشطان در آن می تطبیقبر رجعت امام حسین 

احمطد اسطت چطون مد و عبد الله و مهدی باشطند زیطرا هنگام دارای سه اسم اح
رسول خدا فرمودند حسین از من و من از حسین هستم و عبد اللطه اسطت چطون 
ایشان ابو عبد الله بوده اند، و مهدی است چون در روایات متعدد بر ائمه دوازده 
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گانه، مهدی اطالق شده است. همچنانکه در بعضی روایات نام ایشان به هنگام 
 لمومنین را سفاح معرفی کرده اند.رجعت را منصور و منتصر و نام امیر ا

این در صورتی است کطه آن برداشطت قبلطی را مططرح نکنطیم و اال مطراد از 
یعنی ابن امام عسکری که حضطرت خالفطت را دوبطار بطه امطام دوازدهطم « ابنه»

کنند یکبار به عنوان اینکه امام هستند و نامشان محمد است و یکبار به می تسلیم
باشطند کطه نامشطان بطه می دی در دوره اهور و رجعت ائمهعنوان اینکه اولین مه

 باشد.می عنوان مهدی اول، احمد و عبد الله و مهدی
دوازده انطد اما اینکه مهدیین امام به معنای خاص نیستند بطرای همطین گفته

امام نه بیشتر و نه کمتر. خوب بر فرض درباره لفظ امام این تاویلها را در آوردیطد 
کنید که احادیث بسیار زیطاد در مطورد حصطر می یفه و وصی چکاراما با لفظ خل

تعداد خلفا و اوصیای پیامبر در عدد دوازده وجود دارد که شیعه و سنی نقل کرده 
توانیطد می توانید بگویید وصی هم به معنای عام و خاص داریطم؟ آیطامی اند؟ آیا

اصطل قضطیه  بگویید خلیفه هم به معنای خاص و عام داریم؟ حطق اینسطت کطه
دوازده نفر بعد از دوازده نفر و نیز دوازده مهدی را کعی االحبار یهودی که مطورد 
اطمینان عمر بود مطرح کرده و خوشبختانه امام شما هطم بطه گفتطه ایطن یهطودی 

 خبیث تمس  نموده و باطن خودش را هویدا کرده است: 
 عنطد کطان فطإذا اثنطا عشطر، هطم قطال: األحبارابن ابی حاتم .. عن کعی »

هطذه األمطة  الله وعد و کذل  مثلهم عشر اثنا عشر اثني مکان فیجعل انقضائهم
ْرِض َکَما 

َ
ْم ِفي اأْل هل اِلَحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَّ وا الصَّ ْم َو َعِملل وا ِمْنکل ِذیَن آَمنل هل الَّ فقرأ: َوَعَد اللَّ
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ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم، و کذل   1«.لإسرائی ببني فعل اْسَتْخَلَف الَّ
 24این در حالیست که در بنی اسرائیل هرگز چنین چیزی رخ نداده و آنهطا 

 اند.وصی نداشته
 فیقتطل روح اللطه ینطزل ثطم مهطدیا عشر اثنا یکون األحبار: کعی عن»نیز: 

 2«.الدجال
و جالی اینکه طبق قرائن، علی بن سنان موصلی نیز از اهل سنت بوده، لذا 

عدی ندارد که او یا را باشند می ویان قبل از او که همگی مجهول و ناشناختههیچ بل
و در قالی وصیت شی وفطات جعطل کطرده این کالم را از طرد امام صادق 

 باشند.
گفته نشود که مساله مهدیین در چند حدیث دیگر از شیعه نیز آمده اسطت، 
زیرا در آن پنج حدیث تنها به تعداد آنها اشاره شده و هطیچ منصطبی بطرای ایشطان 

گوینطد می باشند، بلکهمی که آنها از فرزندان قائماند عرفی نگشته و حتی نگفتهم
 از فرزندان حسین هستند، و البتطه سطند هطر شطش روایطت ضطعیف و مخطدوش

 باشد.می
 حضطرت با رابطه در متعال ما امامت به معنای عام نداریم؟ خدای مدعی:

: للناس جاعل  إنی»گوید: می ابراهیم  ،«دادم قرار مردم امام را تو من اماماا

                                                             
 15ح 52، الوصیة المقدسة ص24ص 2جتفسیر القرآن العظیم  .1
 16ح 52الوصیة المقدسة ص ،2ص 21. عمدة القاری ج2
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امامی؟ اتفاقاا حدیث ابوبصیر منافاتی  13 شویممی کنیم قبول را این ما اگر یعنی
 من إنَّ »دارد:  کریم قرآن هم در  ابراهیم با امامت مهدیین ندارد چون درباره

 أمیرالمؤمنین: شیعة ِمن یعنی «شیعته من»اند: فرموده بیتاهل و« َْلبراهیم شیعته
 ازابطراهیم اصطالا چطون «.اسطت امیرالمطؤمنین شطیعیان از یکیراهیماب

 امام. شده بوده امیرالمؤمنین شیعیان
ربطی به ائمه امت اسالم نطدارد و جواب: اوالا امامت حضرت ابراهیم 

در روایات فراوان تصریح شده که ایطن امطت دوازده امطام بیشطتر نطدارد، و هطیچ 
امامت به خاص در روایات ما وجود نطدارد. در سخنی از امامت به معنای عام و 

امام هست اما قبول امامت ایشان تالزمطی بطا سطیزده نتیجه حضرت ابراهیم 
 امامی شدن ما ندارد چون امامت ایشان برای امت خودش بوده است.

ثانیاا اینکه قرآن گفته ابراهیم شیعه امیطر المطومنین بطوده، اوالا ایطن را قطرآن 
گویطد می اسطت و در ادامطهقرآن دربطاره حضطرت نطوح نگفته، بلکه سخن 

ابتدا شریعت مستقل نداشت و پیطرو ابراهیم از شیعیان او بود، یعنی ابراهیم 
شریعت نوح بود و بعداا به مقام اولو العزمطی و همطان امامطت رسطید. بلطه در دو 
روایت، یکی بدون هیچ سندی و دیگری با سطند ضطعیف ایطن مططرح شطده کطه 

 شیعه علی بوده، که تازه معلوم هم نیست تفسیر آیه است یا تاویل آن.ابراهیم 
در نتیجه طبق آیه قرآن، ابراهیم در وقت امامت، شیعه کسطی نبطوده، بلکطه 

 بوده است.قبل از امامتش شیعه نوح 
اما این اصالا ربطی به بحث ما ندارد زیرا همانطور که گفته شطد بحطث مطا 
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است. شما ی  روایت معتبر بیاورید که لفظ شطیعه درباره امامت در امت اسالم 
درباره امام به کار رفته باشد. و البته ما این بحث را قبالا توضطیح دادیطم و مسطتند 

 شما را هم جواب دادیم.
، در این صطورت همطه شده از شیعیان بوده اماماما اینکه چون ابراهیم 

و ایطن مطلطی در انطد ن بودهشدند چون همه آنهطا از شطیعیامی پیامبران باید امام
، و ال 1همان کتابی که حدیث شیعه بودن ابراهیم را نقل کرده، ثبطت شطده اسطت

ط که به عقیده شما حتی به احمد بصری هم ایمان داشته اقل حضرت خضر 
که نشده، پس شیعه بودن شطرط  شد در حالیمی باید امام -و به او شهادت داده 

معنا ندارد بگوییم خدا انبیایی را فرستاده کطه شطیعه نبوت بوده نه امامت و اصالا 
 نبوده اند. اهل بیت

ما در روایات داریم که به ائمه هم شیعه اطالق شده است. به عنوان  مدعی:
 نداد، دو امام راهشان اما رضا امام آقا خدمت آمدند شیعیان از عده ای مثال:

 و زاری وارد شطده و التمطاس هبط بطاالخره تا نداد اجازه ورود و ماندند روزی سه
 بطن یطا گفتنطد نداد. را آنها جواب و کرد غضی رضا ولی امام کردند، سالم

 برخطورد ططور ایطن هستیم چطرا شما دوستدار هستیم، والیت اهل ما الله رسول
ما»گفتید  بزرگی دروغ چون فرمود: کنید؟می  و الحسین و الحسن علی، شیعة إَنّ

: أمره یخالفو لم الذین بکر أبی بن محمد و ابوذر و مقداد و سلمان  و فقط  شطیئاا
 بطن محمطد و ابوذر و سلمان و حسن امام و حسین امام ، علی فق  شیعیان
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 «.مخالفت نکردند علی امام با هم جا ی  که بودند بکر أبی
 را علطی شطیعیان خواهطدمی وقتطی  رضطا حضطرت خوب اینجطا

 حسطین امطام و حسن امام اصالا  حسین، امام و حسن امام گوید:می اول بشمارد
 و خالفطت امامطت و مقام به چرا مهدیین هستند؛ علی شیعه چون اند؟امام چرا

 هستند. ائمه واقعی شیعیان اینکه بخاطر رسند؟می الهی حجت
 ائمطه اسطت کطه جهت این از ، الحسن احمد امام گوییممی پس اگر

 و ابطراهیم کطه امام 12 خاص معنای آن به امام نه امام، البتهاند گفته  اطهار
 به امام هستند، خدا آنها حجت پس اند. نرسیده مقام آن به مهدیین دیگر انبیاء و

 خدا. خلیفه و حجت یعنی عام معنی
جواب: اوالا اینکه بر حسنین یا هر امام دیگطری شطیعه اططالق شطده باشطد 

لکه بگویید فقط  مثال ب به عنوانمنحصر به همین ت  روایت است پس نگویید 
 ی  مثال دارم. اما همین مثال شما با اشکاالت متعددی روبروست، از جمله:

 آمطده کطه اوالا تفسطیر منسطوب بطه امطام عسطکری  در حدیث تنها این
 اشمقدمطه ثانیطاا در نیسطت، ثابتامام  به انتسابش راویانش مجهول بوده و

 کطل حالیکطه در شطده؛ امالء ایشان توس  سال هفت مدت در تفسیر این آمده:
 از پطر متطنش باشطد، ثالثطاا درونمطی سطال شطش از کمتطر ایشطان امامت دوران

 دارد. فاصطله ائمطه  گویش نوع از که است کلماتی و تناقضات و اشتباهات
 مطرحعسکری  امام وفات از بعد سال 100 حدود بار اولین برای کتاب این
 گشت. مشهور دوباره بعد و ودب شناخته نا سال ششصد حدود آن از بعد و شد
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 جعلی که است مضامینی حال از اینها که بگذریم، خود این حدیث شامل
روز نه  60 )معادل ماه دو مدت گروه آن اینکه جمله از کند،می مال بر را آن بودن

 ایشان به امام اما شتافتندمیامام  دیدار به روز هر دو سه روز که شما گفتید(
 وارد وقتطی ولطی گرفتند دخول اذن فراوان التماس با اینکه تا اددنمی مالقات اذن

بطه  هم جلوس اجازه حتی و نداده جواب سالِم واجی را امام کردند سالم و شده
 تحقیر این و عظیم الم این ما حق در چرا که کردند اعتراض آنها و ندادند! ایشان

 !دارید؟می روا را
 عاَلم، امام به برسد چه است دور به تهوارس عالم ی  از رفتاری چنین یقیناا 

 .است نشده دیده رفتاری چنین امامی هیچ از و
 ردیطف در ای شطیعه راحسطین امطام و حسن امام نقل، این طرفی از
 و بودندحسنین  پای خاک آنها حالیکه در شمردمی غیره و ابوذر و سلمان

 .نیستند هم با مقایسه قابل اصالا 
 گفت تواننمی دیگر شد روشن روایت این بودن مادغیر قابل اعت که حال و

 .است شده اطالق شیعه ائمه، بر حدیثی در
اما از این اشکاالت کطه بگطذریم، مثطال شطما دربطاره امطام حسطن و امطام 

هیچ ربطی به مهدیین ندارد چون آنها اگر در این حدیث شیعه تلقی حسین
بوبصیر به صطراحت امامتشطان امام هم بوده اند، اما مهدیین در حدیث ااند شده

توان از شیعه بودن آنها امام بودن ایشان را اسطتنباط کطرد و نمی رد شده است پس
اند. نه آقا جان حضطرت صطریحاا به امامت رسیدهاند گفت اصالا چون شیعه بوده
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کنند پس ایطن حطدیث می دارند امامت ایشان را به هر معنایی که شما بگیری رد
 یت است نه موافق با آن یا تایید کننده آن.معارض با حدیث وص

یم احادیث . در53سؤال   شاما هستند. ما ائمه همان مهدیین که دار
 کنید؟می جدا هم از را اینها چطور

 هدایت هادیان مهدیین: هداة ائمه که داریم زیادی احادیث در بله مدعی:
 چطون یم،هسطت مهدی ما همه» کند:می عرض صادق امام مثالا  یا شده اند،

 12 به کند پس اینکهنمی عداه ما نفی شیء ، ولی اثبات«کنیممی حق به هدایت
دیگطری  کس اینها از غیر که نیست این معنایش مهدیین، هادیین ائمه گفتند امام

 ائمطه، کطه نیسطت ایطن معنایش مهدیین و ائمه گوییممی ما اینکه .نیست مهدی
 مهطدیین هطم واند مهدی ائمه پس هماند. مهدی فق  مهدیین نیستند، و مهدی

 جطدا را از هطم ما اینهطا اینکه اما باشند ولی به اختالد رتبه و مقامشان.می امام
 مهدی. 12 و امام 12 گفته کرده و جدا الله خوب رسول کردیم،

جواب: مساله از اینکه شما گفتی عمیق تر است، روایات فق  نگفته ائمه، 
 کند این امت دوازده مهدی دارد که ما هستیم:یم مهدی هم هستند بلکه تصریح

 11 علطی صلی از من محمد ای»فرمودند:  پیامبرشان به متعال خدای •
هل اند...: َفَأْوَحی بتول از تو نسل از همه که کنممی خارج مهدی  ِإَليَّ  اللَّ

دل  َیا َحمَّ َ   َو  ... مل ْخِرَج  َأْن  َأْعَطْیتل ْلِبهِ  ِمْن  أل طْم  ْهِدّیاا مَ  َعَشَر  َأَحَد  صل هل لُّ  ِمطْن  کل
ِتَ   یَّ رِّ ول اْلِبْکرِ  ِمَن  ذل  1«.اْلَبتل
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تا بلکطه یطا بطا  11شد نمی خوب اگر چیزی به نام مهدیین وجود داشت که
 تا، اما 23گفت می تا و یا با احتساب ائمه 12گفت می احتساب مهدی اول باید

 همطان دوازده امطام تا، یعنی این امت فق  دوازده تا مهطدی دارد کطه 11گوید می
 باشند.می

 هستند هاییمهدی من فرزندان از من اوصیاء»فرمودند:  علی امام •
 هشطت و حسین بن علی و حسین و حسن شود:می الهام ما همه به که

ي :او از بعد نفر ْلِدي ِمْن  َأْوِصَیاِئي َو  ِإنِّ وَن  ول َنا َمْهِدیُّ لُّ وَن  کل ثل َحدَّ ْلتل  مل  َیا َفقل
ْؤِمِنیَن ا َأِمیَر  ْم  َمْن  ْلمل َسْینل  َو  اْلَحَسنل  َقاَل  هل مَّ   اْلحل  ْبطنل  َعِلطيُّ  اْبِنطي ثل

َسْیِن  مَّ  َرِضیع   َیْوَمِئٍذ  َعِلي   َو  َقاَل  ع اْلحل  1«.َبْعِدهِ  ِمْن  َثَماِنَیة   ثل
که همان مهطدی کند که اوصیای حضرت علی می این روایت تصریح

باشند. پطس کطو آن میاوالد امام سجاد نفرند که هشت نفر از  11ها هستند 
 دوازده مهدی که طبق حدیث وصیت آنها هم خلیفه و وصی هستند؟

 هطادی امطام که هستند تن 11 من فرزندان از من اوصیاء» فرمودند: نیز •
الا  َعَشَر  َأَحَد  َأْوِصَیاِئي ِإنَّ  باشند:می مهدی ْلطِدي ِمطْن  َرجل طة   ول طَداة   َأِئمَّ  هل

ون  2«.َمْهِدیُّ
 اولینشطان کطه هست مهدی دوازده ما از»فرمایند: میحسین  امام •
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 قائم همان که است من از فرزند نهمین آخرینشان و طالی ابی بن علی
ا دارد: غیبتی و نمایدمی پیروز را دین و زنده را زمین که باشدمی  اْثَنا ِمنَّ

ْم  َمْهِدّیاا  َعَشَر  هل لل ْؤِمِنیَن  َأِمیرل  َأوَّ مل  َو  َطاِلٍی  َأِبي ْبنل  َعِليُّ  اْلمل هل اِسعل  آِخرل  ِمْن  التَّ
ْلِدي َو  َو  ول َمامل  هل ْحِیي ِباْلَحقِّ  اْلَقاِئمل  اْْلِ هل  یل ْرَض  ِبهِ  اللَّ

َ
ْظِهرل  َو  َمْوِتها َبْعَد  اأْل  یل

یِن  َعَلی اْلَحِق  ِدْیَن  ِبهِ  هِ  الدِّ لِّ وَن  َکِرهَ  َلْو  َو  کل ْشِرکل  1«.َغْیَبة   َلهل  اْلمل
 ، بلکطه بایطد«از مطا»گفت: نمی یعنی ما اهل بیت نه ما ائمه، و اال« مااز »

گفت: همه ما، پس از میان کل اهل بیت دوازده مهدی هستند، حال آنها چطه می
گوید: اولینش امیطر المطومنین و آخطرینش مهطدی می باشند؟ حدیثمی کسانی

ی بیشطتر نهمین فرزند حسین است. خوب انسطانهای عاقطل! وقتطی دوازده مهطد
باشطد دیگطر چطه جطایی بطرای می نیست و آخرین مهدی شخص امام دوازدهطم

 ماند؟می مهدیین باقی
 نفرشان شش که است مهدی دوازده ما از» فرمایند:میصادق  امام •

ا :اند مانده باقی دیگر نفر شش و اندرفته ة   َمَضی َمْهِدّیاا  َعَشَر  اْثَنا ِمنَّ  َو  ِستَّ
ة   َبِقَي   2«.ِستَّ

به بعد فق  شطش وب به این حدیث توجه کنید: از زمان امام صادق خ
 شوند همان شش اماِم بعدی.می مهدی باقی مانده است که

                                                             
 3ح 317ص 1. کمال الدین ج1
 13ح 338ص 2. کمال الدین ج2



 |253| طبق حدیث وصیت مهدیین امام نیستند، پس نباید امامت مهدیین و احمد را قبول کنیم   

و بطا اید اش را دیدهدانم همهمی من این احادیث را برای شما نخواندم چون
ه کنید. اینها را برای مردم خواندم تا بفهمند کطمیوجود علم به آنها همه را انکار 

 نسبت به مهدیین چیست. نظر اهل بیت 
یم .حدیث54سؤال  ،«األوصیاء خاتم أنا»فرمود  مانزامام که دار

 رسند؟می خالفت و امامت به مهدیین او از بعد چطور پ 
 او خطاتم کطه داریطم هم زیاد لمؤمنینراامی مورد در احادیثی چنین مدعی:

 آیدنمی حجتی بعدش که تنیس معنی این به الوصیین است، پس خاتم الوصیین
 نگین پیغمبرند. حال اگر خاَتم باشد یعنی امام اوصیای 12 که نیست شکی چون

باشد  خاِتم اگر و دارند، بیشتری درخشش اوصیاء بقیه بین اوصیاء که در انگشتر
 و باشطیم داشته ایمان احادیث سری ی  به که شودنمی یعنی آخرین امام، منتها

 مثطل شطویممی بگطذاریم، و اال کنار را نبود طبعمان ببا که احادیث سری ی 
 کنیم،مطی قبطول را کتطاب از بعضطی بطبعض: نکفطر و بطبعض یهودیان که نؤمن

 نه. را بعضیش
 خوب چرا نیست حجتی دیگر او از بعد که اینست معنایش خاتم واقعاا  اگر

 11 م وامطا 12 با رابطه در چون زنید؟نمی علی امام با رابطه در حرد را این
روایطت  مهطدیین هطم با رابطه در داریم. خوب روایت علی امام نسل از امام

 آنجطا اگطر مهطدی. امطام ذریطه مهطدی، امطام وارثطان مهدی، امام خلفای داریم:
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وارد شده خاتم الوصیین است نه آنچه دربارۀ امیرالمؤمنین جواب: اوالا 
االوصیاء که با هم از نظر معنی تفاوت دارند و این نکته اریفی است که نه  خاتم

الوصطیین  خطاتممنینؤامیرالمط اینکطه .ایدشما و نه امامتان بدان توجه نداشته
ی نخواهد آمد که علتش خیلی واضح است زیرا دیگر هیچ پیامبراند معرفی شده

آخرین وصِی مباشِر ی  پیطامبر هسطتند منینؤوصیی داشته باشد پس امیرالم
شطود نطه بطا کلمطه اوصطیاء بیطان میاما اینکه خود پیامبر اسالم چند وصی دارد، 

 من آخرین وصی هستم. فرمایند:یباره مدر اینامام مهدیو  وصیین
باشد: وصی بالفصطل می به عبارت دیگر: آخرین وصی دارای دو اصطالح

 یعنی اینکه هر پیامبری وصیی داشته و حضرت علیاولی  وصی باواسطه؛و 
وصی با واسطه شامل اوصیاء بعد از حضرت  اماآخرین وصی بال فصل هستند، 

 کنند من خاتم االوصیاء هستم.می تصریحاست که حضرت مهدیعلی
را بطه معنطای آخطرین منینؤالوصیین در مطورد امیرالمطپس ما کلمه خاتم

ه اوصیای پیامبران که بدون واسطه وصی لدانیم اما آخرین وصی از سلسمیوصی
 شمریم. می را آخرین وصِی باواسطه پیامبرمانزکه امام بودند، همچنان

ثانیاا موضوع خیلی از عمیق تر از این حرفهاست و آخطرین بطودن حضطرت 
با هزار و ی  فریی آن را تاویل ببرید مهدی فق  با لفظ خاتم بیان نشده که شما 

بلکه آخر بودن ایشان با الفاظ گوناگون و متعدد آمده بگونه ای مرحوم حر عاملی 
 گوید:می شمرد ومی احادیث آن را متواتر

 حصطر فی صریحة المتواترة الصحیحة الروایات و المعتبرة األحادیث إن»
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 و األئمطة و األوصطیاء اتمخط مطنهم عشطر الثطانی أن و عشر  إثنی فی األئمة
 1«.الخلفاء

حسن الحر عاملی روایت کرده: خالفت و وصایت به حجت بن  از جمله:
یا علي أنا أولی بالمؤمنین من أنفسطهم ثطم أنطت یطا علطي أولطی »یابد: می انتهاء

بالمؤمنین من أنفسهم ثم الحسن ثم الحسین ثم علي بن الحسین ثم محمد بطن 
ثم موسی بن جعفر، ثم علي بن موسی، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، 

 تنتهيعلي، ثم علي بن محمد، ثم الحسن بن علي، ثم الحجة بن الحسن الذي 
و یغیی مدة طویلة، ثم یظهر و یم  األرض عدال و قسطا  إلیه الخالفة و الوصایة

 2«.کما ملئت جورا و الما
اء، خطوب اسطت بدانیطد اما اینکه خاَتم االوصیاء یعنی نگین انگشتر اوصطی

کنطد و اال معنطای نمی عرب، خاتم به معنای انگشتر را در معنای زینت اسطتفاده
شود انگشتر همه انبیاء در حالیکه پیامبر اسالم تاج سر انبیاست می خاتم النبیین

 نه انگشترشان.
بلکه خاتم از ختم به معنای پایان گرفته شده و به انگشتر هطم از آن جهطت 

 که پایاِن نامه های خود را با مهر نمطودن توسط  انگشطتر اعطالماند فتهگمی خاتم
 نمودند.می

و به عبارت دیگر: در زبان عرب هرگز زینت بودن کسی نسبت به دیگری را 
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کنند که جایگاهی نسبت به ططرد مقابطل نطدارد و نطه تنهطا نمی به انگشتر تشبیه
یز هست، بلکه بطه تطاج سطر سلطه ای بر او ندارد که قابل استتار توس  شخص ن

کنند که باالی سر قرار دارد، مشرد بر شخص است و قابل استتار هطم می تشبیه
سطازد کطه می نسبت به دیگر ائمهنیست، و همین با افضل بودن مهدی 

 ورزید.می شما بر آن اصرار
اما قیاسی که کردید مثل همیشه بی رب  بود چون دربطاره مهطدیین بعطد از 

 م حتی ی  روایت صحیح السند و صحیح الدالله نداریم.دوازده اما
امام بوده. چطور  12معصوم و  14. شیعه همیشه معتقد به 55سؤال 

 احمد ادعای عصمت کرده و بدعت جدیدی در دین آورده؟
معصوم و  14کند، خوب ما که قائل به نمی اثبات شیء نفی ما عداه مدعی:

طر روایات، بخاطر اینکه پیغمبر و خلفای امام هستیم، چرا قائل هستیم؟ بخا 12
خدا گفته اند. مهدی اول هم که با امر جدیطد آمطده، ایطن امطر جدیطد را از کجطا 

 کند؟ با همین احادیث و از همه مهمتر با وصیت پیغمبر.می اثبات
جواب: ما صرفاا بخاطر روایات نیست که قائل به چهارده معصوم هستیم و 

شطود کطه مخطالف عصطمت می یطث متعطددی یافطتخود روایطات، احاد اال در
باشد، بلکه ما به خاطر ضرورت مذهی شیعه است که به ایطن می بیتاهل

مساله اعتقاد داریم. مراد از ضرورت مذهی یعنی ثبوت چیطزی اینقطدر در یط  
مذهی واضح و روشن باشد که دوست و دشمن و غریبه و آشنا بدانند این عقیده 

باشد. خوب آیطا مطا بطه می اینکه نماز اهر چهار رکعتفالن مذهی است. مثل 
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 خاطر روایات به چهار رکعتی بودن نماز اهر عقیده داریم؟ چند نفر از شطیعه را
شناسید که روایت چهار رکعتی بودن نماز اهر را دیده یا حتی شنیده باشطند؟ می

یطازی بلکه چهار رکعت بودن نماز اهر از ضروریات دین اسالم است که اصالا ن
در نطزد شطیعه  به اقامه برهان و بررسی ادله ندارد. و تعداد ائمه و معصومین 

نیز از این قبیل است. یعنی تمام فرقه های اسالمی اعم از شیعه و سطنی و حتطی 
دانستند می تمام ادیان جهانی مثل یهود و مسیح و زردشت در طول تاریخ اسالم

و ایطن چیطزی اند شطناختهمی ه دوازده امطامیکه ما به دوازده امام قائلیم و ما را بط
 نبوده که در دوران فترت به اشتباه در ذهن شیعه جای گرفته باشد.

حال بر فرض که مستند شیعه روایات باشد، امطا کطدام روایطات؟ روایطات 
متواتری که در منابع معتبر بدون نسخه بدل و بدون تاویل و تقطیع کردن و بطدون 

ده است. برخالد روایات شما درباره عصمت احمد که یعنی یعنی کردن ثبت ش
هطای گوییعلمی فراوان و تناقض خطاهای بلکه هیچ دلیلی برعصمت او ندارید

بزرگش بر عدم عصمتش گواه است، و در مورد عصطمت یمطانی هطم تنهطا یط  
نماییطد! برویطد می روایت دارید که ضعیف است و شطما از آن تعبیطر بطه موثقطه

را به ادله عصطمت احمطد چطه فاطمهحضرت د ادله عصمت خجالت بکشی
 قیاس؟

کند، این در جطایی اسطت کطه شطیء نمی اما اینکه اثبات شیء نفی ما عداه
به حصر تعداد شیعیان در طول تاریخ مذهی خود محصور نباشد و حال آنکه ما 

و  داشته و داریم و حصر عدد معصومین در چهارده نفر عقیده ائمه در دوازده نفر 
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 دانند.می این را همه جهان
اما اینکه مهدی اول با امر جدید آمده، اوالا این امام دوازدهم اسطت کطه بطا 

آید نه فرزند او، ثانیاا طبق روایات، این امطر جدیطد بعطد از خطروج می امر جدید
ایشان و تشکیل حکومت عدل الهی یا الاقل هنگام بیعت گرفتن در بطین رکطن و 

 فهماند این امر جدیطد اسطت کطه توسط  قطائم اثبطاتمی د کهشومی مقام ااهار
خوِد شخص قائم باشد، و بطه عبطارت دیگطر: ، امامت شود نه اینکه امرجدیدمی

 اهورقائم است نطه اینکطه شطناخت قطائم، امطر ، امامتمعیار شناخت امرجدید
 باشد. جدید

روغطی کنطد دمی اما اینکه احمد این امر جدید را با همطین روایطات اثبطات
زیرا اوالا درصد قابل توجهی از مستندات او روایات غیر معتبر اهل  ،آشکار است

باشد و بعضاا نزد خود سنی ها هطم بطی اعتبطار اسطت، و قسطمت قابطل می سنت
 توجهی از مستنداتش را روایات مصطادر دسطته چنطدم و ضطعیف شطیعه تشطکیل

، تططاویالت، نیططز تحریفططاترا دهططد و قسططمت قابططل تططوجهی از مسططتنداتش می
دهطد. امطا اینکطه احمطد امطر جدیطد را بطا می تقطیعات و حتی جعلیات تشکیل

و « ابیطه»وصیت پیامبر ثابت کطرده، کطامالا مخطدوش اسطت زیطرا طبطق نسطخه 
را ندارد اصالا فرزندی برای امام « فاذا حضرته الوفاة»همچنین طبق نسخه ای که 

یگر نیز اشکاالت فراوان در این وصیت ذکر نشده است و طبق نسخه دزمان 
کنطد چطه  تواند ثابتنمی سندی و محتوایی دارد که حتی ی  امر مستحی را هم

 برسد به امامت جدید و عصمت جدید.
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 شما را به خدا اگر ی  سوال مطن را جطواب دهیطد مطن همطین اآلن یمطانی
شوم: آیا طبق روایات، مهدی اول سفید و سرخ است یا امام دوازدهم؟ مهدی می

ول گندم گون است یا امام زمان؟ اگر همین را به من جواب دهید من به عصمت ا
دانیطد کطه ایطن دو طبطق می شوم؛ اما خود شما خطوبمی و امامت احمد متدین

 هطر دو سطرخ و سطفید« اسطم یخفطی»مستندات شما سه رنگ اند: طبق روایت 
، و طبطق امطام سطفیدند و احمطد سطیاه« ابن امة سطوداء»باشند، طبق روایت می

 امام گندم گون هستند و احمد سرخ و سفید! ضراب اصفهانی روایت
قائل بودن ما به عصمت کسی ارزشی ندارد مگر اینکطه مسطتند بطه  مدعی:

احادیث باشد. خوب اگر عصمت چهارده معصطوم مسطتند بطه احادیطث اسطت، 
ت. فرقش این است که امر مهدیین سعصمت مهدی اول هم مستند به احادیث ا

جدید است که تازه ما فهمیدیم. امر یعنی والیت و امامطت پطس مهطدی اول  امر
مانطد. چطون می آورد و به خاطر همین هم غرییمی ی  امامت و والیت جدید

ما سمعنا بهذا فطی الملطة »گفتند: می همان طور که در قرآن کریم دارد، مشرکین
همین حطرد را «. تاآلخرة: ما در دین گذشته نشنیده بودیم، پس یعنی باطل اس

 گویند.می همدر مورد مهدی اول، احمد 
می گویند ما نشنیده بودیم. شما نشنیده بودید، شما که مالک حق و کفر و 
اسالم نیستی. مالک کفر و اسالم، خطدا و پیغمبطر و خلیفطة اللطه اسطت. خطوب 

ه مهدی را هم معرفی کرد 12امام را معرفی کرده،  12الله همان جوری که خلیفة
و اوصیای بعد از دوازده امام هم عصمت دارند، البتطه مقطام عصمتشطان و مقطام 
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 امامتشان پایین تر از آنهاست.
به احادیث،  جواب: عرض شد که مستند بودن عصمت و امامت ائمه 
کنطد و اصطالا می با مستند بودن عصمت و امامت مهدیین از زمین تا آسمان فرق

هم ایطن  اگر مستند عصمت و امامت ائمه  قابل قیاس نیست به گونه ای که
احادیث ضعیف و این تاویالت خن  و بی و سر ته بود عصمت و امامطت آنهطا 

 شد چه برسد به مهدیین که اصالا وجود خارجی ندارند.نمی هم ثابت
اما اینکه امر مهدیین ی  امر جدید است که ما اآلن فهمیده ایم، نه خیر آقا 

هزار سال پیش جلوی چشم علمای شیعه بطوده و عمطوم جان روایات مهدیین از 
 عدم امامت و عصمت ایشان را اثبات کرده اند.اند کسانی که آنها را بررسی کرده

اما اینکه امر جدیدی که در روایات گفتطه شطده همطین امطر مهطدیین بطوده 
 آوردن قائم شناخت معیار ادعایی بی دلیل است. بلکه همانگونه که گفته شد اوالا 

 است کسی حضور امر جدید، شناخت معیار عکس، بر بلکه نیست، جدید امر
 و قطرآن آیطات تاویطل بطا توانطدمطی کسی هر اال و باشد، شده ثابت قائمیتش که

 بطه را آن و بسطازد جدیطدی امطر ضطعیف، و سند بی روایات به استناد یا روایات
 را قیامت نیز هائیتب و بابیت همچنانکه دهد. ارائه خود بودن قائم عالمت عنوان
 قائم که خفی و جدید امر را همان و برده، خود رهبران قیام به تاویل نموده، انکار

 .نمودند معرفی آوردمی
 فطرد آن قائمیطِت  ثبطوت فطرع جدیطد، امطر ااهطار اینکطه بر ما سخن دلیل

 مفطاد را جدیطد سطنت و کتطاب و امر آوردن که است متعددی روایات باشد،می
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 بودن قائمامامت و  زمانیکه یعنی داند،مقام می و رکن بین کعبه کنار مقائ با بیعت
 :کنند بیعت وی با خواهندمی مردم و شده مشخص او

 َلَکطَأنِّي»کنطد: می بیعت جدیدی کتاب بر مردم با مقام و رکن بین قائم •
رل  ْکِن  َبْیَن  ِإَلْیهِ  َأْنظل َباِیعل  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ اَس  یل  1«.َجِدیٍد  َتاٍب ِک  َعَلی النَّ

 بیعطت جدیطدی برهطان و کتطاب و امطر بر مردم با مقام و رکن بین قائم •
رل  َلَکَأنِّي»کند: می ْکِن  َبْیَن  ِإَلْیهِ  َأْنظل َباِیعل  اْلَمَقاِم  َو  الرُّ اَس  یل  َو  َجِدیٍد  ِبَأْمرٍ  النَّ

ْلَطاٍن  َو  َجِدیٍد  ِکَتاٍب  َماءِ  ِمَن  َجِدیٍد  سل  2«.السَّ
 :است خروج و قیام از بعد جدید امر آوردن این، از باالتر بلکه

 امطر سطپس کننطدمی پطا بطر هطا را خیمه کوفه مسجد در قائم اصحاب •
 ِفطي اْلَفَسطاِطیَ  اْلَقطاِئِم  َأْصَحابل  َضَرَب »رسد: می آنها به جدیدی
وَفاَن  َمْسِجِد  مَّ  کل ْخَرجل  ثل ْسَتْأَنَف  اْلِمَثاَل  ِإَلْیِهمل  یل  3«.د  َجِدی َأْمر   اْلمل

 دعوت جدیدی امر به خدا رسول مثل را مردم کند قیام که زمانی ما قائم •
اَس  َدَعا َقامَ  ِإَذا َقاِئَمَنا ِإنَّ » کند:می ولل  ِإَلْیهِ  َدَعا َکَما َجِدیٍد  َأْمرٍ  ِإَلی النَّ  َرسل
هِ   4 «. اللَّ
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 بطر حمطل نکرد جدید امر این ااهار زمان به ایاشاره حدیث، ی  اگر لذا
ا[» شود: می روایات نهمی اِعي َیْسَتْأِنفل ] ِممَّ ا الدَّ َعاءا  ِمنَّ طولل  َدَعا َکَما َجِدیداا  دل  َرسل
هِ   1«. اللَّ

ماند نیطز مطلبطی مطن در آوردی اسطت کطه می و اما اینکه امر جدید غریی
 مستندی ندارد چون همانطور که گفتیم، ااهار امر جدید به هنگام بیعطت مطردم

 .ت قائم به اثبات رسیده استباشد که قائمیمی
گطوییم از زمطین تطا می گفتند با نشنیدنی که مامی اما نشنیدنی که مشرکین

آسمان فرق دارد. زیرا آنها بدون هیچ تحقیق و تعقلطی و بطدون هطیچ اسطتدالل و 
کردند، اما ما با کمال تحقیق و تعقل در می برهانی فق  به نشنیده های خود اکتفا

و بلکه روایات مهدیین که هزار سال در مرأی و منظر علمای  حرفهای های احمد
بزرگ شیعه بوده و با وجود اینکه ایشان صدها کتاب درباره اعتقطادات شطیعه بطر 

حتطی اند و هیچ اشاره ای به وجود مهدیین نکردهاند اساس روایات معتبر نگاشته
معطارد خود شیخ طوسی در دو کتاب اعتقادیش، و حتی شیخ صدوق که تمطام 

کنطد شطیعه می شیعه را به واسطه پدرش از عصر حضور معصوم گرفتطه تصطریح
 ، ما با توجه به همه این مستندات و براهینداردن هیچ قائمی غیر از امام دوازدهم

گوییم چنین چیزی نشنیده ایم. غیر از اینکه ما هم کاری به نشنیده ها نداریم می
ه امامی اسطت کطه امامطت را بطه هطر بلکه مستند ما ضرورت مذهی شیعه دوازد

داند و به هیچ قائمی غیر از می معنایی که شما تفسیر کنید منحصر در دوازده امام
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 امام دوازدهم معتقد نبوده و نیست.
ما در مورد عصمت یمانی بدعت نیاورده ایم. بدعت یعنطی چیطزی  مدعی:

ا نیسطت بسازی که در دین نیست. آن هم چه کسی؟ کسی که خودش خلیفه خد
گطوییم می و اجازه ندارد و اال اگر امام زمان بیاید کل احکطام را عطوض کنطد مطا

بدعت گذاشته؟ نه، چون امام زمان است، حاکم شرع است، خلیفة الله اسطت، 
سخنگوی خداست، تجلی خدا در روی زمین اسطت. او دیگطر هطر چطه گفطت، 

. در زمان خود پیغمبر اکرم هطم یهطودی هطا  رفتنطد و نمی زیطر بطارسمعاا و طاعتاا
آمدند گفتند احکام موسی را عوض کرده. خوب احکام موسی احکام خداست و 
ایشان خود خلیفه خدا بر روی زمین است. پس بدعت یعنطی غیطر خلیفطه خطدا 
چیزی را در دین کم و زیاد کند. خلیفه خدا اگر ی  مساله ای را بطه دیطن اضطافه 

 ش حجت است.گویند بدعت، چون کالمنمی کرد، به آن
جواب: بله بدعت یعنی اضافه کردن چیزی کطه در دیطن خطدا نیسطت، امطا 
کدام دین؟ دینی که با احادیث متواتر و معتبر و با داللت واضح ثابت شده است. 
ساختن بدعت همیشه مستلزم این نیست که مسطتندات روایطی و قرآنطی نداشطته 

ی از مسلمین را فریی دهطد باشد بلکه بر عکس، بدعِت ماندگار که بتواند عده ا
آن بدعتی است که با سِر هم کردن روایات باطل و ضطعیف و متشطابه و ضطمیمه 
کردن تاویالت خود ساخته و حتی متناقض، چهطره ای مخطالف دیطن را از خطود 

 کنید.می دین بیرون بکشی و به خورد مردم دهی. کاری که دقیقاا شما دارید
حکام را عوض کند بدعت نیسطت. امطام بیاید کل ااما اینکه امام زمان 
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 کند و اال این هم بدعت است، چون خود دین فرموده:نمی هرگز این کار را
هل َحَرام  َأَبداا ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمطِة » ٍد َحاَلل  َأَبداا ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة َو َحَرامل َحمَّ َحاَللل مل

هل َو اَل َیِجي ونل َغْیرل هل ءل َغیْ اَل َیکل  1«.رل
َما »تواند بیاید تمام احکام را عوض کند؟ خود دین فرموده: می پس چطور

وهل  ِه َفَدعل وهل َو َما َخاَلَف ِکَتاَب اللَّ ذل ِه َفخل  2«.َواَفَق ِکَتاَب اللَّ
خودشان به ما فرمودند: خالد قرآن را بر نپذیرید چون ما اگر حرفی بزنیم 

آید، همانا نمی یم، کالم ما متناقض درگویمی خدا سخنوسنت رسولموافق قرآن
کالم نفر آخر ما مثل کالم نفر اول ماست و کطالم اول مطا تصطدیق کننطده کطالم 

 کنید: خالد این برای شما حدیث کرد بر او ردآخرین نفرماست، پس اگر کسی
ثْ » ْثَنا َحطدَّ طا ِإْن َتَحطدَّ طْرآِن، َفِإنَّ وا َعَلْیَنا ِخاَلَد اْلقل طْرآِن َو َفاَل َتْقَبلل َواَفَقطِة اْلقل َنا ِبمل

اَلن  َفَیَتَناَقَض  اَلن  َو فل ولل َقاَل فل ، َو اَل َنقل ثل َحدِّ وِلِه نل ِه َو َعْن َرسل ا َعِن اللَّ ِة ِإنَّ نَّ َواَفَقِة السُّ  مل
َصاِدق   ِلَنا مل ِلَنا َو َکاَلَم َأوَّ َنا ِإنَّ َکاَلَم آِخِرَنا ِمْثلل َکاَلِم َأوَّ ْم ِلکَ  َکاَلمل اَلِم آِخِرَنا، َفِإَذا َأَتاکل

وهل َعَلْیهِ  دُّ ْم ِبِخاَلِد َذِلَ  َفرل کل ثل َحدِّ  3«.َمْن یل
لذا اینکه هر چه امام گفت حجت است حتی اگر حرام بّین و مخالف صد 
در صد قرآن باشد مثل اینکه بگوید لواط حطالل شطده یطا ازدواج پسطر بطا مطادر 

 آید.می بیروناشکالی ندارد، تنها از زبان احمقی 

                                                             
 19ح 58ص 1. الکافی ج1
 1ح 69ص 1.الکافی ج2
 401ح 225-224. رجال الکشی ص3



 |265| طبق حدیث وصیت مهدیین امام نیستند، پس نباید امامت مهدیین و احمد را قبول کنیم   

گوییم که موافق قرآن و می فرمودند ما همان چیزی رامی نه، خود اهل بیت
سنت پیامبر باشد و اگر مخالف بود بدانید که ما نگفته ایم یا تقیطه بطوده و حکطم 

 واقعی گفته نشده است.
نیست. بله ی  بحثی اید پس حاکم شرع بودن به آن معنا که شما فکر کرده

یا امام شارعیت جزئی دارد یا نه؟ به این معنا که مطثالا یط  نمطاز هست و اینکه آ
جدیدی را تاسیس کند، یا ی  شرطی بر شرای  عملی بیفزاید یا یکی از شرای  را 

 حذد کند.
اما اینکه یهودی ها به پیطامبر گفتنطد احکطام موسطی را عطوض کطرده دروغ 

وده که کتطاب اسطالم مصطدق است، زیرا اوالا قرآن بارها و بارها تکرار و تاکید نم
 احکطامتورات و انجیل است یعنی موافق احکطام آنهاسطت و اگطر کسطی کتطاب 

بیند که در فروعات فقهی شباهت فراوانطی بطا احکطام می یهودیان را مطالعه کند
اسالم دارد. بله قرآن یکسری حرامهایی را که یهود از پیش خودش ساخته بطود و 

رد که یهودیان هم چیزی نداشتند برای دفطاع از در تورات وجود نداشت بر مال ک
خود بگویند، ثانیاا آنچه مورد اعتراض یهودیان قرار گرفت تغییر قبلطه بطود کطه از 
قبله یهود به قبله حنیف ابراهیمی تغییر یافت و اعتراض آنها هم این بود کطه اگطر 

د و اگطر خواندیطمی بیت المقدس قبله نبوده پس چطور تا اآلن به این طرد نماز
 قبله بوده پس چطور تغییرش دادید؟

احمد الحسن چیزی به عقاید اضطافه نکطرده، فقط  چیطزی کطه در  مدعی:
دانستیم را به ما نشان داده، یعنی ما را از تاریکی منجالب نمی احادیث بوده و ما
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المت و جهل و جهالت نجات داده و گفته، این مهدیین در وصیت رسول خطدا 
ه احادیث متعدد از اهل بیت آمده که اینها مهدی اند، یعنی خدا آمده. در این هم

 گویند بدعت.نمی هدایتشان کرده، عصمتشان داده، به این
 دانسططتید حرفططی نیسططت چططون خیلططی چیزهططا رانمی جططواب: اینکططه شططما

دانستید و این هم رویش، اما علمای شیعه هزار سال از حدیث غیبت طوسی نمی
بلکه اند فرشان حدیث وصیت را ثبت و نقد یا تاویل  بردهخبر داشتند و چندین ن

مرحوم حر عاملی امامت مهدیین را مطلبی شاذ و مخالف روایات متواتر و دارای 
 کند.می اسناد ضعیف و غیر قابل اثبات معرفی

آن وقت امام شما آمد با ضمیمه کردن احادیثی که فق  از فرزند داشتن امام 
ا از ائمه بعد از قائم بدون اینکه بگوید ائمطه رجعطت گفت، یمی دوازدهم سخن

مرادش هست یا مهدیین، یا از مهدیین سخن گفت و کوچکترین چیطزی دربطاره 
منصی داشتن آنها بیان نکرد، از ضمیمه کردن چنین احادیثی به عالوه منقطوالت 

 بی سند اهل سنت و تاویالت من در آوردی، تواتر امامت مهدیین را ثابت کرد!
ما اینکه احمد ما را از منجالب تاریکی و جهالت نجات داده، بطر عکطس ا

شما را به منجالب سفاهت و تاریکی فرو برده به گونه ای که اگر دستور قیام دهد 
 شما با یورش به شیعیان بی گناه ایران و عراق آنها را به نام ناصبی به خاک و خون

ز علما جدایتان کطرده و هطر کطدام کشید. احمد شما را به نابودی کشانده که امی
تان برای خودش شده مفسر قرآن و احادیث اهل بیت، و با تفسیر به رای و تکیطه 
بر فهم غل  خود از احادیث، همه را غیطر از خطود کطافر دانسطته و نطفطه آنهطا را 
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 میلیطون شطیعه را مطتهم بطه نطا پطاکی 450مشکل دار خوانده و مطادران و پطدران 
کطه ایطد ل شما را مسخ کرده که به امام ندیطده ای ایمطان آوردهکنید. احمد عقمی

مکتبش در نجف در معرفی رنگ پوست او در مانده که بطاالخره سطفید بطوده یطا 
گندم گون. چه زن و شوهرهایی که به خاطر جریان نا مبارک یمطانی از هطم جطدا 

چطه افطراد  و پدر و پسرهایی که بدین خاطر رو در روی هم قرار گرفتند واند شده
 ند!ابدبختی که همه سرمایه زندگی شان را فروخته و فدای مکتی نجف کرده

احمد بود که مقام اهل بیت را در حد ی  انسان عادی که فضوالتش نجس 
آیطد نمی است، فراموش کار و خطا کار است، معجزه ندارد و کاری از دستش بر

ده بطر خطودش و مکتطی وپایین کشید، و خمسی را که گرفتنش بر علما حطرام بط
 !نجف حالل شمرد

گردیطد؟ مطواردش در علمطای شطیعه می شما دنبال مصداق بدعت مدعی:
زیاد است. مثالا خمس گطرفتن از مطردم، آن هطم توسط  فقهطا، آن هطم در زمطان 
غیبت. با وجود اینکه خمس اصالا سهم امام است و کسی غیر از امام حق ندارد 

 زمانگردان کند. امامدست د، اجازه بدهد،حرام کن حالل کند، کند،واجبش
خمس برای شطیعیان »در توقیعی که زمان نایی دومشان صادر کردند، فرمودند: 

که این در زمان مهطدی اول، « مان حالل شده تا زمانیکه امر خود ما ااهر بشود
 شود.می ااهر

حضرت مهدی که صاحی این خمس است در این حطدیث بطه صطراحت 
د: ما حالل کردیم بر شیعیانمان، امطا یط  کسطانی کطه هطیچ حقطی گویمی دارد
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گویند خمس می آمدند در زمان غیبت -سهم امام است نه سهم فقهاء  -ندارند 
 واجی است، به ما هم باید بدهید.

مصادیق بدعت زیاد است. روشن ترین بدعت اینکه بیایند بگویند: دختران 
اننطد حجابشطان را بردارنطد، خطواهر در تومی شیعه برای درس خواندن در اروپا،

مقابل برادرش فق  به انطدازه دو انگشطت عطورتش را بپوشطاند بقیطه اش اشطکال 
روز سبحان الله. اینها بدعت هایی است کطه  31ندارد، ی  سال ماه رمضان شد 

 فقهای گمراه آخر الزمان در دین گذاشتند.
س در دوران جواب: شما هیچ دلیل مستندی در مورد حرمطت گطرفتن خمط

و علمای هطزار و اید غیبت ندارید اال ی  توقیع بی سند که محتوایش را نفهمیده
دویست ساله شیعه را متهم به بدعت، و حرام خوار و حرامگیطر و غاصطی مقطام 

شطود از کلینطی تطا می کنید. هیچ از خطود نپرسطیدید کطه مگطرمی امامت معرفی
شطود می و حرام گیر باشطند؟ مگطر خمینی همه علمای شیعه گمراه و حرام خوار

انطد سال همین علمطا بوده 1200تنها مذهی حق در جهان که حافظانش در این 
همه بزرگانش بدعت کار و خیانت کار و دروغگو و دنیاپرست باشند که با وجود 

مبنی بر حالل بودن خمس، عمومشان پرداخت خمس دیدن توقیع امام زمان
وصطیت اسطت؟  حطدیثخ طوسی که تنها ناقل را واجی بشمرند حتی همان شی

به دنیا آمطده و توسط  ایشطان حتی همان شیخ صدوق که به دعای امام زمان
است بدان عمطل نکطرده، و حتطی  توقیعفقیه خیر نامیده شده و خودش ناقل این 

شیخ مفیدی که طبق توقیعات کتاب احتجاج آنقدر مطورد عنایطت شطخص امطام 
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الخمس »کند: می ل نکرده و در کتابش تصریحبوده به این حدیث عمزمان 
 1«.واجی في کل مغنم

کردید که ادعای بدعت بودن خمس و حرام خوار بطودن کسطانی نمی گمان
گیرند دامن شیخ طوسی و شیخ مفید و شیخ صدوق را هم بگیطرد؟ می که خمس

 کنطد؟می فکر کردید فق  عملکرد مراجعی مثل آیت الله سیسطتانی را مخطدوش
نم برای کسی مثل شما حتی متهم کردن شیخ صدوق و مفید و طوسی هطم دامی

به بدعت گزاری و حرام خواری کاری ندارد چون شما برای دفطاع از امطام باططل 
 خود حاضری هر حقی را زیر پا له کنی.

از این هم باالتر، شما باید نواب ثالثه را هم بدعتکار و حرام خطوار بدانیطد 
وم محمد بن عثمان صادر شطده در حالیکطه طبطق ن نائی دزیرا این توقیع در زما

رسطد نطواب امطام می الطدین بطه بیسطت عطدد احادیث فراوان که تنهطا در کمطال
گرفته اند. پس چه شد اباحه خمس و حالل بطودنش می همگی خمسزمان

بر شیعیان؟ چه شد عظمت و پاکی نواب امام زمان؟ شما که مشکلی ندارید آنها 
، حرام خوار، خیانتکار، فاسطق، فطاجر، نطفطه ناپطاک و هطر چیطز را هم بدعتکار

 دیگری خواستید خطاب کنیطد. احمطد کطه هسطت گنطاه همطه اینهطا را بطه دوش
کشد، آخر او امام است و هر چه بگوید درست است، خوب او گفتطه کطه در می

 زمان غیبت خمس حالل بوده، پس نواب هم حرام خوار بوده اند.
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را هم حرام خوار بدانید چون دویست ر باید خود ائمهو از این هم باالت
فرمودند خمس را حالل منین ؤو پنجاه سال قبل از صدور این توقیع، امیرالم

 فرمودند خمس را حالل کطردیم امطا بطاز خمطسکردیم و همچنین امام باقر
کردنطد، می کردنطد، مطوارد خمطس را بیطانمی گرفتند، بطرخمس دادن تاکیطدمی

آوردند؟ خوب اینها چططور بطا اباحطه خمطس سطازگار می رآنی برایشاستدالل ق
 است؟
طوَل َیطا َربِّ » طِس َفَیقل مل وَم َصطاِحیل اْلخل اسل َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْن َیقل ِإنَّ َأَشدَّ َما ِفیِه النَّ

ْبَنا َذِلَ   ِسي َو َقْد َطیَّ مل ْم  ِلِشیَعِتَنا ِلَیِطیَی  خل هل َو أَ  ِواَلَدتل مَو ِلَیْزکل هل  1«.ْواَلدل
دانم گوش شما مهر خورده و چشم شما کور شطده پطس نطه ایطن می من که
گویم تا آنها می شنوید و فق  برای مردممی بینید و نه کالم حق رامی همه دلیل را

 بدانند حقیقت چیست:
مطوارد خمطس و  همانگونه که عرض شد در روایات بسیار زیاد، ائمه 

گویطد خمطس را می و با وجود آن چند روایطت کطهاند احکام خمس را بیان کرده
وکالیطی گرفتند و اصالا در زمان امام کاام می حالل کردیم خودشان خمس

شده است. و این می برای این کار داشتند و وجوهات سنگینی به ایشان پرداخت
گرفته اند، پطس می رویه در زمان نواب اربعه نیز جریان داشته و ایشان نیز خمس

 نای حالل شدن خمس چیست؟مع
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شطود. می با توجه به علتی که در ذیل این حکم بیان شده، معنایش واضطح
گوید: خمس برای شیعیان ما حالل شده بطرای چطه؟ بطرای اینکطه می متن توقیع

 والدتشطان ططاهر شطده و خبیطث نشطود. خطوب شطما وجطداناا از ایطن بیطان چطه
اده شدن و خبیث نشدن بچه فهمید؟ حالل شدن خمس چه ربطی به حالل زمی

توان در رب  بین این دو قضیه تصور کرد اینسطت کطه می ها دارد؟ تنها چیزی که
گرفته یعنی کنیزهطای جنگطی میمراد از خمس، مالی باشد که خمس بدان تعلق 

شده گرفته و در بازار می که به عنوان غنیمت در جنگهایی که بدون اذن امام بر پا
خریده در حالیکه وقتی این جنگ می یعه هم از این کنیزهاشدند و شمی فروخته

باشد و هر کس می بدون اذن امام رخ داده، تمام غنائم از جمله کنیزها مل  امام
 با اینها به عنوان مال  زناشویی کند عملطش حطرام و بچطه اش ناپطاک و خبیطث

ریطد بایطد باشد. حال شیعه چکار کند؟ کالا از این کنیزها نخرد یا هر کس خمی
بیاید پولش را به امام بپردازد یا از ایشان برای تصرد کنیز اجازه بگیرد؟ هر کطدام 

ایطن گیطرد. بطرای همطین از امطام اولمی که باشد شیعه در سختی شدید قرار
یعنطی ایطن کنیزهطای  -مساله مطرح شده که ما خمس را بر شیعه حالل کطردیم 

 باشد. اما وقتی که امر امطام زمطان تا والدت بچه های آنها پاکیزه -جنگی را
آشکار شد و جنگ به اذن ایشان بر پا گشت خمس تمام کنیزان جنگطی بایطد بطه 

 امام پرداخت شود.
طاَس  ِإنَّ »فرمودنطد: همچنانکه امام باقر طْم  النَّ هل لَّ  َخطاَل  َمطا َبَغاَیطا َأْواَلدل  کل

ْلتل  ِشیَعَتَنا طهِ  ِکَتطابل  َحْمَزةَ  َأَبا َیا ِلي َقاَل فَ  َهَذا ِمْن  ِباْلَمْخَرِج  ِلي َکْیَف  قل ْنطَزلل  اللَّ  اْلمل
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لُّ  هَ  ِإنَّ  َعَلْیهِ  َیدل  اْلَفْيءِ  َجِمیِع  ِفي َثاَلَثةا  ِسَهاماا  اْلَبْیِت  َأْهَل  َلَنا َجَعَل  َتَعاَلی َو  َتَباَرَك  اللَّ
ِس  َأْصَحابل  َفَنْحنل  ... مل ْمَناهل  َقْد  َو  ءِ اْلَفْي  َو  اْلخل طاِس  َجِمیطِع  َعَلطی َحرَّ  َخطاَل  َمطا النَّ

هِ  َو  ِشیَعَتَنا ْفَتحل  َأْرٍض  ِمْن  َما َحْمَزةَ  َأَبا َیا اللَّ ٍس  اَل  َو  تل مل ْخَمسل  خل ْضَربل  یل َشْي  َعَلی َفیل
هل  َمْن  َعَلی َحَراماا  َکاَن  ِإالَّ  ِمْنهل  ءٍ  ِصیبل  1«.َماالا  َأْو  َکاَن  َفْرجاا  یل

دوبطار از این فقره، امطام زمطان  و جالی اینکه در توقیع مذکور، قبل از
 اموالی که صاحی توقیع یعنی اسحاق بن یعقوب به ایشان پرداخت کرده سطخن

کنیم مطی گیریم و قبولمی کنند اگر ما این اموال را از شمامی گویند و تصریحمی
رساند مطراد از ایطن امطوال، هطدایا و می تنها برای اینست که شما پاک شوید، که

 قاد نبوده، بلکه حقوق و دیون شرعی بوده است:نذورات و او
َصلِّ َو َمْن َشاَء َفْلَیْقَططع» وا َفَمْن َشاَء َفْلیل رل َطهَّ َها ِإالَّ ِلتل ْم َفَما َنْقَبلل کل ا َأْمَوالل  2َو َأمَّ

ر وَل ِعْنَدَنا ِإالَّ ِلَما َطاَب َو َطهل ا َما َوَصْلَتَنا ِبِه َفاَل َقبل  3«.... َو َأمَّ
ام منصف است که این را بفهمطد و بطاز بگویطد خمطس گطرفتن از حال کد

 جانی علما حرام و این کار بدعت بوده است؟
کنیطد می دانستید این توقیع که شما بطدان تمسط می اینها همه به کنار، آیا

تنها از مرحوم کلینی نقل شده، در حالیکه در خود کتطاب کطافی نطه تنهطا چنطین 
باب تفسطیر الخمطس احادیطث فراوانطی در وجطوب  توقیعی وجود ندارد بلکه در

                                                             
 431ح 286-285ص 8. الکافی ج1
 290. الغیبة للطوسی ص2
 291. الغیبة للطوسی ص3



 |273| طبق حدیث وصیت مهدیین امام نیستند، پس نباید امامت مهدیین و احمد را قبول کنیم   

و در بعضی ابواب دیگر نیز احطادیثی دربطاره  1خمس و موارد آن ثبت کرده است
این در حالیست که مرحوم کلینی تا نائی چهارم را  2وجوب خمس آورده است؟

درک کرده و اگر واقعاا چنین توقیعی از نائی دوم صادر شده بطود ایشطان در بطاب 
گفت: چون خمطس حطالل شطده می آورد ومی همین ی  حدیث راخمس فق  

دیگر ادله وجوبش و مصادیق تعلقش و موارد مصرفش به ما کطه در دوره غیبطت 
 هستیم ربطی ندارد.

اما فتوای مربوط به دختران در اروپطا، مربطوط بطه کسطانی اسطت کطه در آن 
کننطد در  توانند بطه یط  کشطور اسطالمی هجطرتنمی کنند ومی کشورها زندگی

حالیکه حجاب در مدارس این کشورها ممنوع است و هزینه معلم سر خانه هطم 
توانند خودشان بخوانند و اصالا اگطر قطرار نمی بسیار باالست و همه درسها را هم

شوند. یعنی شرای  عسر و حطرج دارنطد. می باشد همه اش در خانه بمانند دیوانه
 د بمانند و در خانطه بنشطینند یطا اینکطهحال چکار کنند؟ همه این دخترها بی سوا

توانند تا درب مدرسه با حجاب بروند و بی حجاب وارد مدرسه شطوند. اگطر می
کسی فتوا به جواز کشف حجاب داده با این فرض عسطر و حطرج اسطت و هطیچ 

 ربطی به بدعت ندارد.
و اما اینکه خواهر و برادر فق  عورت را بپوشانند کافی است، خطوب آن دو 

هم محرم هستند و محرم که از محرم پوشش ندارد اال آنچه در روایطات آمطده به 
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اند که در روایات فق  عورت ذکر شده است. ولی تمام فقها این شرط را هم کرده
که در معرض تحری  شهوت نباشند و البته از آنجا که غالباا چنین چیزی ممکن 

 باشد.می نیست فعلیت حلیت چنین کاری عمالا منتفی
روز، ایطن مربطوط بطه اشطتباه در تشطخیص  31و اما اینکه ماه رمضان شطد 

موضوع است و ربطی به بدعت ندارد. شما اول بروید معنای بطدعت را بفهمیطد 
 بعد بیایید این و آن را متهم به بدعت کنید.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مبیست جلسه
شما در ذکر صلوات بدعت   

آوردید، یک دلیل برای اثبات این 

د.اوریبدعت بی
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 اللهام گوییاد می آوردیاد و بدعت صلوات ذکر در . شما56سؤال 

. تسلیماا  سلم و المهدیین و األئمة محمد آل و محمد علی صل  یا  کثیراا
ید. بدعت این اثبات برای روایت  بیاور

 خداست اگر چیزی خلیفه اول مهدی الحسن احمد چون امام اوالا  مدعی:
 بطدعت بایطد را خدا خلفای تمام و اال بدعت، گویندنمی کند بهش کم و اضافه
صطلوات بطر  پطس آوردنطد. جدیدی مطلی و شریعت کدام هر چون بدانید گذار

 صطلوات بطا رابططه در بیطاوریم. ثانیطاا  روایطت مطا نیازمند این نیست که مهدیین
اب ابوالحسطن صطلوات مطثالا  داریم زیادی روایات مهدیین،  کطه اصطفهانی ضطرَّ

 صلوات ولده: خدایا من األئمة و عهده والة و ولیِّ  علی صل اللهم»فرماید: می
 از امامطان و او هایعهد ولّی  و الزمان صاحی األمر، صاحی ولّیت، بر بفرست

 بخوانیطد را ایطن شده دائماا  سفارش غیبت زمان که در ندبه دعای در یا «.او نسل
 رسول  جده محمد علی صل و محمد آل و محمد علی صل اللهم»گوید: می

 خواندیم بار ها ده شاید ما و شما خوب «.األصغر أبیه السید علی األکبر و السید
 فرزنطدان و محمطد بطر بفرسطت صلوات خدایا که نشدیم نکته این متوجه هیچ و

 اکبطر سید و توست رسول و است محمد که او جد بر بفرست صلوات و محمد،
 زمان امام ،حسنالبنمحمد کیست؟ محمد این چه کسی؟ جد است. یعنی

 صطلوات یعنی محمد، آل و محمد بر بفرست گوید: صلواتمی قبلش که است
 امطام جطد بطر بفرست صلوات و مهدیین یعنی او آل و زمان امام بر بفرست
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 علطی امطام که پدرش بر و باشد، الله رسول حضرت که الحسن، محمد بن
 باشد.

معنطایش   فهمیده ایم و اینیعنی چه، و حاال این دانستیمنمی ما قبالا  خوب
 نیست. بدعت

جواب: اوالا طبق روایات متواتر مبنی بطر حصطر عطدد اوصطیاء و خلفطا در 
رسطد، نمی دوازده، اصل امامت احمد بدعت است و نوبت به احکامی که آورده

پس قیاسی بین او و کسانی که حجت بودن ایشان با روایطات متطواتر و معجطزات 
وجود ندارد. ثانیاا اینکه هر ی  از خلفطای خطدا شطریعت  فراوان به اثبات رسیده

 دروغی آشکار است که تنها از دهان کسطی چطون شطما بیطروناند جدیدی آورده
 باشد.می آید. بلکه حتی آوردن مطلی جدید و احکام جدید نیز افترامی

ثالثاا اینکه احمد بصری به عنوان حجت خدا صلوات بر مهدیین را افزوده، 
 کند زیطرا صطلواتی کطه او سطاخته شطامل حضطرت فاطمطهنمی دوا دردی را

شود و این را هر آدم عاقلی متوجه است چون کلمه األئمة و المهدیین عطف نمی
هستند و  باشد در حالیکه صدیقه کبری نه جزء ائمهمی «آل محمد»بیان از 

 نه جزء مهدیین.
 والة و ولیِّ  علی صل اللهم»اما اینکه در صلوات ضراب اصفهانی گفته: 

، این ربطی به مهدیین ندارد بلکه دارد بر ولی خدا یعنی «ولده من األئمة و عهده
فرستد که احمطد جطزء آنهطا می امیر المومنین و یازده امام از نسل ایشان صلوات

 نیست.
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حال بر فرض که این صلوات درباره مهدیین باشد، امطا ایطن یط  صطلوات 
شده می هم عامی که شامل حضرت فاطمه خاص است و ربطی به صلوات 

رسطیده باشطد ندارد. غیر از اینکه دلیلی نداریم که این صلوات از امام زمان 
گوید، اما بطال فاصطله می پیرزن ناشناسی است که اول گفته: آن آقاآن چون ناقل 

 گویم.می گفته: من
ن است که اما فقره دعای ندبه هیچ ربطی به مهدیین ندارد، بلکه خیلی روش

محمد یعنی پیامبر خدا و آل او و بعد دوباره بر ایشان به عنوان مراد از محمد و آل
 فرستد، خوب این چه ربطی به مهدیین دارد؟می صلواتجد امام زمان

باشد که آلی دارد حال بر فرض که اصالا مراد از این محمد، امام زمان 
ن هستند؟ شما در تمام احادیطث اما از کجا در آوردید که آل محمد همان مهدیی

شیعه و سنی حتی ی  حدیث ندارید که تصریح کنطد مهطدیین از فرزنطدان امطام 
دوازدهم هستند اال حدیث وصیت که فق  دربطاره مهطدی اول حطرد زده و نیطز 
تفسیری که قاضی نعمان مصری از خطودش ارائطه داده اسطت و ربططی بطه بیطان 

 کنند مهطدیین از اوالد حسطینمی تصریح معصوم ندارد، و بقیه احادیث مهدیین
 باشند نه مهدی.می

فهمیده ای کامالا حرد درسطتی اسطت امطا اینکطه نمی در نتیجه اینکه شما
سال بزرگترین علمای شیعه نفهمیدند چطون ادبیطات عطرب بلطد نبودنطد،  1200

چون بی توجه و بی دقت بودند، چون نفهم و نطادان بودنطد، اینهطا همطه صطفاتی 
 باشند.می ه دشمنان علما برازنده آناست ک
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 چه کسی گفته در صلوات یمطانی هطا حضطرت فاطمطه زهطرا  مدعی:
داخل نیست؟ بلکه داخل است، زیرا آل محمد یعنطی فرزنطدان محمطد، و تنهطا 

است و بقیه آل محمد  فرزندی که از پیغمبر اکرم به جا مانده، حضرت زهرا 
مة و المهدیین، بدل جزء از کل اسطت، یعنطی زهرا هستند. اما األئاز نسل فاطمه

محمطد شطامل ائمه و مهدیین جزئی از آل محمدند نه همه آل محمطد، بلکطه آل
و حضرت قاسطم  ، حضرت عباس ما مثل حضرت زینی  ایهزادهامام

 شود.می نیز از فرزندان امام کاام 
و شطکی رویم مطی فرستیم، به زیارت همطه آنهطامی ما به همه آنها صلوات

نیست که مقام فاطمه زهراء باالتر از مقام ائمه اطهار اسطت. پطس اینکطه ائمطه و 
های ناطق خدا هستند. اهمیت کنیم بخاطر اینکه اینها حجتمی مهدیین را جدا

آن در این است که ما مأمور به أخذ و اطاعت و تبعیت از ائمه و مهدیین شدیم و 
حجت ها، زیرا فرمود: نحن  حجت باطنی خداست بر همه حضرت زهراء 

نا فاطمة، حجة اللطه علطی الحجطج: مطا اهطل بیطت،  مُّ حجج الله علی الخلق و ال
های خدا بر خلق هستیم و حضرت زهراء مادر ما، حجت خدا بر ماست. حجت

باشد کطه در می منظور از این ائمه و مهدیین حصر نیست، بلکه بدل جزء از کل
 دانند.اند میت عرب خواندهادبیات داریم و کسانی که ادبیا

امام همه ائمه است  گوییم ائمه، خود حضرت زهرا می به عالوه وقتی
 در باطن.

جواب: اوالا اینکه آل محمد یعنی فرزندان محمد غل  اسطت زیطرا شطامل 
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شطود و اصطالا نمی و همچنین حضرت عباس که شطما گفتیطدمنین ؤالمامیر
 در لغت به معنای فرزند نیست.« آل»

ثانیاا اینکه مراد از آل محمد امام زاده ها هم هستند ادعای کذبی اسطت کطه 
فق  شما مدعی آن هستید، زیرا تنها خصوصیتی که امام زاده ها داشتند این بطود 

در حالیکه این در همه سادات جریان دارد و بایطد اند که از نسل رسول خدا بوده
فرستیم و این می و متقی صلواتقائل شد که ما در صلوات بر همه سادات مومن 

 صد در صد باطل است و تا به حال به مغز کسی نرسیده بود کطه مطا هطر روز در
فرستیم. آنچه که در قرآن می نمازهای خود به قاسم بن موسی هم صلواتتشهد 

آمده فق  صلوات بر شخص پیامبر است اما خطود پیطامبر در روایطات فطراوان از 
فرستید بر آل مطن کطه همطان اهطل می ی بر من صلواتشیعه و سنی فرمودند وقت

باشند نیز صلوات بفرستید که آنها را هطم معرفطی کردنطد. در نتیجطه می بیت من
 باشند.می منظور از آل محمد فق  و فق  صدیقه کبری و دوازده امام

 عططف بیطاِن االئمطه و المهطدیین« آل محمد»حال وقتی شما بعد از کلمه 
نه جطزء ائمطه و نطه از مهطدیین اسطت از ایطن فاطمه آوری چون حضرتمی

کنی که األئمة و المهدیین بدل جزء می صلوات بیرون خواهد بود. البته شما ادعا
دانستی بدل می از کل است ولی اگر دوره مقدمات حوزه را درست خوانده بودی

 حال بر فرض که بدل جزء از کل باشد این مشکل آید و عطف بیان کجا.می کجا
رود کطه مطی کند، زیرا چنین بدلی برای اضراب است یعنی وقتی بکاررا بدتر می

بخواهند معنای کل را که غل  بوده اصالح نموده و معنای جزء را امضطاء کننطد. 
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کلطت »یا « رأیت سعیداا رأسه: سعید را دیدم سرش را»مثالا می گوید:  سطم  الأ
آورد تطا بگویطد رویطت و مطیکه بدل جطزء را « انصفه: ماهی را خوردم نصفش ر

خوردن من ناقص بود پس من تمام جسد سعید را ندیدم و تمام ماهی را نخوردم. 
شطود کطه ئمه و المهدیین بدل جزء از کل باشد معنطایش ایطن میألبنابراین اگر ا

بلکه بر آنها که امام و مهدی هستند که این شطامل  ،صلوات بر همه آل محمد نه
 شود.ینم حضرت صدیقه کبری 

اما اینکه ما چون مامور به اخذ از ائمه شدیم آنها را جداگانه ذکر کرده ایم، 
فهمید که نفرمود به لفظ ائمه تصطریح کنیطد و شطما نمی یعنی این را پیغمبر خدا

 فهمیدید؟
امام باطنِی همه ائمه است یا اینکطه حطدیث  اما اینکه حضرت فاطمه 

لیل و مسطتندی نطدارد. و فقط  حطرد گفته فاطمه حجت خدا بر ماست، هیچ د
های من در آوردی است که برای توجیه بدعت صلوات بطر مهطدیین خلطق کطرده 

 1اید. و آنچه به صورت غل  خواندید برای اولین بار در تفسیر أطیی البیان آمطده
 که نویسنده اش کمتر از سی سال قبل وفات نموده است.

ی مطلبطی سطاختگی اسطت و زیرا اوالا اصل امامت باطنی و امامت اطاهر
چنین چیزی در مکتی اسالم مطرح نشده است، ثانیاا اینکه امیر المطومنین امطام 

قابل اثبات نیست، ثالثاا امامطت منصطبی الهطی اسطت کطه اند حضرت زهرا نبوده
دهند و هیچ زنی در طول تاریخ بشریت منصی الهطی می خداوند فق  به مردها

                                                             
 225ص 13. أطیی البیان ج 1
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ی حضرت مریم که از بعضی انبیا باالتر بطوده و از درگاه خداوند نداشته است حت
بر همه زنان عالم خودشان و قبل از خودشان برتری داده شده و در قرآن در کنطار 

 1حضرت عیسی دو آیه پروردگار معرفی گشتند.
چرا هیچ کجا اشاره ای به خالفت مهدیین نشده و فقط در  .57سؤال 

 حدیث وصیت آمده است؟ 
الد واقع است و روایات متواتری داریم که یا نص بر این ادعا بر خ مدعی:

کند و یا اشاره به خلفای بعد از امام مهدی از نسل امام حسطین یطا از می مهدیین
کند. اگر کتاب چهل حدیث درباره مهدیین و ذریطه قطائم می نسل قائم آل محمد

دیین روایت در رابططه بطا مهط 52نوشته شیخ ناام عقیلی را مطالعه کنید، حدود 
إنَّ مّنطا بعطد قطائم اثنطی عشطر »فرمایطد: میآورده. به عنوان مثال امام صادق 

مهطدی از اوالد حسطین  12مهدّیاا من ولد الحسین: مطا اهطل بیطت بعطد از قطائم 
 «.داریم

جواب: صحبت بر سر مهدیینی است که خلفای رسول خدا بوده و بعطد از 
د، همان ها کطه بطه عنطوان عهده دار منصی امامت و خالفت شونامام زمان 

باشطند. می فرزندان امام دوازدهم اوصیای رسول خدا و حجت های خدا بر خلق
                                                             

باشطد گفتطه شطده کطه حضطرت بله در ت  حدیثی ضعیف کطه مخطالف تطاریخ قطعطی اسطالم می.  1
انطد تطا امامطت حضطرت مدتی وصی ااهری ایشطان بوده پس از شهادت سیدالشهداء  زینی

مخفی مانده و جانشان حفظ شود. ولی به هر حال تصریح کرده که در ااهر وصی بودنطد  سجاد 
 اند.یعنی واقعاا منصبی از طرد خدای متعال نداشته
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این مساله در کدام حدیث غیر از حدیث وصیت آمده است چه برسطد بطه اینکطه 
 ادعای تواتر در مورد آنها شود؟!

گویید احادیث متواتر، خوب یکی از آن احادیث اینسطت کطه امطام می شما
فرمودند بعد از رسول خدا هفت وصی وجود دارد که هفتمین همطان صادق 

، آیا ایطن مویطد مهطدییِن شماسطت؟ 1باشدمی قائم است و بعد از او یازده مهدی
تصریح کردند مهدیین امام نیستند و فق  قومی از شطیعیان اینکه امام صادق 

ن امامطت مهطد2کننطدمی ما هستند که به والیطت مطا دعطوت ی هطای ، ایطن مبطیِّ
کنطد آنهطا از می شماست؟ اینکه از شش روایت مهدی ها چهار روایتش تصریح

 اوالد حسین هستند، این مصّرح مهدیین از اوالد قائم است؟
لی بیش از چهل حدیث درباره یکنید در اربعین ناام عقمی شما مدام ادعا

یطث، گوییطد کطه بعضطی از ایطن احادمی مهدیین وجود دارد، حال آیا این را هطم
سخنان کعی االحبار یهودی و بعضی ناصبی های زمان امیر المومنین است کطه 

گویید که بسیاری می ناام به عنوان حدیث اهل بیت جا زده است؟ آیا این را هم
از آنها اصالا از احادیث اهل بیت نیست بلکه از منقوالت اهل سطنت اسطت کطه 

که آنهطا بطر پیطامبر اند ا تاکید کردهو بارهاند اهل بیت هیچ اعتنایی به آنها نداشته
گویید که عموم این احادیث دارای ضعف سطند می بندند؟ آیا این را هممی دروغ

یا اصالا بدون سند یا مندرج در کتی غیر مشهور و ضعیف شیعه هستند؟ آیا این 

                                                             
 91. األصول الستة عشر ص 1
 56ح 358ص 2. کمال الدین ج 2
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گویید که خیلی از نقلها ربطی به مساله مهدیین ندارد و تنها با تاویالت می را هم
شود؟ جواب عمطوم آن روایطات در می ختگی شما به زور به مهدیین چسباندهسا

 کتاب المهدویة الخاتمة آمده است اگر اهل مطالعه و فهم هستید.
در نتیجه در مورد مهدیین با آن طول و تفصیلی که شطما اعتقطاد داریطد نطه 

شده  تواتر لفظی، نه تواتر معنوی و نه حتی ی  حدیث که عموم راویانش شناخته
 و نزد شیعه به وثاقت مطرح باشند وجود ندارد.

محمد خدا و احادیث آلتان کتابگویید مستمس می شما .58سؤال
چون اهل بیت ای در تأیید مهدیین هست؟است.خوب آیا در قرآن آیه

 کالم ما را به قرآن ارجاع بدهید. فرمودند برای تشخیص حق و باطل،
ی به خالفت مهدیین بعد از قطائم آل محمطد بله، قرآن کریم اشارات مدعی:

و لقد کتبنا فی الزبور مطن بعطد ذکطر أنَّ االرض »فرماید: می دارد. به عنوان مثال
 یرثها عبادی الصالحون: در زبور بعد از ذکر نوشتیم که زمطین را صطالحان وارث

شطود در حالیکطه بطه وجطود می خوب صالحان بطه معصطومین گفتطه«. شوندمی
گوینطد صطالحان. همچنطین قطرآن نمی به تنهاییولی عصر مقدس حضرت

نَّ علی الذین استضعفو»گوید: می کریم فی االرض و نجعلهم ائمة  او نرید أن َنمل
کنیم بر کسانی که به ایشان الم شده، و حقشطان می و نجعلهم الوارثین: ما اراده

«. رار بطدهیمغصی شده در زمین منت بگذاریم آنها را امامان و وارثان زمطین قط
 لفطظ جمطع از آنهطا یطاد کنطد و بطهمی ای صطحبتاینجا هم دررابطه با ی  عده

 نماید نه مفرد.می
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بله قرآن کریم بر مهدیین تصریح نکرده همچنانکطه بطر ائمطه هطم تصطریح 
نکرده، اما قرآن کریم مبّین و مفسری دارد که آل محمد هستند. به عنطوان مثطال، 

کنطد: می سالمتی حضرت حجت ایطن ططور نقطل مرحوم ابن طاووس در دعای
اللهم کن لولی  القائم بأمرک محمد بن الحسطن العسطکری ... حتطی تسطکنه »

مطن األئمطة الطوارثین: تطا او و فرزنطدانش را از  تهارض  طوعاا ... و تجعله و ذری
؛ پس این ائمه وارثین کطه در قطرآن کطریم بطه آن «امامان و وارثین زمین قرار دهی

 .ده، یعنی ذریه امام مهدی اشاره ش
وعد الله الطذین آمنطوا مطنکم و »فرماید: می باز در جای دیگری قرآن کریم

عملوا الصالحات لیستخلفنهم ...: خداوند وعده داده به کسانی از شما که ایمان 
دهند، اینکه آنها را خلیفه در زمین کند و می دارند و عمل صالح و شایسته انجام

«. ل به امنیت کند و دینی که برای آنهطا پسطندیده را حطاکم نمایطدترسشان را تبدی
خوب اینها چه کسانی هستند؟ وقتی از ائمه اطهار سؤال شده، دو دسته روایطات 

شوند در زمطین، مطا اهطل می فرمایند: این کسانی که خلیفهمی داریم. ی  دسته
فرماید: میبیت هستیم؛ اما کدام اهل بیت؟ ی  روایت دیگر از امام صادق 

این در مورد قائم و اصحاب قائم نازل شده؛ خوب جمع این دو دسته روایات بطه 
چیست؟ اینست که قائم و اصحابش از اهل بیت هستند که در مورد اولینشان در 

فرزند امام مهدی است. پس اصحاب قائم همطان حدیث وصیت آمده احمد
 در زمین خلیفه شوند. دوازده مهدی هستند که خداوند به اینها وعده داده

در نتیجه قرآن کطریم بطه خالفطت مهطدیین در آخرالزمطان اشطارات خیلطی 
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 روشنی کرده، که از روایات ذیل این آیات بطه روشطنی مسطأله بطرای تطان واضطح
شود که خالفت مهدیین نه تنها معارضی در قرآن ندارد کطه مؤیطدات خیلطی می

 جدی و روشنی در قرآن کریم هست.
گاهی! اوالا اینکه چون در قطرآن لفطظ جمطع  جواب: افسوس بر این همه ناآ

آمده پس حتماا ی  فرد مراد نیست بلکه عده ای مراد است، این دقیقاا شبهه اهل 
حضطرت باشد که اگر منظورش می سنت درباره آیه والیت ط إنما ولیکم الله ... ط

ای سال است که علمط 1200است چرا لفظش جمع آمده؟ این شبهه را علی
کطه یقینطاا شطما فقط   -و از جمله در کتاب شطریف الغطدیر اند شیعه پاسخ داده

پاسخ این شطبهه بطه تفصطیل داده  -ای اسمش را شنیده ای و هرگز آن را نخوانده
شده است و آن اینکه، در آیات زیادی از قرآن، لفظ جمع آمطده در حالیکطه یط  

نیاا اینکه مراد از صالحان به طور باشد. ثامی نفر مراد است و این به علل مختلفی
باشند ادعایی بدون دلیل است، زیرا در قرآن لفظ صطالحون می مطلق معصومین

مرتبه ذکر شده که یقین دارم شما هیچگاه نرفتی موارد آن را بررسی  24و صاحین 
 دیدی بر غیر معصوم هم اطالق شده است.می کنی و اال

نظر کنیم، چرا مراد از این جمع را  حال بر فرض که از این دو اشکال صرد
ائمه رجعت ندانیم که هر ی  در زمان خود مستضعف بودند؟ و اصالا با توجه به 
لفظ مستضعف یقیناا مهدیین مراد نیستند زیرا به غیر از مهدی اول، دیگر مهدیین 

 مستضعف نیستند چون به قول شما در دولت عدل زندگی خواهند کرد.
نَّ » و اصالا درباره آیه ِریدل َأْن َنمل روایات متعددی صادر شطده اسطت کطه « َو نل
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 کند، از جمله:می باشند، و این دهان مدعی کذاب را خردمی مراد ائمه 
نگاه کرده و فرمودند: این از آن کسطانی اسطت امام باقر به امام صادق

هطیم: ایم مستضعفان را امطام و وارث زمطین قطرار دکه خداوند فرموده: اراده کرده
وَجْعَفٍر » ِه  َنَظَر َأبل طِذیَن  ِإَلی َأِبي َعْبِد اللَّ َیْمِشي َفَقاَل َتَری َهَذا َهطَذا ِمطَن الَّ

ةا  ْم َأِئمَّ ْرِض َو َنْجَعَلهل
َ
وا ِفي اأْل ْضِعفل ِذیَن اْستل نَّ َعَلی الَّ ِریدل َأْن َنمل : َو نل َوَجلَّ هل َعزَّ َقاَل اللَّ

مل اْلواِرِثیَن   1«.َو َنْجَعَلهل
 نگاه کرده و فرمودند: شماها بعد از من مستضعفو پیامبر به حسنین

شطوید، و سطپس آیطه مطذکور را می فرمود: یعنی امطامشوید، امام صادقمی
ولل »خواند و فرمود: این آیه تا قیامت در ما جاری است:  ِه ع َیقل  َسِمْعتل َأَبا َعْبِد اللَّ

هِ  وَل اللَّ َسطْیِن َنَظَر ِإَلطی ِإنَّ َرسل مل َعِلطيٍّ َو اْلَحَسطِن َواْلحل َفَبَکطی َو َقطاَل َأْنطتل
طِه َقطاَل  وِل اللَّ ْلتل َلهل َما َمْعَنی َذِلَ  َیا اْبَن َرسل لل َفقل َفضَّ وَن َبْعِدي َقاَل اْلمل ْسَتْضَعفل اْلمل

رِ  : َو نل طولل َوَجطلَّ َیقل طَه َعزَّ ةل َبْعطِدي ِإنَّ اللَّ ِئمَّ
َ
مل اأْل کل طِذیَن َمْعَناهل َأنَّ طنَّ َعَلطی الَّ یطدل َأْن َنمل

مل اْلواِرِثیَن، َفَهِذِه اآلَْیةل َجاِرَیطة  ِفیَنطا  ةا َو َنْجَعَلهل ْم َأِئمَّ ْرِض َو َنْجَعَلهل
َ
وا ِفي اأْل ْضِعفل اْستل

 2«.ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمةِ 
ِهَي َلَنا َأْو »فرمودند: این آیه برای ما یا در مورد ماست: و حضرت علی

ةا َو ِفینَ  ْم َأِئمَّ ْرِض َو َنْجَعَلهل
َ
وا ِفي اأْل ْضِعفل ِذیَن اْستل نَّ َعَلی الَّ ِریدل َأْن َنمل : َو نل ا َهِذِه اآلَْیةل

مل اْلواِرِثیَن   3«.َنْجَعَلهل
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فرمودند: ای سلمان تو قائم را درک خواهی کرد و هر کس که  و پیامبر 
ا مجرم قصاص گطردد و شود تمی دارای کفر محض یا ایمان محض باشد حاضر

، َو َمْن َکطاَن ِمْثَلطَ  ... َیطا »این تاویل آیه استضعاد است:  هل ْدِرکل َ  مل ، ِإنَّ َیا َسْلَمانل
، َو َمَحطَض  یَماَن َمْحضطاا لُّ َمْن َمَحَض اْْلِ ، َو کل هل ودل نل َرنَّ ِإْبِلیسل َو جل ْحضل َسْلَمانل َو َلیل

ْؤَخَذ ِبالْ  ی یل ، َحتَّ ْفَر َمْحضاا طَ  َأَحطداا َو َذِلطَ  اْلکل ْوَتاِر، َو ال َیْظِلطمل َربُّ
َ
ِقَصاِص، َو اأْل

ْرِض ...
َ
وا ِفي اأْل ْضِعفل ِذیَن اْستل نَّ َعَلی الَّ ِریدل َأْن َنمل  1«.َتْأِویلل َهِذِه اآلَْیِة: َو نل

اسطت:  و در تفسیر قمی تصریح شده که مصداق این آیه رجعت ائمه 
ته خواهد شد سپس به دنیا بر خواهد گشطت و رسول خدا خبر داد که حسین کش

خدا کمکش خواهد کرد تا دشمنانش را بکشد و مال  زمین گردد و ایطن تاویطل 
ِه »آیه استضعاد است:  وَل اللَّ َه َأْخَبَر َرسل هل  َأنَّ اللَّ دُّ مَّ َیطرل ْقَتلل ثل هل یل ... َو َأْعَلَمهل َأنَّ

ی یَ  هل َحتَّ رل ْنَیا َو َیْنصل طنَّ ِإَلی الدُّ ِریطدل َأْن َنمل : َو نل هل َو َقْولل ْرَض َو هل
َ
َل َأْعَداَءهل َو َیْمِلَکهل اأْل ْقتل

ْرِض 
َ
وا ِفي اأْل ْضِعفل ِذیَن اْستل  2«.َعَلی الَّ

 و روایات دیگر.
 است:روایت شده که درمورد ائمه« کتبنا فی الزبور»همچنانکه درباره آیه 

َسطَأْلتل »آن بندگان صالح ما هسطتیم:  از این آیه پرسیدم فرمودند:از امام باقر
َوَجَل َأَبا َجْعَفرٍ  ِه َعزَّ م َعْن َقْوِل اللَّ وِر اآلَْیِة َقاَل: َنْحنل هل بل  3«.َوَلَقْد َکَتْبنا ِفي الزَّ

                                                             
 450-449. دالئل اْلمامة ص 1
 297ص 2. تفسیر القمی ج 2
 326. تأویل اآلیات ص 3



 (2نبرد ) |290|

 

ی و در تفسیر قمی آمده که این آیه درباره رجعت و قائم است: مطراد از آیطه
رت داد اهل بیت او مالکطان زمطین بندگان صالح اینست که خدا به پیامبرش بشا

طوِر ِمطْن َبْعطِد »خواهند شد و به دنیا بر خواهند گشت:  بل : َو َلَقْد َکَتْبنطا ِفطي الزَّ هل َقْولل
وَن  طاِلحل ها ِعبطاِدَي الصَّ ْرَض َیِرثل

َ
ْکِر َأنَّ اأْل طهل الذِّ طهل َنِبیَّ طَر اللَّ َأنَّ َأْهطَل َبْیِتطَ  ، َفَبشَّ

ْرَض َو 
َ
وَن اأْل ْنَیا َیْمِلکل وَن ِإَلی الدُّ  1«.َیْرِجعل

روایطات متعطددی وارد شطده کطه مطرادش « لیسطتخلفنهم»و نیز درباره آیطه 
 باشد، از جمله:می ائمه

از آیطه اسطتخالد پرسطیدم فرمودنطد: آنهطا همطین ائمطه از امام صادق 
هِ »هستند:  هل َوَعطَسَأْلتل َأَبا َعْبِد اللَّ ِه َجلَّ َجاَللل طوا َعْن َقْوِل اللَّ طِذیَن آَمنل طهل الَّ َد اللَّ

ْرِض 
َ
ْم ِفي اأْل هل اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَّ وا الصَّ ْم َو َعِملل ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم  َکَما اْسَتْخَلَف  ِمْنکل  الَّ

مل  ةل  َقاَل هل ِئمَّ
َ
 2«.اأْل

و در نسخه دیگری تصریح شده که این آیه درباره علی بن ابی طالی و ائمه 
ططِة ِمططْن َنَزَلططْت ِفططي َعِلططيِّ ْبِن »نططازل شططده اسططت: از فرزنططدان او  ِئمَّ

َ
َأِبیَطاِلططٍی َو اأْل

ْلِدهِ   3«.ول
 و در روایتی صراحتاا گفته شده این آیه درباره رجعت است:

فرمودند: تعجی از مردگانی کطه خطدا بطه صطورت زنطده منین ؤامیرالم
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ند تا گردن کفار را گردمی کند و در کوچه های کوفه شمشیر بر شانهمی مبعوثشان
بزنند تا خدا وعده اش را در آیه استخالد محقق کند، برای من بازگشتی بعطد از 
بازگشت و رجعتی بعد از رجعت خواهد بود و من صاحی رجعت های متعددم: 

ْمط» طوَن زل َلبُّ طهل َأْحَیطاءا یل مل اللَّ هل ْمطَرةا َفَیا َعَجَباْه َو َکْیَف اَل َأْعَجیل ِمْن َأْمطَواٍت َیْبَعطثل َرةا زل
ْم  وَفهل طیل وا سل وَفِة، َقْد َشطَهرل وا ِبِسَکِ  اْلکل ِه، َقِد اْنَطَلقل ْیَ  َیا َداِعَي اللَّ ْیَ  َلبَّ ْلِبَیِة: َلبَّ ِبالتَّ

وَن ِبَها َهاَم اْلَکَفَرِة، َو َجَباِبَرِتِهْم َو َأْتَباِعِهْم ِمْن َج  وَّ َعَلی َعَواِتِقِهْم َلَیْضِربل
َ
ِلطیَن َباِبَرِة اأْل

ْم ِفي َقْوِلِه َعزَّ َو َجطَل َو اآل هل َما َوَعَدهل ْنِجَز اللَّ ی یل طوا  ِخِریَن َحتَّ طِذیَن آَمنل طهل الَّ َوَعطَد اللَّ
ْرِض ... َو ِإَن 

َ
ْم ِفي اأْل هل اِلحاِت َلَیْسَتْخِلَفنَّ وا الصَّ ْم َو َعِملل ِة، َو  ِلَي  ِمْنکل َة َبْعَد اْلَکرَّ اْلَکرَّ

ْجَعَة بَ  اتالرَّ َجَعاِت َو اْلَکرَّ ْجَعِة، َو َأَنا َصاِحیل الرَّ  1«.ْعَد الرَّ
 روایت از امام به ی  دایاید وچسبیدهکرده رها را حال شما این همه روایت

 امططامی کططه در مططورد آیططه امططامی و هفططت بططا روات مجهططول و پططنجصططادق
؟ و نفهمیدید که با توجه بطه 2«َنَزَلْت ِفي اْلَقاِئِم َو َأْصَحاِبهِ »گفته: « لیستخلفنهم»

و رجعطت  کند ایطن آیطات در رابططه بطا ائمطه می آن همه روایت که تصریح
شود آن را حمل بر مهدیین از اصطحاب قطائم نمطود؟! و ایطن نمی باشدمی ایشان

روایت بر فرض صدورش از معصوم، تنها به مصداقی از مستضعفین اشاره کطرده 
ها کطه از اصالا بطه غیطر از مهطدی اول بقیطه مهطدیباشد. و می که امام دوازدهم
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آیند پس چگونه این روایت می اصحاب امام دوازدهم نیستند و بعد از مهدی اول
 به مهدیین رب  دارد؟ 

و اگر از همه اینها بگذریم چه اشکالی دارد که تنها مصداق این آیات قطائم 
اینکطه حکومطت و و انطد و اصحابش باشند کطه یقینطاا در زمطین مستضطعف بوده

خالفت و امامت به همه آنها نسبت داده شده بخاطر شراکت ایشان در تحقق این 
باشد درست مانند حکومتی که قرآن کطریم بطه همطه بنطی اسطرائیل می حکومت

که قطعاا در هر زمان در میان آنها ی  نفر بیشتر خلیفه نبوده  نسبت داده در حالی
 است نه همه بنی اسرائیل:

ِتي َباَرْکَنا  َرْثَنا اْلَقْومَ َأْو َو » ْرِض َو َمَغاِرَبَها الَّ
َ
وَن َمَشاِرَق اأْل ْسَتْضَعفل وا یل ِذیَن َکانل الَّ

وا ْسَنی َعَلی َبِني ِإْسَراِئیَل ِبَما َصَبرل َ  اْلحل ْت َکِلَمةل َربِّ  1«.ِفیَها َو َتمَّ
 همچنانکه ارث کتطاب و اعططای نبطوت را بطه همطه بنطی اسطرائیل نسطبت

 دهد:می
َدی َو » وَسی اْلهل آَتْیَنطا َو َلَقطْد »، و: 2«اْلِکَتاَب  َأْوَرْثَنا َبِني ِإْسَراِئیَل َو َلَقْد آَتْیَنا مل

ةَ  َبِني ِإْسَراِئیَل  وَّ بل ْکَم َو النُّ  3«.اْلِکَتاَب َو اْلحل
در قرآن نیامده و فق  به آنها اشاره شطده و مهطدیین  اما اینکه نام ائمه 

ند، سخن باطلی است زیرا طبق روایات، نام اولین امام الاقل در سطه اهم اینگونه
 آیه از قرآن آمده است، از جمله:
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ْؤِمِنیَن » :50سوره مریم آیه  ا َیْعِني َأِمیَراْلمل ْم ِلساَن ِصْدٍق َعِلیًّ  َو َجَعْلنا َلهل
َثِني ِبَذِلَ  َأِبي َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ اْلَعْسَکِريِّ   1«.َحدَّ

ا َیْعِنی ِبِه َعِليَّ ْبَن َأِبي َطاِلٍی »و:  ْم ِلساَن ِصْدٍق َعِلیًّ  2«.َو َجَعْلنا َلهل
هل َتَعاَلی»و :  طِه  ِخطِریَن َو اْجَعْل ِلي ِلساَن ِصْدٍق ِفي اآل َقْولل َعطْن َأِبطي َعْبطِد اللَّ

َو َعِليُّ ْبنل َأِبي َطاِلی ٍد ع َقاَل هل َحمَّ  3«.َجْعَفِر ْبِن مل
س اگر قرار به قیاس باشد باید نام مهدی اول یعنی احمد هم در قطرآن بطه پ

عنوان مهدی اول آمده باشد و البته برای شما هیچکاری ندارد که بشارت عیسطی 
 بر احمد را که قرآن درباره رسول خدا ذکر کرده به امام خود تفسیر کنید.

در روایطات  آیات متعددی وجود دارد که همچنانکه درباره دیگر ائمه 
از آن پرده برداشته شده، ولی درباره ذکر مهدیین در قرآن هیچ نصی وجود نطدارد 

 و فق  تاویالت شماست که پای آنها را به قرآن کشیده است.
باید گفت: غیر از اینکطه ایطن دعطا « اللهم کن لولی »و اما راجع به دعای 

ه نشطده، و در تمطام اصالا مستند به معصومین نیست و به امام خاصی نسطبت داد
طْن »کنیم هم ذکر نشده: می نسخه های معتبر، نام آن ولّی که برایش دعا طمَّ کل هل اللَّ

اَلٍن  اَلِن ْبِن فل َ  فل ، باید دانست که در تمام نسخه های معتبر فقره ای کطه از 4«ِلَوِلیِّ
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ذریه امام سخن گفته وجود ندارد، کتطاب هطایی مثطل کطافی، تهطذیی طوسطی، 
  1.ی، مزار مشهدی و بلد االمینمصباح طوس

فطالح »و حتی تنها ناقل این فقره یعنی سید بن طاووس در کتاب دیگطرش 
 2دعا را پایان داده است.« فیها طویالا »این فقره را ندارد و تا « السائل

و عالمه مجلسی نیز تصریح کرده: این روایت نسخه های متعددی دارد که 
 3فقره بوده است.فق  نسخه ابن ابی قره دارای آن 

توان با اطمینان گفت که این فقره از معصوم صطادر می حال با این وجود آیا
 باشد؟نمی شده، وقتی اصل این دعا منسوب به امام خاصی
کنیم. مطی خطوانیم و تبلطیغشمی اشکال نشود پس چرا ما این دعا را اینقدر

موضوعیت داشته  زیرا دعا جزء اصول و فروع واجی دین نیست که اعتبار سندش
کردنطد امطا می باشد برای همین علما در طول تاریخ نسبت به سند دعاها تسامح

وقتی که پای دین و اعتقادات وس  بیاید همان دعا باید سطندش بررسطی شطود و 
اگر معتبر و اطمینان آور نبود قابلیت استناد ندارد. این چیزی است که هرگز فرقه 

اینکه مثالا فالن چیز در مفطاتیح آمطده و صطد سطال  فهمند و به استنادنمی یمانی
 دهند.می خوانند مستند عقیدتی قرارشمی است مردم دارند آن را
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در وصیت به شخصی باید دو نفر شاهد باشند که شهادت . 59سؤال 
آیا اصل این وصیت شاهدی دارد؟ ثانیااا آیاا  بدهند به فالنی وصیت شده.

بات اینکه مهدی اول در وصایت خاود احمد الحسن شاهدی دارد برای اث
 اوست؟

اینکه اصل این وصیت شاهدی دارد؟ بله، آن هطم بهتطرین شطهود.  مدعی:
اوالا امیر المؤمنین شاهد و راوی این وصیت است، ثانیاا بهترین اصحاب پیغمبر: 

 سلمان و مقداد و ابوذر و حتی طلحه شهادت دادند.
از ن مثطال وقتطی امطام صطادق ائمه اطهار نیز شهادت داده اند. به عنوا

کرد می گوید: بله همین گونه بود، پیغمبر امالمی پرسد،می پدرش درباره وصیت
 نوشت.میو امام علی 

از طرفی راوی این حدیث وصیت کیست؟ امام صادق از پدرش امطام بطاقر 
از پدرش امام سجاد از پدرش امام حسین از پدرش امیر المؤمنین؛ اینهطا شطهود 

 صیت شی وفات رسول خدا هستند.اصل و
وصطیت بطه  180و باالتر از اینها خداوند متعال است که در سوره بقره آیطه 

 هنگام احتضار را واجی کرده است.
بنابراین قطعاا اگر بگوییم ی  نفر در عالم به این امطر خطدا عمطل کطرده، او 

 رسول خداست.
ه شدن مهدی موعود با جواب: اوالا ما شیعه اثنا عشری اصالا قائل به شناخت

 ستیم که چهار راوی آن مجهطول و یط حدیث مکتوب در کتاب غیبت طوسی نی
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راویش معرود به دروغ و جعل حدیث است و فق  شیخ طوسی آن را نقل کرده 
و مضمونش هم به گواهی شیخ حر عاملی کامالا شاذ و نطادر اسطت. بلطه رسطول 

ر کتاب سلیم و با سطند دیگطری در که با دو سند داند خدا در آن وصیتی که کرده
کطه ایطن هطیچ اند کتاب شیخ صدوق نقل شده، برای وصیت خود شهودی گرفته

ربطی به حدیث وصیت غیبت طوسی ندارد و در آن هیچ سخنی از وجود شطهود 
 به میان نیامده است.

گرفتطه ایطد واقعطاا ثانیاا اینکه اولطین شطاهد را شطخص امیطر المطومنین 
این وصیتی است کطه قطرار اسطت امیطر المطومنین بطا آن بطر مضح  است! زیرا 

تواند شاهدش خطودش باشطد؟ و اینکطه در می امامتش احتجاج کند پس چگونه
بعضی روایات، ایشان به عنوان شاهد معرفی شده، نه به عنوان شاهد برای مطردم 
بوده بلکه شاهد برای رسول خدا معرفی گشته که نزد جبرائیل گواهی دهد رسول 

 ا وصیت را به ایشان تحویل دادند:خد
ي َأْنَت َأْشَهدل َو َأَنا  َفَقاَل َعِلي  » مِّ  1«.ِباْلَباَلِغ َلَ  ِبَأِبي َو أل

از پطدرش  بلکه در همان حدیثی که شما به اشتباه گفتید امطام صطادق 
 نه آدمیان:اند پرسیده، تصریح شده: شهود امالی وصیت، مالئکه بوده

وَسی ْبنل َجْع » طْؤِمِنیَن مل ِه َأَلْیَس َکاَن َأِمیرل اْلمل ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ْلتل أِل  َفٍر ع َقاَل: قل

طهِ  ولل اللَّ ِة َو َرسل ْمِلطي َعَلْیطِه َو َکاِتَی اْلَوِصیَّ طوَن  َجْبَرِئیطلل َو اْلَماَلِئَکطةل اْلمل بل َقرَّ  اْلمل
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ود   هل مَّ َقاَل َیا َأَبا اْلَح  شل یالا ثل ْلَت َقاَل َفَأْطَرَق َطِو  1«.َسِن َقْد َکاَن َما قل
دروغطی انطد ثالثاا اینکه شاهد وصیت مهدیین، سلمان و ابوذر و مقداد بوده

وصیتی است کطه در آن اند آشکار است زیرا آن وصیتی که آنها بدان شهادت داده
نامی از مهدیین برده نشده و فق  به دوازده امام وصیت شده است. و همین طور 

که هرگز به وصطیت مهطدیین شطهادت ندادنطد بلکطه بطه  است شهادت ائمه
 که در آن تنها به دوازده امام وصیت شده است نه بیشتر.اند وصیتی شهادت داده

نقل کردید تصریح شده: وصیت رابعاا در روایتی که شما از امام صادق 
نازله از آسمان وصیت رسول خدا به اوصیائش بطوده نطه وصطیت مکتطوب شطی 

 وفات.
سوره بقره، این آیه را بارها مورد بررسی قرار داده و توضیح داده  180 اما آیه

ایم که طبق تصریح روایات، مضمون این آیه درباره وصیت کردن به اموال بوده تا 
بین ورثه دعوا نشود و این آیه بواسطه آیه میراث کطه سطهم هطر کطس را مشطخص 

درباره نسخ این  مه نموده نسخ شده است. اما شما با وجود اینکه تصریح ائ
 کنید.می بینید باز هم به مضمون آن استداللمی آیه را

گطوییم می صیت مکتوب رسول خطدا نیسطتیم بلکطهوغیر از اینکه ما منکر 
وصیت مکتوب رسول خدا در سه حدیث بیان شده که در آن فق  از دوازده امطام 

 نام برده شده است.
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الحسطن بیطاوریم کطه او همطان  اینکه از کجا دو شاهد برای احمطد مدعی:
احمد مذکور در حدیث وصیت است. خوب همین سطوال در رابططه بطا وصطیت 

شطود. شطما چططور بطه آن سطوال می عیسی بن مریم نسبت به پیغمبر خدا تکرار
دهید؟ فاصله بین حضرت مسیح و حضرت محمد چقدر بطوده؟ اهطل می پاسخ
سال. آیا پیغمبر اکطرم دو  400گوید می سال، روایت شیعه 700گویند می سنت

 به من وصیت کرد؟گوید حضرت عیسی می تا شاهد آورده که
توسط  کطس مسأله اینست که اگر قرار باشد وصیت حضطرت عیسطی 

دیگری غیر از صاحی آن وصیت ارائه بشود، نه تنها خاصیتی ندارد که بطالعکس 
ب است. حضرت مسیح برای چه وصطیت بطرای  کنطد؟می مضّر و مهل  و مخرِّ

اینکه وقتی زمان پیغمبر رسید، پیغمبر خودش را با این معرفی بکند و مردم حق و 
صاحی حق را بشناسند. حال اگر حضرت مسیح وصیتی کند که داعی الله با آن 
شناخته نشود بلکه ی  مدعی کذاب بیاید و خودش را جا بزند، این کار سفیهانه 

 و خالد حکمت است.
دهد محّمدی که مذکور در تورات و انجیطل می تبه عالوه خود خدا شهاد

 کطافران»فرمایطد: می است. قرآن کریم در چنطد مطورد است، همین محمد 
دهد به می گویند: تو فرستاده نیستی تو مدعی کذاب هستی بگو خدا شهادتمی

من »دهد به من و می اینکه من همانم، خدا بین من و شما شاهد است و شهادت
که طبق روایات، مصطداق اتطّم آن، آقطا « دهدمی نیز شهادت« ابعنده علم الکت
 و بعد ائمه اطهارند.امیرالمؤمنین 
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گویی: می دهد؟ اآلن شما به ی  کافرمی خوب یعنی چه خداوند شهادت
دهد. از کجا باید برایش ثابت بشود که خداوند می تو قبول نداری، خدا شهادت

تندات تطاریخی داریطم کطه کسطانی در دهد؟ چقدر ما روایات و مسطمی شهادت
رؤیای صادقه دیدند خلفای قبل و پیغمبران خدا را، یطا پیطام وحیطانی را در رؤیطا 
دریافت کرده اند. چون رؤیای صادقه جزئی از اجزای وحی نبوت است که ایطن 

باشد که بشارت داده شده و موعود است. یعنی چون می همان محمد رسول الله
صدها سال قبل رخ داده، دو شاهد آن، دو نفر انسان مطادی این وصیتی است که 

 دهد.می دهد و امیر المؤمنین شهادتمی نیستند، اما خداوند شهادت
ثبت شده بشارت به پیطامبر ماسطت نطه جواب: اوالا آنچه درباره عیسی

نشطناختیم بلکطه بطا معجطزه وصیت، و ما پیامبر اسالم را بطا وصطیت عیسطی
ه ایم که در قرآن بارها تحدی کرده که اگر من الهطی نیسطتم جاویدان قرآن شناخت

شما هم مثل من بیاورید و کسی نتوانست بیاورد. و مکتوب بطودن نطام و صطفات 
حضرت در تورات و انجیل تالزمی با وصیت ندارد. اما به هر حطال، در بشطارت 
تورات و انجیل، صفات پیامبر به طوری واضح بیان شطده بطوده کطه مصطداق آن 

وَنطهل »  فرمایدمی کامالا قابل تشخیص بوده به گونه ای که قرآن طوَن  َیْعِرفل  َکمطا َیْعِرفل
م ، در حالیکه در وصیت به احمد فق  نام او و دو صفت مطبهم در مطورد 1«َأْبناَءهل

 وی ذکر شده که هیچ تطبیقی بر احمد بصری ندارد.
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بوده و به قول شطیعه  سال 700اما اینکه بین عیسی و پیامبر به قول سنی ها 
بطه نظطر  زیرا طبق روایت امام بطاقر سال، این را از خودتان در آوردید  400

 1سال فاصله بوده است. 600سال و به نظر اهل سنت  500ائمه بین آن دو 
اما اینکه بهترین خلق خدا بر پیامبرِی رسول خدا گواهی دادند هیچ ربططی 

را  سیحیان و یهودیان، حضطرت علطی به وصیت انجیل و تورات ندارد زیرا م
ِر تورات و انجیل بپذیرند  قبول نداشتند که شهادت ایشان را نسبت به مصداق مبشَّ

بر نبوت رسطول خطدا بطدون در نظطر بلکه شاهد معرفی شدن حضرت علی 
منین در دو سطوره ؤداشتن وصیت خلیفه قبلی است و اصالا شاهد بطودن امیرالمط

ه که در آن زمان هیچ یهودی و مسیحی با پیطامبر رو در مکِی هود و رعد بیان شد
 رو نشده بود تا بخواهد شاهد طلی کند.

اما اینکه مراد از شهادت خدا رؤیاهای فراوانی بوده که درباره خلفای خطدا 
شده است، این واقعاا سخن سخیفی است زیرا هطیچ معنطایی نطدارد کطه می دیده

رای کفار، به خطواب هطای دیگطران اسطتناد پیامبر خدا برای اثبات حقانیت خود ب
کنند به طریق اولطی ادعطای نمی کند چون وقتی آنها سخن شخص پیامبر را باور

پذیرند و اصالا خواب، آن جایگاه را ندارد که نمی را نیزاند کسانی که خواب دیده
امر عظیمی مانند رسالت ی  شخص را اثبات کند، بلکطه خطواب در حطد یط  

 یست.موید بیشتر ن
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غیر از اینکه اوالا حتی ی  روایت ضعیف بی سطند هطم وجطود نطدارد کطه 
بگوید منظور از شهادت خدا رؤیا بوده و شما این را مانند خیلی از مطالی دیگر 
از خودتان در آوردید، ثانیاا اصل اینکه درباره هر ی  از خلفای خدا رؤیاها دیده 

نقل شده، آنقدر نیست که شما آن را  شده هیچ دلیلی ندارد بلکه درباره همانها که
 فراوان بدانید.

یای صادقه جزئی از نبوت اسطت، مطراد صطرد دیطدن رؤیطای ؤاما اینکه ر
صادقه نیست و اال پادشاه مصر و آن دو زندانِی یوسف که هر سه کافر بودند نیطز 

تواند ادعا کند که به آنهطا جزئطی از نبطوت نمی رؤیای صادقه دیدند و یقیناا کسی
داده شده بوده، بلکه طبق تصریح روایت توحید مفضطل، آنچطه جزئطی از نبطوت 

، در نتیجه اگر کسی به این مقام رسید که 1بوده، همیشه خواب راست دیدن است
گویند جزئی از نبوت، و این هیچ ربططی بطه می همیشه خواب راست ببیند به آن

 باشند ندارد. خوابهای پراکنده ای که شخص یا اشخاصی درباره کسی دیده
معرود اسطت کطه در یکطی از این جمله از سید احمد الحسن مدعی:

کند؟ خداونطد نمی فرماید: مگر شما شهادت دو عدل برایتان کفایتمی هاخطبه
المطؤمنین، دهد. امیرمی پیغمبرخدا شهادت بحق من دهد،می شهادت بحق من

 دهنطد، کجطا شطهادتمی فاطمه زهراء و امام حسن و امام حسین، ائمه شطهادت
خواست ما را نقد کند و به دعطوت یمطانی اشطکال می دهند؟ ی  روحانی کهمی
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توانم یقین کنم که ی  کسی مثل فاطمطه زهطراء بیایطد می بگیرد، گفت: من وقتی
بگوید: واقعاا این همان احمد مذکور در وصیت است. گفتم: راهش بطاز اسطت. 

ست؟ آیا عطاجز اسطت کطه شطهادت زنده نی مگر به نظر شما حضرت زهراء 
 پرسی؟نمی دهد؟ پس چرا از حضرت زهراء

لذا در کتاب غیبت نعمانی آمده وقتی پرچم های سطیاه از سطمت خراسطان 
بلند شده بود، به حضرت عرض کردند: نظرت چیست؟ حضرت فرمود: بنشینید 
خانه هایتان وقتی خود ما اهل بیت را دیدید دور کسطی جمطع شطدیم بطا سطالح 

 ایید به سمت ما.بی
خوب چه جور ممکن است امروز ببینیم ائمه اطهار دور کسی جمع شدند 

گویند این قائم ماست؟ آیا غیر از رؤیای صادقه و کشف است؟ و اگر کسی می و
 ماند.نمی بخواهد ملکوت را تکذیی بکند، دیگر راهی برای اثبات برایش باقی

کطه شطهادت دو عطدل برایمطان جواب: اوالا اینکه احمد به ما خطاب کرده 
کند، این درباره تشخیص موضوعات خارجی است مثل اینکه دو نفطر می کفایت

تطوان افططار کطرد، نطه جهطت می عادل شطهادت دهنطد اذان مغطرب داده شطده و
کند و اال اگر می تشخیص حجت خدا، که در آن، شهادت خدا به تنهایی کفایت

ود که عبارتند از شهادت خدا و شهادت برای اثبات حجت بودن، دو شاهد الزم ب
شد زیرا اولین پیطامبر فقط  می رسول قبلی، حجیت تمام سلسله نبوت مخدوش

شود و به هطر نمی ی  شاهد داشته که آن هم خدا بوده پس حجت بودنش ثابت
گطردد  نمی کس وصیت کند و بر او شهادت دهد، حجت بودن نفر دوم هم ثابت
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ه هر حال، احمد فاقد شهادت خداست ولی با تاویل تا برسد به آخرین حجت. ب
 کند.می یا فق  ادعای آن راؤآن به ر نبرد

خواهیم که اهل بیت را برای ما ردیف کند، مطا نمی ما اصالا از احمد شاهد
 خواهیم که او نه تنها فاقد دلیل است که دهها دلیل بر ضد اوست.می دلیل

دانسطت می ند خود شما بطوده، و االاما آن روحانی که این حرد را زده مان
نیست بلکطه طبطق بیانطات  معیار شناختن قائم موعود، شهادت فاطمه زهرا 

 دهد.می صیحه سماوی است که در عالم بیداری رخ فراوان اهل بیت 
تواند شطهادت بدهطد می زنده است پس اما اینکه چون حضرت زهرا 

ناخت صاحی االمر و قائم موعطود این واقعاا سخن خنده داری است. وقتی راه ش
در روایات بیان شده، ایشان وایفه ای ندارد که بیاید شهادت بدهد و خدا چنطین 

شد که یکی می وایفه ای را بر گردن ایشان ننهاده و اال در روایات به وضوح ذکر
 در عالم رؤیاست. از راه های شناخت حجت خدا، شهادت فاطمه 

را قبالا عرض کردیم که هیچ ربطی به قائم دقاما مراد از روایت امام صا
 داده است.می رخموعود ندارد و سخن برسر قیام هایی بوده که در زمان ائمه

و اما اینکه تکذیی رؤیا مساوی با تکذیی ملکوت است، ایطن هطم سطخن 
نابخردانه ایست زیرا در روایات فراوان بلکه آیاتی از قرآن، مساله خطواب سطازی 

بیان و تاکید شده، تا جایی که حتی طبق چند روایت برای صطدیقه توس  شیطان 
 1کبری هم اتفاق افتاده و امام شما هم این روایات را پذیرفته است.
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« اول المؤمنین»و « اول المقربین»کنید می . چگونه اثبات60سؤال 

هسات  به معنای اولین اصحاب امام زمان  در وصیت رسول الله 
در حالیکه این دو کلمه متشابه بوده و ممکن است معناای دیگاری داشاته 

 باشد؟
یعنی نزدیکان، خوب مقطّرب بطه چطه « مقربین»خیلی ساده است.  مدعی:

اسطت.  قّرب به خدا مراد نیست چون اولین مقطربین پیغمبطر اکطرم کسی؟ م
 مقّرب به پیغمبر اکرم هم نیست، چون اولین مقربین بطه ایشطان امطام علطی 

شود اولین مقربان بطه او کطه می است. پس چون اسم امام زمان در وصیت آمده،
 نفرند. 313مقربانش همان 

نطی اول المطؤمنین بطه خطدا و نیز همطین اسطت. یع« اول المؤمنین»درباره 
یعنی محمد پیغمبر اکرم و امام علی نیست بلکه اول المؤمنین به امام مهدی 

زمان ما. واضح است که اولین ایمان آورنده بطه یط  شطخص، اولطین اصطحاب 
شناسند. پطس می کنند، او رامی اوست. اصحاب یعنی کسانی که با او مصاحبت

دی ایمان آورده، اولین کسی که امام مهطدی را او اولین کسی است که به امام مه
شناخته، اولین کسی که مقّرب به امام مهدی بوده، اولین اصطحاب امطام مهطدی 

 است.
دانیم تطا بخطواهیم نمطی جواب: ما که اصالا حدیث وصیت طوسی را معتبر

 گوییم:می پیرامون الفااش بحث کنیم، اما در جواب شما
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 باید بدانید که:« لمقربینااول »در رابطه با 
« یط »آید و گاهی به معنای عدد می ی برتراگاهی به معن« اول»اوالا کلمه 

در مقابل عدد دو، حال هر کدام که باشد تالزمی با معنایی که شما گفتید نطدارد 
 زیرا:

 هستند که اولین بنده مقرب خطدامنظور امام حسین « ابیه»طبق نسخه 
منظور خطود « فاذا حضرته الوفاة»سخه فاقد کنند، طبق نمی باشند که رجعتمی

 باشند که در زمان خود، برتطرین عبطد مقطرب بطه درگطاه الهطیمیامام زمان 
نیز احمطد نزدیط  تطرین « فاذا حضرته الوفاة»باشند و طبق نسخه واجد فقره می

فرد به قائم موعود است و این ربطی ندارد که اولین اصطحاب ایشطان هطم باشطد 
 آید یا بعد از اهور.می وم نیست که احمد در زمان غیبت به دنیاچون اصالا معل

به معنطای مقطّرب بطه درگطاه « اول المقربین»همچنانکه در روایت دیگری، 
لل »... خططدا اسططتعمال شططده اسططت:  ططاِبِقیَن َو َأوَّ لل السَّ اَلِء َأوَّ ِبیَن  َفَهططؤل َقططرَّ لل  اْلمل َو َأوَّ

اِبِع  ِریَن ِمَن التَّ َتَحوِّ  1«.یَن اْلمل
غیر از اینکه خوب است بدانید در چند کتاب به جطای اول المقطربین، اول 

 برد روی هوا، از جمله:می المهدیین ثبت شده که تمام استدالل شما را
 53و بحطار األنطوار ج 294، نطوادر األخبطار ص145مختصر البصطائر ص

ِل : »148ص ْمَها ِإَلی اْبِنِه َأوَّ َسلِّ  «.یَن اْلَمْهِدیِّ  َفْلیل
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از بصطره کند اولین اصحاب امطام زمطان می ثانیاا در روایتی که تصریح
إّن أّولهم من أهل البصرة و »برد: نمی است اصالا احمد را جزء اصحاب بصره نام

و اآلخطر  آخرهم من األبدال فالذین من أهل البصرة رجالن اسطم أحطدهما علطي
بطرد، می را نطامم زمطان ، و در روایت دیگری که ت  ت  یاران اما1«محارب

نفر ذکر شده نه نفر اول و تازه در میطان اصطحاب اهطل  250احمد بعد از حدود 
 بصره، نفر دوم معرفی شده نه اول.

نفطر را  313ثالثاا شما مثل همیشه یادتان رفته که بواسططه روایطت عیاشطی، 
 دانید پس چگونه ممکن است که مطراد از اول المقطربینمی اصحاب مهدی اول

 باشد؟می نفر 313از آن این باشد که احمد اولین اصحاب امام زمان 
توضیح آنکه: شما مراد از قائمی که در روایت تفسیر عیاشی ذکر شده را ط 
که مستند اصلی تان برای قانون معرفت حجت، شامل سالح و پرچم و عهد نبی 

نفر به  313ن دانید در حالیکه در این روایت تصریح شده آمی است ط مهدی اول
خره احمد از کنند؛ خوب چه شد، باالمی گرد همین قائم جمع شده و با او بیعت

 اصحاب خودش هست یا پدرش؟!
را « ابیه»هم به همینگونه است. یعنی اگر نسخه « منینؤاول الم»و در مورد 

شطوند، می اولین مومنی است که در رجعت زندهدر نظر بگیریم امام حسین 
برترین مومن در زمان خود هستند و اگر د را بگیریم امام زمان اگر نسخه فاق

نسخه واجد فقره را بگیریم نه تنها دلیلی ندارید که آن را اولین ایمطان آورنطده بطه 
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کنطد ایطن می امام زمان تفسیر کنید و این لفظ مبهمی است که خطودش داللطت
کطوچکترین  وصیت عاصم از ضالل نبوده چون در وصیت عاصم از ضالل نباید

ابهامی وجود داشته باشد اما وصیتی که دارای الفاظ مبهم است، خطودش تولیطد 
 کند.می گمراهی

بلکه بر ضدش دلیل داریم و آن اینکطه در روایطت دالئطل اْلمامطه، احمطد 
َوِمطَن »معرفطی شطده نطه اولطی: دومین نفر از اصحاب بصراوی امطام زمطان 

ْحَمِن ْبنل  ْبنل اْلَبْصَرِة: َعْبدل الرَّ ْعَطِف ْبِن َسْعٍد، َو َأْحَمدل
َ
َلْیٍح   اأْل ادل ْبنل َجاِبرٍ مل  1«.، َو َحمَّ

نفر اصحاب دارند یا ندارنطد؟ خطوب  313به نظر شما امام مهدی  مدعی:
اینها بهترین خلق خدا در آن زمان نیستند؟ به نظر شما اولینشان از همه شان بهتر 

هدی ی  وصی و خلیفه ای معصوم به نام دانیم که امام ممی نیست؟ از طرفی ما
احمد دارد. آیا ممکن هست کسی از اصحاب امام مهدی باالتر از ایطن وصطی و 
خلیفه مهدی باشد؟ پیغمبر اکطرم یط  اصطحابی دارد و یط  خلیفطه ای بطه نطام 

که وصی . خوب آیا امکان دارد کسی غیر از امام علی طالی بیابنعلی
 ولین مقربین و اولین مؤمنین به پیغمبر باشد؟و خلیفه رسول الله بود ا

شود بگوییم احمد خلیفه امام مهدی هست ولی از اصحاب امطام نمی پس
شود بگوییم از اصحاب امام مهدی است ولی اولی نیسطت نمی مهدی نیست. و

پنجاهمین است. خوب وقتی احمد خلیفه معصوم خداست، اولین اصحاب امام 
 هم خودش است.زمان 
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ی  معنای عمیقی دارد. چون اولطین کسطی « اول المؤمنین»الوه تعبیر به ع
ایمان آورد برادرش هارون بطود، وصطی وی هطم شطد. که به حضرت موسی 

اولین کسی که به عیسی بن مریم ایمان آورد وصی او شطد. اولطین کسطی کطه بطه 
 نایمطاپیغمبر اکرم ایمان آورد، وصی او شد. و اولین کسی که به امام مهدی 

 آورد همان وصی و خلیفه و مهدی اول است.می
اصحاب دارند را شما بایطد جطواب بدهیطد،  313جواب: اینکه امام مهدی 

نفر اصحاب را  313رسید می چون ما همین اآلن عرض کردیم که وقتی به اینجا
گیرید، اما در جاهای دیگطر آن می برای امام مهدی دانسته و احمد را هم نفر اول

دانید و بطاالخره خودتطان هطم می کند را خود احمدمی نفر قیام 313با  قائمی که
نفر اصحاب دارد یا پسرش احمد، و از آن ططرد قطائم  313نفهمیدید امام زمان 

 نفر. 312نفر اصحاب دارد یا  313
دانیم امام زمان در زمان اهور ی  خلیفه ای به نطام احمطد می اما اینکه ما

دانیم زیرا طبق حدیث وصیت و وجود فقره وفات، امام نمی دارد. ما چنین چیزی
دهند و طبق نسخه فاقد وفات هم مطتن می هنگام وفات خود خالفت را به احمد

وصیت از این قضیه ساکت است که احمد چه موقع خواهد آمد؟ قبل از اهطور، 
 حین اهور یا بعد از اهور.

آورد و وصطی او شطد،  و اما اینکه هارون اولین کسی بود که به موسی ایمان
هارون خلیفه موسی در غیبت او بود و در زمان وی وفات نمود و وصطی موسطی 
یوشع بن نون شد حال آیا یوشع دومین نفر بود که بطه موسطی ایمطان آورده بطود و 
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برای همین وصی او شد؟ ادعا برای شما کاری نطدارد. امطا اولطین کسطی کطه بطه 
ریا و بعد یحیی در حالیکه هیچی  از اینهطا عیسی ایمان آورد مریم بود و بعد زک

 وصی عیسی نشدند.
چنین رخ داده کطه اولطین ایمطان آوردنطده بطه  آیا در تمام انبیاء و اصالا 

ایشان وصی ایشان شده؟ خیر نه تنها چنطین قطانونی وجطود نطدارد کطه عکسطش 
ن ایمطا موجود است و آن اینکه با اینکه لوط اولین کسی بود که به ابطراهیم 

وط  »آورد:  :  لوطحضرت شد نه  شفرزند، اما وصی ابراهیم 1«َفآَمَن َلهل لل
. البته این عادت شماست که از چند قضیه 2«ِإَلی اْبِنِه ِإْسَماِعیَل  ِإْبَراِهیمل  َو َأْوَصی»

گویید چون نبطوت یوسطف بطا خطواب می آورید و مثالا می جزئی قانونی کلی در
و یکی از راه های تشخیص اند ی دارای نص رؤیا بودهفهمیده شده پس همه انبیا

گویید قرآن فق  بطرای چنطد می رسدمی هر خلیفه خواب است! اما به معجزه که
و معجزه راه شطناخت حجطت اند پس بقیه معجزه نداشتهکرده پیامبر معجزه ذکر 

 خدا نیست!
ن اما اینکه احمد معصوم است چون خلیفه است حرد باطلی است زیرا ای

امکان وجود دارد که مراد از خالفت، حکومطت اطاهری باشطد کطه تالزمطی بطا 
عصمت ندارد. و البته عرض شد که اصالا هیچ دلیلی ندارید که احمد در زمطان 
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اهور وجود خارجی دارد و اینکه در ی  روایت، دومطین اصطحاب حضطرت از 
 مد است.رساند که این احمد همان احنمی 1بصره، احمد بن ملیح معرفی شده

کنید اولین اصحاب و اولین مؤمنان کاه باا می . شما تاکید61سؤال 
کند احمد الحسن است، در حالی که در روایات می بیعتامام مهدی 

اسات؛ چاه کند، جبرائیل می بیعت مهدی آمده اولین کسی که با 
ید؟  توجیهی دار

طبطق  بله ولی کدام مهدی؟ اگر مرادتان محمد بن الحسن است که مدعی:
وصی ایشان اسطت. امطا آن حدیث وصیت، اولین مؤمنان و مقربان او احمد 

کند که نامش احمد عبداللطه مهطدی  و پسطر می مهدی که بین رکن و مقام بیعت
 باشطد،امام زمان است، خوب اولین بیعت کنندگان با او حضطرت جبرائیطل 

 رد.باشد، بعد اسرافیل باشد، این مانعی نداتواند میکائیل می
از طرفی درباره اینکه اولین مؤمنان و اولین بیعت کنندگان و اولطین مقطربین 

و: « اولهم من البصره»است در حدیث آمده: احمد به حضرت حجت 
باشطد. ایطن می اهل بصطره هسطت و اسطمش هطم احمطد«: و من البصره احمد»

ین است. اما آن مهدی که بشخص اولین مؤمنان و اولین اصحاب امام زمان 
گیرد، طبق حدیث رسول خدا احمد عبدالله مهطدی اسطت می رکن و مقام بیعت

 یعنی مهدی اول است.
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اولین مقربان و اولین مومنان که به تفصیل داده شطد و گفتطیم  پاسخجواب: 
که طبق حدیث وصیت اصالا معلوم نیست احمد در هنگام اهور وجطود داشطته 

، امام به هنگام وفات، خالفطت را باشد، بلکه بنا بر نسخه مشهور حدیث وصیت
 دهند و قبل از این ذکری از او نشده است.می به او

که از منابع اهل سطنت  -دوتاست: در یکی « اولهم من البصره»اما حدیث 
است ط هیچ نامی از کسی نبرده و دلیلی وجود ندارد که این اولین آن احمد باشد: 

ْم » هل لل یکی دیگر دو نفر نام برده که هیچکدام احمد نیستند:  ، و در1«اْلَبْصَرةِ  ِمَن  َأوَّ
إّن أّولهم من أهل البصرة و آخرهم من األبدال فالذین من أهل البصطرة رجطالن »

 2«.و اآلخر محارب اسم أحدهما علي
ثانیاا این دو حدیث معارض دارد و آن اینکطه در بعضطی احادیطث تصطریح 

ن بلدة إال و معه منهم طائفطة إال أهطل ما م»شده قائم از بصره هیچ یاوری ندارد: 
 3«.البصرة فانه ال یخرج معه منهم إنسان

، اوالا در این حدیث، احمد نفر دوم ذکر «و من البصرة احمد»و اما حدیث 
شده و نفر اول عبد الرحمن بن اعطف است پس ایطن چطه ربططی بطه اول بطودن 

ملیح است نه احمطد بطن  احمد دارد؟ و ثانیاا آنچه در این روایت آمده، احمد بن
باشطد نطه نطام او، دروغطی مطن در میاسماعیل، و اینکه ملیح صفت پدر احمطد 
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 آوردی است و هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد.
جبرائیل است، این امکان نطدارد  ،اما اینکه اولین بیعت کننده با مهدی اول

را نشطنود و  زیرا بیعت جبرائیل بیعتی نیست که خود مهدی او را نبیند و صدایش
 او مثالا بیاید و دستی به دست مهدی بزند و بطرود، بلکطه بیعطت زمطانی اططالق

شود که مهدی او را ببیند و صدایش را بشنود تا بتوانطد بیعطت را از او بپطذیرد، می
این در حالیست که به ادعای شما مهدی اول در مقامات نورانی از ائمه جداست 

رگ فرشطته وحطی الهطی را ببینطد و صطدایش را و در آن حد نیست که جبرئیل، بز
 بشنود تا بتواند با او بیعت کند.

ایم که در بعضی احادیطث تصطریح شطده آن غیر از اینکه بارها توضیح داده
شود محمد نام دارد، و حدیث احمد عبد می کسی که بین رکن و مقام با او بیعت

 باشد.می نیز محمد الله مهدی از طریق اهل سنت نقل شده و در نسخه بدل آن
کند بعد سیصد می غیر از اینکه در روایات تصریح شده: اول جبرئیل بیعت

باشد و تفکیکی که می رساند منظور خود امام دوازدهم می و سیزده نفر، که
 شما بین بیعت ایشان و مهدی اول دادید باطل است:

لل » ونل َأوَّ هل  َفَیکل َباِیعل مَّ  َجْبَرِئیَل  َمْن یل الا ثل اَلَثَة َعَشَر َرجل ِماَئِة َو الثَّ اَلثل  1«. الثَّ
 آید:می به صورت پرندهو در بعضی روایات تصریح شده که جبرئیل 

 خلق الله یبایعطه علی المیزاب في صورة طائر أبیض فیکون أول و جبرئیل»
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 1«.جبرئیل
ْیرل َعَلی اْلَقاِئِم » طهل َیْهِب ل الطَّ َباِیعل لل َمطْن یل طِه  َفطَأوَّ طَو َو اللَّ طاِئرل َو هل َذِلطَ  الطَّ
 2«.َجْبَرِئیلل 

کنطار حجراالسطود همچنانکه در همین روایات تصریح شده که قطائم 
بر میزاب کعبه نشسته اسطت در حالیکطه شطما محطل بیعطت است یا جبرئیل

 دانید نه کعبه، از جمله:می مهدی اول را نجف
لل » ونل َأوَّ لل یَ  َفَیکل َقبِّ هل َدهل َجْبَرِئیَل َمْن یل َباِیعل مَّ یل َجَبطاءل  ثل هل اْلَماَلِئَکطةل َو نل َباِیعل َو تل

طِذي ِبَجاِنطِی  طلل الَّ جل وَن: َمْن َهَذا الرَّ ولل َة َفَیقل اسل ِبَمکَّ ْصِبحل النَّ ، َو یل َقَباءل مَّ النُّ ، ثل اْلِجنِّ
 3؟«اْلَکْعَبةِ 

یطل اولطین بیعطت و اتفاقاا در این حدیث تصطریح شطده آن کسطی کطه جبرئ
بطه  257باشد که در سطال میکنندگان با اوست همان فرزند امام عسکری

 دنیا آمده است.
. اکثر روایات مربوط به مهادیین از غیار شایعه اسات پا  62سؤال 

 توان به این روایات اعتماد کرد؟می چطور
اوالا این دروغ است، چه کسی گفته اکثر روایات مربوط به مهدیین  مدعی:

غیر شیعه است. در کتاب چهل حدیث شیخ نطاام عقیلطی، اکثطر روایطات از از 
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منابع شیعه است. حال اگر ده تا حدیث هم از منابع اهل سطنت آورده باشطد کطه 
خیلی بهتر است. چطور شد حدیث غدیر که از منطابع اهطل سطنت اسطت شطما 

بع اهطل کنید و آنجا اشکال ندارد؟ پس اینکطه دربطاره مهطدیین در منطامی افتخار
الفضطل »شود. می سنت نیز روایت داریم حجت بودنش بر اهل سنت هم کامل

 فضل و برتری همان است که دشمن هطم بطه آن شطهادت« ما شهدت به األعداء
 کند.می دهد. اتفاقاا این اشکال، امر والیت مهدیین را تقویتمی

شش تطا  جواب: اوالا احادیثی که با عنوان مهدیین در منابع شیعه ثبت شده
و حدیث  2، یکی از شش امامی ها1هابیشتر نیست که دو تا از آنها از هفت امامی

. پطس 3وصیت هم به قرینه صفت العدل برای علی بن سنان از اهل سنت اسطت
باشطد می تایش از اهطل سطنت 10اینکه چهل تا حدیث درباره مهدیین داریم که 

همگطی از نظطر سطند  دروغی بیش نیست. اما همان شطش حطدیث نیطز نطه تنهطا
باشند که از نظر محتوا نیز با هم هماهنگ نیستند. مثالا ی  حدیثی می مخدوش

کنطد بعطد از رسطول خطدا هفطت وصطی می ها رسیده تصطریحکه از هفت امامی
 خواهد بود که وصی هفتم همطان قطائم موعطود اسطت و بعطد از او یطازده مهطدی

هطا، امطا شطما بطا و نه با عقیده یمانی سازدمی باشند، که این نه با عقیده شیعهمی
کنید. نمی تان ثبتتان هست را در کتابهایفریبکاری، قسمتی که برخالد عقیده
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کنند دوازده مهدی از اوالد حسینند نه می چهار حدیث از آن احادیث نیز تصریح
 توانستند مانندمی اوالد قائم، در حالیکه اگر مرادشان اوالد قائم بود خیلی راحت

 حدیث وصیت بگویند فرزند قطائم نطه فرزنطد حسطین. غیطر از اینکطه در بعضطی
گوید یازده مهدی، و یمانی ها می گوید دوازده مهدی بعد از قائم و در بعضیمی

کند. همچنانکه می گویند مراد از قائم در این دو روایت فرقمی بدون هیچ دلیلی
د در حالیکه در حدیث رسمی گوید خالفت به مهدی اولمی در حدیث وصیت

کند مهطدیین منصطبی ندارنطد و فقط  قطومی از شطیعیان مطا می ابوبصیر تصریح
 هستند.

شود مثل حدیث غدیر می اما اینکه هر حدیثی را اهل سنت هم نقل کردند
کند. این واقعاا حرد مضطحکی اسطت زیطرا اوالا مطا اگطر می و شیعه به آن افتخار

کشیم نه از باب افتخار اسطت بلکطه از بطاب می حدیث غدیر را به رخ اهل سنت
احتجاج است که وقتی خودتان حدیث غدیر را با اسطناد صطحیح و فطراوان نقطل 
کرده اید چرا به محتوای آن پایبند نیستید، و این غیر از مساله مهدیین است که در 
ضعیف ترین اسناد اهل سنت آمده که خودشان هم آن اسطناد را قبطول ندارنطد آن 

 کنید!می روید به آن احادیث استشهادمی ماوقت ش
ربطی به مساله اعتقادی و اصول « الفضل ما شهدت به االعداء»اما مساله 

دین ندارد.اینکه دشمن به فضیلت اماِم ما اعتراد دارد ی  حرد است و اینکه از 
 احادیث دشمن بیاییم اصول اعتقادی را برای شیعه اثبات کنیم ی  حرد دیگر.

کند اینست که هم در منابع شیعه با می ی که ی  حدیث را تقویتاما چیز
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ثبت شده باشد و هم در منابع سنی کطه دیگطر هطر انسطان  و متعدد اسناد صحیح
کنطد، بطر خطالد مسطاله می منصفی به صدور آن حدیث در دین اسالم اعتطراد

مهدیین که هم در منابع شیعه با سندهای خراب و ضعیف ثبطت شطده و هطم در 
ابع سنی، و آنقدر اسنادش خراب است و تعدادش اندک اسطت کطه تطا قبطل از من

اهور احمد بصری، شیعه و سنی به این چند حدیث خراب اصالا اعتنایی نکرده 
بودند و اگر هم مورد بررسی قرار داده اند، به شذوذ و ضطعف و غیطر قابطل قبطول 

 کجا؟بودن آن حکم کرده اند. پس حدیث مهدیین کجا و حدیث غدیر 
آمده که مهدیین امام . در روایت ابوبصیر از امام صادق 63سؤال 

نیستند، بلکه گروهی از شیعیان ما هستند. این روایت چطور باا اعتقااد باه 
 والیت مهدیین سازگار است؟

نفرمطود مهطدیین امطام نیسطتند بلکطه ابوبصطیر اوالا امام صادق مدعی:
امطام داریطم، حضطرت  12از قطائم  گفت: من از پدرت امام باقر شنیدم کطه بعطد

مهدی. این معنایش این نیسطت کطه  12امام بلکه گفت:  12فرمود: پدرم نگفت 
مهدیین امام یا حجت خدا نیستند چون ما از مجمطوع روایطات و احادیطث اهطل 

کنیم نه از ی  روایت. در روایت دیگری درباره مهدیین می اخذ عقیده بیت
 «.األئمة من ولده: امامان از نسل امام زمان و»به صراحت گفته شده امام: 

نفرمودند مهدیین امام نیستند اما اینکه پدرشان جواب: بله امام صادق 
کنند و جالی اینکه طبق مصدر اصلی در می گفته باشد مهدیین امام هستند را رد

سوال ابوبصیر سخنی از امامت ایشان نیست ولی با این حطال امطام صطادق
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رسطاند بطرای می کنند که پدرشان گفته باشند آنهطا امامنطد کطهمی ا رداین گفته ر
ابوبصیر چنین شبهه ای شده بوده که نکند آنها هم امام باشند بطرای همطین امطام 

توانستند همین قدر بگویند که بله بعطد می اینگونه جواب دادند، و االصادق
دهنطد کطه پطدرم نمی کراز قائم دوازده مهدی هستند. و تازه فق  بطه آن نکتطه تطذ

کنند که مهدیین قومی از شیعیان مطا می نفرمود دوازده امام بلکه این را هم اضافه
 هستند، که هر کس ذره ای فهم داشته باشد کامالا متوجه است امام صطادق 

باشند که آنها امام به هر معنایی کطه شطما می در مقام نفی منصی داشتن مهدیین
 تاویل ببرید نیستند.

کنیطد خطوب وقتطی دو می ما اینکه شما از مجمطوع احادیطث اخطذ عقیطدها
ماند کطه شطما بخواهیطد بطه آن اخطذ نمی روایت با هم متعارض بودند مجموعی

کنید. زیرا درباره منصی داشتن مهدیین تنها دو روایت وجود دارد یکطی حطدیث 
 رسد و یکی هم حطدیث ابوبصطیرمی گوید مهدی اول به خالفتمی وصیت که

گوید مهدیین امام نیستند، و بین این دو جمعی وجود ندارد که شما بطه آن می که
اخذ کنید. بله اگر مثل فیض کاشانی بگویید که مهدی اول در زمان خود قائم به 

رسد و منصبی از طرد خدا ندارد با حدیث ابوبصطیر قابطل می حکومت ااهری
کنیطد از اصطل دروغ می ت. هر چند اینکه شما اخذ به مجموع روایا1جمع است

 کنید که به نفعتان است و روایات دیگر را نطهمی است و شما تنها اخذ به روایاتی
 شنوید.می بینید و نهمی
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اما اینکه در روایات دیگری به صراحت گفته شده مهدیین امامند، این هطم 
سخنی از مهدیین نیست بلکه سخن « االئمة من ولده»دروغ است، و در روایت 

 منین ؤامامانی از نسل ولی خداست اما آن ولّی چه کسی است؟ امیر المط از
باشد نه ائمه از فرزندان امام زمطان کطه هطیچ می است که به طور مطلق ولّی خدا
 دلیلی بر اینگونه ترجمه ندارید.

گویید مهدیین امام به معنی خاا  نیساتند بلکاه می .شما64سؤال 
ای اول ادلهدرحالیکه برای اثبات مهدی وخلیفه هستند،امام به معنی حجت

ید؟ می ارائه  کنید که صرفاا برای شناخت امام هست؛چه توجیهی دار
مهدی اول برای اثبات امطرش، قطانون معرفطت حجطت را دارد. راه  مدعی:

امام ندارد. حضرت موسی بن عمران وقتی  12شناخت حجت خدا اختصاص به 
یل الرحمان هم با همین ها آمد، تمام خلفای آمد با همین سه تا آمد، ابراهیم خل

ای که از سوی خدای متعال بر زمین نصطی شطد آدم ابوالبشطر خدا، اولین خلیفه
گویطد او را بطا چطه قطانونی می سوره بقطره، 34-30بوده، خوب قرآن کریم آیات 

إّنی جاعل فی االرض خلیفةا ...: من این را نصطبش »فرستادیم و معرفی کردیم؟ 
شود وصیت مباشر، بعد علم به او آموخت، بعد امر به اطاعطت از می این« کردم

 خلیفة الله کرد.
کلی است که در همه حجت هطا و خلفطای  یقانون شناخت حجت، قانون

باشد. از اولین خلیفه این طور بوده و سنت خدا هسطت، می خدا جاری و ساری
خلیفه ای مبعوث شود با  و سنت خدا تغییر و تبدیل ندارد و تا قیام قیامت هم هر
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 این قانون باید خودش را معرفی کند.
به عالوه در روایاتی هم که بحث راه شناخت مهدی اول و قائم آمده غالی 

شطود؟ می گوید: مهدی و قائم و صاحی هذا األمر با چه شطناختهمی آن روایات
یین هطم تعبیر امام ندارد، البته آن چه برای شناخت امام هست برای شناخت مهد

شود خلیفة الله بدون نص تشخیصی بیاید و ادعای می هست، فرقی ندارد، مگر
خالفت الهی کند؟ مگر ممکن است خلیفة الله عالم به ما حطذر اللطه نباشطد و 
ادعای خالفت کند؟ مگر ممکن است خلیفة اللطه بیایطد و امطر بطه جمهطوری و 

 دموکراسی بکند و مردم را از حاکمیت خدا منحرد کند؟
در نتیجه قانون شناخت خلیفه خدا همین است، و فرقطی هطم بطین ائمطه و 

 مهدیین نیست.
جواب: بطالن ادعای امامت خاص و امامت عام را بارها بیان کطردیم. امطا 
اینکه موسی بن عمران و ابراهیم خلیل و همه حجت های خدا با سالح به معنای 

مخاططی حضطرت علم و پرچم و وصطیت آمدنطد دروغطی آشطکار اسطت زیطرا 
ملتی بت پرست بودند و اصالا خدایی قبطول نداشطتند چطه برسطد بطه ابراهیم

وصیت خلیفه قبلی خدا و هیچ خوابی هم درباره او به ثبت نرسیده است تا آن را 
نیز در اولین لحظطات رسطیدن بطه نص مباشر تلقی کنید، و حضرت موسی 

د بیضا، و خداوند با همطین نبوت دو معجزه دریافت نمود که عبارتند از عصا و ی
 دو نشانه او را به سوی فرعون فرستادند:

ْج َبْیَضاَء ِمْن » ْم َیَدَك ِإَلی َجَناِحَ  َتْخرل ة  َتْسَعی  ... َو اْضمل َأْلَقاَها َفِإَذا ِهَي َحیَّ
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ْبَری * ... اْذَهْی َأْنَت َو  ِرَیَ  ِمْن آَیاِتَنا اْلکل ْخَری * ِلنل وٍء آَیةا أل وَك ِبآَیاِتي َو اَل  َغْیِر سل َأخل
 1«.َتِنَیا ِفي ِذْکِري

و بعد از شروع رسالت و سرکشی فرعون نیز معجزات متعددی به او دادند  
 که در قرآن ذکر شده:

َم آَیططاٍت » ططَفاِدَع َو الططدَّ ططَل َو الضَّ مَّ وَفططاَن َو اْلَجططَراَد َو اْلقل َفَأْرَسططْلَنا َعَلططْیِهمل الطُّ
اَلٍت  َفصَّ  2«.مل
َناٍت  َو »و:  وَسی ِتْسَع آَیاٍت َبیِّ  3«.َلَقْد آَتْیَنا مل

همچنانکه بعد از غرق شدن فرعون نیز معجزات بزرگطی همچطون باریطدن 
 غذای روزانه را در اختیار وی قرار دادند:

یْ »
َ
وِر اأْل ْم َجاِنَی الطُّ ْم َو َواَعْدَناکل کل وِّ ْم ِمْن َعدل َمَن َو َیا َبِني ِإْسَراِئیَل َقْد َأْنَجْیَناکل

ْم   َباِت َما َرَزْقَناکل وا ِمْن َطیِّ لل ْلَوی * کل مل اْلَمنَّ َو السَّ ْلَنا َعَلْیکل  4...«.َنزَّ
کنیطد می ، آنچه شما نص مباشر و ابراز علم قلمدادو اما حضرت آدم 

فق  برای فرشته ها ااهار شده که اصالا نیازی به این چیزها نداشتند چطون خطدا 
بر از خلیفه بودن او دادند و ابراز علم هم تنهطا بطرای پاسطخ قبل از خلقت آدم خ

دادن به سوال مالئکه از علت خلقت موجود خطونریزی بطه نطام انسطان بطود کطه 
خداوند نشان دادند اگر ی  جنبه انسان خطونریزی اوسطت یط  جنبطه دیگطرش 

                                                             
 42-20. طه:  1
 133. اعراد:  2
 101. إسراء:  3
 81-80. طه:  4



 (2نبرد ) |324|

 

دم نیطز تواند از فرشته هم فراتر رود، لذا ابراز علطم آمی باشد کهمی گستره علم او
ربطی به عالمت شناخت حجت خدا نداشت. و اصالا طبق تصطریح قطرآن، آدم 
 خلیفه در زمین بوده پس باید عالمت شناختی در روی زمین و برای مردم زمطین

 داشته است نه در هوا و برای فرشتگان.می
نیز که اصل خلقتش معجزه بود و دیگر بطه دلیطل و اما حضرت عیسی 

 1«.َناَها َو اْبَنَها آَیةا ِلْلَعاَلِمیَن َجَعلْ » نیاز نداشت:
 اما خداوند در اولین مرحله، معجزه تکلم در مهد را به او عطا نمودند:

طِه » ي َعْبطدل اللَّ مل َمْن َکاَن ِفي اْلَمْهِد َصِبّیاا * َقاَل ِإنِّ َکلِّ وا َکْیَف نل َفَأَشاَرْت ِإَلْیِه َقالل
 2«.ّیاا آَتاِنَي اْلِکَتاَب َو َجَعَلِني َنبِ 

 و در بزرگی نیز معجزات متعدد ارائه نمود:
خل ِفیطِه » ْیِر َفطَأْنفل یِن َکَهْیَئِة الطَّ ْم ِمَن الطِّ قل َلکل ي َأْخلل ْم َأنِّ کل ْم ِبآَیٍة ِمْن َربِّ کل َقْد ِجْئتل

ْحِیي اْلَمْو  ْبَرَص َو أل
َ
ْکَمَه َو اأْل

َ
ْبِرئل اأْل ِه َو أل ونل َطْیراا ِبِإْذِن اللَّ ْم َفَیکل کل طئل َنبِّ ِه َو أل َتی ِبِإْذِن اللَّ

ْؤِمِنیَن  ْم مل ْنتل ْم ِإْن کل ْم ِإنَّ ِفي ٰذِلَ  آلََیةا َلکل وِتکل یل وَن ِفي بل ِخرل وَن َو َما َتدَّ لل کل  3«.ِبَما َتْأ
 و اصالا در قرآن هیچ بحثی از سالح و پرچم و وصیت برای ایشان نیست.

د که تبدیل پطذیر هطم نیسطت کنیمی پس اینکه این سه را سنت خدا معرفی
 دروغی آشکار است.
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ای بخواهد شناخته شود با همطین سطه اما اینکه تا روز قیامت هم هر خلیفه
شود این هم ی  دروغ بزرگ است زیطرا دربطاره مهطدیین کطه می عالمت شناخته

شطوند پطرچم و سطالح موضطوعیت نطدارد و می توس  حجت حی حاضر نصی
مثل امام سجاد بعد از شهادت اند از آنها ت  پسر بودهدرباره ائمه هدا نیز بعضی 

و اصالا فرزند دیگری وجود نداشته تا تطوهم  برادران، امام جواد و امام زمان 
 امامت او وجود داشته و شناخت امام نیازمند عالمت باشد. 

کرده و نیازی بطه پطرچم و می هم نص غدیر برایشان کفایتو امام علی
  اند.سالح نداشته

و سالح و پرچم تنهطا اند و اما ائمه دیگر نیز هر ی  از امام قبلی نص داشته
بریطد بلکطه عطین می نسبت به ائمه اول مطرح بوده آن هم نه با تاویالتی که شطما

دانستند بطه ایطن اسطتدالل کطه می شمشیر و پرچم پیامبر را دلیل بر خالفت خود
را دارا باشطد و ایطن هطم تنهطا در خلیفه پیامبر کسی است که این میطراث پیطامبر 

مواجهه با بعضی مدعیان سالح و پرچم بوده است نه قطانونی کلطی بطرای اقشطار 
ق َر های ِفطمختلف جامعه اعطم از ملحطد و یهطودی و مسطیحی و سطنی و شطیعه

 مختلف.
اما اینکه در بعضی روایات، صاحی هذا االمر گفته و تعبیر به امام نکطرده، 

دهم نبوده است یا اینکه قطانون شطناخت مهطدیین همطان پس منظورش امام دواز
قانون شناخت ائمه است همه اش دعاوی باططل و بطی دلیلطی اسطت کطه ارزش 

 پاسخ گفتن ندارد.
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َنا»فرمود  . امام صادق65سؤال  َد َنِبیِّ ُة َبعأ ِئمَّ
َ َنا َعَشَر ُنَجَباُء األأ اثأ

ُموَن َمنأ  ُهمأ  َنَقَص  ُمَفهَّ   ِمنأ
َ
اِه َو َلامأ َواِحداا أ وأ َزاَد ِفیِهمأ َواِحداا َخَرَج ِمنأ ِدیِن اللَّ

با توجه به این روایت که عدد ائمه را در دوازده  1«ء  َیُکنأ ِمنأ َواَلَیِتَنا َعَلی َشيأ 
 کند، چطور امامت مهدیین را قبول کنیم؟نفر حصر می
ود، شطنمی شطود یطامی این دو حالت دارد: یا مربوط به مهدیین هم مدعی:

اگر مربوط به مهدیین هم بشطود ایطن حطدیث مخطالف نصطوص متطواتر دربطاره 
مهدیین و از همه مهم تر مخالف نص وصیت شی وفات پیغمبر اکرم اسطت در 
نتیجه قابل اخذ در عقیده نیست، چون حدیث وصیت شطی وفطات رسطول اللطه 
 قطعی الصدور و متواتر معنوی است، پطس اگطر خبطر واحطدی معارضطش بطود،

 گذاریم کنار.می شود متشابه کهمی
امطام، ایطن  12اما اگر منظور، امام به معنطای خطاص باشطد، یعنطی همطان 

مضمون کامالا درست و موافق حدیث وصیت شی وفات رسول خداست. چون 
امطام. و  13مهطدی. نگفتطه  12امطام و  12الله فرمطوده: در حدیث وصیت رسول

، فق  چون مقامشان پطایین تطر از معلوم است که مهدیین حجت و خلیفه هستند
 شود مهدی.می ائمه است به ایشان گفته

الله در احادیطث متطواتر، بنابراین وقتی خطود خطدای متعطال، خطود رسطول
توانیم بگطوییم هطر کطس از نمی امام معرفی کرده اند، دیگر 12خلفائی را بعد از 

خطارج  حجت اثبات کند ایطن از دیطن خطدا 24کرد و خواست  حجت عبور 12
                                                             

 233ص. اْلختصاص  1
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 شده، خوب خود پیغمبر اضافه کرده است.
جواب: روایاتی که عدد ائمه و اوصیاء و خلفا و اولیاء را منحصر در دوازده 

داند چند صد حدیث است که شیعه و سنی با سندهای فراوان و معتبر در می نفر
و تطازه انطد کتاب های درجه اول خود با الفاای کامالا واضح و روشن ثبطت کرده

اظ این احادیث فق  متذکر حصر امام نیستند بلکه خالفت و وصطایت را نیطز الف
دانند. در نتیجه اگر این روایات را شامل مهطدیین هطم می در عدد دوازده منحصر

رود مطی بدانید تواتر معنوی مهدیین و قطعی بودن حطدیث وصطیت شطی وفطات
ینهطا را شطامل مهطدیین روی هوا نه اینکه این روایات فراوان برود کنار. امطا اگطر ا

ندانید با عقل و شریعت به جنگ بر خواسته اید، زیرا در مقایسه با صدها روایات 
درباره حصر دوازده امام و دوازده خلیفه و دوازده وصی بطا روایطات مهطدیین کطه 
کامالا بهم ریخته و بدون سند و دارای نسخه بدل و ثبت شده در کتی ضطعیف و 

ا و متکی بر تاویالت نا معقول شماست، عقل و نقل، دارای عدم وضوح در محتو
گردانطد، می داند و از دسته دوم روی بطرمی احادیث دسته اول را صحیح و ثابت

فرمودند: حدیث مشهور بطین اصطحاب را برگطزین و همچنانکه امام صادق 
حدیث شاذ نادر ناشناخته را رها کن زیرا آنچه مشهور است ریی و شبهه نطدارد: 

تْ » ْجَمَع یل وٍر ِعْنَد َأْصَحاِبَ  َفِإنَّ اْلمل ِذي َلْیَس ِبَمْشهل اذُّ الَّ  1«.اَل َرْیَی ِفیهِ  َعَلْیهِ  َركل الشَّ
اما تواتر و قطعی بودن وصیت شی وفات را بارها روشن کردیم که دروغطی 

 آشکار است.
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پس نه خدای متعال و نه رسول الله بعطد از دوازده امطام، خلفطایی معرفطی 
بلکه عرض شد احادیث فراوان در حصر خلفا و اوصطیای رسطول خطدا اند هنکرد

 وجود دارد که جای هیچ ش  و شبهه ای برای انسان بطی غطرض و مطرض بطاقی
 گذارد.نمی

اما ادعای تواتر مهدیین را بارها پاسخ داده ایم که خود شما اعتطراد داریطد 
نطد و تطواتر معنطوی یعنطی این احادیث تواتر لفظی ندارند و فق  تواتر معنوی دار

اینکه همه شان در ی  معنا متفق هستند؛ حال کدام معنا؟ در اینکه بعطد از امطام 
دوازده خلیفه از فرزندان ایشان وجود دارند؟ چنین معنایی نه تنها دارای زمان

تواتر معنوی نیست که حتی ی  حدیث صحیح السطند هطم در ایطن بطاره وجطود 
دانیطد دارای چهطار مفهطوِم از هطم می متطواتررا ما آنها ندارد. بلکه احادیثی که ش

 جداست:
الف( ی  دسته که بیشترین تعداد احادیث شما را دارد فق  از فرزندان قائم 

 سخن گفته و هیچ مقام و منصبی برای ایشان قائل نیست.
ب( ی  دسته فق  از ائمه ی بعد از قائم سخن گفتطه کطه منطبطق بطر ائمطه 

 به مهدیین ندارد.رجعت است و ربطی 
ج( ی  عده، از ائمه ی از فرزندان سخن گفته که بیشطتر آنهطا اهطوری در 

 برید.می فرزندان قائم ندارد و شما به زور آنها را تاویل به فرزندان قائم
د( ی  دسته، از مهدیین بعد از قائم سخن گفته اما چهارتطایش از منصطی 

آنها امام نیستند و فق  حدیث  کند کهمی داشتن آنها ساکت است، یکی تصریح
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گوید که تازه خطودش دارای سطه نسطخه می وصیت از خالفت مهدی اول سخن
خورد. و با کسر اینهطا شطاید پطنج تطا می است و فق  ی  نسخه اش به درد شما

حدیث ضعیف هم نماند که از ائمه از فرزندان قائم سخن گفته باشطد، حطال آیطا 
 عطدد دوازده تصطریححصر آن همه نصی که بر  این تواتر معنوی است در مقابل

 کند؟می
کنید دقیق تر اسطت و مطن بطا یط  می مساله از چیزی که شما فکر مدعی:

آیطی وسطایل را می کنم. شما اآلن رئیس شرکت هستی.می مثال مطلی را روشن
گویی هر کسی اینها را جا به جا یا کم و زیاد کنطد از می چینی ومی طور خاصی
کنم. حال اگر ی  سال بعطد خطود شطما آمطدی یکطی از آن می اجششرکت اخر

گویند تطو بایطد اخطراج شطوی چطون می چیزها را کم و زیادش کردی، آیا به شما
خودت گفته بودی هر کس کم و زیاد کرد باید اخطراج شطود؟ نطه، شطماها حطق 

ا ندارید به طرح من دست بزنید ولی من اگر بخواهم طرح را به هم بریزم، به شم
 ارتباطی ندارد.

مهطدی را خطود  12بنابراین بر فرض که دوازده امطام بیشطتر نبطوده، خطوب 
 پیغمبر اکرم اضافه کرده. حطال آیطا پیغمبطر اکطرم و امیرالمطؤمنین از دیطن خطارج

شوند خارج می شوند؟ آیا ائمه اطهار که این همه روایات درباره مهدیین دارندمی
محمد، شما حق ندارید خودتان امام اضافه کنیطد، از دین؟ یا اینکه غیر از ما آل 

دید یعنی کسانی خواهند آمد که می چون حضرت ی  چیزهایی را در آخرالزمان
کنند، آن هم امطامتی کطه نطه وصطیت می در زمان غیبت امام زمان ادعای امامت
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دارد، نه دعوت به حاکمیت خدا دارد، نطه شطهادت ملکطوتی دارد، نطه معجطزه و 
کنند، ادعای آیطت اللطه العظمطی می د، هیچی ندارند و ادعای امامتکرامت دار

گوینطد می دهند؛ به ایطنمی دهند و به کشتنمی کنند و شیعیان را فرییمی بودن
 امام زیاد کردن.

 پس این روایت قطعاا یط  مصطداق دیگطری دارد کطه خودتطان و مطا، همطه
، ادعای آیت الله العظمی ادعای امامت کردند که شناسیم: کسانیمی دانیم ومی

بودن کردند، ادعای ولی امر مسلمین جهان بودن کردند و امثال ذل ، بدون هیچ 
 دلیلی از سمت خدا و رسول.

ماند چه می جواب: همیشه مثال های شما اینقدر مضح  است که انسان
 تواند چنین مثال های مسخره ای بزند؟می بگوید، آیا انسان عاقل

کطه امطر نصطی امطام در اند بارها تاکید کرده اطهار  رسول خدا و ائمه
توانیم عوض و بدل کنیم یا کم و زیطاد نمطاییم آن وقطت نمی دست ما نیست و ما

گویی رسول خدا مهدیین را اضافه کرده؟ و منظور حدیث ایطن بطوده کطه می شما
یت کنیم؟ شما اگر صدر روامی شما اضافه نکنید اما ما خودمان هر کار خواستیم

گوید: ائمه بعطد می گفتی، صدر روایتنمی کردی چنین حرد باطلیمی را نگاه
 گوید هر کس یکی بر اینها بیفزاید از دین خارجمی از پیامبر دوازده تا هستند بعد

شود، یعنی اینها اصالا بیشتر از دوازده تا نیستند نه اینکه اگر شما بیفزایطی بطد می
 ال ندارد:است اگر رسول خدا بیفزاید اشک

َنا » ةل َبْعَد َنِبیِّ ِئمَّ
َ
وَن َمْن  اأْل مل َفهَّ ْم  َنَقَص  اْثَنا َعَشَر َنِجیباا مل َواِحطداا َأْو َزاَد  ِمْنهل
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ْن ِمْن َواَلَیِتَنا َعَلی َشْي  ِه َو َلْم َیکل  «.ءٍ ِفیِهْم َواِحداا َخَرَج ِمْن ِدیِن اللَّ
دانی که مطردم را بطه می را کسیاما اینکه به امام خمینی جسارت کرده و او 

کشتن داده. این مغالطه است چون لفظ امام برای ایشان ربطی بطه لفطظ امطام در 
روایات ندارد. ایشان کی ادعای امامت به معنای مورد بحطث داشطت و اال خطود 

دانسطتند. کطدامی  از پیطروان امطام می مردم به اقتضای همین حدیث او را مرتطد
گفته ائمه سیزده تا هستند؟! آخر پرت و پال می شمرده ومی هخمینی او را جزء ائم

اما لفظ آیت الله العظمی نیز هطیچ بطار معنطایی بطه غیطر از مرجعیطت و  تا کجا؟
داند نمی رساله داشتن ندارد و هیچ ی  از مراجع تقلید خود را آیت عظمای خدا

 فهمد.می و این را هر عاقلی
 یر با ابالغ امامت اماام علای . اگر دین خدا در روز غد66سؤال 

کامل شده، پ  چه نیازی به مهدیین است؟ اگر والیت مهدیین جزو دیان 
 است، چطور بدون بیان آن، در غدیر خم، دین کامل شد؟

های ضب  شده و کتاب الغدیر آقای امینی را ببینید، ایشان تمام نقل مدعی:
غطدیر فقط  بطه امطام  مستند حدیث غدیر را از منطابع مختلطف درآورده، حطدیث

کند. البته کاری به نقل مرسطل می به عنوان خلیفه و وصی پیغمبر اشارهعلی
ندارم که فق  ی  حدیث مرسل و بدون سند است و از  6فّتال نیشابوری در قرن 

نظر علم حدیث اعتبار ندارد. خوب آیا کسطی ممکطن اسطت همطین سطؤال را در 
کامطل شطد  گر دین خدا با والیت علطی رابطه با ائمه اطهار بپرسد و بگوید ا

 دیگر چه نیازی به ائمه است؟
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این حرد غلطی است، چون پیغمبر اکرم قانون را در غطدیر معرفطی کطرد. 
هم کطه از باشد نه به شورا. در نتیجه علیمی قانون اینست که امامت به نص

س در خواست برود او باید خلیفه بعدش را بطه امطر خطدا تعیطین کنطد. پطمی دنیا
 کند نه تمام خلفای خدا تا روز قیامت را.می حدیث غدیر ریل را معرفی

بنا براین، دین با قانون تنصیص الهی کامل شد، یعنی خلیفه خدا را، خلیفه 
 کند.می قبل معرفی

به عالوه نکته حائز اهمیت اینست که پیغمبر اکرم بعد از حادثطه غطدیر در 
کاغذی بیاورید چیزی بنویسم که بعد از مطن فرماید قلم و می رزیه یوم الخمیس

 دیگر گمراه نشوید. خوب اگر واقعاا خلفای خدا معرفی شده بودند، چطه چیطزی
خواست خلفطای بعطد از خطودش را می خواست بگوید که دومی نگذاشت؟می

معرفی بکند، آن هم در ی  سند مکتوب، امضاء شده، مهر شده، معتبر، رسمی، 
کلی را در غدیر بیان کرد، اما جزئیطات معرفطی خلفطای  پس اصل قانونی، ثبتی.

 بعد از خودش را در وصیت شی وفات بیان کرد.
جواب: ِا چطور شد به اینجا که رسید حدیث مرسل اسطت و از نظطر علطم 

شطود؟ مگطر شطما علطم می حدیث اعتباری ندارد؟ مگر شما مرسل حطالی تطان
دانیطد علطم می اصطالا مگطر شطما کنید؟می حدیث را قبول دارید که به آن استناد

 حدیث چیست؟
 بگذریم، هر چند در لفظ متواتر حطدیث غطدیر، نطام تط  تط  ائمطه

نیامده، اما نام ایشان و همچنین تعداد ایشان در احادیث بسیاری از شیعه آمطده و 
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کسی که کتاب کفایة االثر را نگاه کند برایش بس است. همچنانکه حصر خلفای 
و بطه صطورت متطواتر در  1زده در صحیح مسلم و مسند احمطدپیامبر در عدد دوا

احادیث اهل سنت موجود است و حتی در بعضی روایاِت آنها نیز نام دوازده امام 
. در نتیجه هر چند طبق مشهور، پیامبر در حدیث غدیر، ائمه اثنا 2ذکر شده است

همچنانکطه در وصطیت اند اما قبل از آن بارها و بارها نام بردهاند عشر را نام نبرده
و طبق حدیث شطیخ  3یوم الخمیس نیز طبق دو حدیث از کتاب سلیم، تعدادشان

، و نیز در تنها صحیفه نازله که بطه عنطوان 4صدوق نام ت  ت  شان را بیان کردند
و در هیچیط  از  5وصیت رسول خدا معرفی شده، فق  تا نام مهطدی ذکطر شطده

نفطر وجطود نطدارد. در  12نفطر بعطد از  12ای به مهدیین و اینها کوچکترین اشاره
نتیجه قیاس نص بر امامت با نص بر مهدیین که تنها در شش حدیث بطی اعتبطار 

 قیاسی احمقانه است.اند آمده و فق  در ی  حدیث دارای منصی معرفی شده
خواسطتند در قضطیه یطوم می غیر از اینکه غدیر سندی شفاهی بود و پیطامبر

دهند و اصحاب را هم شطاهد بگیرنطد کطه دیگطر هطیچ  الخمیس سند کتبی ارائه
آید نمی چیزی مکتوب کنند براند ای نتوان کرد. لذا از اینکه پیامبر خواستهخدشه

                                                             
ْمَر  َهَذا ِإنَّ ». از جمله:  1

َ
طی َیْنَقِضطي اَل  اأْل  3ج مسطلم صطحیح ،«َخِلیَفطةا  َعَشطَر  اْثَنطا ِفطیِهْم  ْمِضطَي یَ  َحتَّ
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 مطلی جدیدی بگویند.قرار بوده که 
و اما کتاب الغدیر هیچ ربطی به احادیث شیعه ندارد و تنها طبطق احادیطث 

صیه غل  شما به آن کتاب مراجعه اهل سنت نوشته شده است پس کسی که به تو
کند نخواهد فهمید که آیا در لفظ حدیث غدیِر شیعه، اسطامی دوازده امطام آمطده 

کنم، در میان کتی شطیعه فقط  می همچنانکه جهت اطالع عرض است یا خیر؟
حدیث فتال نیشابوری نیست که با مرسطل بطودن کنطارش بزنیطد زیطرا در امطالی 

ائمطه از نسطل  اصطلده کطه پیطامبر در غطدیر بطه صدوق به طور مسند روایت کطر
 اند:منین تصریح کردهؤامیرالم
َو ِإَمامل اْلَخْلطِق » ِلَق ِمْن ِطیَنِتي َو هل ي َو َأَنا ِمْن َعِليٍّ خل اِس ِإنَّ َعِلّیاا ِمنِّ َمَعاِشَر النَّ

طَو َأِمیطرل  ِتي َو هل طنَّ طوا ِفیطِه ِمطْن سل ْم َمطا اْخَتَلفل نل َلهل َبیِّ طرِّ  َبْعِدي یل طْؤِمِنیَن َو َقاِئطدل اْلغل اْلمل
طو  َدِة ِنَساِء اْلَعاَلِمیَن َو َأبل یَن َو َزْوجل َسیِّ ْؤِمِنیَن َو َخْیرل اْلَوِصیِّ وبل اْلمل ِلیَن َو َیْعسل َحجَّ اْلمل

یَن  ِة اْلَمْهِدیِّ ِئمَّ
َ
 1...«.اأْل

همچنانکه در کتاب احتجاج با سند متصل روایت کرده که پیامبر در غطدیر 
به امامت حسن و حسین و امامان از نسل حسین و نیز قطائم مهطدی و همچنطین 

 :اندباشد تصریح نمودهاینکه قائم آخرین امام می
َو َعِلطيُّ ْبطنل َأِبطي َطاِلطٍی » ْنتل َمْواَلهل َفَهَذا َعِلي  َمْواَلهل َو هل َأِخطي َو  َمْن کل

َوَجلَّ  ِه َعزَّ هل ِمَن اللَّ َواالتل ي َو مل اِس ِإَن َوِصیِّ ِبیَن   َأْنَزَلَها َعَليَّ َمَعاِشَر النَّ یِّ  ِمطْن  َعِلّیاا َو الطَّ
ْلِدي َك َو َکَفطی ِبطَ   ول ْشِهدل ي أل مَّ ِإنِّ هل ْکَبرل ... اللَّ

َ
َقلل اأْل ْرآنل الثَّ ْصَغرل َو اْلقل

َ
َقلل اأْل مل الثَّ هل

                                                             
 8ح 126. األمالی للصدوق ص 1
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َم  اِس ِإنَّ ْغتل َمَعاِشَر النَّ ي َقْد َبلَّ ْم ِبِإَماَمِتِه َفَمْن َلطْم َشِهیداا َأنِّ َوَجلَّ ِدیَنکل هل َعزَّ ْکَمَل اللَّ ا َأ
طاِس  ْلِبِه ِإَلی َیطْوِم اْلِقَیاَمطة ... َمَعاِشطَر النَّ ْلِدي ِمْن صل ومل َمَقاَمهل ِمْن ول َیْأَتمَّ ِبِه َو ِبَمْن َیقل

ْنِزَل َمَعهل  ِذي أل وِر الَّ وِلِه َو النُّ ِه َو َرسل وا ِباللَّ ها َعلطیمِ  آِمنل دَّ وهاا َفَنرل جل  ْن َقْبِل َأْن َنْطِمَس ول
ْسطِل  مَّ ِفي النَّ مَّ ِفي َعِليٍّ ثل وك  ثل َوَجلَّ ِفيَّ َمْسلل ِه َعزَّ ورل ِمَن اللَّ اِس النُّ َأْدباِرها َمَعاِشَر النَّ

ذل ِبَحِق  ِذي َیْأخل لِّ َحقٍّ  ِمْنهل ِإَلی اْلَقاِئِم اْلَمْهِديِّ الَّ ِه َو ِبکل طَو َلَنطا ... َأاَل ِإنَّ َخطاَتَم  اللَّ هل
ا اْلَقاِئمل اْلَمْهِدي ِة ِمنَّ ِئمَّ

َ
ْقَراَر  اأْل مل اْْلِ َذ ِمْن َأْلِسَنِتکل َوَجلَّ َأْن آخل هل َعزَّ ... َو َقْد َأَمَرِنَي اللَّ

ئِ 
َ
ْؤِمِنیَن َو َمْن َجاَء َبْعَدهل ِمَن اأْل ي َو ِمْنهل َعَلطی َمطا ِبَما َعَقْدتل ِلَعِليٍّ ِمْن ِإْمَرِة اْلمل ِة ِمنِّ مَّ

طوَن  طوَن َراضل ِطیعل وَن مل طا َسطاِمعل ْم ِإنَّ طوا ِبطَأْجَمِعکل ولل طْلِبِه َفقل ِتي ِمْن صل یَّ رِّ ْم َأنَّ ذل کل َأْعَلْمتل
 
َ
طْلِبِه ِمطَن اأْل ْلِدِه ِمْن صل َ  ِفي َأْمِر َعِليٍّ َو َأْمِر ول َنا َو َربِّ ْغَت َعْن َربِّ وَن ِلَما َبلَّ ْنَقادل طِة مل ِئمَّ

طوتل َو  ِسَنا َو َأْلِسَنِتَنا َو َأْیِدیَنا َعَلطی َذِلطَ  َنْحَیطا َو َنمل ِبَنا َو َأْنفل و لل َ  َعَلی َذِلَ  ِبقل َباِیعل نل
ضل  لل َو اَل َنشل ُّ َو اَل َنْرَتابل َو اَل َنْرِجعل َعْن َعْهطٍد َو اَل َنطْنقل َبدِّ رل َو اَل نل َغیِّ ْبَعثل َو اَل نل نل

ْم ِمْن اْلِمیثَ  ِذیَن َذَکْرَتهل َة الَّ ِئمَّ
َ
ْلَدهل اأْل ْؤِمِنیَن َو ول َ  َو َعِلّیاا َأِمیَر اْلمل ِطیعل َه َو نل ِطیعل اللَّ اَق نل

َماَماِن َبْعَد َأِبیِهَما َعِليٍّ َو َأَنا َما اْْلِ هل َسْیِن ... َو ِإنَّ ْلِبِه َبْعَد اْلَحَسِن َو اْلحل ِتَ  ِمْن صل یَّ رِّ  ذل
َم  وهل طَة َأبل ِئمَّ

َ
َسطْیَن َو اأْل اَك َو َعِلّیاا َو اْلَحَسطَن َو اْلحل َه ِبَذِلَ  َو ِإیَّ وا َأَطْعَنا اللَّ ولل ا َقْبَلهل َو قل

ْؤِمِنیَن َو اْلَحَسطَن َو  وا َعِلّیاا َأِمیَر اْلمل َه َو َباِیعل وا اللَّ قل اِس َفاتَّ ِذیَن َذَکْرتل ... َمَعاِشَر النَّ الَّ
َسْیَن َو ا َة اْلحل ِئمَّ

َ
 1...«.أْل

پس نفرمایید که حدیث مرسل فتال، بلکطه بفرماییطد حطدیث مسطند شطیخ 
 صدوق و همچنین کتاب احتجاج.

                                                             
 66-60ص 1. اْلحتجاج ج 1



 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مبیست و دو جلسه
اگر احمد الحسن واقعاً امام است    

چرا معجزه ندارد؟



 



|339| 

 
 . اگر احمد الحسن واقعاا امام است چرا معجزه ندارد؟67سؤال 
والا از ایشان از آغاز دعوتشان معجزات زیادی دیده و شنیده شطده، ا مدعی:

به همین جهت در بین معاندین معرود شده که سید احمد الحسن سحر اسود یا 
جادوی سیاه دارد. اینکه در سطایت هطای معانطدین ایشطان را بطه عنطوان جطادوگر 

و جطو کنند بخاطر چیست؟ شما تعبیر سحر را در قرآن کریم جسطت می معرفی
کنید که دشمنان انبیاء بطه پیطامبرانی کطه معجطزه می کنید، بیش از سی مورد پیدا

 گفتند جادوگر.می داشتند
 به عالوه اصالا چه کسی گفته معجزه قانون شناخت حجطت اسطت؟ وقتطی

 شطود. مطا اگطرنمی گویید قانون، یعنی همیشه بایطد باشطد و بطدون آن اثبطاتمی
شناخت حجت هطای خداسطت، چطون از قطرآن  گوییم نص یا وصیت، قانونمی

ای با نطص و وصطیت از کریم و روایات دلیل محکم و متواتر داریم که هر خلیفه
 آید، اما درباره معجزه چه؟می سوی خلیفه قبل

جواب: اوالا ساحر بودن احمد الحسن از اینجا مطرح شطد کطه عطده ای را 
ارد و او هطیچ معجطزه ای خوابنما کرده بود و ربطی به معجزات سطاختگی او نطد

نداشته، ثانیاا اولین کسی که در مورد راه شناخت حقانیت احمد بحث معجطزه را 
دانسطتن مکطان دفطن صطدیقه مطرح کرد خود احمد بود که ادعا کرد معجزه اش 

گویند، یعنی باالی است سپس همان چیزی را گفت که اهل سنت میطاهره
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والا دانستن چیزی بدون امکان اثبطات، ، غافل از آنکه اسر امام حسن مجتبی
مکان دفطن آنجاسطت قبطل از او که  را اینصرد ادعاست نه معجزه باهره و ثانیاا 

، حال آنکه معجزه نبایطد شطبیه و مثیطل داشطته سال اهل سنت گفته بودند 1400
دفن شده فاطمه بنت اسد مادر مجتبیحسنباشد، و ثالثاا آنکه باالی سر امام

 1است نه همسر ایشان.ن منیؤامیرالم
اما اینکه چه کسی گفته معجزه، قانون شناخت حجت است؟ ایطن را امطام 

 فرموده و علتش را هم گفته اند:صادق 
پرسید: به چه علتی خطدای متعطال بطه انبیطاء و ابو بصیر از امام صادق 

 رسلش و همچنین به شما ائمه معجزه داده است؟ امام فرمودند: برای اینکه دلیل
دهطد اال نمی بر صدق آورنده اش باشد و معجزه عالمتی برای خداست که آن را

به انبیاء و رسل و حجت هایش تا صدق مدعی راسطتین از دروغ مطدعی کطذاب 
ِه »شناخته شود:  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْلتل أِل هل َعزَّ  َعْن َأِبي َبِصیٍر َقاَل قل ٍة َأْعَطی اللَّ يِّ ِعلَّ

َ
أِل

وَن َدِلیالا َعَلی ِصْدِق َمْن َأَتی ِبطِه َو َجلَّ َأْنبِ  ْعِجَزَة َفَقاَل ِلَیکل مل اْلمل َلهل َو َأْعَطاکل سل َیاَءهل َو رل
ْعطَرَد ِبطِه ِصطْدقل  َجَجطهل ِلیل طَلهل َو حل سل ْعِطیَها ِإالَّ َأْنِبَیاَءهل َو رل ِه اَل یل ْعِجَزةل َعاَلَمة  ِللَّ َو اْلمل

اِدِق ِمْن َکِذِب اْلَکاِذِب   2«.الصَّ
معجزه و دلیطل  او نیز فرمودند: ده خصلت از صفات امام است: ... و برای

                                                             
 19و  18و  15ص 2. اْلرشاد ج 1
 1ح 122ص 1. علل الشرائع ج 2
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َعْشطرل ِخَصطاٍل ِمطْن »بیند کطه از پطیش رو: می وجود دارد ... و از پشت همانگونه
ِلیلل ... َو َیَری ِمْن َخْلِفِه کَ  ْعِجزل َو الدَّ وَن َلهل اْلمل َماِم اْلِعْصَمةل َو ... َو َیکل َما ِصَفاِت اْْلِ

 1«.َیَری ِمْن َبْیِن َیَدْیهِ 
شمرند که معجزه گونه می همچنین در روایات دیگری عالماتی را برای امام

، و این غیر از حاالت معجزه گونه دوران بارداری و هنگام تولطد و پطس از 2است
آنست که در کتاب های مشهور شیعه مانند اصول کافی و بصائر الدرجات ثبطت 

 شده است.
گویید قانون یعنی ی  امر کلی، اصالا در روایات چیطزی می ه وقتیاما اینک

به نام قانون ذکر نشده است و این لفظی من در آوردی از جانی شماست. غیر از 
اینکه ما بطه امطت هطای گذشطته کطاری نطداریم بلکطه دربطاره راه شطناخت ائمطه 

 باشطدگوییم و کسی که ذره ای از سیره ایشان خبطر داشطته می سخن اسالم
داند که آنها نه فق  در ابتدای امامت بلکطه در ططول دوران امامتشطان ااهطار می

 دانستند.می معجزه کردند و این را دلیل بر امامت و راه شناخت امام
گطوییم قطعطاا می بلکطهاند دائمطاا معجطزه داشطتهگوییم ائمهنمی بله ما

الیکه احمطد بصطری بطر حدانستند در می معجزه را یکی از راه های شناخت امام
و همین سخن  داندمعجزه را اصالا راه شناخت حجت خدا نمیخالد ائمه

 او برای باطل بودنش کافی است.
                                                             

 5ح 428ص 2. الخصال ج 1
 .از امام رضا  5914ح 418ص 4و الفقیه ج از امام باقر  8ح 389-388ص 1. الکافی ج 2
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ای از خلیفه قبل از خود نص داشته، این هم کلی نیست اما اینکه هر خلیفه
همطه  زیرا وقتی مخاطبان ی  پیامبر مثل حضرت ابراهیم، یونس یا یوسف 

د خوِد خطدا را هطم قبطول ندارنطد چطه برسطد بطه خلیفطه قبلطی و بت پرست باشن
تواند با وصیت، خود را اثبات نمایطد؟ نطص و می وصیتش، پس آن پیامبر چگونه

وصیت تنها برای کسانی راه شناخت است که خلیفه قبلی را قبول داشته و وصیت 
سطت کطه فهمد. این در حالیمی وی برای شان ثابت شده باشد و این را هر عاقلی

شیعه دوازده امامی، وصطیت غیبطت طوسطی را بطه علطت شطدت بطی اعتبطاری و 
اشکاالت فراواِن محتوایی و عدم اعتنای حدیث شناسان بزرگ به آن در طول این 
هزار سال، و مخالفتش با صدها حدیث ثابت و قطعی در شیعه و سنی مبنطی بطر 

 البطالنپذیرش و واضحاوصیای پیامبردر دوازده، غیرقابل  و وخلفاحصرعددائمه
 دانند، لذا قیاس این وصیت با وصایای انبیای گذشته قیاسی احمقانه است.می

مشرکین گفتند چطرا پیغمبطر »سوره طه توجه کنید:  133شما به آیه  مدعی:
های آسمانی ای که در کتابآورد؟ آیا بینهنمی خدا ی  معجزه از نزد پروردگارش

؟ یعنی حجت با آن بینه و وصطیتی کطه در تطورات و «گذشته بود برای اینها نیامد
 کنند.می انجیل بوده برایشان کامل شده، دیگر برای چه طلی معجزه

فرمایطد: می این طلی معجزه کردن شان بهانه گرفتن است. در سوره اسراء
های گذشته، آیات و معجزات الهی را تکذیی کرده و سحر شطمردند اینکه امت»

 38همچنین سوره رعطد آیطه «. ه برای انبیاء معجزاتی بفرستیماین مانع ما شده ک
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، پطس «تواند معجزه ای بیاورد مگر بطه اذن خطدانمی هیچ پیغمبری»فرماید: می
این معجزه آوردن ی  اصل و ی  قانون برای شناخت حجت های خطدا نیسطت 

 بلکه امری است موقود بر اذن و اراده الهی.
لفای خدا معجزاتی بوده است، ولطی نطه بله همراه بعضی از حجت ها و خ

گذارد، نه معجزه ای کطه غالطی باشطد نمی معجزات قاهره که مجالی برای انکار
شطدند، می مثل شق البحر برای فرعونیان که چون لشکریان فرعون داشتند غطرق
کطرد بطر می آنجا گفت من دیگر ایمان آوردم، یعنی معجزه قاهره بود، مجبطورش

 زه قاهره هیچ جایگاهی برای آزمطایش و امتحطان و فتنطه بطاقیایمان آوردن. معج
خواهطد مطردم ایمطان بطه می گذارد، و این نقض غرض است. خدای متعطالنمی

 غیی بیاورند و خلفای خدا را بدون معجزه قطاهره قبطول بکننطد؛ یعنطی بطا اینکطه
زه توانند انکار و تکذیی بکنند ولی قبول بکنند؛ ایطن ارزش دارد. ولطی معجطمی

قاهره به این معناست که ی  چیزی ببینند که جرأت ندارند انکار کنند، این ابطداا 
 شد مگر به عنوان عذاب.نمی برای انبیاء فرستاده

جواب: آخر مشرکان قطریش کطه اصطل خطدای واحطد و پیطامبرِی موسطی و 
را قبول نداشتند چگونه وصیت تورات و انجیطل، حجطت را بطر آنهطا عیسی

ه؟ وجود مثقالی عقل برای فهم غل  بودن این حرد کطافی اسطت. تمام کرده بود
از طرفی اگر وصیت تورات و انجیل حجت را تمام کرده بوده پطس چطرا معجطزه 

گوییطد کطه انگطار پیطامبر می شق القمر برای آنها اتفاق افتاد؟ شما طوری سطخن
ان ای نداشته، درحالیکه معجزات ایشان برای اثبات نبوتشهیچ معجزهاسالم
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 چه برای مشرکان و چه برای مشّککان فراوان بوده است.
شطود؟ قبطل از می اما اگر اینطور است پس جواب آیاتی کطه خواندیطد چطه

اینکه وارد بحث از این آیات شویم باید تذکر دهیم که برداشت از قطرآن تنهطا بطه 
صورت جمعی ممکن است نه فردی. برداشت فردی اینست کطه مطا یط  آیطه را 

و از بقیه آیات چشم بپوشیم که در این صورت یقیناا دچار سوء برداشطت و بگیرم 
 اند.شویم؛ چیزی که فرقه یمانی به شدت گرفتار آن شدهمی تفسیر به رأی

در مورد این آیات نیز باید همین روش را در نظطر گرفطت، در نتیجطه وقتطی 
از آیطات مطورد  تطواننمی القمر اتفاق افتطاده،کند که معجزه شقمی قرآن تصریح

 اند.ای نداشتهبحث چنین برداشت کرد که پیامبر هیچ معجزه
کنیم: معجزه در ی  تقسیم بندی بر دو قسطم می بعد از این توضیح عرض

 است: معجزه ابتدایی و معجزه اقتراحی.
معجزه ابتدایی یعنی آنکه پیامبری بدون در خواست مخاطبانش نسبت بطه  

د خدا دارای معجزه باشد که چنین معجطزه ای معجزه ای خاص، خودش از طر
در جایی که وصیت خلیفه قبلی به مخاطی نرسیده بوده، یا اصالا مخاطی، خدا 
و خلیفه و وصیتش را قبول نداشته، الزامی است، زیرا آن پیامبر راه دیگطری بطرای 

اسطت اثبات رسالتش از جانی خدا ندارد. و مثال واضح آن حضرت موسطی
ل مقارن با پیامبر کردنش دو معجزه بزرگ در اختیار او قرار دادنطد که خدای متعا

را بطا آن دو معجطزه بطه سطوی که عصا و ید بیضاء بود و از همان ابتدا موسی
 فرعون فرستادند:
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وَك بِ  اْذَهْی » طهل  آَیاِتيَأْنَت َو َأخل َو اَل َتِنَیطا ِفطي ِذْکطِري * اْذَهَبطا ِإَلطی ِفْرَعطْوَن ِإنَّ
  1«.َطَغی

هم خودش به فرعون چنین ابراز کرد که من از جانی خدا بینه و موسی 
 دارم و بینه من تبدیل کردن عصا به مار است:

ول  ِمطْن َربِّ اْلَعطاَلِمیَن * َحِقیطق  َعَلطی َأْن اَل » ي َرسل وَسی َیا ِفْرَعْونل ِإنِّ َو َقاَل مل
ِه ِإالَّ اْلَحقَّ  وَل َعَلی اللَّ ْم َأقل کل َنةٍ َقْد ِجْئتل ْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئیَل * َقاَل  ِبَبیِّ کل ِمْن َربِّ

ْنَت ِجْئَت  اِدِقیَن *  ِبآَیٍة َفْأِت ِبَهاِإْن کل ْنَت ِمَن الصَّ ْعَبطان   َفَأْلَقی َعَصاهل ِإْن کل َفِإَذا ِهطَي ثل
ِبین  *  اِاِریَن  َو َنَزَع َیَدهل مل  2«.َفِإَذا ِهَي َبْیَضاءل ِللنَّ

ابتطدایی بطود و خطود ایشطان ابتطداءا چنین معجزات حضرت عیسیهم
کنم و من بیمارِی غیطر قابطل می ااهار کردند که مجسمه را تبدیل به موجود زنده

کنم و از آنچطه در مطی دهم و مطرده را زنطدهمی عالج را بدون عملیات طی، شفا
 دهم:می خانه های تان مخفی کرده اید خبر

ْم ِبآ» کل خل ِفیطِه َقْد ِجْئتل ْیِر َفطَأْنفل یِن َکَهْیَئِة الطَّ ْم ِمَن الطِّ قل َلکل ي َأْخلل ْم َأنِّ کل َیٍة ِمْن َربِّ
طئل  َنبِّ ِه َو أل ْحِیي اْلَمْوَتی ِبِإْذِن اللَّ ْبَرَص َو أل

َ
ْکَمَه َو اأْل

َ
ْبِرئل اأْل ِه َو أل ونل َطْیراا ِبِإْذِن اللَّ ْم َفَیکل کل

ِخ  وَن َو َما َتدَّ لل کل ْؤِمِنیَن ِبَما َتْأ ْم مل ْنتل ْم ِإْن کل ْم ِإنَّ ِفي ٰذِلَ  آلََیةا َلکل وِتکل یل وَن ِفي بل  3«.رل
اما معجزه اقتراحی به معنای اینست که خوِد مخاطی از پیامبر درخواسطت 
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معجزه ای خاص برای اثبات نبوتش بکند که در ایطن صطورت اگطر درخواسطتش 
 ت را تمام کند پیامبر آن معجطزه راصادقانه باشد یا الاقل بتواند برای دیگران حج

که توس  منکران درخواست شد و ایشطان آورد مانند شتر حضرت صالح می
 هم آن را آورد:

اِدِقیَن * َقاَل هطِذِه َناَقطة  َلَهطا » ْنَت ِمَن الصَّ َنا َفْأِت ِبآَیٍة ِإْن کل َما َأْنَت ِإالَّ َبَشر  ِمْثلل
ْم ِشْربل َیْوٍم َمْع  وٍم ِشْرب  َو َلکل  1«.لل

و برای پیامبر اسالم هم معجزات اقتراحِی فراوانی ثبت شطده کطه از جملطه 
 باشد:می آنها شق القمر و شق الشجر

ِة، » الا َأْصَحابل اْلَعَقَبِة َلْیَلَة َأْرَبَع َعْشَرَة ِمْن ِذي اْلِحجَّ وا َأْرَبَعَة َعَشَر َرجل اْجَتَمعل
ِبيِّ  وا ِللنَّ طَ  ِفطي َلْیَلِتطَ  َهطِذِه َفَقطاَل  -يٍّ ِإالَّ َوَلطهل آَیطة  : َما ِمطْن َنِبطَفَقالل َفَمطا آَیتل

ِبيُّ  َ  َقْدر  النَّ ْن َلَ  ِعْنَد َربِّ وا ِإْن َیکل وَن َفَقالل ِریدل ِذي تل ِر اْلَقَمَر َأْن َیْنَقِطَع  -َما الَّ َفْأمل
دل ِإنَّ اللَّ  ِقْطَعَتْیِن، َفَهَبَ  َجْبَرِئیلل  َحمَّ ي َو َقاَل َیا مل ولل َلَ : ِإنِّ اَلَم َو َیقل َ  السَّ ْقِرئل َه یل

لَّ َشْي  ٍء ِبَطاَعِتَ ، َفَرَفَع َرْأَسهل َفَأَمَر اْلَقَمطَر َأْن َیْنَقِططَع ِقْطَعَتطْیِن، َفطاْنَقَطَع َقْد َأَمْرتل کل
 2.«ِقْطَعَتْین

رل »و:  ی َتْنَقِلَع ِبعل َجَرَة َحتَّ و َلَنا َهِذِه الشَّ وا َتْدعل وِقَها َو َتِقطَف َبطْیَن َیطَدْیَ  ... َقالل
طولل َقاَل  طي َرسل ِه َو اْلَیْوِم اآلِْخِر َو َتْعَلِمیَن َأنِّ ْؤِمِنیَن ِباللَّ ْنِت تل َجَرةل ِإْن کل َها الشَّ تل َیا َأیَّ
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ِذي َبَعَثهل  ِه َفَوالَّ ی َتِقِفي َبْیَن َیَديَّ ِبِإْذِن اللَّ وِقِ  َحتَّ رل ِه َفاْنَقِلِعي ِبعل  ِباْلَحقِّ اَلْنَقَلَعْت  اللَّ
وِقَها َو َجاَءْت َو َلَها َدِوي  َشِدید  َو َقْصف   رل طی َوَقَفطْت  ِبعل ْیطِر َحتَّ َکَقْصِف َأْجِنَحِة الطَّ

ِه  وِل اللَّ َرْفِرَفةا  َبْیَن َیَدْي َرسل  1«.مل
گیطرد و می خواهد ایمان بیاورد و معجطزه را بطه بطازینمی اما اگر مخاطی

خواهد ایمان بیاورد نمی گذارد و معلوم است کهمی   برای معجزهشرای  مضح
در این صورت پیامبر مواف به آوردن معجزه نیست و آیاتی که بیانگر ابای پیامبر 

 باشند، از جمله:می از آوردن معجزه هستند همه از این قبیل
َب »الف(  ْرِسَل ِباآلْیاِت ِإالَّ َأْن َکذَّ طونَو ما َمَنَعنا َأْن نل لل وَّ

َ
طوَد  ِبَهطا اأْل َو آَتْینطا َثمل

یفاا  ْرِسلل ِباآلْیاِت ِإالَّ َتْخِو وا ِبها َو ما نل ْبِصَرةا َفَظَلمل اَقَة مل  2«.النَّ
این آیه بیانگر آنست که مشرکان از پیامبر اسالم درخواست آیاتی کردند که 

آمده است ط، با الف و الم « اآلیات»های قبل از او آمده بود ط چون کلمه در امت
 شدند:می آوردند هالکنمی اما چه آیاتی؟ آیاتی که اگر با دیدن آنها ایمان

ْرَنطا َعطْن » ْم، َفِلطَذِلَ  َأخَّ وا ِبَها َأْهَلْکَناهل ْؤِمنل ا ِإَذا َأْرَسْلَنا ِإَلی َقْرَیٍة آَیةا َفَلْم یل نَّ َو کل
 3«.َقْوِمَ  اآلَْیاِت 

بطوده و کطافران پطس از رؤیطت و انکطار در حالیکه معجزات انبیاء اینگونه ن
ط  ، معجزات فراوان عیسی شدند مثل معجزه عصای موسی نمی هالک
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ط و معجزه شق  1غیر از معجزه مائده که قاهره بود و منکران تبدیل به حیوان شدند
ای و هزاران معجزه القمر و شق الشجر و نطق الحجر از جانی پیامبر اسالم 

 ااهار شده است.  که از جانی اهل بیت
طوَن َلطَ  »ب(  وعاا * َأْو َتکل ْرِض َیْنبل

َ
َر َلَنا ِمَن اأْل ی َتْفجل ْؤِمَن َلَ  َحتَّ وا َلْن نل َو َقالل

طَماَء َکَمطا  ْسطِقَ  السَّ ْنَهطاَر ِخاَلَلَهطا َتْفِجیطراا * َأْو تل
َ
َر اأْل َفجِّ ة  ِمْن َنِخیٍل َو ِعَنٍی َفتل َجنَّ

ٍد َزَعْمَت َعَلْیَنا ِکَسفاا  ْخطرل وَن َلَ  َبْیت  ِمْن زل ِه َو اْلَماَلِئَکِة َقِبیالا * َأْو َیکل  َأْو َتْأِتَي ِباللَّ
هل  َل َعَلْیَنا ِکَتاباا َنْقَرؤل َنزِّ ی تل َ  َحتَّ ِقیِّ ْؤِمَن ِلرل َماِء َو َلْن نل  2«.َأْو َتْرَقی ِفي السَّ

دنطد بلکطه رساند که مشرکان مکه دنبال حقیقت نبومی این آیات به وضوح
کردنطد مثطل می درخواست های مضحکی جهت به تمسخر گرفتن معجزه الهی

اینکه پیامبر باغی خلق کند که هم درخت خرما داشته باشد هطم درخطت انگطور 
داشته باشد و هم رودهای پر آب، یا شخص خدا و مالئکه را به زمین بیاورد و به 

ند یا به آسمان پرواز کند و کتطابی آنها نشان دهد یا آسمان را کنده و بر سر آنها بز
 محسوس از آسمان به زمین بیاورد.

کنیطد کطه رد درخواسطت آنهطا نطه بطه خطاطر می خوب شما به خوبی حس
اینست که معجزه راه شناخت حجت خدا نیست بلکه بدین خاطر است که آنهطا 

 دنبال شناخت حجت خدا نیستند و جایگاه نبوت را به تمسخر گرفته اند.
چه درباره معجزه قاهره گفتید، اوالا عذاب های الهی اصالا در تعریف اما آن
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شود چون معجزه نمی ای معجزه تلقیگنجد زیرا هر امر خارق العادهنمی معجزه
کنطد و می برای ایمان آوردن افراد است در حالیکه عذاب الهی، منکطران را نطابود

هم پیوستن رود نیطل معجطزه ماند که بخواهد ایمان بیاورد لذا به نمی دیگر کسی
ای برای فرعون نبود بلکه تنها عذابی بطود کطه بطر او و یطارانش وارد شطد و طبطق 
تصریح قرآن، وقتی که عذاب بر شخص یا امتی تصویی شد و آمد دیگر ااهطار 

ای ندارد و در این میان به تصریح قرآن تنها استثنایی که از این سطنت ایمان فایده
 است:ونس الهی رخ داده قوم ی

ْم » وا َکَشْفَنا َعْنهل ا آَمنل َس َلمَّ ونل َها ِإالَّ َقْوَم یل َفَلْو اَل َکاَنْت َقْرَیة  آَمَنْت َفَنَفَعَها ِإیَمانل
ْنَیا  1«.َعَذاَب اْلِخْزِي ِفي اْلَحَیاِة الدُّ

و البته درباره اصل اینکه آیا فرعون واقعاا ایمان آورد یا فق  ااهار ایمان کرد 
آیطد اینسطت کطه می ه نشود بحث است و آنچه از آیات و روایات بدسطتتا کشت

فرعون واقعاا ایمان نیاورد تا بحث شود که چون ایمانش اجباری بوده قبول هست 
بلکه فرعون قبل از به هم پیوستن آب، شکافته شدن آن و خش  شدن   یا نیست.

 7د، بلکطه قبطل از آن ته رود نیل را مشاهده کرده بود و باز هم ایمطان نیطاورده بطو
 معجزه بزرگ الهی را مشاهده نموده بود و باز هم ایمان نیاورده بود:

اَلٍت » َفصَّ َم آَیاٍت مل َفاِدَع َو الدَّ َل َو الضَّ مَّ وَفاَن َو اْلَجَراَد َواْلقل َفَأْرَسْلَنا َعَلْیِهمل الطُّ
ْجِرِمیَن  وا َقْوماا مل وا َو َکانل  2«.َفاْسَتْکَبرل

                                                             
 98: . یونس 1
 شود هفت معجزه.. به عالوه مار شدن عصا و ید بیضاء که می133. اعراد:  2



 (2نبرد ) |350|

 

مشخص است که ااهار ایمان او در هنگام غطرق شطدن، واقعطی  لذا کامالا 
 نبوده و برای همین هم قبول نشده است.

اما اینکه شما به طور کلی ایمطان در سطایه معجطزه را ایمطانی اجبطاری بطه 
کشید که ارزشی ندارد کامالا غل  است و چنین نیست که هر کس بطا می تصویر

ریشه و بی ارزش و اجباری باشد زیرا  معجزه ایمان آورد ایمانش سطحی و بدون
همانگونه که گفته شد، قومی که مشطرکند و خطدا و خلیفطه قبطل را قبطول ندارنطد 
حجتی به غیر از معجزه برای آنها وجود ندارد. و در قرآن نمونه کاملی از کسطانی 

مثال زده شطده و آن همطان سطاحرانی اند که با معجزه ایمان عمیق قلبی پیدا کرده
و ایمان آوردن به او و تهدید فرعون به دیدن معجزه موسیاز که بعد  هستند

قتل آنها، به فرعون گفتند: دست های ما را ببر، پاهای ما را قططع کطن، مطا را بطر 
 درخت ها به صلیی بکش اما تو هر کاری بکنی ما دست از ایمطان خطویش بطر

 :داریم چون تو فوقش بر جسم ما مسل  هستی نه بر روح مانمی
طوهل ِفطي اْلَمِدیَنطِة » مل ْم ِإنَّ ٰهَذا َلَمْکطر  َمَکْرتل ْم ِبِه َقْبَل َأْن آَذَن َلکل َقاَل ِفْرَعْونل آَمْنتل

طمَّ  ْم ِمطْن ِخطاَلٍد ثل َلکل ْم َو َأْرجل َعنَّ َأْیِدَیکل َقطِّ
ل
وَن *أَل وا ِمْنَها َأْهَلَها َفَسْوَد َتْعَلمل ْخِرجل ِلتل

ْم َأْجَمِعی کل َبنَّ َصلِّ
ل
طا ِبآَیطاِت أَل طا ِإالَّ َأْن آَمنَّ وَن * َو َما َتْنِقمل ِمنَّ ْنَقِلبل َنا مل ا ِإَلی َربِّ وا ِإنَّ َن * َقالل

ْسِلِمیَن  َنا مل َنا َأْفِرْغ َعَلْیَنا َصْبراا َو َتَوفَّ ا َجاَءْتَنا َربَّ َنا َلمَّ  1«.َربِّ
هل َلکَ »و:  ْم ِإنَّ ْم َلهل َقْبَل َأْن آَذَن َلکل َعنَّ َقاَل آَمْنتل َقطِّ ْحَر َفَ ل مل السِّ َمکل ِذي َعلَّ مل الَّ کل ِبیرل
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َنطا َأَشطدُّ  نَّ َأیُّ ْخِل َو َلطَتْعَلمل وِع النَّ ذل ْم ِفي جل کل َبنَّ َصلِّ
ل
ْم ِمْن ِخاَلٍد َو أَل َلکل ْم َو َأْرجل َأْیِدَیکل

نَ  ْؤِثَرَك َعَلی َما َجاَءَنا ِمَن اْلَبیِّ وا َلْن نل ِذي َفَطَرَنطا َفطاْقِض َمطا َعَذاباا َو َأْبَقی *َقالل اِت َو الَّ
َنطا ِلَیْغِفطَر َلَنطا َخَطاَیاَنطا َو َمطا  طا ِبَربِّ ا آَمنَّ ْنَیا *ِإنَّ َما َتْقِضي ٰهِذِه اْلَحَیاَة الدُّ َأْنَت َقاٍض ِإنَّ

هل َخْیر  َو َأْبَقی ْحِر َو اللَّ ْکَرْهَتَنا َعَلْیِه ِمَن السِّ  1«.َأ
ْم َلهل قَ »و:  ْحَر َفَلَسطْوَد َقاَل آَمْنتل مل السِّ َمکل ِذي َعلَّ مل الَّ کل هل َلَکِبیرل ْم ِإنَّ ْبَل َأْن آَذَن َلکل

وا اَل  ْم َأْجَمِعطیَن * َقطالل کل َبنَّ َصطلِّ
ل
ْم ِمْن ِخاَلٍد َو أَل َلکل ْم َو َأْرجل َعنَّ َأْیِدَیکل َقطِّ

ل
وَن أَل َتْعَلمل

ا  وَن * ِإنَّ ْنَقِلبل َنا مل ا ِإَلی َربِّ طْؤِمِنیَن َضْیَر ِإنَّ َل اْلمل ا َأوَّ نَّ َنا َخَطاَیاَنا َأْن کل َنْطَمعل َأْن َیْغِفَر َلَنا َربُّ
.»2 

و جالی این که در بعضی روایات، عدد این سطاحران بطه عطدد یطاران امطام 
 در کربال معرفی شده است:حسین
وَن » َحَرِة اْثَناِن َو َسْبعل داا  َو َکاَن ِفي السَّ جَّ وا سل  3.«َشْیخاا َخرُّ

تواند معجزه ای بیاورد مگر به اذن نمی گویید: هیچ پیغمبریمی و اما اینکه
خدا، چه ربطی به عالمت نبودن معجزه دارد؟ زیرا اوالا این آیه دربطاره معجطزات 

کردند نه معجزات ابتطدایی، و می گوید که منکران درخواستمی اقتراحی سخن
که هر چه شما طلی کنید را ااهار دهند پیامبران چنین نیستند می خداوند پاسخ

کننطد. ثانیطاا در رد تصطور می نمایند بلکه تنها آنچه را که خداوند اذن دهد ااهار
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کردند فرستاده خدا باید همه حرکات و می گوید که گمانمی غل  منکران سخن
سکانتش با بشر فرق داشته و معجزه گونه باشد برای همین خداونطد قبطل از ایطن 

یند: عموم پیامبران زن و بچه داشتند یعنی سطیره و زندگیشطان ماننطد گومی جمله
دیگر انسانها جنبه بشری داشته است و الزم نیست سر تا پا معجزه باشطند بلکطه 

 کند:می ای نگذارد کفایتی  معجزه آشکار که برای انسان منصف شبهه
الا ِمْن َقْبِلَ  َو َجَعْلَنا لَ » سل طوٍل َو َلَقْد َأْرَسْلَنا رل ةا َو َما َکاَن ِلَرسل یَّ رِّ ْم َأْزَواجاا َو ذل هل

لِّ َأَجٍل ِکَتاب   ِه ِلکل  1«.َأْن َیْأِتَي ِبآَیٍة ِإالَّ ِبِإْذِن اللَّ
اگر شما بگویید معجزه قاهره قانونی بطرای شطناخت حجطت هطای  مدعی:

خداست، خوب بفرمایید چه جور به امام زمان ایمان آوردید؟ ایشان امام حطی و 
ضر شما هست یا نیست؟ شما چطه معجطزه ای دیدیطد کطه بطه ایشطان ایمطان حا

آوردید؟ آیا غیر از این بوده که با نص و علطم بطه ایشطان ایمطان آوردیطد؟ از امطام 
و البته عرض کردم که از جناب احمد هطم طلطی معجطزه  چه دیدید؟کاام

 کردند و از ایشان معجزات متعددی ااهار شده است.
در دوره غیبت کبری با ایمان به دیگطر م به امام زمان جواب: ایمان مرد

حجت های خدا قابل مقایسه نیست زیرا رؤیت معجزه از امامی که خودش قابل 
رؤیت برای عموم نیست سالبه به انتفاء موضطوع اسطت. امطا بطه هنگطام اهطور، 
معجزات فراوانی برای شناخت ایشطان ااهطار خواهطد شطد کطه اولیطنش صطیحه 
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، دومینش خسف بیداست و اصالا تصریح روایات است که ایشطان آسمانی است
 را به همراه دارد: همه معجزات انبیاء 

لقا » إّن القائم المهدي من نسل علّي أشبه الناس بعیسی بن مریم َخلقا و خل
 1«.و سمتا و هیبة، یعطیه الّله جّل و عّز ما أعطی األنبیاء و یزیده و یفّصله

ایطم با علم ایشان پی به حجت بودن آن حضطرت بطردهگویید ما می و اینکه
اید؟ اید که او را شناختهخیلی عجیی است. آخر چطور علم امام غائی را آزموده

فق  روایات فوق متطواتر از ائمطه دلیل اصلی ایمان شیعه به وجود امام زمان 
 باشد؛ همین و بس.می مبنی بر تولد و امامت و غیبت و قیام ایشان متعدد 

به چه نحو ثابت شطده، اوالا مطن نفهمیطدم اما اینکه امامت امام کاام 
ذکر ایشان چه خصوصیتی داشت که شما به ایشان مثال زدی؟ چون اتفاقطاا امطام 

وصیت دچار مشکل بودند زیرا پدرشان امام صادق از نظر نص وکاام
رزند بزرگتر بود پنج نفر را وصی خود قرار دادند از جمله عبد الله افطح که چون ف

 عده قابل توجهی قائل به امامت وی شدند.
اما کسانی که به امامطت آن حضطرت ایمطان آوردنطد بماننطد پیطروان دیگطر 

ها و ها، اهطل کتطاب و ملحطدان. سطنیچند دسته بودند: شیعیان، سنیائمه
ملحدان با براهین عقلِی آن حضرت اعتقاد به خدا و رسالت و امامت پیدا کردند 

ون علمطِی تطورات و انجیطل پطی بطه زمعضی هم معجزه دیدند. اهل کتاب با آو ب
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حجت بودن ایشان بردند و بعضی هم معجطزه دیدنطد، و شطیعیان بطر سطه قسطم 
بودند: بعضی با آزمون علمی پی بردند زیرا تنها کسی کطه غیطر از ایشطان شطبهه 

 راحطت ای از علطم نداشطت و خیلطیامامت داشت عبد الله افطح بود کطه بهطره
شد که امام می شد عدم امامت او را فهمید برای همین وقتی او امام نبود ثابتمی

های امطام بطر عبطد اللطه ای بطا تطبیطق نشطانهحجت خدا هستند، عدهکاام
باشطد در حالیکطه  هفهمیدند او امام نیست زیرا امام نبایطد عیبطی در جسطم داشطت

همین نشانه فهمید امام کاام ثمالی ازپاهای عبدالله معیوب بود و ابوحمزه
ای معجزه دیدند که تمام این موارد در ابطواب مختلطف ، و عده1امام بر حق است

 اصول کافی و غیر آن ذکر شده است.
ایمان  اما ما مردم عصر غیبت تنها توس  اخبار متواتر به ت  ت  ائمه 

یر پیطامبر و نطه آورده ایم نه آزمون علمی و نه دعوت به حاکمیت الله و نطه شمشط
 هیچ چیز دیگر.

بله در طول دوره غیبت کرامطات متعطددی از قبیطل شطفا دادن و روا کطردن 
و حتی امامزادگطان رخ داده حوائج مختلف برای بعضی مردم از جانی ائمه 

 شود.می دهد که باعث ایمان ایشان و هر کس که به تواتر اینها پی بردهمی و
از احمطد خواسطته ایطم دروغ محطض اسطت و اما اینکه ما معجزه اقتراحی 

قاطبه جامعه شیعه اصالا از احمد معجزه نخواسته، چون بططالن ادلطه سسطت و 
گاه یطا سطاده لطوح بطه او  واهی او بر انسان مطلع پوشیده نیست و اگر عده ای نا آ

                                                             
 329-328ص 1. الخرائج ج 1



 |355| عاا امام است چرا معجزه ندارد؟اگر احمد الحسن واق   

 دلیل حقانیت او نیست. چون در طول تاریخ هیچ مطدعیی را پیطدااند ایمان آورده
مخصوصاا در میان مردم شطرق، اند گر اینکه عده ای به او ایمان آوردهکنید منمی

از جمله اعراب و هند و ایران که به علل اجتماعی فراوان، این نوع پیطدایش هطا و 
گرایش ها در آنها زیاد است، از جمله احمد قادیطانی کطه بطه اعتطراد دشطمنش 

و نیطز بهائیطت کطه افطراد  حسینعلی بهاء بیش از صد هزار نفر به او ایمان آوردند،
فراوانی در نقاط مختلف جهان به آن ایمان آوردند در حالیکطه ضطاللت و باططل 

 بودنش مثل روز روشن بود.
پس ما از احمد اصالا معجزه نخواسطتیم و درخواسطت کسطانی مثطل آقطای 

 کورانی نباید به پای همه جامعه شیعه حساب شود.
همه شان اقتراحی نبوده، و خیلی اند اما همانها که از احمد معجزه خواسته

و نوعش را به عهده خود احمطد گذاشطته انطد، اند از آنها فق  طلی معجزه کرده
و بطا بلکه اصالا خود احمد اولین کسی است که پیشنهاد ااهطار معجطزه نمطوده 

ی کمال وقاهت گفته از من معجزه بخواهید تا نشان تان دهم، گویی تا کسی طل
شود معجزه آورد، و وقتی کسی از او معجزه نخواست خطودش نمی معجزه نکند

 را آورد! معجزه ی دانستن جای قبر حضرت زهرا 
اما نباید کرامت را با معجزه خلط  کطرد و اال حضطرت عبطاس و حضطرت 

 نیز باید جزء ائمه یا حجت های خدا تلقی شوند. رقیه
عاا معجزه قانون ما معتقدیم که همه ائمه زنده هستند. خوب اگر واق مدعی:

 کنیطد ومی شناخت حجت های خدا باشد پطس وقتطی شطما بطا وهابیطت بحطث
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را خواهید برای شان امامت و خالفت بطال فصطل مطولی امیطر المطؤمنین می
اثبات کنید به جای اینکه بیایید روی غدیر و وصیت و علم و اینها پافشاری کنید 

زنده است، بروید معجزه علی همان اول بسم الله بگویید: آقای وهابی! امام 
از او طلی کنید اگر معجزه به شما نشان داد معلوم است کطه امطام بطوده و بطه او 
ایمان بیاورید، اگر معجزه به شما نشان نداد بفهمید امام نیست و بروید بطه عمطر 

 کنید؟می اقتدا کنید. آیا شما چنین برخوردی
امطروز بطرای مباحثطه کطردن، فکر کردن که حرام نیست، فکر کنید! آیا شما 

توانید پیغمبطر خطدا را بطا همطین روش اثبطات می منااره کردن با یهود و نصاری
 کنید؟می آیید روی نصوص تورات و انجیل با آنها بحثمی کنید؟ چرا

، قیطاس کطار شطیطان جواب: بارها تذکر دادم که طبق بیان امام صادق 
بطا حجطت زنطده ی حاضطر  است. شناخت حجت های وفات کرده قابل قیطاس

نیست زیرا شرای  حجت های وفات کرده غیر از شرای  حجت زنطده ی حاضطر 
است و اصل اینکه حجِت وفات کرده مأذون به ااهار معجزه باشد و یا اینکطه بطا 
وجود حجت زنده ی حاضر، مأذون به ااهار معجزه باشد یا اینکه برای افراد غیر 

برای اثبات حجت بودنش باشطد هیچکطدام امت خودش مأذون به ااهار معجزه 
با دارا بطودن ثابت نیست. برای همین تا به حال شنیده نشده حضرت عیسی 

آن همه معجزات باهرات، بعد از رفتن به آسمان برای غیر مسطیحیان معجطزه ای 
 ااهار کرده باشند و بخواهند مثالا حجیت خود را برای یهودیان به اثبات برسانند.

ت انبیای گذشته تنها توس  ِاخبار حجت ناطق یا تواتر معجزات درنتیجه حجی
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 ای ااهار کنند.شود چون خودشان نیستند تا معجزهمی ثابت آنهااز طرد 
طبق روایات، زنده هستند امطا بعطد همچنانکه با اینکه الیاس و خضر

ای از آنها ااهار نشده، چون حجیطت از اتمام مدت رسالتشان، تا به حال معجزه
نها از فعلیت افتاده و ایشان امتی ندارند که بخواهند حجت بودن خطود را بطرای آ

 ایشان اثبات کنند.
که بعد از وفات هم زنده هسطتند و هنطوز نسطبت بطه  اما در مورد ائمه

شیعیان الطاد گوناگون دارند نیز هیچ دلیلی بر این نداریم که ایشان بعد از وفات 
خواهطد بطه حقانیطت می تا بگوییم هر کطس مکلف به اثبات حجیت خود باشند

پی ببرد از خود او طلی معجزه کنطد. از طرفطی وقتطی وهطابی  منینؤامیرالم
 داند چگونهمی اصالا زنده بودن ایشان را قبول ندارد و اصل توسل را شرک و حرام

 توان به او گفت برو از خود علی طلی معجزه نما؟ بله از کسی مثل شطما بطرمی
 چنین چیزی به وهابی بگویید! آید کهمی

پس اینکه من شکی در زنده بودن ائمه ندارم ربطی به مخاطی من که سنی 
دانطد تطا از آنهطا طلطی نمی یا یهودی یا مسیحی است ندارد چون او ائمه را زنده

 معجزه کند.
 از طرفی خیلی عجیی است که شطما بطرای اثبطات امامطت احمطد توصطیه

حضرت عباس و حضطرت زینطی مراجعطه کنطیم و از  کنید که به ائمه و حتیمی
 گویید اینکهمی ایشان بخواهیم امامت او را بر ما ثابت کنند اما به اینجا که رسید

شود و فالن و بهمان. نگویید که منظور ما ِاخبار آنها به امامت احمطد اسطت نمی
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ه شطده را نه نشان دادن معجزه، زیرا اوالا شما همین رؤیاهایی که برای احمد دیطد
دانید، و ثانیاا رؤیای ائمه متوقف بر معجزه ای است که ثابت کند ما می معجزه او

 خود آنها را دیده ایم.
اگر شما واقعاا راه تشخیص حقانیت مدعی رسالت یطا خالفطت یطا  مدعی:

کنی نص انجیل می دانی پس چرا وقتی با ی  مسیحی بحثمی امامت را معجزه
گویی به نام و اوصاد محمد آخرین پیغمبر آخر الزمطان می دهی ومی را نشانش

 گویی ی  معجزه طلی کن؟ چرا قطرآن را ارائطهنمی بشارت داده شده؟ چرا به او
 دهی که علمش است؟می

جواب: اتفاقاا ما در مقابله با همه منکران اسالم به معجزه جاویطدان پیطامبر 
دیگطر نیسطت و یهودیطان و کنیم و نیازی به معجطزه می گرامی یعنی قرآن تمس 

مسیحیان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. توضیح آنکه: مطا همیشطه در مقابلطه بطا 
رویم، بلکه راحت تر از آن ابتدا نمی یهودی و نصرانی سراغ نص تورات و انجیل

کنیم و دستشان می تورات و انجیل شان را از نظر سند و محتوا از حجیت اسقاط
 نماییم و بعد به سراغ اثبات اعجطاز قطرآنمی استدالل خالی را از هر جهت برای

 رویم که هیچ جوابی برای هیچی  از این سه استدالل ندارند.می
اما سند تورات را به گواهی خودشان در سه مرحله از تاریخ، مرسل و خبطر 

کنیم، و اما انجیل را که خودشان اعتراد دارند یکی بوده و بعداا بیش از می واحد
ویست تا شده و سپس با توصیه بزرگان مسیح چهار تا از آنها باقی مانده و اخیراا د

انجیل برنابا به جمع آنها اضطافه شطده، و ثانیطاا بطه گطواهی خودشطان و نیطز مطتن 
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نازل شده بلکطه اناجیل، این اناجیل آن انجیلی نیست که بر حضرت عیسی 
رادی نگاشته شطده کطه بعضطاا اینها سالها پس از صعود ایشان به آسمان توس  اف

 را درک نکرده اند.اصالا دوره عیسی
و اما از نظر محتوا اینقدر در تورات و انجیل حرفهای نطامربوط و مخطالف 
عقل و متناقض زده شده که هر انسان منصفی بر آن مطوارد وقطود پیطدا کنطد بطه 

 دهد.می بطالن این دو کتاب گواهی
شود و وقتی اعجاز قطرآن می ی آن اثباتو اما اعجاز قرآن توس  تحدی ابد

ثابت شد، حقانیت پیامبر اسالم و خلفطایی کطه ایشطان بطا نطص متطواتر معرفطی 
 رسد.می نیز به اثباتاند نموده

این روشی که عرض کردم در عموم کتبی که در مواجهه بطا یهطود و نصطارا 
با یهود عراق و از جمله منااره عالمه بحر العلوم  1نگاشته شده قابل رؤیت است

 2توانید مراجعه کنید.می مثال بارز آنست که
با این توضیح آشکار شد که شما هطیچ اطالعطی از روش مقابلطه و منطااره 

کنیطد کطه می شیعه با اهل کتاب ندارید و مثل همیشه نسبت به چیزی ااهار نظر
 کامالا نسبت به آن جاهل هستید.

شیعه در دوره غیبت کبراست نه اشتباه نشود بحث ما در مورد روش منااره 
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 خدا یعنی پیامبرحضورحجتروش مقابله قرآن با یهودی و مسیحی دردوره
 در زمان خودشان. یا روش ائمه هدی 

بله گاهی شیعه در کنار این سه مرحله که ذکر شد سراغ بشطارات تطورات و 
ی برای مطا رود اما این کامالا بحثی جدلی است نه برهانی. زیرا وقتمی انجیل هم

به ادله متعدد و یقینی ثابت شده که سند و محتوای تورات و انجیل صدر در صد 
توان به بشطارات آن تمسط  کطرد اال بطرای نمی مخدوش و غیر قابل اثبات است

کسی که سند و محتوای آن را قبول دارد یعنی اهل کتاب نه برای ما که بطالنشان 
 مثل روز برای مان روشن است.

گفتند که ما بطر هطر کطار توانطا نمی الا پیغمبرها ادعائی نداشتند،اص مدعی:
توانیم بکنطیم نمی گفتند ما بنده و انسانی هستیم مثل شما و کاری هممی هستیم.

 و قدرتی نداریم اال اینکه خدا اراده کرده و اذن بدهد.
و  هجواب: ما مساله معجزه را از زوایطای مختلطف مطورد بررسطی قطرار داد

دادیم اینکه انبیا ادعایی بر دارا بودن معجزه نداشتند و آن را موکول به اذن توضیح 
با  دانستند مربوط به معجزه اقتراحی بوده و اال اتفاقاا حضرت موسی می خدا

ادعای معجزه به کاخ فرعون رفت و حتی در بعضی نقلها تصریح شده که قبل از 
 وقتی دربانها اجازه ورود موسیمواجه با فرعون ااهار معجزه کرد و آن اینکه 

به نزد فرعون را ندادند، ایشان به اعجاز الهی همه درها را همزمان باز کرد و وارد 
 کاخ فرعون شد و تازه در آنجا بود که دعوت خویش را ااهار نمود:

وَسی » نل ِفیَها ِمْن مل َما َبْیَنَها ، َو َجَعَل ِفیِإنَّ ِفْرَعْوَن َبَنی َسْبَع َمَداِئَن َیَتَحصَّ
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طهل  ا َبَعطَث اللَّ وَسی، َقاَل: َفَلمَّ َن ِبَها ِمْن مل ْسَد ِلَیَتَحصَّ
ل
، َو َجَعَل ِفیَها اأْل آَجاماا َو ِغَیاضاا

وَسی  ْسدل َتَبْصَبَصْت  مل
ل
ا َرآهل اأْل ،  ِإَلی ِفْرَعْوَن َفَدَخَل اْلَمِدیَنَة، َفَلمَّ طْدِبَرةا ْت مل َو َولَّ

مَّ َلْم َیْأِت مَ  طَو ِفیطهِ ثل طِذي هل ی اْنَتَهی ِإَلی َقْصِر ِفْرَعْوَن الَّ َها، َحتَّ  -ِدیَنةا ِإالَّ اْنَفَتَح َلهل َبابل
،  -َقاَل: ا َخطَرَج اآلِْذنل ، َفَلمَّ وٍد، َو َمَعهل َعَصاهل َفَقَعَد َعَلی َباِبِه، َو َعَلْیِه ِمْدَرَعة  ِمْن صل

وَسی  وَسی: : اْسَتْأِذْن ِلي َعَلی َقاَل َلهل مل ِفْرَعْوَن. َفَلْم َیْلَتِفْت ِإَلْیِه، َقاَل: َفَقاَل َلهل مل
ولل َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ي َرسل طهل  -َقاَل: -ِإنِّ َفَلْم َیْلَتِفْت ِإَلْیِه. َقاَل َفَمَکَث ِبَذِلَ  َما َشطاَء اللَّ

ْکَثَر َعَلْیِه َقاَل  ا َأ ، َقاَل: َفَلمَّ هل َأْن َیْسَتْأِذَن َلهل هل  َیْسَألل ْرِسلل : َأ َما َوَجَد َربُّ اْلَعاَلِمیَن َمْن یل َلهل
، َفَلْم َیْبطَق َبْیَنطهل َو َبطْیَن ِفْرَعطْوَن  وَسی، َو َضَرَب اْلَباَب ِبَعَصاهل َغْیَرَك؟ َقاَل: َفَغِضَی مل

َو ِفي َمْجِلِسِه، َفَقاَل:  ی َنَظَر ِإَلْیِه ِفْرَعْونل َو هل وهل َباب  ِإالَّ اْنَفَتَح، َحتَّ  1«.َأْدِخلل
اصالا این تصریح قرآن است که ما از همان ابتدا موسی را با آیات به سطوی 

 فرعون و قومش فرستادیم:
وَسی ِبآَیاِتَنا ِإَلی ِفْرَعْوَن َو َمَلِئهِ » مَّ َبَعْثَنا ِمْن َبْعِدِهْم مل  2«.ثل

کند که منظورش از آن آیطات همطان عصطا و یطد می و بعد به صراحت بیان
 ء بوده است: بیضا

ْنطَت ِجْئطَت » ْم َفَأْرِسْل َمِعَي َبِني ِإْسَراِئیَل * َقطاَل ِإْن کل کل َنٍة ِمْن َربِّ ْم ِبَبیِّ کل َقْد ِجْئتل
ِبین  * َو َنَزَع َیَدهل  ْعَبان  مل اِدِقیَن * َفَأْلَقی َعَصاهل َفِإَذا ِهَي ثل ْنَت ِمَن الصَّ ِبآَیٍة َفْأِت ِبَها ِإْن کل

اِاِریَن َفِإَذا ِهَي   3«.َبْیَضاءل ِللنَّ
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 با معجزه آغاز شد:این تصریح قرآن است که اصالا رسالت حضرت عیسی
ْم ِمطَن » قل َلکل ي َأْخلل ْم َأنِّ کل ْم ِبآَیٍة ِمْن َربِّ کل ي َقْد ِجْئتل والا ِإَلی َبِني ِإْسَراِئیَل َأنِّ َو َرسل

و خل ِفیِه َفَیکل ْیِر َفَأْنفل یِن َکَهْیَئِة الطَّ ْبطَرَص َو الطِّ
َ
ْکَمطَه َو اأْل

َ
ْبطِرئل اأْل طِه َو أل نل َطْیراا ِبِإْذِن اللَّ

ْم ِإنَّ ِفي ذِلطَ   وِتکل یل وَن ِفي بل ِخرل وَن َو َما َتدَّ لل کل ْم ِبَما َتْأ کل ئل َنبِّ ِه َو أل ْحِیي اْلَمْوَتی ِبِإْذِن اللَّ أل
ْؤِمِنیَن  ْم مل ْنتل ْم ِإْن کل  1«.آلََیةا َلکل

ی در شناخت حجطت خطدا نداشطت چطرا ایطن دو خوب اگر معجزه اصالت
پیامبر بزرگ و همچنین پیامبر عظطیم الشطأن اسطالم از همطان ابتطدای دعطوت بطا 

 معجزه الهی رسالت خویش را اعالم نمودند؟
توانی اثبات کنی چه برسد بطه نمی شما با قانون معجزه، خدا را هم مدعی:

یز قادر هسطت، خطوب خلیفه خدا. چون خدای متعال مدعی است که بر همه چ
دهطی؟ می آیا شما برای کسی که منکر وجود خداست او را به معجزه خدا احاله

 من اآلن ی  لیوان خالی دستم است و به وجطود خطدا هطم کطافر شطدم، خطوب
گویم: خدایا من چیزی از تو ندیدم که بفهمم تو خدایی، تو که مدعی هستی می

شطمارم می ه در دست من است تا سهبر همه کار توانا هستی خوب این لیوانی ک
فهمم تو خدا هسطتی و قطادری. می به طریق معجزه پر آبش کن. اگر آبش کردی،

 ی  معجزه بسیار ساده و پیش پا افتاده ای هم هست.
خوب خدایی که مدعی است من بر همه کار توانا هستم، خطودش را بطرای 

گوید: می خلیفه خدا که خواهیمی کند آن وقت شمانمی ما با این معجزه اثبات
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توانطد نمی و هطیچ پیغمبطری« ای مثل شما هسطتمأنا بشر مثلکم: من بشر ساده»
معجزه ای بیاورد مگر به اذن خدا، خودش را با هر معجزه ای گفتی اثبات کنطد؟ 

 نه خیر؛ اصالا اگر چنین چیزی بود، دیگر بابی برای ایمان به غیی باز نبود.
فرمایطد: می کتطاب روشطنگری از دعطوت انبیطاءلذا سید احمد الحسن در 

معجزه دلیل نیست بلکه تایید دلیل انبیاء است، آن هم معجزات عادی نه معجزه 
بندد، لذا آن وقتی که فرعون گفت: ایمان آوردم ایمانش می قاهره که باب ایمان را

 قبول نشد، چون آنجا مجبور بود ایمان بیاورد.
گوینطد: بنطده خطدایی را بردنطد دم می نند،کمی حاال ی  لطیفه ای تعریف

گوییطد؟ گفطت می برکه ای، ی  تمساح نشانش دادند و گفتند که شما به این چه
توانیم بگوییم. اگطر حجطت نمی کنیم به این چیزی بگوییم، ما چیزیمی ما غل 

کنطد بگویطد تطو خلیفطة اللطه می خدا این طور معجزه نشان دهطد کسطی جطرأت
 نیستی؟

معناسطت آنقطدر کطه انسطان بطر خطودش های شما همیشه بیلجواب: مثا
کند، امطا چطه می خورد که چطور عمرش را صرد پاسخ دادن به آنهامی افسوس

کنیم اگر در گذشته جواب نادان خاموشی بود، در دوره مطا هطر چطه در مقابطل او 
هطای کنطد آن هطم بطا ایطن مثالمی سکوت کنی حقانیت خطویش را بیشطتر بطاور

اوالا قادر بودن خداوند بر هر شی ای فرع قبول داشتن اصل خداسطت،  مضح .
لذا کسی که خدا را قبول دارد به حکم عقل، قادر بودن ایشان بر کل شیء را هطم 

کند زیرا خدای عاجز و مقهور خدا نیست. در نتیجه اگر طلی پر کطردن می قبول
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 لیوان آب در راستای اثبات قدرت مطلقه خدا باشد غل  است.
خواستند به طور مسطتقیم معجطزه نشطان دهنطد خطوب می ثانیاا اگر خداوند

دادنطد در می فرستادند و مستقیماا برای هر کسطی معجطزه نشطاننمی اصالا پیامبر
لذا اگر بخواهند معجزه نشان اند حالیکه ایشان بین بشر و خویش رسول قرار داده

دهنطد نطه می ت وی نشاندهند به دست همان رسول و برای اثبات حقانیت رسال
 به طور مستقیم.

ثالثاا معجزات مستقیم خداوند در منظر دید همگان است و اتفاقطاا یکطی از 
مهمترین براهین اثبات خدا و حتی اثبطات قطدرت مطلقطه ایشطان کطه در بیانطات 

 بارها مطرح شده، همین معجزات هر روزه است. بیتاهل
مثل آن عاجز باشد و ایطن در  معجزه مگر چیست؟ چیزی که بشر از آوردن

باشطد. مثطال می مثال های متعددی که قرآن بارها و بارها بیان کرده کامالا آشکار
زدن به نظم شگفت انگیز جهان، مثال زدن بطه زنطده شطدن هطر سطاله درختطان و 
گیاهان مرده، مثال زدن به خلقت شگفت انگیزه نطفه، مثال زدن به نظم شطگفت 

ها، و از همطه مهمتطر مططرح کطردن بحطث روح و منظومه انگیز کرات آسمانی و
 دانند به هیچ بی جطانیمی و به وضوحاند حیات که همه بشر در فهم آن وا مانده

توانند فراق روح را منتفی کنند و هر نمی توانند روح دهند و از هیچ جاندارینمی
سطت کطه چه تکنولوژی در مورد تصرد در روح دارند تنها مربوط به موجطودی ا

خودش روح دارد. پس این روح از کجا آمده و چطه کسطی آن را بطه وجطود آورده 
 است؟ 
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 آری معجزات خدا در این موارد بیشمار اسطت امطا انسطاِن کطور نطه آنهطا را
 را بر آنها. بیند و نه این همه استدالل ائمه می

اما مثال تمساح هیچ ربطی به بحث مطا نطدارد. چطون اوالا تمسطاح مثطال  و
کشمت، در می معجزه قاهره نیست بلکه مثال تهدید به مرگ است که اگر نگویی

حالیکه معجزه قاهره همیشه تالزمی با تهدید به مرگ ندارد بلکه فق  حرفی برای 
دانم چرا شطما نمی گذارد. ثانیاا بحث ما درباره معجزه قاهره نیست ونمی تو باقی

کنیطد. عطرض شطد کطه می ی گذشطتههاهای امتدائماا معجزه را حمل بر عذاب
گنجد زیرا معجزه بینهنمی عذاب های امت های گذشته اصالا در تعریف معجزه

 ای الهی برای شناخت حجت خداست و وقتی ططرد هطالک شطد کسطی بطاقی
عد دارد مثل معجطزه نمی ماند که بخواهد ایمان بیاورد. بله گاهی ی  معجزه دو بل

ید بود و برای منکران عذاب، یا غطرق شطدن که برای حواریون عمائده عیسی
معجزه بود و برای فرعون معجطزه نبطود و فقط  فرعون که برای پیروان موسی 

ای هماننطد عذاب بود. اما سخن مطا اینهطا نیسطت بلکطه سطخن دربطاره معجطزه
معجزات انبیا و اوصیاست که صدها نموده از آنهطا در کتطی روایطی ثبطت شطده 

 ء و گیاه و حیوان که از ائمه متعدد دیده شده است.است. مثل استنطاق اشیا
بلکه عموم اند گفته نشود که هیچی  از ائمه معجزه عمومی و باهره نداشته

معجزاتشان خصوصی و کوچ  بوده و احمد هم معجطزه علطم غیطی را ااهطار 
صطادق نیسطت و از  داشته است. زیرا اوالا این حطرد در مطورد همطه ائمطه 

ت عمومی متعدد از قبل تولد تطا هنگطام شطهادت دیطده معجزاحضرت علی
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شده است مثل شکافتن دیوار کعبه برای وضطع حمطل ایشطان و کنطدن در بسطیار 
بزرگ خیبر و شنیده شدن ندای آسمانی ال فتی اال علی و .. که همه عمومی بوده 

 1است و در زمان امامت نیز موارد زیادی نقل شده است.
ا وجود نص معتبر حدیث غدیر کطه عمطوم بغیر از اینکه حضرت علی

مسلمین با گوش خود از دو لی پیطامبر شطنیده بودنطد نیطازی بطه ااهطار معجطزه 
 عمومی نداشتند اما امطام غطائبی کطه هطیچکس شطکل ایشطان را بطه ططور دقیطق

شناسد و نص مباشر نیز از معصومی درباره او دریافطت نکطرده اسطت بطرای نمی
اهور نیازمند ااهار معجزات باهراتی است که  شناساندن شخص خود در هنگام

ش  و شبهه را برای همگان منقطع کنطد خصوصطاا بطا توجطه بطه اینکطه او ماننطد 
هطای الهطی آشطنا آید کطه مطردم بطا حجتمی یاپس از دورهحضرت موسی

نیستند پس همانطور که آن  پیامبر بزرگ خدا آن معجزات بطزرگ را ااهطار نمطود 
ید چنین معجزاتی داشته باشد کطه طبطق روایطات شطیعه چنطین قائم موعود نیز با

 معجزاتی نیز دارد،برخالد احمد که درداشتن معجزه دستش کامالا خالی است.
آیا سید الشهداء حجت خدا بود یا نبود؟ ابا عبد الله الحسین، روز  مدعی:

یشان که به فتوای فقها -عاشورا چه معجزه ای نشان داد که برای آن سی هزار نفر 
گوید؟ آیا اگر فرض می آمده بودند ط اثبات کند من خلیفةالله هستم و یزید دروغ

هزار شطد، ایطن سطیمی کرد، زمطین دو نطیممی ایکنید اباعبدالله مثالا ی  اشاره
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رفتند آن طرد، بعطد دوبطاره بطا می رفتند این طرد، نصفشانمی لشکر نصفشان
کرد دیگطر قربطة می بیدند، کسی جرأتچسمی کرد اینها به هممی انگشت اشاره

 إلی الله پسر فاطمه را سر ببرد؟
جواب: اوالا سید الشهداء برای اثبات حقانیت خویش و بطالن یزید نیازی 
به ااهار معجزه نداشت چون حقانیت ایشان و بطالن یزید روشطنتر از روز بطود، 

وره معجطزات زیطادی ثانیاا ایشان از ده سال پیش ادعای امامت داشتند و در این د
از آن حضرت به اهور رسید که در کتی حدیثی از جمله اثبات الهطداة و مدینطة 

دانید که طبق عقیده شیعه، بر حجت خطدا الزم می المعاجز ثبت شده و خودتان
نیست از اول تا آخر عمر معجزه نشان دهد، و البته نص بر امامت ایشطان آنقطدر 

مومی مثل شق القمر نبود، چون بعضی از وضوح داشت که نیازی به معجزات ع
را شطنیده بودنطد افرادی که با گوش خودشان نص پیامبر بر امامت حسطنین

 هنوز زنده بودند:
ْم ِإَماَماِن ِإْن َقاَما َأْو َقَعطَدا َو » هل ِة َو ِإنَّ َدا َشَباِب َأْهِل اْلَجنَّ َسْیَن َسیِّ اْلَحَسَن َو اْلحل

َم  َما َخْیر  ِمْنهل وهل وَن َأبل طومل ِة َمْعصل ِئمَّ
َ
َسْیِن ِتْسَعة  ِمَن اأْل ْلِی اْلحل جل ِمْن صل ا َو َسْوَد َیْخرل

طةل َبْعطَدَك  ِئمَّ
َ
ِه َفَکِم اأْل وَل اللَّ ْلتل َیا َرسل ِة َقاَل قل مَّ

ل
ا َمْهِديُّ َهِذِه اأْل وَن ِباْلِقْسِ  َو ِمنَّ امل َقوَّ

َقَباِء َبِني ِإْسَراِئیَل   1«.َقاَل َعَدَد نل
 2کند این حدیث به تواتر ثابت شده است.می استاد توفیق ابوعلم تصریحو 
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همچنین این حدیث که حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشطت هسطتند 
و احمطد بطن  1که به گفته عالمه مازندرانی: بزرگان اهل سنت بر آن اتفطاق دارنطد

از صطحابه  و غیر اینها با اسناد مختلطف 5و نسائی 4و ترمذی 3و ابن ماجه 2حنبل
متعدد از جمله: ابوسعید خدری، عبدالله بن مسعود، جابر بن عبدالله انصاری، 

سطلمه، خلیفطه دوم، مسطلم بطن یسطار و ابوجحینه، ابوهریره، حذیفة بن یمان، ام
 6زبرقان بن االم آن را نقل کرده اند.

نیطز کطه بطرای شطیعه  همچنین وصایت امام حسین از پدر و برادرشان
 ز بود.کامالا محر

ثالثاا آن حضرت در یازدهمین سال امامت خویش نه به عنوان امام مفترض 
الطاعة بلکه به تصریح خودشان به عنوان امر بطه معطرود و نهطی از منکطر قیطام 

 نمودند و امر به معرود نیازی به معجزه ندارد:
ي َلْم » ْج  َأنِّ ْفِسداا َو اَل  َأْخرل َما َخَرْجطتل ِلَطَلطِی َأِشراا َو اَل َبِطراا َو اَل مل َااِلماا َو ِإنَّ
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ي  ِة َجدِّ مَّ ْصاَلِح ِفي أل ْنَکرِ  اْْلِ وِد َو َأْنَهی َعِن اْلمل َر ِباْلَمْعرل ِریدل َأْن آمل  1«.أل
ای وجطود داشطته باشطد در شود کطه پذیرنطدهمی رابعاا معجزه جایی ااهار 

بطرای درک هطای فاسطقی بودنطد کطه گطوش و چشطمی حالیکه لشکر یزید انسان
حقیقت نداشتند همچنانکه بزرگ ترین معجزات را بعد از شطهادت آن حضطرت 
مشاهده کردند و قرآن خواندن سر بریده را نظاره نمودند اما هیچ دل آنها نلرزید، 

 پس معجزه آوردن برای این قوم چه فایده ای دارد؟
ثبت  خامساا در کربال هم معجزاتی دیده شد که در ال به الی کتی تاریخی

بطرای اثبطات حجیطت خطواب بطه است و از شما تعجی است که چطور امامتان 
ل آنکطه هطیچ و حطا 2کنطداسطتدالل می در کطربال رؤیای دروغین وهی مسیحی

کنیطد در می در کطربال را انکطارمستندی ندارد اما شما معجزات امام حسین 
 حالیکه در کتی تاریخی ثبت شده است!

ای فقهایشان آمده بودند دروغی مشهور است چون اما اینکه آن مردم به فتو
سناریوی تشکیل لشکر ابن زیاد کامالا رنگ غیر خدایی داشت و او بزرگان قبائل 
را با تطمیع و تهدید فراوان و نیز عده ای را به اسم فتح ری به کربال گسیل داشت. 

ینطد بمی همچنانکه اگر کسی شخصیت بزرگان آن لشکر را مطالعه کند به خوبی
آنها بهره ای از دین نداشتند که دنبال فتوای کسی راه بیفتنطد افطرادی مثطل شطمر، 
حرمله، عمرو بن حجاج، محمد بن اشعث، شبث بن ربعی، سنان بن انس و ... 
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و اصالا لشکری که امیرش زنازاده شراب خواری چون عبید اللطه بطن زیطاد باشطد 
 بریدنطد و دسطت قططعمی وجه دین و مذهی ندارد. لذا عمطوم کسطانی کطه سطر

کردند به دنبال غنیمت و جایزه بودند و اینکه در بعضی روایات ضعیف گفتطه می
با واقعیت اند جنگیدهشده تمام آن سی هزار نفر متقربا الی الله با امام حسین

. بله برای گول زدن بعضی افراد ساده لطوح، جطواز قتطال را 1تاریخ سازگاری ندارد
فتند اما کدام شریح؟ شریحی که در قضیه هانی بن عطروه هم از شریح قاضی گر

خباثت خودش را ثابت نموده بود و حکمش ارزش شرعی نداشت، غیر از اینکه 
شد بلکه قاضی بود و جوازش نیز سبقه قضایی نمی او اصالا به عنوان فقیه شناخته

کنیطد می حال برای مزید فایده نام دو فقیه از آن فقهایی که ادعا داشت نه شرعی.
اند و نام دو نفر از مقلدان آنها را که باز ادعطا را داده فتوا به قتل سیدالشهداء 

 کنید به فتوای فقهایشان به کربال آمده بودند را ذکر کنید.می
کدام امام خودش را با معجزه معرفی کرده است؟ بلطه ائمطه اطهطار  مدعی:

د الحسطن هطم معجزاتطی معجزات زیادی داشتند، شکی در آن نیست. سید احم
گیرم خودم شخصاا از ایشان معجزه دیدم، اما آیا من می داشته. بنده خدا را شاهد

باید به خاطر معجزه ایمان بیاورم یا اینکه معجزه فق  برای تثبیت و تقویت ایمان 
است؟ یعنی ما اول صبر کنیم از امام علی معجزه ببینیم، بعد ایمان بیاوریم؟ نه، 

ایمان دارند، از قبر مطهرش معجزاتی از کسانی که به امام علی و لکن خیلی 
 دیدند، پس این قابل انکار نیست.
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 معجزه دیدند، اما آیطا ایمطان بطه امطام رضطا ها از امام رضا خیلی
متوقف بر این است که از ایشان معجزه ای بخواهی؟ اگر معجزه داد به او ایمطان 

 بیاوری؟
عجزه داشتند به نحو موجبطه جزئیطه یعنطی بعضطی از بنابراین انبیاء و ائمه م

انطد، امطا موجبطه کلیطه اش قطعطاا صطادق های خدا معجزاتی ااهطار کردهحجت
آید باید معجزه ارائه بدهطد، و اگطر می شود گفت هر پیغمبر و امامینمی نیست،

 شود مدعی کذاب است.می ارائه ندهد معلوم
قتی نص مباشر صریح و معتبطر یطا ایم که وجواب: این را بارها عرض کرده

نص با واسطه اما متواتر لفظی و قطعی وجود داشته باشطد معجطزه عمطوی بطرای 
کسانیکه صاحی نص را قبول دارند نیاز نیست. شطما فطرض بفرماییطد حضطرت 

 معجزه باهره نشان داده و نبوتش بر هر منصفی ثابت شده، بعد ایشانموسی 
نبطی خطدا قبطول دارد بعطد از مطن یوشطع پیطامبر  گویند هر که من را به عنوانمی

نیطازی بطه معجطزه عمطومی بطرای خداست. خطوب در ایطن صطورت یوشطع
و نیز کسانی که با تواتر لفظِی قطعی، متصل مخاطبان مباشِر حضرت موسی

ندارد. اما کسطان دیگطری کطه نطص مباشطر و تطواتر لفظطی را اند به این نص شده
خواهنطد متطدین شطوند بطرای آنهطا یکطی از می و اآلنیا اصالا کافرنطد اند نشنیده

نیز از این بابطت معجطزات  های شناخت حجت خدا معجزه است و ائمهراه
بسیار زیادی نشان داده اند. همچنانکه وقتی فضای جامعه به شدت شطبهه نطاک 

 نمود نیز معجطزه نشطانمی بود و شناخت حق از باطل برای انسان حقجو سخت
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است. این در حالیست کطه  این از مسلمات تاریخ امامت ائمه و اند دادهمی
دانید کطه خطالد گفتطار و نمی شماها اصالا معجزه را جزء قانون معرفت حجت

 باشد.می کردار قطعی ائمه 
اما اینکه شما از احمدی که ندیده ای معجزه دیدی، تشخیص معجزه بودن 

قطع طبق معمطول چیطزی را  توس  کسی مثل شما بسیار بعید است، لذا به طور
اید ی  آیه با فالن مضطمون از اید. مثالا اینکه خواستهتاویل به معجزه احمد برده

قرآن پیدا کنید و تا قرآن را باز کردید دقیقاا همان آیه آمده. خوب علمای شیعه بطه 
های مختلف اسطالمی هطم بطه اینططور و اهل فرقهاند وفور چنین معجزاتی داشته

اند، اما اثبات امامت ی  فرد با این چیزها واقعطاا مسطخره د استناد کردهچیزها زیا
 است.

اما اینکه معجزه برای تثبیت و تقویت ایمان است، این کلیطت نطدارد بلکطه 
باشد و اصالا وقتی مخاطی حجت خطدا افطراد می اصل معجزه برای اصل ایمان

انطد حجت فعلطی نیاوردهکافر و مشرک یا اهل دین قبلی باشند که هنوز ایمان به 
تواند جهت تثبیت و تقویت ایمان باشطد؟ چطون اصطالا می چگونه ااهار معجزه

شطود. بطه می ایمانی وجود ندارد، بلکه گاهی معجزه برای تقویت ایمطان ااهطار
ایمانی مثال زدنی آوردند که عنوان مثال، سحره فرعون فق  با معجزه موسی 

ان خود بطر نداشطتند، از آن ططرد قطوم بنطی با قطعه قطعه شدن هم دست از ایم
اسرائیل بدون معجزه ایمان آوردند اما با معجزات متعدد هم ایمانشطان تثبیطت و 
تقویت نشد، و گروهی در این بطین وجطود داشطتند کطه معجطزه باعطث تثبیطت و 
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هم این وجود داشته کطه گطاهی بطرای  تقویت ایمانشان شد. و در میان ائمه 
کردند تا ایمانشان تقویت و به مکتی خود دلگرم شوند می زهشیعیان ااهار معج

 ولی این کلیت ندارد.
گوییطد مطا از آنهطا می کنید ومی اما اینکه مدام ایمان به ائمه قبلی را مطرح
ایم؟ اوالا بحث معجزه مربوط بطه معجزه ندیده ایم پس چطور به آنها ایمان آورده

و در طول تطاریخ هطیچ کطس را در  کسانی است که دارای حیات ااهری هستند
کنید معجزه را راهی برای شناخت حجت های قبلطی عنطوان کطرده نمی عالم پیدا

پیامبر از هر کدام مطالبه معجزه دارم.  124000باشد و بگوید من برای ایمان به 
بلکه وقتی ی  حجت با معجزه، خود را اثبات نمود و بعد خبر داد که قبل از من 

همه معتقدان به این حجت خدا به آن حجتها نیطز اند ت خدا بودهفالن افراد حج
کنند. درست مانند ایمان به انبیایی که در قطرآن می بدون دیدن معجزه اعتقاد پیدا

که اگر اسالم نام آنها را نبرده بود هیچ منبعی برای شناخت اند و روایات ذکر شده
ات پیامبری بطه نطام سطموئل شد گفت چون در تورنمی آنان وجود نداشت و مثالا 

ذکر شده پس حتماا چنین کسی وجود داشته، زیرا توراتی که پر از حرفهای رکی  
 و باطل است قابلیت اثبات چنین مطلبی را ندارد.

نیز چون نبوت رسول خدا با معجزه قرآن برای ما بطه  حال درباره ائمه 
از خود را معرفی اثبات رسیده است و ایشان در نص غدیر به وضوح حجت بعد 

و آن حجت نیز دو فرزند خود یعنی حسطنین را وصطی و حجطت بعطدی اند کرده
معرفی نموده و بقیه ائمه همه به طور متصل یکی بعد از دیگری، هطم را معرفطی 



 (2نبرد ) |374|

 

کرده اند، برای کسانی که این نصوص را به طور مباشر یطا متطواتر لفظطِی قطعطی 
نداشته است، غیر از اینکه اصالا کسانی ااهار معجزه جایگاهی اند دریافت کرده

که غیر از آنها ادعای امامت داشتند آنقدر از نظر علم به شریعت و سایر داشته ها 
شطده کطه نمی که امر بر شیعه منصف پوشطیدهاند و کماالت با ائمه فاصله داشته

 که این نصوص را دریافت نکرده بودنطد یطا نیاز به معجزه داشته باشد. اما کسانی
 اصالا مسلمان نبودند که این نصوص را معتبر بدانند خیلی از آنها با معجزه ایمان

 اند.آوردهمی
به احمدی که به قول شما با امر مخفی و جدید آمطده و  لذا قیاس ائمه

 امام مجهول و مستور بوده و امرش سّری بطوده کطه خطودش بایطد از آن پطرده بطر
 داشته قیاسی به یقین باطل است.می

توان گفت همه انبیاء و ائمطه بایطد نمی اما اینکه معجزه موجبه جزئی بوده و
است و از شما که داشته باشند خوب این مخالف دو نص صریح امام صادق

عدی ندارد نص کالم اهل بیت دائم دنبال منقوالت سنی را زیطر  ها هستید بل
 پا لگد کنید.

ت و نصطوص امطامتش خالصه اینکه وقتی امر امامطِت کسطی مشطتبه نیسط
کند نیازی به معجزه نیست هر چند ائمه باز هم معجزه می حجت را بر همه تمام

که امر کامالا مشطتبه اسطت ماننطد احمطد کطه خودتطان  اما هنگامیاند نشان داده
اعتراد دارید مخفی و مجهول و جدید و بعد از فترت و چه و چه بطوده، در ایطن 

 ضروری است.صورت ااهار معجزه امری کامالا 
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بطه عنطوان  شد فق  درباره معجزه بود و اال زندگی ائمه هتازه آنچه گفت
برترین انسانها مملو از ارهاصات و کرامات بوده که احمطد از ایطن دو نیطز هطیچ 

 ای جز ادعاها ندارد.بهره
گوید انکار کردن و تکذیی کردن مهدی می امام سیداحمد الحسن مدعی:

وانه اش دارد یعنی بطال فاصطله بعطد از آن یط  عطذاب اول ی  عذاب الیمی پشت
نفر از بزرگان مراجع در ایران و عطراق و  5الیمی خواهد بود. لذا نامه نوشته برای 

گفته اگر با وجود این حجتی که وصیت و علم و پرچم حاکمیت خطدا و رؤیطای 
د، آوریطمی ، حجت بر شما تمام نشده و فق  با معجزه ایماناست صادقه متواتر

جمع بشوید با هم یط  معجطزه ای پیشطنهاد بدهیطد و بگوییطد فطالن معجطزه را 
آوریم. اگر این معجزه را من آوردم و شما و مقلدان تطان می بیاوری ما به تو ایمان

 شوید؛ اما هیچ کدام جواب ندادند.می ایمان نیاوردید گرفتار عذاب الیم
چون اوالا ایطن بیانیطه هطا د انجواب: اینکه علما اصالا جواب احمد را نداده

اند شده و خیلی از علما اصالا چنین بیانیه ای را ندیدهمی فق  تو سایت وی ثبت
که بخواهند جواب بدهند، درست مانند نامطه احمطد بطه رهبطر ایطران کطه واقعطاا 
مضح  است. ثانیاا وقتی بطالن ادله کسی بر علما روشن است و او را در نهایت 

د چرا باید جواب او را بدهند؟ بلکه جواب دادن به او خطودش بیننمی بی سوادی
کنند که ببینید می شود، و پیروانش در بوق و سرنامی باعث بزرگ شدن آن مدعی

 فالن عالم با او مکاتبه کرده یا مثالا گفته خوب اگر معجزه داری بیاور.
بطه  آورد و نیازیمی نه آقا جان، احمد اگر معجزه داشت خودش همان اول
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 تشکیل شورای درخواست معجزه نبود!
از طرفی چرا احمد فق  پنج تن از مراجع را مورد خطاب داده و بقیه مراجع 
بزرگ را نادیده گرفته است؟ نیز چطرا بطرای ارائطه معجطزه شطورا تشطکیل داده، در 

شطود؟ همچنطین نمی حالیکه در سیره هیچ پیامبر و امامی چنین چیزی مشطاهده
و عراق را در این شورا شرکت داده و این همه عالم شیعه و سطنی و چرا فق  ایران 

زیدی و اسماعیلی را در اقصا نقاط دنیا مثل هند و پاکستان و افغانستان و سوریه 
 و لبنان و نیجریه و مصر و روسیه و ... نادیده گرفته است؟

تواند ی  تنه با علمطای همطه کشطورها بطه نمی کامالا مشخص است احمد
رخیزد برای همین به سراغ دو کشور فتنه خیطز عطراق و ایطران رفتطه کطه از جنگ ب

طرفی بستر ایجاد فرقه و انحراد آحاد مردم را دارد و از طرد دیگر، شرای  اتهام 
 زنی به علما و جدا کردن مردم از پدران دینی در آن فراهم است.

سلسله جناب آقای کورانی در برنامه پخش زنده شبکه کوثر، بحث  مدعی:
وار در رابطه با مهدویت داشت. ی  جلسه در مورد سید احمد الحسن صحبت 
کرد و مسخره و تکذیی نمود، بعد گفت: آقا اگر تو فرستاده امطام مهطدی هسطتی 

کشد این را بکطش، و اگطر واقعطاا می این شارن که دارد مسلمان ها را در فلسطین
ر این برنامه نیایم. یکطی از فرستاده امام مهدی هستی، ی  کاری کن من دیگر د

فهمم تطو معجطزه داری و فرسطتاده امطام مهطدی هسطتی. می این دو کار را بکنی،
جالی اینجاست که هم شارن بعد از ی  هفته به درک واصل شد، و هطم اینکطه 
ایشان دیگر در آن برنامه دعوت نشد. اما باز مسخره کرد و گفطت: اینکطه معلطوم 
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لِمرت را بکش یا ریش های من  نیست معجزه بوده، اگر این معجزه تو بوده حاال ال
را سیاه بکن. همان کاری که یهودی ها در مقابل دعوت پیغمبر خدا انجام دادند. 

گفتند اگر تو پیغمبری ی  باغی درست کطن کطه از زیطرش نهطر می برای تمسخر
 جاری بشود و فالن کن و بهمان کن، یعنی دنبال ایمان آوردن نبودند.

عملکرد آقای کورانی بطه خطود ایشطان مربطوط اسطت. تطا اآلن کطه  جواب:
 مخاطی شما مراجع دین بودند، چطور یکدفعه رفتید سراغ آقای کورانی؟

حقیقتش اینست که معجزه خواستن از کسی که سسطت تطرین ادلطه را دارد 
کاری اشتباه است و آقای کورانی هم این را با حالت تمسخر گفته نه اینکه واقعطاا 

 بال معجزه باشد.دن
اما دو نکته را باید خاطر نشان کرد: اول اینکه یکی از شرای  معجزه، ثبوت 

باشد یعنی اینکه شخص مطدعی کطاری کنطد کطه بشطر از می استناد آن به مدعی
آوردن مثل آن عاجز باشد در حالیکه مرگ شارن و نطرفتن آقطای کطورانی چگونطه 

تاخیر درخواست معجطزه از ااهطار معجطزه  قابلیت استناد به احمد را دارد؟ ثانیاا 
کند در حالیکه به اعتطراد می عقالا صحیح نیست چون امر را بر مخاطی مشتبه

خودتان شارن بعد از ی  هفته از درخواست آقای کطورانی مطرده پطس ایطن چطه 
 ربطی به آن دارد؟

فق   2006در سال از طرفی مرگ شارن دروغی شاخدار است چون شارن 
مگر اینکطه بگوییطد  اتفاق افتاد. 2014یعنی در و مرگش سالها بعد  به کما رفت

توانطد می کشم فق می گویدمی قدرت مهدی اول به اندازه ائمه نیست لذا وقتی
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 به کما ببرد و البته اصالا مردن ی  فرد معجزه نیسطت و در تعریطف معجطزه هطم
صاحبش محرز بوده گنجد زیرا معجزه باید به گونه ای باشد که استنادش به نمی

و نیز ااهر االعجاز باشد در حالیکه به کما رفتن شارن نه قابل استناد بطه احمطد 
بصری است و نه ااهر در اعجاز است. البته اصل اینکه احمد درخواست آقطای 
 کورانی را لبی  گفته باشد توس  ایشان رد شده و در کتاب دجال بصطره تصطریح

گوید من مأذون به می ماس گرفت و گفت ایشانکند که فرستاده احمد با او تمی
 1چنین معجزه ای نیستم.

خواسطت آقطای کطورانی صطحیح نبطوده، زیطرا  در البته به نظر مطن اصطل و
رساند که ادله او سست و بی اسطاس می درخواست معجزه کردن از کسی، چنین

که احمدی که بطا تقطیطع و تحریطف و  نیست و شبهه حجت بودن دارد در حالی
کنطد می های فاحش، خود را حجت خطدا معرفطیاویل روایات و تناقض گوییت

بطالنش آشکار است و درخواست معجطزه جایگطاهی نطدارد. بلکطه حتطی اگطر 
کنطد همچنانکطه مسطیلمه کطذاب در نمی معجزه هم نشان دهد چیطزی را ثابطت

و این قطعاا از توان همطه بشطریت  2چاهی آب دهان انداخت و در جا خش  شد
دهد کطه وی فرسطتاده می ج است ولی وقتی شخصیت او به اعلی صوت نداخار

خدا نیست دیگر ِاخبار غیبی و خوارق عادت و معجزاتش فقط  مثِبطت سطفاهت 
 اوست نه حجیتش.

                                                             
 ۵۹دجال البصرة ص.  1
 ۳۲۷ص ۶البدایة و النهایة ج.  2
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همچنانکه منظور آقای کورانی از اینکه کاری کن من دیگر بطه ایطن برنامطه 
را بر معجطزه احمطد تطبیطق  نیایم برای ما واضح نیست که یعنی چه، تا بتوانیم آن

 دهیم و تا وقتی درخواست واضح نباشد اعجاز احمد چگونه قابل تطبیق است؟
 کنیطد ومی اما اینکه منظور ایشان چه بوده، هر چه که بگوید شما تکطذیی

گویید نه منظورت همین چیزی بوده که احمد هم انجامش داده، لذا بحث با می
گویم کطه معنطای درسطت ایطن می ولی برای مردم شما در اینباره فایده ای ندارد،

خواهم بطه شطبکه کطوثر می درخواست اینست که تکویناا کاری کنی که وقتی من
بیایم به صورت معجزه آسا نتوانم از خانه بیرون روم آن هم نه طوری کطه مشطتبه 
باشد بلکه معجزه باید ااهر االعجاز باشد یعنی کامالا مشخص باشد که امطری 

 خطواهم از خانطه بیطرون روم کلیطد را پیطدامی است نطه اینکطه مطثالا مطنتکوینی 
روم تلفن بزنم که پسرم کلید زاپاس را از خانه اش بیطاورد در را بطاز می کنم،نمی
گطویم بطرود کلیدسطاز می بینم تلفن هم قطع است، از پنجره به همسطایهمی کند

تواند به شبکه برود، و نمی بیند کلیدساز هم رفته به مسافرت و خالصهمی بیاورد
روم. خوب آیطا نمی گوید اصالا دیگر شبکهمی گیرد ومی بعد هم این را به فال بد

توان معجزه احمد تلقی کرد؟ ترتی چند امر اتفاقی که برای می چنین رخدادی را
هر کسی ممکن است رخ دهد و استناد آن به احمد هم به هیچ گونه قابطل اعتنطا 

 نیست.
خواهم فق  اگر بتواند نمی جان من خیلی منصفم و از احمد معجزهاما آقا 

رنگ پوستش را از روایات ثابت کند که باالخره آنکطه اسطمر و گنطدمگون اسطت 
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 باشد، همین کافی است.می احمد است یا آنکه سرخ و سفید
احمد معجزات متعطددی دارد. شطما کتطاب کرامطات و غیبیطات را  مدعی:

ه و کرامت از سطوی احمطد الحسطن دیطده و شطنیده شطده، بخوانید، ده ها معجز
گویند ایشان سحر اسود دارد. اخبارات غیبی این قدر مکطرر از می بخاطر همین

ایشان دیده و شنیده شده که معرود شده به جادوی سطیاه و امثطال ذلط  العیطاذ 
بالله. ایشان مرگ صدام را پیش بینی کرد و گفت صطدام آخطرین جشطن تولطدش 

شطده پطیش بینطی کطرد. می گویند اینکه کار سختی نبطوده ومی عضی هااست. ب
گویید، در رابطه با معجزه پیغمبر اکرم هم باید همین را می خوب اگر شما این را

رومیطان »گویطد: می بگویید. پیغمبر اکرم اخبارات غیبی داشت، و در سطوره روم
وط به غزوه تبوک بطود و ااهراا مرب« شوندمی شکست خوردند، ولی دوباره پیروز

 شوند.می که گفت بعداا همین رومی ها بر مسلمانان پیروز
معجزه پیغمبر خدا اینست که برای آینده پیش گویی کردند، خوب چطرا در 

 زنید؟نمی مورد ایشان این حرد ها را
احمد اخبار غیبی از شهادت شهید محمد صادق صدر داد، خبر غیبطی بطه 

شوند و این اتفاق در می ن که اآلن دور من هستند، مرتداینکه بسیاری از انصار م
جریان ارتداد حیدر مشتت و اصحابش افتاد. به کّرات و مّرات از ایشان معجزه و 

 کرامت دیده و شنیده شده. اما مستند قطعی نداریم.
های ما اگر دنبال حق باشیم، اصالا نیاز به معجزه نداریم اما اگر مثل یهودی

بخواهیم بهانه گیری و لجاجت کنیم، به تعبیر قطرآن کطریم اگطر هطر بنی اسرائیل 
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گوینطد جطادوی می کننطد ومی گردانند، پشتمیای هم ببینند باز روی برمعجزه
 این تکراری است.

 ایم کططهجططواب: مططا اینقططدر از فرقططه یمططانی دروغ و فریططی و نیرنططگ دیططده
ماد کنیم، همچنانکه افطراد توانیم به ادعاهای آنها نسبت به معجزه احمد اعتنمی

زیادی از فرقه بابیطت و بهائیطت معجطزات متعطددی بطرای علطی محمطد بطاب و 
کنند که اصالا قابل اعتماد نیست. از طرفی صطرد می حسینعلی بهاء ذکر کرده و

خبر غیبی دلیلی بر صدق مدعی نیست زیرا هر خبر غیبی، ملکطوتی و از جانطی 
و کهنطه از غیبیطات  1این مطلی َاخبطار شطیطانباشد و بهترین شاهد بر نمی خدا

و قبطل از زمطان  3و فرعطون 2مختلف در زمان های گوناگون از جمله زمان نمرود
که در احادیث و نقل های تاریخی به وفور ذکطر شطده اسطت.  4است پیامبر

کهانت خیلی کمرنگ شد بطه گونطه ای کطه  البته در زمان حضور معصومین
                                                             

َما. »1 ي ِإنَّ َؤدِّ َیاِطینل  تل اِنَها ِإَلی الشَّ هَّ اِس  َأْخَباراا  کل وَن  ِبَما ِللنَّ ثل وَنهل  َما َو  ِبهِ  َیَتَحدَّ ثل َحدِّ َیاِطینل  َو  یل ي الشَّ َؤدِّ  ِإَلطی تل
َیاِطیِن  ثل  َما الشَّ ْعدِ  ِفي َیْحدل  «.َغطاَب  َغاِئطٍی  ِمطْن  َو  َقَتطَل  َقاِتطٍل  ِمطْن  َو  َسطَرَق  َسطاِرٍق  ِمْن  اْلَحَواِدِث  ِمَن  اْلبل

 339ص  2ج اْلحتجاج
 الکطافیدهد خبر دادند: . منجمین به نمرود از فرا رسیدن تولد فرزندی که تاج و تخت او را به باد می2
 .558ح 367ص 8ج
 التفسیربرد خبر دادند: . کاهنان به فرعون از نزدی  شدن والدت کسی که تاج و تخت او را ازبین می3

 .243ص المنسوب
 کمطالاز آن:  ات غیبی سطیح کاهن درباره اهور پیطامبری در مکطه و حطوادث بعطد. از جمله: ِاخبار4
  .195-194ص 1ج دینلا
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گشطت، می سترس مردم نبود و ما فوق قوه بشری محسوبدیگر ِاخبار غیبی در د
بارها برای اثبات حجت بودن خود از ااهطار غیبیطات  برای همین اهل بیت

و تشدید تصود و رواج عرفطان کردند. اما با غیبت امام دوازدهم می استفاده
های کاذب و تجدید کهانت، دو مرتبه بازار خبر دادن از غیی داغ شطد و روشطن 

باشد کطه افطراد مختلطف در فرقطه هطای گونطاگون می گواه آن، عصر حاضر ترین
داننطد و می دهند و همین را دلیل صدق مرام و مذهی خودمی خبرهایی از غیی

من شخصاا ِاخبار غیبی افراد متعدد از نحله های مختلف را در بیداری و خطواب 
 ام.به چشم دیده و تجربه کرده

کجا به غیی دسترسی دارند و تا چه مقطدار، و  حال اینکه شیطان و اجنه از
فرمایطد اگطر اجنطه علطم غیطی داشطتند از مطرگ می نیز تفسیر این آیه چیست که

 طلبد.می جای دیگری 1شدندمی با خبرسلیمان
در نتیجه صرد پیشگویی از مرگ صدام بر فرض که راست باشطد معجطزه 

انی هطم از مطرگ شود و خوب است بدانید صمصطام اصطفهنمی احمد محسوب
صدام خبر داده بود و البته اصالا مرگ صدام با تردیطد جطدی روبطرو بطوده، قابطل 
اثبات نیست چون او بدلهای متعددی داشته و هیچ دلیل مستندی بر اینکه کسی 
که اعدام شده شخص صدام بوده در دست نیست. غیطر از اینکطه طبطق تصطریح 

سنخیت دارد بطرای همطین تمطام با دعوت جهانِی او روایات، معجزات قائم 
                                                             

ا. »1 َنِت  َخرَّ  َفَلمَّ وا َلْو  َأْن  اْلِجنُّ  َتَبیَّ وَن  َکانل وا َما اْلَغْیَی  َیْعَلمل ِهیِن  اْلَعَذاِب  ِفي َلِبثل  14: سبأ «.اْلمل
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شود نه صرد خبر می بر دست ایشان ااهاراند معجزاتی که انبیای گذشته داشته
 دهد.می دادن از چند امر غیبی که رمال سر کوچه ما هم از آن خبر

 گفتید کالا غل  بطود زیطرا قطرآن در آیطه بعطد« غلبت الروم»اما آنچه درباره 
شوند پطس چططور غلبطه می مسلمانان خوشحالفرماید وقتی روم پیروز شود می

روم را به پیروزی آنها بر مسلمانان تفسیر نمودید؟! حال آیا به راستی این معجطزه 
 پیغمبر خدا بوده؟ بگویید بدانیم چند نفر با این معجزه ایمان آورده اند؟

اما علم و وصیت و پرچم احمد که نخ نماتر از آنست کطه چیطزی را ثابطت 
 را بارها داده ایم. کند و پاسخش
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. در توقیع سمری آمده هر کسی قبال از سافیانی و صایحه 68سؤال 

آسمانی ادعای مشاهده با نیابت کند، کذاب و مفتری است. چطور احمد 
 کرده است؟را  و نیابت امام مهدی بصری ادعای مشاهده 

 کنند، قائل به علم رجالند ومی اوالا آقایانی که به این حدیث استناد مدعی:
توثیق نشطده، پطس از -تنها راوی این توقیع  -دانند حسن بن احمد بن مکتِّی می

نظر اینها این حدیث حتی در باب فقه و احکام هم قابل تمس  نیست چه برسد 
 ید.در باب عقا

ثانیاا این حدیث خبر واحد انی الداللة است نه متواتر، و به نظر خودشطان 
 شود.نمی عقیده از خبر واحد و دلیل انی گرفته

ها مالک معتبر بودن روایت فق  توثیق داشتن راوی جواب: اوالا نزد رجالی
نیست، بلکه اگر مضمون روایت توس  قاطبه علمای شیعه پذیرفتطه شطود بطه آن 

عمربن حنظله که با وجود خدشطه  مقبولهدانند. مانند می ه گفته و آن را معتبرمقبول
کنند. توقیع سمری هم به همین گونطه می دار بودن سندش، عموماا بدان استدالل

است یعنی توس  قاطبه شیعه پذیرفته شده و عموم محدثین و متکلمین و علمای 
کند پس از نظر نمی خدشه واردو احدی در سند آن اند شیعه بدان استدالل کرده

باشد. بلکه حتی طبق مبنایی که ترّضی شیخ صدوق را بطه می سندی کامالا معتبر
؛ همچنانکه 1دانند، این راوی دارای توثیق رجالی هم هستمی منزله توثیق راوی
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 دانند که دارای توثیق رجالیمی بعضی حسن بن احمد را همان حسین بن احمد
 باشد.می

وایت نه تنها در احکام که در عقاید هم قابل استناد است. چطون پس این ر
همانطور که گفته شد این خبر مقبوله است یعنی قطع یا اطمینان به صطدور آن از 

توانطد مسطتند عقائطد قطرار می معصوم وجود دارد در حالیکه خبر قطعی الصدور
بلکه این فق  نسبت گیرد، غیر از اینکه در هر عقیده ای نیاز به خبر متواتر نیست 

 به اصول اعتقادات شرط است.
ثانیاا اینکه ما رجالی هستیم چه ربطی به شما دارد؟ شما که رجالی نیسطتید 

گذرید بلکه با تاویالت خن  از مضمون می چطور از کنار این روایت به راحتی
 گریزید؟می آن

عقائطد گویید این خبر واحدِ انی الداللة است پطس در بطاب می اما اینکه
 حجت نیست.

اوالا واحد بودن خبر چه ربطی به انی الداللة بودن دارد؟ و شما بین انطی 
السند با انی الداللة خل  کرده اید و البته بطر شطما حرجطی نیسطت. ثانیطاا ایطن 
روایت اگر نص در مطلی نباشد الاقل اهور دارد و حجیت اهوِر کالم، نزد همه 

 اسالمی و غیر اسالمی پذیرفته شده است.عقالء و طرفداراِن همه فرقه های 
و از همه مهمتر اصالا اعالم پایان نیابت خاصه به غیر از خبر واحد ممکطن 

 را بطه مطردمنبوده، زیرا نائی چهارم تنها کسی بطوده کطه بیانطات امطام زمطان
 رسانده لذا چون این حدیث ی  مصدر بیشتر ندارد که همطان نائطی چهطارممی
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شود و اصالا طبق این مبنطای نمی ه از خبر واحد بودن خارجباشد به هیچ وجمی
شطود چونکطه هطر تطوقیعی تنهطا می بی ارزششما، تمام توقیعات امام زمان 

شطود می توس  ی  نائی به مردم رسیده یا ی  مخاطی خاص داشته و همه آنها
را فطدای امطام خیطالی خبر واحد. البته شما هر جا که کم بیاورید امام زمان 

کنید لذا ابایی ندارید که تمام توقیعات ایشان را به اسم خبطر واحطد دور می خود
بریزید. اما اگر اینگونه است چطور به ت  توقیعی که خمس را بر شیعیان حطالل 

دمید که آی علمای شطیعه در می کنید و در بوق و کرنامی دانسته اینقدر استدالل
و مالشان را به حرام از آنها گرفته اند؟ د انسال به مردم دروغ گفته 1200طول این 

 مگر توقیع اسحاق بن یعقوب بیش از ی  خبر واحد انی الداللة است؟
همه اینها به کنار، ادله پایان دوران نیابت خاصه منحصر به این توقیع نیست 

زدید دست شیعه خالی بماند، بلکه شیعه  رکه اگر شما با این اشکاالت آن را کنا
نی بر این امر دارد که به عنوان مثال در کتاب المهدویة الخاتمة به ططور ادله فراوا

 مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.
این خبر تا دلتان بخواهد معطارض دارد. در همطان غیبطت طوسطی  مدعی:

ماجرای تشرد علی بن مهزیار خدمت امام زمان نقل شده است. خطود مرحطوم 
ت مسطتند معتبطر از مالقطات بطا امطام بحطار ده هطا حکایط 53مجلسی در جلطد 

کنید؟ ده ها می کند. این معارض ها را چه کارمی در زمان غیبت نقلمهدی
 معارض را بگذاریم کنار بخاطر این خبر واحد؟

جواب: این خبر هیچ معارضی ندارد و شطما معنطای آن را نفهمیدیطد بطرای 
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یث کطه سطخن از بطه کنید معارض دارد. زیرا با توجه به صدر حطدمی همین فکر
کنطد، و می زند و عدم مشاهده را بر آن مبتنطیمی پایان رسیدن دوره نیابت خاصه

کند کطه می نیز اینکه غایت عدم اهور را خروج سفیانی و صیحه آسمانی معرفی
از عالئم اهوِر علنی هستند و ربطی به دیدار در غیبت کبری ندارنطد، و از همطه 

گوید هر کس ادعای مشاهده کند بطه امطام می که« رمفت»مهمتر با توجه به کلمه 
شطود بلکطه اگطر نمی زمان افترا بسته است و افترا به صرد ادعای مشاهده محقق

شطویم می ادعای نیابت کند به امام افترا بسته است، بطا همطه ایطن قطرائن متوجطه
معنای این توقیع شریف نفی مطلق مشاهده در دوران غیبت کبری نیسطت بلکطه 

 نصی نائی و ارسال سفیر از جانی آن حضرت یا الاقل نفطی اهطور علنطینفی 
باشد. و این معنا هیچ معارض و هیچ مخالفی ندارد و شطیعه بطه اتفطاق نظطر می

و  معتقد به انحصار نیابت خاصه از دوره غیبت صغری تا زمان اهطور امطام 
 باشد.می عدم اهور علنی قبل از عالئم حتمی

شود داستان دیدار علی بن مهزیار هطیچ می یح روشنحال بعد از این توض
این تشرد ط بر فرض قبطول ط در از طرفی ربطی به محتوای توقیع شریف ندارد، 

دوره غیبت صغری و قبل از صدور این توقیع رخ داده و شما کالا از مسطاله پطرت 
هستید، و از همه جالبتر طبق روایتی که شطیخ کلینطی و صطدوق و طوسطی نقطل 

وفات کرده بوده و اصالا علی بن مهزیار قبل از شهادت امام عسکریاند کرده
، و اگر این سندها هم 1نبوده که خدمت ایشان مشرد شوددر زمان امام زمان
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نباشد، از آنجا که علی بن مهزیطار از اصطحاب امطام رضطا و امطام جطواد و امطام 
مانده باشد و  زندهبوده به طور طبیعی نباید بعد از امام عسکری  هادی

 شود و به هر حال یقیناا هرگز بطه دوره غیبطت کبطریمی اال عمرش خیلی طوالنی
مالقات داشته باشطد. و ایطن را هطم خطوب رسد تا بخواهد با امام زمان نمی

که در بعضطی نسطخه هطا علطی بطن  -است بدانید که در تشرد علی بن مهزیار 
دو پسطر امطام عسطکری تصطریح شطده کطه  -ابراهیم بن مهزیار ثبت اسطت 

مهزیطار  نو نیز در تشرفی که به نام ابراهیم ب 1که دومی موسی نام داشتهاند داشته
ثبت شده و خیلی با الفاظ این تشرد شباهت بلکه یگانگی دارد دوبطار تصطریح 

و ابطراهیم بطه هنگطام اند برادر کوچکی به نام موسی داشتهشده که امام زمان
زیارت کرده است و گویی موسی شری  در امر امامت  تشرد، هر دوی ایشان را

 بوده:
وَسی اْبَنِي اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ » ٍد َو مل َحمَّ ي  مل مَّ ِإنِّ َما ِإَلْیَ  ثل هل ولل َقاِصطداا  َلَرسل

ْنَباِئَ   َماِْلِ مَّ  َأْمَرهل ِك ِبِهَما ... ثل َبرُّ َما َو ااِلْکِتَحاَل ِبالتَّ  َنَسَی َنْفَسهل َو َفِإْن َأْحَبْبَت ِلَقاَءهل
وَسی  . حال آیا شما به عمویی برای احمد بصری عقیده دارید؟2 «َأَخاهل مل

و به خاطر همین اشکاالت متعدد است که مرحوم آقای خویی قاطعانه این 
 3کند.می اعالم« مکذوبة جزماا »و « موضوعة جزماا »را  حکایت
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ز عقالنیت تقلید گفتطه ایطم ای است که ما بارها برای دفاع ااین همان نکته 
که فهم و تشخیص روایات صحیح از غیر از صحیح آنقدر فطوت و فطن دارد کطه 

آید و به هر حطال از تطوان مطردم نمی غیر از متخصصان متبحر کسی از پس آن بر
 عادی کامالا به دور است.

هطا حکایطت دربطاره ده 53گوییطد عالمطه مجلسطی در جلطد می اما اینکطه
اید کتاب اطالعی شماست، زیرا آنچه شما دیدهرده، این نیز از بیتشرفات نقل ک

بحار االنوار ضمیمه شطده  53اثر محدث نوری است که در جلد « جنة المأوی»
و همراه آن چاپ گشته است و هم در فهرست بحار و هم در خطود مطتن بطه ایطن 

 نکته تصریح شده است اما امان از جهل و نادانی.
، «کل من ادعطی»گوید: نمی «من ادعی»فرماید: می توقیع سمری مدعی:

که خود آقایان آن را پطیش فطرض علطوم  -قضیه من ادعی به اصطالح علم منطق 
دانند ط قضیه مهمله است نه قضیه مصّوره. مهمل یعنی در آن کلیت و می اسالمی

کطل مطن ادعطی »جزئیت تصریح نشده که آیا همه آنها یا بعضی از آنهطا؛ نگفتطه 
ها کطه ادعطای مشطاهده هر کس ادعای مشاهده کند و نگفته بعضطی« شاهدهالم

گیرد. نمی کنند. در منطق، قضیه مهمله حکم موجبه جزئیه دارد، یعنی همه را فرا
 گیطرد. چطون اگطرنمی بله ممکطن اسطت اکثطر و اغلطی باشطد ولطی همطه را فطرا

ادعطی  کطل مطن»فرمطود: می خواست بگوید هر کس که ادعای مشاهده کندمی
 «.المشاهده

مطن »بطا « من شطرطیه: هطر کطس»جواب: از شما که مثل امامتان فرق بین 
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فق  بر « کل»فهمید چنین اشکالی سزاوار است. زیرا نمی را« موصوله: کسی که
در اینجا شرطیه است نه موصوله. « من»آید در حالیکه می در« من موصوله»سر 

یای حملیه است نه قضایای شرطیه از طرفی چیزی که شما گفتید مربوط به قضا
مفید معنای عمطوم « من شرطیه»دانند اند میو اال همان کسانی که منطق خوانده

بوده و با قضیه مهمله هیچ سنخیتی ندارد. و اصالا علم منطق به کنطار، هطر کطس 
گاهی داشطته باشطد دانطد کطه در عربطی، لفطظ عمطوم، می ذره ای به زبان عربی آ

ست که اگر در جمله ای نبود حکم به مهمله بودن و جزئطی نی« کل»منحصر در 
رود که می بودن قضیه کنیم. بلکه در زبان عربی الفاظ متعددی برای عموم به کار

من »اولین لفظ عموم، همین « عدة األصول»طبق تصریح شیخ طوسی در کتاب 
ان ، و ایطن در زبط2کنطدمی و این عمومیت را سه بار دیگطر تاکیطد 1است« شرطیه

باشد که اگر گفتند هر کس فالن کار را بکند فالن جایزه می فارسی هم قابل درک
 یا جریمه را دارد مراد، عموم مخاطبان هستند.

اصالا زبان عربی به کنار، شما قرآن را هم قبول ندارید؟ در قرآن دههطا آیطه 
مطراد به کار رفته و در همه آنها معنطای عمطوم « من شرطیه»وجود دارد که در آن 

جملطه: هطر کطس  اری ندارد، ازگاست و اصالا با مهمله بودن یا جزئی بودن ساز
ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد، هر کس از دین بر گردد و کفر بورزد، و از 

 این قبیل تعبیرات.
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اصالا قرآن هم به کنار، در خصوص این حدیث یقیناا مطراد، عمطوم اسطت و 
کنند که گفتن نطدارد می دروغ ادعای مشاهده یا نیابت اال اینکه بعضی از افراد به

و چنین دروغهایی در همه زمانها نسبت به همه حجت های خطدا وجطود داشطته 
 است.

غیر از اینکه تعیین کردن غایت برای این دروغ که خروج سفیانی و صطیحه 
رساند مراد نفی عمومی است و اال وجطود بعضطی افطراد می آسمانی است کامالا 

 دانند که بعطد از اهطور امطام زمطان می غگو که غایت الزم ندارد و همهدرو
 پذیرد.می دروغ و دروغگویی پایان

از همه جالبتر اینست که در قدیمی ترین مستند این توقیع شطریف  مدعی:
داخل کروشه است « من ادعی المشاهده»اصالا تعبیر « کمال الدین»یعنی کتاب 

سیاتی شیعتی »جور بوده: بوده. یعنی اصل توقیع اینها نیعنی در بعضی از نسخه
 من یدعی المشاهده ...: به زودی کسی قبل از سفیانی و صیحه سراغ شیعیان من

آیطد کطذاب می کند، پس آن ی  نفر، کطه بطه زودیمی آید که ادعای مشاهدهمی
 .3امام مهدی چه موقع گفته؟ قرن این را بندد بر ما. حال می است و افتراء

جواب: آنچه که درباره نسخه شناسطی و کروشطه گفتیطد مربطوط بطه کتطاب 
غیبت طوسی است نه کمال الدین صدوق، و فقره مورد بحث در کتطاب صطدوق 

باشد در کروشه نیست. حال بر فرض که باشد، باز می که اولین مصدر این توقیع
که گفته شطد کند زیرا همانطور نمی با توجه به توضیحاتی که دادیم اشکالی وارد

اینکه گفطتن نداشطته و کطامالا طبیعطی اند اگر منظور حضرت فق  بعضی ها بوده
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بوده که بعضی در دوره غیبت بیایند دکان باز کطرده و ادعطای مشطاهده یطا نیابطت 
کنند، و اگر بعِض به خصوصطی مطراد بطوده کطه حضطرت هطیچ نشطانه ای بطرای 

 کجا بداند کدام مطدعی راسطت پس شیعه ازاند شناخت او به شیعه معرفی نکرده
گوید؟ چون به قول شما امام فقط  همطین قطدر می گوید و کدام مدعی دروغمی

گوینطد، و ایطن می که بعضی هطا در ادعطای مشطاهده یطا نیابطت دروغاند فرموده
 دهد.نمی معیاری دست شیعه

یعنی ی  نفر، از کمال « من»، «سیاتی شیعتی من یدعی»اما اینکه در فقره 
رود و اگر بطدون می در مفرد و جمع به کار« من موصوله»سوادی است. زیرا بی 

قرینه باشد مجمل بوده و قابلیت استدالل نطدارد در حالیکطه امکطان نطدارد امطام 
در آخرین توقیع خود برای خلق خدا با کالم مجملی سخن بگویند و  زمان 

امطام از اجمطال و  همین دلیل محکمی بر وجود آن فقره مورد بحث است تا مراد
ابهام مصون بماند، اما قرینه شما بر اینکه مراد معنای مفرد بطوده چیسطت؟ و آن 

بیینیم می گویید کیست؟ و اصالا اگر به واقعیت خارجی نگاه کنیممی ی  نفر که
که با رخداد غیبت کبری نه ی  نفر بلکه افراد متعددی در ططول قطرون مختلطف 

را نمودند حال اگر منظور ی  نفر بوده، کدامی  ادعای نیابت خاصه از حضرت 
شطود و چطرا توقیطع در می از آنها مراد توقیع شریف بوده و حکم بقیه مدعیان چه

 مورد بقیه آنها روشنگری نکرده است؟
یعنی همین چند روز بعد، این هم از کمال بی اطالعطی « سیاتی»اما اینکه 

بارهطا و بارهطا بطه معنطای زمطان  در قرآن« سین»شماست، زیرا نه تنها که حرد 
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بسیار دور و طوالنی به کار رفته که در روایات نیز گاهی اینگونطه اسطت. و البتطه 
به زمان شروع اشاره دارد و نسبت به زمان پایان آن سطاکت « سین»گاهی نیز این 

 کیلو گرم آب انجطام 3گرم و غسل با  750است مثل اینکه پیامبر فرمود: وضو با 
شمرند اینها بر خطالد می آیند که این مقدار را کممی به زودی کسانیشود و می

وَن »سنت من هستند:  ْسلل ِبَصاٍع َو َسطَیْأِتي َأْقطَوام  َبْعطِدي َیْسطَتِقلُّ دٍّ َو اْلغل وءل ِبمل ضل اْلول
ِتي نَّ وَلِئَ  َعَلی ِخاَلِد سل . خوب آیا طبق مبنای شما این فق  مربوط بطه 1«َذِلَ  َفأل

تاهی بعد از وفات پیامبر بوده؟ یقینطاا اینگونطه نیسطت و در ططول تطاریخ زمان کو
شطمرند می اسالم و همین اآلن عده زیادی هستند که این مقدار را برای غسل کم

« سطین»شود که بگوید چون در ایطن حطدیث از حطرد نمی و حتی ی  نفر پیدا
 استفاده شده مربوط به زمان کوتاهی بعد از پیامبر است.

گوییم اتفاقطاا حطدیث می اگر بگویید حدیث پیامبر دارای قرینه است،حال 
مورد بحث نیز دارای دو قرینه بسیار محکم است و آن اینکطه اوالا ابتطدا خطودش 

کند که اهوری نیست اال بعد از مدتی طوالنی کطه عمطوم قلطی هطا می تصریح
وَر ِإالَّ بَ »قسی شود و زمین هم از الم پر گردد:  هل طِه َعطزَّ َو َجطلَّ َو َفاَل ال ْعَد ِإْذِن اللَّ

ْرِض َجطْوراا 
َ
طوِب َو اْمطِتاَلِء اأْل لل َمِد َو َقْسَوِة اْلقل

َ
وِل اأْل و بطا وجطود ایطن « َذِلَ  َبْعَد طل

تصریح، دیگر گفتن ندارد که اگر دو روز دیگر کسی آمد ادعای مشاهده یا نیابت 
تا مطدتهای ططوالنی گویند اهوری می کرد دروغگوست چون وقتی به صراحت
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نخواهد بود دروغگو بودن مدعیی که به زودی ادعا کند کامالا مشطخص اسطت، 
آیند و می بلکه آنچه گفتن دارد مدعیانی است که بعد از طوالنی شدن دوره غیبت

حضرت هطم بطه دو عالمطت حتمطِی خطروج سطفیانی و صطیحه آسطمانی معیطار 
 د. ننمایمی محکمی برای تشخیص آنها معرفی

 داند کهمی نیاا ادعای مشاهده را تا قبل از خروج سفیانی و صیحه آسمانیثا
به طول دوره غیبت کبراست نه برهه ای از زماِن مربوط به رساند نگاه امام می

 اوائل غیبت کبرا.
مگر روایت نگفته تا قبل از سفیانی؟ بفرمایید ببینم در عصر اهور  مدعی:

 داریطم کطه سطفیانی در خسطف بیطداء از بطین چند تا سفیانی داریم؟ در احادیث
رود، باز داریم که می رود، باز داریم که سفیانی در مرهم باب اصطخر از بینمی

شطود. بطاز داریطم کطه می سفیانی در شام در مرز فلسطین به دسطت قطائم کشطته
شطود. خطوب ایطن می سفیانی در مسجد کوفه توس  قائم آل محمد گطردنش زده

گویطد یطا می گویطد؟ اولطین سطفیانی رامی این سفیانی هطا راحدیث کدامی  از 
آخرین را؟ متشابه است. صّدام هم یکی از سفیانی ها بطوده. بعضطی از ممالطِ  

گوید سطفیانی پطرچمش سطبز بطوده و می اآلن هم جزء سفیانیون هستند. حدیث
 روی آن عالمت شمشیر است، گویی انگار همین پرچم آل سعود است. حدیث

د پرچم آل سعود قرمز است. حاال شاید به بعضی از کشطور هطا اططالق گویمی
 بشود.

شود ربطی به ما ندارد چون مربوط می جواب: اوالا اینکه سفیانی کی کشته
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به حوادث بعد از اهور است که وقتی رخ داد خواهیم دانست و آنچه برای شیعه 
نی اسطت نطه مالک بوده و در توقیع شریف هم بدان تصریح شطده خطروج سطفیا

محل کشته شدن او، ثانیاا اینکه به خاطر مختلف بودن مضامین بعضی احادیث، 
قائل به دوئیت حادثه یا فرد شویم اصالا علمی نیست، بلکه در مرحلطه اول بایطد 
صدور حدیث و صراحت محتوای آن را ثابت کرد بعد رفت سراغ اینکه ما چند تا 

ث برای سفیانی ردیف کردید و رجال سفیانی داریم. خوب شما که این همه حدی
را هم قبول ندارید بگویید ببینیم چگونه به صدور همه ایطن احادیطث از معصطوم 

گوییطد چنطد تطا سطفیانی داریطم؟ تطازه بعضطی از ایطن می اید کطهقطع پیدا کرده
ها که گفتید فق  در احادیث اهل سنت آمطده نطه احادیطث شطیعه ماننطد سفیانی

البته هیچ سخنی در آن از حضطور سطفیانی و نیطز قطتلش سفیانی باب اصطخر و 
 وجود ندارد بلکه سخن درباره لشکر سفیانی و فرار آنها از اصطخر است:

یخرج أهل خراسان فی طلی المهدی فیلتقی هو و الهاشمی برایات سود، »
علی مقدمته شعیی بن صالح، فلیتقی هو و أصحاب السطفیانی ببطاب أصططخر، 

عظیمة، فتظهر الرایات السود، و تهرب خیل السفیانی، فعند  فتکون بینهم ملحمة
 1«.ذل  یتمنی الناس المهدی و یطلبونه

اما الزم نیست خود را به زحمت بیندازید چطون شطما هطیچ مالکطی بطرای 
تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح نداریطد و هطر آنچطه را بطا عقیطده خطود 
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 هطیچ دلیلطی صطحیحمنطبق دیدید یا احمد بصری گفطت درسطت اسطت بطدون 
 گویید باطل است.می دانید و هر حدیثی که با عقیده شما نساختمی

کنیم یط  سطفیانی مطی اما به نظر ما که به روش علمی با احادیث برخطورد
 بیشتر وجود ندارد و همان یکی از عالئم حتمی اهور است.

دارنطد بطرای شطناخت مطدعیان همه اینها بطه کنطار، اصطالا وقتطی امطام
شود ی  عالمت مبهمی بگویند کطه می دهند آیامی ن، مالک دست شیعهدروغی

طبق نظر کسی مثل شما ده تا احتمال در آن وجود داشطته باشطد و مطردم نداننطد 
کدام سفیانی مراد حضرت است: سفیانی اول، سفیانی وس ، سفیانی یکی مانده 

 به آخر، سفیانی آخر؟
فیانی به عنطوان عالمطت معرفطی همه اینها به کنار، در توقیع شریف فق  س

نشده که جایی برای احتماالت شما باقی بماند بلکه سفیانی و صیحه، دو قطعطه 
باشند و در توقیطع شطریف هطم فقط  روی سطفیانی زوم می از پازل رخداد اهور

نکرده و سفیانی و صیحه هر دو را با هم عالمتی برای شناخت مطدعیان دروغطین 
 بندد.می ونه اما و شاید را بر منحرفانکند که راه هر گمی معرفی

و البته در مورد سفیانی عالمت حتمی دیگری نیز به نام خسف بیداء وجود 
 کند.می دارد که هر ش  و شبهه ای در مورد او را زائل

اش اما اینکه صدام هم سفیانی بوده و آل سعود هطم سطفیانی هسطتند همطه
دهد. زیرا همانگونه که می دیگران خرافاتی است که ذهن شما ساخته و به خورد

کنطد و پطنج می گفتیم، سفیانی یکی بیشتر نیست: همانکه در منطقه شام خطروج
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کشد و می گیرد و سپس به عراق و مدینه برای پیدا کردن مهدی لشکرمی منطقه را
 رود.می در سرزمین بیداء لشکرش به زمین فرو

ست و روی آن عکطس شمشطیر و اما اینکه روایت گفته پرچم سفیانی سبز ا
وجود دارد، آنچه ما پیدا کردیم ت  روایتی بی سند است که بطرای اولطین بطار در 

 شطده و سطخنی از عکطس شمشطیر در آن نیسطت بلکطهثبطت  800حدود سطال 
می رساند سفیانی مسیحی است نطه  گوید به همراهش صلیبی از طالست کهمی

 ارد: سنی، لذا او هیچ ربطی به عربستان سعودی ند
ْفَیاِنِي » وجل السُّ رل  1«.ِبَراَیٍة َخْضَراَء، َو َصِلیٍی ِمْن َذَهٍی  َو خل

عصر با مصدر قبلی، رنگ پرچم  و جالی است بدانید در کتاب دیگری هم
 ای سبز، سرخ ثبت شده است:جسفیانی به 

ْفَیاِنِي » وجل السُّ رل  2«.ِبَراَیٍة َحْمَراءَ  َو خل
ی در کنار صیحه ذکر شده، خوب اینکه بطدتر گویید سفیانمی شما مدعی:

شد چون صیحه هم مبهم است. مگر ما فق  ی  صیحه داریم؟ حطدیث داریطم 
ماه رمضان، صطیحه در  15صیحه در ماه رجی، صیحه در ماه شعبان، صیحه در 

 ماه رمضان. 23
شود؟ در کتاب می خوب حقیقت صیحه چیست؟ اولین صیحه کی شنیده

رمود: قائم پشت مقام اسطت )داخطل مسطجد کوفطه( ط غیبت نعمانی حضرت ف
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 آینطد سطراغشمی پشت مسجد کوفه هم مقام گفته شده ط عطده ای از اصطحابش
آقا جان ندا به اسم تطو زده شطده، پطس « قد نودی باسم  فما تنتظر»گویند: می

ستکرهاا »کنی؟ نمی منتظر چه هستی؟ چرا خروج دستش را « فیؤخذ بیده فیبایع مل
کنند یعنی در حالی کطه خطودش راضطی می گیرند و به زور با او بیعتیم به زور

 نیست، خودش مردم را دعوت به بیعت نکرده.
خوب مستحضرید سید احمد الحسن اولین باری کطه آمدنطد بطا او بیعطت 
کردند ایشان منزلش پشت مسجد کوفه بود. عده ای از طلبه ها که با ایشان حشر 

ما در رؤیای صادقه دیدیم ائمه اطهار گفتطه انطد: تطو  و نشر داشتند آمدند گفتند:
 فرستاده امام زمان و قائم آل محمد هستی.

گوید، اولین صیحه، یطا آخطرین صطیحه ای کطه می پس این کدام صیحه را
شی آخر قیام قائم است؟ باز هم متشابه است. در نتیجه سید احمد الحسن قبل 

تی جبرئیل که شهادت بطه صطاحی از شنیده شدن صیحه و ندای آسمانی و ملکو
 امر و صاحی وصیت داده، ادعایی مطرح نکرده.

جواب: هر آنچه درباره سفیانی گفتیم درباره صیحه نیطز جریطان دارد یعنطی 
ابتدا باید سند و داللت احادیث صیحه ثابت شود بعد درباره اختالد آنها بحث 

ل سنت را با شیعه ی  کنید و مخصوصاا احادیث اهنمی گردد که شما این کار را
گویید درباره سطفیانی ده جطور روایطت داریطم یطا در مطورد می کاسه کرده و مثالا 

جور حدیث داریم، در حالیکه شطاید نصطف آنهطا اصطالا از احادیطث  15صیحه 
شیعه نباشد بلکه تعداد قابل تطوجهی از اینهطا اصطالا حطدیث نیسطت و بطه هطیچ 
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آنها را حدیث دانسته و بعد دو دستی بر  معصومی نسبت داده نشده، اما شما همه
زنید که ای وای با این همه حدیث مخالِف هم چکار کنیم! درسطت می سر خود

 کشید آخ سوخت و باز دوباره.می زد و بعد دادمی مانند کسی که به خودش سیخ
شطویم: صطیحه ای کطه قابطل اثبطات از می بعد از این توضیح خاطر نشطان

 رمضان داده 23و تا بیشتر نیست: صیحه اهور که در سحر روایات معتبر باشد د
شطوند و خبطرش می شود و بعد از آن، حضرت برای خواص یاران خود ااهرمی

فرسطتد، و صطیحه می رسد و برای همین به مدینه لشطکرمی هم به گوش سفیانی
خروج که در دهم محرم داده شده و بطال فاصطله بعطد از بیعطت در کنطار کعبطه و 

دهد. حال مراد توقیطع شطریف کطدامی  از ایطن دو می خروج از مکه رخ هنگام
صیحه است؟ هر کدام که باشد برای شیعه معیار محکمی برای شناخت مدعیان 
دروغین خواهد بود، زیرا بین اهور و خروج کمتر از چهار ماه فاصله است و در 

 این فاصله کوتاه بستری برای ادعا و ایجاد انحراد فراهم نیست.
اما با توجه بطه اینکطه اوالا عالمطت قطعطِی سطفیانی، خسطف لشطکرش در 

دهطد و در توقیطع می بیداست که بعد از صیحه اهور و قبل از صیحه خروج رخ
شریف، خروج سفیانی مقدم بر صیحه ذکر شطده، و ثانیطاا از آنجطا کطه حضطرت 

نطی گوینطد و تطا قبطل از خطروج، دارای اهطور علمی دارند از اهور علنی سخن
توان چنین نتیجه گرفت که منظور توقیع مبارک، صیحه خروج است. می نیستند،

اما همانطور که گفته شد هر کدام مرادش باشد برای شطناخت مطدعیان دروغطین 
کند؛ لذا طبق تصریح توقیع شریف، احمد الحسن دروغگوی تهمت می کفایت
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 زننده است.
گویید مراد از خلطف می اینکهاما حدیثی که از غیبت نعمانی خواندید اوالا 

دانطد می المقام، پشت مسجد کوفه است دروغی شاخدار است و هر مسطلمانی
باشطد کطه می که مراد از لفظ مقام به صورت مطلق، مقام ابراهیم در نزدی  کعبه

. ثانیاا کلمه مسطتکره در بیطان است طبق روایات فراوان محل بیعت حضرت قائم
َباَیعل »که: اند همین قدر فرمودهم امام وجود ندارد بلکه اما ْؤَخذل ِبَیِدِه َفیل مَّ یل  1«ثل

کنطد کطه چطون کطالم می و این زراره است که آن را تفسیر بطه بیعطت اسطتکراهی
 معصوم نیست حجیت ندارد:

ْسَتْکَره» َباَیعل مل ا َنْسَمعل َأنَّ اْلَقاِئَم ع یل نَّ ِه َقْد کل َراَرةل اْلَحْمدل ِللَّ ْن َقاَل ِلي زل اا َفَلْم َنکل
هل اْسِتْکَراه  اَل ِإْثَم ِفیه  2«.َنْعَلمل َوْجَه اْسِتْکَراِهِه َفَعِلْمَنا َأنَّ

گوید: ما قبالا شنیده بودیم قائم با اکراه می جالی اینکه زراره در این حدیث
چنطین  گوید از که شنیده، در حالیکه در بیطان ائمطه نمی کند، امامی بیعت

 ارد بلکه این مطلی تنها توس  اهل سنت ثبت شده:مطلبی وجود ند
فی ذی القعدة تحازب القبائطل، و عامئطذ ینهطی الحطاج فتکطون ملحمطة »

بمنی، فیکثر فیها القتلی، و تسف  فیها الدماء حتطی تسطیل دمطاؤهم علطی عقبطة 
و هو کاره، و یقطال  فیبایع و المقام الجمرة حتی یهرب صاحبهم فیؤتی بین الرکن

أبیت ضربنا عنق ، فیبایعه مثل عدة أهل بدر. یرضی عنه ساکن السطماء و  له: إن
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 1«.ساکن األرض
کند مراد از مقام، مقام در مکه است نه کوفه، ثانیطاا زمطان می که اوالا روشن

 کند که در ذی القعده است، ثالثاا برای این بیعت عالمتی ذکطرمی بیعت را تعیین
ن منی است، و رابعاا مطراد از کراهطت قطائم را کند که کشتار بزرگی در سرزمیمی

 زنیم!می کنند اگر بیعت نکنی گردنت رامی کند که قائم را تهدیدمی مشخص
حال کدامی  از این مسائل با بیعت اکراهِی احمد در نجطف قابطل تطبیطق 

 است؟
گوید که هیچ مشطکلی بطا می ثالثاا این روایت زراره از صیحه خروج سخن

اره صیحه ندارد. و البته باید توجه داشت که ایطن مضطمون فقط  در اعتقاد ما درب
همین ت  روایت ثبت شده و فق  توس  نعمانی نقل شده و در سطندش هطم بطه 
غیر از ابن عقده زیدی و بنو فضال فطحی، علی بن یعقوب هاشطمی وجطود دارد 

ر که مجهول است. یعنی این حدیث منحصر در میراث زیدیه و فطحیه و منفرد د
در مقبوله عمطر بطن حنظلطه، حطدیث باشد که طبق بیان امام صادق می معنا

 شاذ قابلیت استناد ندارد.
اما اینکه احمد ابتدا هیچ دعوتی نداشته و خود طلبه ها خطواب دیدنطد، دروغطی 

گاهان دانند که احمد ابتدا به دعوت کرد و در ابتدای دعطوت می آشکار است و آ
جناب ناام عقیلی ضمن بیان نحوه ایمان آوردنش  همچنانکههم دلیلی نداشت 
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دعوت ایشان در ابتدا همچون ابتدای دعوت پیامبر بود که هطیچ کند: میتصریح 
وقتی از حیدر مشتت پرسیدم ایشطان چطه دلیطل   دلیلی نداشتند و بعد می گوید:
بیا استخاره کطن اگطر خطوب آمطد  :حیدر گفت ؟دارد که فرستاده امام زمان است

 1بیاور! ایمان
در نتیجه مراد از صیحه، متشابه نیسطت و طبطق تصطریح روایطات، صطیحه 

 ای است که هیچ ش  و شبهه ای ندارد و برای کسی هم ش  و شبهه باقینشانه
فإن أشکل علیکم هذا فال یشکل علیکم الصوت من السماء باسمه » گذارد:نمی

 2«.و أمره
، اصالا مشاهده یعنی چه؟ آیا گیریممی همه اشکاالت مان را نادیده مدعی:

مشاهده یعنی رؤیت؟ خیر، مشاهده به معنای رؤیت نیست و حدیث هم نگفتطه 
آن کس که ادعای رؤیت کرد بلکه گفته آن کس که ادعای مشاهده کرد. مشاهده 

فمن شهد منکم الشهر فلیصطمه: هطر »فرماید:می آید؟ قرآن کریممی به چه معنا
یعنی چه؟ یعنی ادعای اهطور  .«د شد باید روزه بگیردکدام از شما آن ماه را شاه

کند و بگوید ماه ااهر شده. من وقتی ماه را مشاهده کنم یعنی مطاه اطاهر شطده. 
پس معنای حدیث یعنی اگر کسی قبل از خروج سفیانی و صیحه، ادعا کرد امام 
مهدی ااهر شده ادعای دروغ کرده. نیز در حطدیث پیرامطون مؤمنطان و منتظطران 

کشطند و در می اقعی در عصر غیبت فرمود: اینها جوری انتظطار امطام مهطدی راو
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یکون لهم کالمشاهد: غیبطت برایشطان مثطل اهطور »مانند که می والیت او باقی
غیبت و اهور در مقابل همند، پس یعنی هر کس قبل از خروج سفیانی «. است

 گوست.و صیحه ادعای اهور بکند و بگوید امام مهدی ااهر شده دروغ
جواب: اینکه چون نگفته ادعای رؤیت، پس منظورش رؤیت نیست واقعطاا 

دانطد در ایطن زبطان می حرد خنده داری است. زیرا هر آشطنای بطه کطالم عطرب
الفاای وجود دارند که یا مشترک معنوی هستند و یطا معنایشطان نزدیط  بطه هطم 

و  اسطت است مثل خضوع و خشوع، و مشاهده و رؤیت هم از این همطین قبیطل
فرقشان اینست که رؤیت )دیدن( یعنی من او را دیدم اما معلوم نیست او هم مطرا 

ایم و اتفاقطاا دیده باشد در حالیکه مشاهده )دیدار( یعنی ما با هم مالقات داشطته
این ادعای مشاهده است که مورد سوء استفاده قرار می گیرد و برای همطین نفطی 

 شده است.
به معنای ادعای اهور است اصالا معقول نیسطت.  اما اینکه ادعای مشاهده

یعنی چه کسی بیاید ادعای اهور امام زمان را بکند؟ و اگر کسی چنطین ادعطایی 
نطدارد.  شود و اصالا نیازی به بیان امطام می بکند خیلی زود دروغش آشکار

و  دهد تا او بیاید به بقیطه خبطر دهطدنمی زیرا اوالا اهور امام که برای ی  نفر رخ
ادعا کند که فق  من از اهور ایشان خبر دارم، ثانیاا اهور امام مکان خاص دارد 

تواند ادعای می و آن به تصریح روایات، کنار کعبه است پس چگونه فق  ی  نفر
 اهور امام را نماید با اینکه مردم شبانه روز مشغول طواد به دور کعبه هستند؟

 ور علنی، این هم درست نیست زیرا:یعنی اه« شهد»اما اینکه مراد آیه از 
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اوالا چه بسیار که ی  نفر ماه را ببیند و هزاران نفر ماه را نبیننطد پطس شطهود 
با معنای شهود خاص و « شهد»مالزم با اهور علنی و عمومی نیست، در نتیجه 

باشطد. و البتطه در می ت  نفری کامالا سازگار است و این دقیقاا به معنای رؤیطت
ت مهمی بین شهود مصدر شهد با مشطاهده وجطود دارد کطه از سططح اینجا تفاو

 عقل شما فراتر است.
ثانیاا در روایات فراوان تصریح به رؤیت هالل شده و همان را شرط وجوب 

رساند شهوِد شهر با رؤیت هالل یکی اسطت. و البتطه می کهاند روزه معرفی کرده
یکی به معنطای کطره بزرگطی کطه در اگر دقیقتر نگاه کنیم ماه دو تا اصطالح دارد: 

تابد و دیگری به معنای مقداری از روزها که از یکبار گردش این کطره می شی ها
باشطد و کلمطه می روز 30و گطاهی  29شود که گطاهی می به دور زمین محاسبه

 در زبان عرب به معنای دوم است، همچنانکه قرآن در قبطال ایطن شطهود« شهر»
و قطعطاا مطردم « فلیصطمه»هود کرد آن را روزه بگیرد: گوید هر کس شهر را شمی

گیرند نه گردی قمر را. در نتیجه اصالا معنا ندارد که مراد اهطور می روزها را روزه
 باشد بلکه مطراد درک کطردن آن روزهاسطت کطه بواسططه رؤیطت هطالل حاصطل

توانطد مفعطول نمی «رشطهال»شود. و عده ای از مفسرین بطا توجطه بطه اینکطه می
باشد و از طرفی شهود در قرآن و لغت به معنای حضور هم آمده، مفعول « هدش»
اند: مراد از شهود یعنی هر کس در ماه رمضطان را وطن فرد گرفته و گفته« شهد»

 1در شهرش حاضر باشد و مسافرت نکند آن ایام را روزه بگیرد.
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و با این توضیحات روشن شد درجه سواد شما تا کجاست که آیه و روایطت 
 بافید تا باطل خویش را به اثبات برسانید.می لغت و همه چیز را به هم

خواهم ی  مناقشه کالمی، می اصالا تمام این مناقشات به کنار. من مدعی:
اعتقادی و مبنایی وارد کنم. ما روایات متعددی در وسائل الشیعه و منطابع دیگطر 

کمی در دین خدا اضطافه داریم که هر کس حاللی از حالل خدا را حرام کند، ح
کند، امری به امور شریعت اضافه یا کم کنطد کطافر و کطذاب و مفتطری و ملعطون 

 است.
بینیم خود ائمه اطهطار تشطریع کطرده و احکطامی اضطافه می اما از آن طرد

در دوران خالفتش در نوعی از اسطی هطای کردند. به عنوان مثال: امام علی 
گران قیمتی بود زکات واجی کرد یا ائمه اطهار های دونده و تازی که ااهراا اسی

بارها حکم خمس را در زمان خودشان اباحه کردند و گفتنطد دیگطر خمطس الزم 
نیست بدهید و بعد دوباره گفتند بدهید. در احکام نماز همین طور، در بسطیاری 

 از واجبات و مستحبات.
اینسطت گویند یعنی همین، که از مصادیق بطارزش می نسخ در شریعت که

توانیطد بگوییطد احادیطث می آیا شما حال کند.می که امام حکمی را اضافه یا کم
توانی بگویی یا بطن می شود؟ آیا با این احادیثمی دسته اول شامل خود امام هم

گویطد می رسول الله شما چیزی را در دین خدا اضافه و کم کردی و روایات هطم
مورد عذاب و مفتری و ملعون اسطت، هر کس در دین خدا چیزی کم و زیاد کند 

پس شما هم امام نیستی؟ این استدالل، استدالل احمقانه ای نیست؟ در نتیجطه 
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 شود.نمی حدیث توقیع سمری شامل رسول حضرت مهدی، یمانِی موعود
جواب: بله این روایات ناار به مردم عادی است نه صاحبان والیطت کطه از 

ما مساله از این چیزی کطه شطما گفتطی ااند طرد خدا یا حجت خدا نصی شده
خیلی دقیق تر است و آن اینکه ی  حکم تشریعی داریم و ی  حکطم والیطی، و 
حکم والیی غیر از تشریع احکاِم اّولی است و این دو هیچ ربطی به هطم ندارنطد 
چون ماهیت تشریع احکام، ماهیت ثبات است در حالیکه ماهیت حکطم والیطی 

است و آنچه شما مثال زدی از قبیل حکم والیی اسطت ماهیت تغیر و عدم ثبات 
 نه حکم تشریعی.

در نوعی اسی زکات واجی کردند غیر از از طرفی اینکه حضرت علی 
و انطد نگرفتهچون دیگطر ائمطه  -اند و حکم والیی دادهاند اینکه حاکم بوده

ه توانستمی هم نبوده طالبته بر خالد توهم شما از اول خالفت حضرت علی
بر اساس تقیه باشد زیرا طبق اسناد اهل سنت، خلیفه سوم اولین کسی بود که بر 

که هیچ بعید نیست حضرت  1اسی زکات گذاشت و این جزء بدعت های او بود
حکم او را ابطال کنند از روی تقیه اجرا کرده باشطند. و اند چون نتوانستهعلی

 در بعضی بیانات اهطل بیطت  اما اباحه خمس نیز اوالا با توجه به تعلیلی که
منظور اباحطه نطوعی مطال مخّمطس و دارای  -یعنی طیی والدت فرزندان  -بوده 

خمس بوده یعنی کنیزان جنگی، چون وقتی جنگ بدون اذن امام باشد تمام غنائم 
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و اند شود پس مردم حق تصرد در آن کنیزان را نداشطتهمی متعلق به شخص امام
 لطذا ائمطهانطد شده طیی الوالده نبودهمی یشان متولدفرزندانی که از آنها برا

اصل این مال مخّمس را بر شیعه حالل کردند تا بطه تصطریح خودشطان فرزنطدان 
 بطوده کطه شیعه طیطی الطوالده باشطند. از طرفطی خمطس حطق اهطل بیطت 

به هر علتی ببخشند و ربطی به تشریع ندارد، همچنانکه چون آنهطا اند توانستهمی
ممکن است حکمشان والیی بطوده نطه از بطاب تشطریع اند ریعت بودهحاکمان ش

دقیقطاا انطد احکام. و همین که به قول شما چند بار خمس را اباحه و واجطی کرده
باشد که هیچ ربطی بطه تشطریع حکطم اّولطی و می موید والیی بودن حکم ایشان

 ثابت ندارد.
لها ندارد چطون نسطخ لذا چیزی که درباره نسخ گفتید هیچ ربطی به این مثا

 دهد نه در حکم والیی و موقت.می در حکم اّولی و ثابت رخ
 کتابهایی از رسول خدا و امیر المطومنین  اینها همه به کنار، ائمه 

و اند دادهمی یا حکم والییاند کردهمی که با استناد به آنها احکام را بیاناند داشته
نیسطت  اثباتقابل اند کردهمی یم تشریعاصل اینکه ایشان به طور مستقل و مستق

طٍد َحطاَلل  َأَبطداا ِإَلطی َیطْوِم »و برای همین خودشان تصریح کردند که:  َحمَّ َحطاَللل مل
هل َو اَل َیِجي ونل َغْیرل هل َحَرام  َأَبداا ِإَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِة اَل َیکل هل اْلِقَیاَمِة َو َحَرامل  1«.ءل َغْیرل

دانم چیطزی مطی گویید؟ و البتهمی ا کنید ببینیم چهخوب این حدیث را معن
 جز تاویالت خود ساخته نخواهید گفت.
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 خواهیططد چططه چیططزی را ثابططت کنیططد؟می بگططذریم، حططاال بططا ایططن حرفهططا
توانطد می خواهید بگویید احمد تخصیص خورده و چطون حجطت خداسطتمی

م، لطذا وقتطی شناسطیمی ادعای مشاهده کند؟ ما مدعی باطل را با همین روایات
 در آخرین بیان خود که به عنوان مالک تشخیص مدعیان دروغگوامام زمان 

فرمایند: هر کس قبل از آن دو عالمت ادعای مشاهده کند دروغگوی تهمطت می
زننده است، آیا این قابل تخصیص است؟ اگر قابل تخصیص باشد کطه دروازه ی 

تواند ادعای تخصیص بکند! می ادعا را برای همه مدعیان باز گذاشته و هر مدعی
نه آقا جان مساله به این آسانی ها که شما فکر کرده ای نیسطت و تطاویالت شطما 

 تر از آنست که بتواند به جنگ این توقیع شریف بیاید.سست
آقا ی  تخصیص داریم و یط  تخصطص. تخصطیص یعنطی خطود  مدعی:

ت ططرد تخصطیص گوینده استثنائی بزند، اما تخصص یعنی اصالا نیطازی نیسط
فرماید: هر کطس ادعطای می بزند، خود به خود خارج است. حال وقتی حضرت

شطود؟ یعنطی خطود می مشاهده کند کذاب است آیا این شامل خود معصوم هطم
صاحی امر، خود فرزند امام مهدی، احمد مذکور در حدیث وصیت که معصوم 

خطود امطام شطود؟ آیطا شطامل می و منصوص العصمت است، آیا شامل این هطم
شود؟ چون ما دلیل عقلی محکم، دلیل قرآنی و روایطی داریطم کطه می مهدی هم

معصوم، خلیفة الله دروغگو نیست و هر چه گفت باید تصدیقش کنی حتی اگطر 
نتوانستی هضم کنی. خوب حاال خود قائم آل محمد آمده گفتطه پطدرم را دیطدم، 

 باید بگوییم این هم کذاب است العیاذ بالله؟
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 : عجی حرفی زدی شما! اگر عصمت احمد قابل اثبات بود کطه مطاجواب
پرسطیدیم می آمدیم سر این توقیع بحث کنیم، بلکه مستقیماا از خود معصومنمی

تا اوالا بگوید این توقیع اصالا صادر شده یا نه و اگر شده دقیقاا مراد امام چه بطوده 
کنیم چطون مطی بحطث است. ما و شما که این همه بر سر سند و داللت روایطات

 دستمان از معصوم کوتاه است.
کند که هر کس قبل از خروج سفیانی و می از طرفی این توقیع دارد تصریح

صیحه آسمانی ادعای مشاهده کند دروغگوی تهمت زننطده اسطت؛ خطوب ایطن 
گطویی می تواند معصوم باشد، آن وقت شمانمی یعنی چه؟ یعنی مدعی مشاهده

معصوم است؟ منصوص العصمة است؟ در وصیت که  احمد مذکور در وصیت
نگفته معصوم است و فق  از اعطای خالفت سخن گفته که به خاطر سه نسطخه 

، خطود «ابیه»به خاطر نسخه مختلف، بین سه نفر مشتبه است: امام حسین 
، و احمد پسر بطال فصطل «فاذا حضرته الوفاة»به خاطر نسخه فاقد امام زمان

در « ابنطه»ر نسخه سوم، و سیاق یازده فقره قبلطی در اسطتعمال امام زمان به خاط
فرزند بال فصل  است که البته در مورد خالفت مهدیین و احمد این احتمال نیطز 
وجود دارد که مراد حکومت ااهری باشد نه خالفت الهی زیطرا در حطدیث ابطو 

 بصیر به صراحت امامت مهدیین رد شده است.
باشد احمد نیسطت می شما منصوص العصمة از طرفی آن کسی که به قول

کند نه از نجف، و می حدیث از یمن خروج 9بلکه یمانی است که طبق تصریح 
البته که او هم منصوص العصمة نیست بلکه مستنب  العصطمة اسطت و شطما بطا 
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کنیططد و اال هططیچ می اسططتدالل بططه واجططی االطاعططة بططودن او عصططمتش را ثابططت
ود ندارد، که ما نیز جواب استدالل های شطما را تصریحی درباره عصمت او وج

 بارها داده ایم و گفته ایم که عصمت با تط  روایطت صطحیح السطند هطم ثابطت
شود چه برسد به ت  روایتی که فق  ی  نفر پنج امامی از یط  نفطر هفطت نمی

 امامی آن را نقل کرده و سندش هم نا معتبر است.
بیاید بگوید من پدرم را دیدم حرفش  گویید اگر قائم آل محمدمی اما اینکه

حجت است، خوب ما شیعیان با تمس  به روایات متواتر و صریح الداللة هیچ 
 دانیم و غیططر ایشططان رانمططی قططائمی غیططر از امططام دوازدهططم را قططائم آل محمططد

 حرفش برای ما حجت باشد. شناسیم کهنمی
ض کنیطد اصطالا گویم. شطما فطرمی ی  نکته ای به عنوان شاه کلید مدعی:

مهدی اولی وجود نداشت و خود حضرت صاحی الزمطان محمطد بطن الحسطن 
توانیم با این حدیث با او احتجاج کنیم و بگوییم می المهدی تشریف آورد. آیا ما

گویید خالد این حدیث است؟ آیا صاحی الزمطان حطق می این چیزی که شما
د من صادر نشده؟ حطق دارد دارد به ما بگوید عزیز من این حدیث اصالا از اجدا

 یا ندارد؟
کننطد رجعطت بعطد از وجطود مقطدس حضطرت می مثالا بعضی هطا خیطال

است نه مهدی دوازدهم. حاال اگر حضرت حجت آمد و گفت شطما حجت
کنید از پطدران می اشتباه کردید و اصالا این دو سه حدیثی که شما به آنها تمس 

گویید: نه، اگر در زمان تو سید میان من صادر نشده، آیا شما آنجا به امام زم
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فهمیم نه می فهمیم شما حضرت حجت هستی و االمی الشهداء رجعت کرد، ما
 خیر شما نیستی؟

آیا امام زمان حجت است بر احادیث یطا احادیطث حجطت اسطت بطر امطام 
گویند به محکمات تمس  کنید نه بطه متشطابهات بطرای همطین می زمان؟ اینکه

فرمود: هر چیزی بطرای شطما ایجطاد اشطکال و ت صادق است. اینکه حضر
کنطد، بطرای همطین نمی شبهه کند، وصیت و پرچم و سالح پیغمبر ایجطاد شطبهه

است. یعنی همه آن چیزهایی که در دروس حوزه، در مباحث امامت خواندیطد و 
شنیدید شاید همه اش برای شما ایجاد اشکال کند، شاید همه اش غلط  باشطد، 

 پرچم و سطالح پیغمبطر یط  مصطداق دارد و یط  نفطر مطدعی اش اما وصیت و
آورد. شما به ایطن محکمطات چنطگ بزنیطد، لطذا در می شود و ی  نفر آنها رامی

همان حدیث فرمود: بچسی به زمین و از هیچ کسی اطاعت نکطن تطا مطردی از 
را ببینی که همراه او وصیت و پرچم و سالح پیغمبطر اسطت نطه اوالد حسین 

 زند.می مردی از اوالد پیغمبر را ببینی که به همه زبانها حرداینکه 
زدند، خوب می گوید ائمه به زبان مختلف حردمی بله ما روایتی داریم که

خواهیطد بطا امطام می آمد و گفت این روایت صادر نشده، شمااگر امام زمان 
 زمان بجنگید بخاطر اینکه چند حدیث را نفی کرده است؟

را  ن! اوالا این حدیث درباره کسی کطه حضطرت مهطدی جواب: آقا جا
زند نه درباره خود حضرت، ثانیطاا اگطر کسطی بیایطد کطه صطاحی می ببیند حرد

الزمان بودنش را طبق نشانه های مذکور در روایات صحیح و قطعی ثابت کند که 



 |415| کرده است؟ چطور احمد بصری ادعای مشاهده و نیابت امام مهدی    

ز ما دیگر کاری به این روایت و آن روایت نداریم. اما اینکه توقیع شریف اصطالا ا
امام صادر نشده حرد کامالا باطلی است زیرا همانگونه که قطبالا توضطیح دادیطم 
این توقیع توس  عموم علمای اسالم در تمام قرنها تلقی به قبطول شطده و امکطان 
 ندارد ی  مطلی ضعیف و باطل به این عمق در میان مکتی شیعه رسوخ نماید.

 وایطاتی کطه تصطریحاما چیزی که درباره رجعت گفتید، هطر چنطد تعطداد ر
آیطد کطم اسطت امطا اوالا صطدها می بعد از امام دوازدهطمکند امام حسینمی

روایت داریم که ائمه و خلفا و اوصیای پیامبر دوازده تا بیشتر نیستند لذا اگر بعطد 
از امام زمان یکی از همان ائمه قبلی رجعت نکند زمین خالی از حجطت شطده و 

حتی اگر حکومت ااهری هم به مهدیین برسطد ال جرم قیامت رخ خواهد داد و 
چون در روایت ابوبصیر صراحتاا امامت آنها نفی شده است باز هم یکی از ائمطه 
باید رجعت نماید تا مردم امام داشته باشند. ثانیاا روایات رجعت تنها منحصر بطه 

نیست بلکه در روایات متعدد از رجعت افطراد گونطاگونی رجعت امام حسین
امام دوازدهم سخن گفته شده، که ضمیمه آنها به یکدیگر، اصل رخداد  در زمان

رسطاند. پطس حتطی امطام می رجعت در زمان ایشان را بطه ططور جطزم بطه اثبطات
دهد، زیرا این بر نمی تواند بیاید بگوید رجعت در زمان من رخنمی همزمان

 حطرد خالد روایات فراوانی است که بیان کردیم و معصومین خالد یکطدیگر
 زنند.نمی

اما روایت سالح و پرچم و وصیت را بارها و بارها توضطیح داده ایطم کطه از 
های بزرگ جریان یمانی است و آن روایت صددرصد مربوط به خروج امام دروغ
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 باشد و هیچ ربطی به هیچکدام از ادعاهای شما ندارد.می از کنار کعبهزمان 
زدنطد، می ئمه به همه زبان هطا حطردگویید: در روایتی گفته امی اما اینکه

خیلی زرنگید؛ هر جا ی  حدیث دست و پا شکسته به نفعتان است آن را متواتر 
گوییطد مطا روایتطی می کنید اما به اینجطا کطه رسطیدمی و قطعی و صحیح معرفی

بطه هطر زبطانی چنطد تطا  دانی درباره تکلم ائمطه می داریم؟ خدا وکیلی شما
خواهی بدانی و اگر هم بعد از این بطروی نمی دانی چوننمی روایت داریم؟ یقیناا 

آیی چون امام شما به هیچ زبانی قدرت تکلم ندارد نمی بدانی باز از حرفت کوتاه
و حتی واحدهای زبان انگلیسی را هم در دانشگاهش درست پاس نکرده است و 

آنقطدر  بلکه باالتر، ادبیات زبان مادری خودش یعنی عربی را هطم بلطد نیسطت و
کند کطه دلیلطی بطرای می زند و آنقدر لغات را اشتباه معنامی غل  و غلوط حرد

 بطالن الزم ندارد.
گویم: ما درباره قدرت تکلم امام به هطر زبطانی بلکطه می اما من برای مردم

زبان هر موجودی، نه ی  روایت که دهها روایت داریم که در بعضی از آنها حتی 
 شده است.علت این قدرت هم بیان 

و تنها چیزی که جریان یمانی در این باره گفته، شبهات مضحکی است که  
دارد. و البته اشتباه نشود، آنچه شیعه معتقد اسطت و می هر دانایی را به تعجی وا

قدرت تکلم و فهم همه زبان هاست و این از اند هم بدان تصریح کرده ائمه 
 باشد نه عالئم امام.می خصوصیات امام

ر نتیجه اگر کسی مثل احمطد منکطر ایطن قطدرت شطد و خطود را محتطاج د
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مترجمانی دانست که حرفهای او را غل  و غلوط و کم و زیاد برای دیگران ترجمه 
در توقیع سمری کطذاب مفتطر معطرفیش کنند یقیناا همان کسی است که امام

 اند.کرده
اال در مقابطل شما مقام مطیطع بطودن از ائمطه را درک نکطرده ایطد و  مدعی:

بطه « کمطال الطدین»بودید. ابوبصیر در همین کتطاب می حجت خدا رام و تسلیم
سمعت من ابی  ...: من با دو گطوش خطودم از امطام »گوید: میامام صادق

 ، امطا امطام صطادق «تا امام هستند 12شنیدم که فرمود: بعد از قائم باقر
 «. دی هستندتا مه 12پدرم این جور نگفت، بلکه گفت »فرمود: 

انصافاا خودتان را بگذارید جای ابوبصیر؛ ابوبصیر آن حدیث را در کتطاب 
گوید: می بشارة اْلسالم، در کتاب بحار، در کتاب بصائر الدرجات ندیده، بلکه

خودم با دو گوش خودم شنیدم. ولی وقتی وجود نازنین امام زمانش، قرآن ناطق، 
 درم ایطن جطور نگفطت، ابوبصطیرگویطد: نطه پطمیالصادق محمد بن جعفر

 گوید: چشم مطوالی مطن. یعنطی گطوش مطن اشطتباه شطنید، ولطی شطما دروغمی
گویید. ببین تفاوت از کجاست تا کجا. ی  جماعت بی سواد ی  ال قبطا راه نمی

گویند: در این حطدیث آمطده می کنند،می افتادند، ی  حدیث در ی  کتاب پیدا
یت بکنطد کطذاب اسطت. شطما بطا ایطن ؤر هر کس قبل از خروج سفیانی ادعای

 خواهید حجت را بر مهدی تمام کنید؟می حدیثی که پیدا کردید
جواب: واقعاا متاسفم که حتی به ابوبصیر هم رحم نکرده و حدیث او را نیز 



 (2نبرد ) |418|

 

کنید. ابوبصیر گفت من از پدرتان شطنیدم دوازده تطا امطام، و می عامدانه تحریف
 امام صادق گفت بی خود شنیدی؟

کنطد کطه ابوبصطیر در می متن کتاب کمال الدین جلوی ماسطت و تصطریح
شنیدن لفظ هیچ اشتباهی نکرده بود و دقیقاا گفت مطن شطنیدم دوازده مهطدی نطه 
دوازده امام، بلکه اشتباهش در این بود که این دوازده مهدی را دوازده امطاِم دیگطر 

ساخت و برای همین نمی فهمیده بود که این با احادیث حصر امامت در دوازده تا
از امام صادق پرسید و امام هم دقیقاا اعتقاد شما یعنی امامت مهدیین را رد کرد و 
گاه نمود که تو درست شنیدی ولی حصر امامت سر جطای خطودش  ابوبصیر را آ

 هست و بر فرض که مهدیین باشند امام نخواهند بود:
ٍد » َحمَّ اِدِق َجْعَفِر ْبِن مل ْلتل ِللصَّ طي َسطِمْعتل ِمطْن یَ  قل طِه ِإنِّ وِل اللَّ ا اْبَن َرسل

ونل  َأِبیَ   هل َقاَل َیکل َما َقاَل اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیاا َو  َبْعَد اْلَقاِئِم اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیاا َأنَّ َفَقاَل ِإنَّ
وَن ا ْم َقْوم  ِمْن ِشیَعِتَنا َیْدعل هل ْل اْثَنا َعَشَر ِإَماماا َو َلِکنَّ َواالِتَنا َو َمْعِرَفطِة َلْم َیقل اَس ِإَلی مل لنَّ

َنا  1«.َحقِّ
و این منحصر در همین حدیث نیست بلکه در حطدیث دیگطری در همطان 

کنطد کطه قضطیه می از همین ابوبصیر با چندین سطند معتبطر نقطل« کمال الدین»
شنیده اسطت منتهطا بطا ایطن تفطاوت کطه در ایطن دوازده مهدی را از امام باقر 

طو »تصریح شده که مهدیین همان دوازده امام هستند: حدیث معتبر  ْنتل َأَنطا َو َأبل کل
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 |419| کرده است؟ چطور احمد بصری ادعای مشاهده و نیابت امام مهدی    

دل ْبنل ِعْمَراَن َمْوَلی َأِبي َجْعَفٍر  َحمَّ طدل ْبطنل  َبِصیٍر َو مل َحمَّ طَة َفَقطاَل مل ِفي َمْنِزٍل ِبَمکَّ
ولل َنْحنل اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیاا  ِه ع َیقل طِه  1ِعْمَراَن َسِمْعتل َأَبا َعْبِد اللَّ طو َبِصطیٍر َتاللَّ َفَقاَل َلهل َأبل

هل َسِمَع َذِلَ  ِمْنهل َفَقطاَل  َتْیِن َأنَّ ةا َأْو َمرَّ ِه ع َفَحَلَف َمرَّ َلَقْد َسِمْعتل َذِلَ  ِمْن َأِبي َعْبِد اللَّ
هل ِمْن َأِبي َجْعَفٍر  ي َسِمْعتل و َبِصیٍر َلِکنِّ  2«َأبل

قضطیه دوازده امطام صطادق و باز در همان کتاب از همطین ابوبصطیر از 
کند مهدیین همطان دوازده می کند که در این حدیث هم تصریحمی مهدی را نقل

طا اْثَنطا َعَشطَر »و شش تا باقی مانده انطد: اند باشند که شش تایشان رفتهمی امام ِمنَّ
اِدِس َما َأَحیَّ  هل ِبالسَّ ة  َیْصَنعل اللَّ ة  َو َبِقَي ِستَّ  3«.َمْهِدّیاا َمَضی ِستَّ

پس کامالا روشن است که صحبت سر این نیست که او بطا گطوش خطودش 
کند، و اصطالا می گوید نه خیر، او هم قبولمی چیزی شنیده ولی چون امام بعدی

تواند چیزی را که با گوش خودش شنیده به خاطر حرد امام رد می کدام احمقی
ار کسطی بطا واسططه کند و بگوید من چنین چیزی نشنیده ام؟ اشتباه نشطود؛ یکبط

شنیده یطا در مطورد چیطزی کطه شطنیده شط  داشطته و درسطت می کالمی از امام
نموده و امام فرمطوده: پطدر می نتوانسته در ذهنش ثبتش کند و به امام بعدی ارائه

من اینجوری نگفته، اما کجا چنین چیزی درباره اعجوبه ضابطی مثطل ابوبصطیر 
در حدیث صحیح: اگطر ابوبصطیر و کند که به تصریح امام صادق می صدق
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 رفت:می چند تن دیگر نبودند احادیث پدرم از بین
َراِديُّ  َما َأَحد  َأْحَیا ِذْکَرَنا َو َأَحاِدیَث َأِبي » و َبِصیٍر َلْیث  اْلمل َراَرةل َو َأبل َو  ِإالَّ زل

َیَة اْلِعْجِليُّ َو لَ  َعاِو َرْیدل ْبِن مل ْسِلٍم َو بل دل ْبنل مل َحمَّ اَلِء َمطا َکطاَن َأَحطد  َیْسطَتْنِب ل مل ْو اَل َهؤل
َمَنطاءل َأِبطي  یِن َو أل اظل الطدِّ فَّ اَلِء حل طمل  َهَذا، َهؤل طِه َو َحَراِمطِه، َو هل َعَلطی َحطاَلِل اللَّ

وَن ِإَلْیَنا ِفي اآل اِبقل ْنَیا َو السَّ وَن ِإَلْیَنا ِفي الدُّ اِبقل  1«.ِخَرةِ السَّ
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 مچهار بیست و جلسه
چرا روایت احمد بن ملیح را   

تقطیع کرده و می نویسید: و من 

البصره...احمد...؟



 



|423| 
 

نویسید  می را تقطیع کرده و« احمد بن ُملیح». چرا روایت 69سؤال 
 و من البصره ... احمد ...؟

گوینطد کطه شطما قسطمتی از حطدیث را می جواب: تقطیع حدیث به جطایی
خوانطد، خیطال کنطد می ری کطه ططرد وقتطیحذد کنی و عالمتی جایش نگطذا
و بعد سه « و من البصره ... احمد»گوید: می حدیث همین است، اما وقتی سید

فهمد این جا ی  چیزی بوده که چون محل شاهد می گذارد، هر عاقلیمی نقطه
نبوده ایشان نیاورده، سه نقطه گذاشته یعنی چیزی هست، و در پاورقی هم آدرس 

 حدیث را ببینید.داده که بروید 
جواب: اوالا تقطیع حدیث ی  مصداق بارزتر دارد و آن اینکه قسمتی را که 
نباید حذد کنی و حتماا باید ذکر شود تطا از حطدیث برداشطت صطحیح صطورت 
گیرد، شما بیایی و آن قسمت را حذد کنی و جطایش سطه تطا نقططه بگطذاری تطا 

ده ربطی به مفهوم مورد نظر مخاطِی عوام اینطور فکر کند که آن مقداِر حذد ش
از حدیث ندارد و چون عوام است و اطالعی از کتی حدیثی و تخصصی نسبت 
 به حدیث شناسی ندارد و همچنین حوصله و روحیه تحقیق ندارد هرگز دنبطالش

ای چه بوده و آیا واقعاا ربطی نداشته رود ببیند آن قسمتی که شما حذد کردهنمی
حذد کرده تا او را به اشتباه بیندازد. و این دقیقاا کاری  یا اینکه دست خیانت آن را

فهمد به می دهد. لذا اینکه هر عاقلیمی است که وهابیت با روایات شیعه انجام
 رودمی جای سه نقطه ی  چیزی بوده درست، اما اینکه پاورقی داده و هر عاقلی

 ار است.بیند آنچه که حذد شده محل شاهد بوده یا نبوده دروغی آشکمی
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 سه نقططه گذاشطته؟ چطون احمطد ادعطا« من البصرة»اما چرا احمد بعد از 
آید حال آنکه در این روایت قبل از می کند که اول المومنین است که از بصرهمی

نام احمد، عبد الرحمن بن اعطف بن سعد ذکر شده یعنی احمد نفر دوم از بصره 
ذد کطرده و جطایش سطه نقططه ثبت شده نه نفر اول. برای همطین نفطر اول را حط

 گذاشته تا اینطور وانمود کند که نفر اول همان احمد است.
سه تا نقطه گذاشته؟ برای اینکه آنچه در روایطت « احمد»خوب چرا بعد از 

است اما این آقا احمد بن اسماعیل اسطت و ایطن دو « احمد بن ملیح»ذکر شده 
کند تا بتواند این روایت را بر می را نیز حذد« بن ملیح»ربطی به هم ندارند پس 

خودش تطبیق کند. حال دیدید این روایت را تقطیع کرده اید آن هطم تقطیعطی از 
 بارترین آن. نوع خیانت

لیح چه جوری با احمد اسماعیل جمع مدعی: شطود، می اینکه احمد بن مل
لطیح قطعطی  لطیح. بنطابراین احمطد بطن مل اوالا در بعضی نسخه ها دارد: احمد و مل

لیحنی توانطد لقطی باشطد بطه می تواند اسطم باشطد،می ست. ثانیاا همان طور که مل
 معنای َنَمکین و بامزه زیرا در زبان عربطی کسطانی کطه یط  کطم سطبزه هسطتند را

لیح. شاهدش هم اینست که ائمه اطهار حتطی از بطردن اسطم می گویند َملیح یا مل
 دند.برنمی کردند و اسم قائم رامی صریح قائم، استنکاد

 دارد:« احمد و ملیح»جواب: اینکه در بعضی نسخه ها 
اوالا دروغ است و در هیچ نسخه ای احمد و ملیح وجطود نطدارد اال کتطاب 

شطود و نمی که اوالا نسخه چاپی، نسطخه حسطاب  295چاپی بشارة االسالم ص



لیح»چرا روایت      |425|نویسید: و من البصره ... احمد ...؟را تقطیع کرده و می« احمد بن مل

آنچه مالک است نسخه های خطی است، مگر اینکه مولف یط  کتطاب نسطخه 
ن را دیده باشد و نسخه صحیح تر را انتخاب کرده باشد که این های خطی گوناگو

منتفطی اسطت، ثانیطاا مولطف بشطارة االسطالم در « بشارة االسالم»نسبت به کتاب 
مقدمه کتابش تصریح کرده که نسخه های دارای غل  در اختیار داشته و کسی که 

شده و با مصطدر  یابد که اشتباه نقلمی در این کتاب تتبع کند موارد بسیار زیادی
اصلی متفاوت است، ثالثاا بشارة االسالم این حدیث را از تنهطا مصطدرش یعنطی 
دالئل االمامة نقل کرده در حالیکه هم در دالئطل االمامطه و هطم در تمطام کتطاب 

 احمد بن ملیح ثبت شده است.اند هایی که از دالئل نقل کرده
امه در دو حدیث قبل با همین ثانیاا از همه اینها گذشته، در همان دالئل االم

که ااهراا همین حدیث است و فق  به جای اسم ها تعداد افراد هر منطقطه -سند 
اْلَبْصطَرِة َثاَلَثطةل  َو ِمطَن »باشطند: می تصریح شده که از بصره سطه نفطر -ذکر گشته 

را درسطت بطدانیم، از بصطره « احمطد و ملطیح»در حالیکه که اگر نسخه  1«ِرَجاٍل 
نیز این حدیث را ثبت کطرده، « بشارة االسالم»شود. و جالی اینکه می چهار نفر

باشند و در ادامه نقل کرده کطه آن سطه می یعنی ابتدا نقل کرده که از بصره سه نفر
« و ملطیح»حطال آنکطه اگطر  2نفر: عبد الرحمن و احمد و ملطیح و جطابر هسطتند

 شوند چهار نفر.می صحیح باشد
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 یار حضرت مهدی  313مذکور، تمام اسامی  ثالثاا از طرفی در حدیث
به صورت دو جزئی یا بیشتر ثبت شده یعنی یا اسم خودش و پدرش ذکر شده، یا 
خودش و شغلش، یا خودش و کنیه یا لقبش، یا خودش و پطدرش و جطدش، یطا 
خودش و پدرش و جدش و شغلش و حتی گاهی تا شش نسطل او شطمرده شطده 

َلْیلل »است:  ؛ بطرای 1« ْبِن َسْعِد ْبِن َطْلَحَة ْبِن َجْعَفِر ْبِن َأْحَمَد ْبِن َجِریطرْبنل َماِلِ   بل
چه؟ برای اینکه اشتباه نشود و هر کسی نیاید ادعا کند، حال چه شده که در میان 

که بدون هیچ نشانه و عالمتی ذکر شطده انطد؟ ال اند تمام آنها فق  احمد و ملیح
گوییطد؟ می مانده، اما درباره ملیح چطهمی گویید احمد باید امرش مخفیمی بد

 چرا نه اسمی از پدرش برده شطده، نطه لقبطی، نطه کنیطه ای و نطه شطغلی؟ لطذا در
صد در صد غل  است و شما تنها برای « احمد و ملیح»یابیم که نسخه چاپی می

 کنید.می جدال، این چاپ را مطرح
د در ایطن روایطت این نکته را هم خیلی خوب است بدانید نام بصره و احمط

رساند بصره و احمد می نفر برده شده که 237شهر و ذکر اسامی  75پس از ذکر 
 اولیتی ندارند.
لیحمی اما اینکه تواند لقی به معنای نمکین یعنی تیطره می گویید َملیح یا مل

دانید و نه ترجمه نمکین را. می باشد، واقعاا برای شما متاسفم که نه معنای لقی را
شود و برای لقی بودن کلمه نمی کار درست« ممکن است»و « می تواند»با اوالا 
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لیح»چرا روایت      |427|نویسید: و من البصره ... احمد ...؟را تقطیع کرده و می« احمد بن مل

لیح باید دلیل بیاورید، این در حالیست که حدیث فرموده:  و « احمد بن ملیح»مل
لیح است پس چطرا گوییطد می ملیح اهور در اسم بودن دارد، ثانیاا لفظ روایت مل

لیح؟ ثالثاا در لقی به معنا توجه ود بلکه خود لفظ مطالک اسطت شنمی َملیح یا مل
شناسند، درست مانند اسم که لفظش مورد می باشد یعنی همهمی زیرا لقی َعَلم

لیح اسم پدر احمد است یا لقطی او، می توجه است و نیز َعَلم باشد، لذا اینکه مل
لیح برای وی تفاوتی کند در حالیکه لقی پدر احمطد بصطری نمی در َعَلم بودن مل

لیح نبوده است  .مل
لیح بن مسعود کطه نطام او هطم در همطین روایطت ثبطت  از طرفی در مورد مل

لیح لقی نیست اما نوبت به پدر احمد که1شده لیح لقیمی ، مل  شود؟می رسد مل
همچنین چرا پدر هیچ کس دیگر با لقی یاد نشده و فقط  بطرای ایشطان بطه 

لقبشان هطم د انجای اسم لقی آمده؟ جالی اینکه آن افرادی که دارای لقی بوده
ْعَردل »تذکر داده شده است:  وٍر، یل  2«.ِبَناَقْشَت  َو َنْصرل ْبنل َمْنصل

ثالثاا چطور درباره برخی از افراد حتی به شغل آنها تصریح شده که چکطاره 
 اند، حتی درباره اینکه آزادند یا غالمند سخن گفته شده:

ْدَعی َباَز » ٍة تل ْنَدارل اْبنل َأْحَمَد ِمْن ِسکَّ طفل بل وسل طَراِب  ... َفیل احل اْلمل طیَّ َو السَّ اَن، َو هل
اب   ار  ِمْن َأْهِل ِدَمْشَق، َو ِإْبَراِهیمل َقصَّ  3«.َعطَّ
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اِجَراِن » ، َو  َو التَّ طرٍّ طَلْیَمانل ْبطنل حل وَسی ْبنل َعْوٍن، َو سل َة: مل اْلَخاِرَجاِن ِمْن َأْنَطاِکیَّ
وِميُّ  َما الرُّ هل اَلمل  1«.غل

جْعَفرل ْبنل »شود ذکر شده: می رد کور است و موقع اهور بیناحتی اینکه ط
ودل َبِصیراا  ، َیعل ِریرل  2«.َسِعیٍد الضَّ

گویطد و فقط  بطه بیطان نمی رسد اسم پدرش رامی اما به احمد بن ملیح که
کند؟ نگویید خوب امطر احمطد مخفطی و از اسطرار می رنگ پوست پدرش اکتفا

فهمیده کطه منظطور از ایطن احمطد همطان نمی یتبوده، زیرا هیچ کس از این روا
توانستند بدون هیچ تقیه ای به جای ملیح کطه رنطگ می مهدی اول است لذا امام

 پوست بوده به نام اسماعیل تصریح کنند. نگویید امام هر کطاری دلطش بخواهطد
کند و دلش نخواسته در اینجا به اسماعیل تصریح کند زیطرا اوالا امطام حکطیم می

دهطد و دلطش خواسطته در قطاموس امامطت نمی کار دل بخطواهی انجطاماست و 
جایگاهی ندارد و ثانیاا ایشان مامور به بیان حقایق و هدایت بشر است لذا جطایی 
که تقیه ای در کار نباشد و امر مکتوم مورد نظر نیز با بیان امام کشف نشطود امطام 

 کند.می اصل حقیقت را بیان
 دش ایطن اسطت کطه ائمطه اطهطار اسطم قطائم راگوییطد شطاهمی و اما اینکه

بردند به پدرش چطه؟ نمی بردند، چه ربطی به نام پدرش دارد؟ خودش را نامنمی
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اما در مورد نطام پطدرش اند از طرفی در این روایت که اسم خود احمد را نام برده
 تقیه کرده اند؟

و دیگری از  غیر از اینکه در این روایت دو نفر احمد نام دارند یکی از بصره
ْسِلِم ْبِن َسَلٍم »تیس:  که اتفاقاا این دومی بطا تطاویالت شطما دربطاره  1«َأْحَمدل ْبنل مل

گویید اسماعیل یعنی مطیطع خطدا و پطدر می اسماعیل سازگارتر است چون شما
اسماعیل هم سلمان بوده و این شخص هم احمد فرزند مسلم یعنی مطیع خطدا 

خواسطت پطدر می باشد، در نتیجه اگر هطممی فرزند سلم است که همان سلمان
احمد را با کنایه یا به قول شما با لقی یاد کند احمد بن مسلم بن سلم خیلی بهتر 
لیح، بلکه با توجه به این توضیح، احمد بطن اسطماعیل بایطد از  بود تا احمد بن مل

 تیس بیاید نه از بصره.
لیح بود اما را جع به معنای آن نیز بایطد تمام آنچه گفته شد مربوط به لفظ مل

لیح نمکین نیست بلکه این ترجمه َملیح است که هیچ ربطی  گفت: اوالا ترجمه مل
به حدیث مورد بحث ندارد، چنانچه حضرت آدم علیه السالم در رسای شهادت 

 هابیل سرود:
ططَرِت اْلططِباَلدل َو َمططْن َعَلْیَهططا  َتَغیَّ

  
ْغَبططر  َقِبططیح   ْرِض مل

َ
 َفَوْجططهل اأْل

 

ططلُّ ِذي َطْعططٍم َو َلططْوٍن  ططَر کل  َتَغیَّ
  

 اْلَمِلطیِح  اْلَوْجطهِ  َو َقلَّ َبَشاَشطةل 
 

ودل ِبَسطْکِی َدْمطٍع   َو َما ِلي اَل َأجل
  

ططِریحل  َنهل الضَّ  َو َهاِبیططلل َتَضططمَّ
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 َقَتطططَل َقاِبیطططلل َهطططاِبیالا َأَخطططاهل 
  

ِقطَد  ْزِني َلَقْد فل  1اْلَمِلطیحل َفَوا حل
 

لیح نام ی  مکان و نیز نام یکی از قبائل عرب بوده است و در این بطاره و مل 
دهها کتاب لغت پیش روی ماست. از طرفی نمکین به معنای تیره نیسطت بلکطه 

گویند خنده نمکین یطا حیطوان بطا می حتی با آن تالزم هم ندارد همچنانکه وقتی
نشیند یعنی می نساننم  یا سخنان با نم ، همه اینها بدین معناست که بر دل ا

تو دل برو است که البته گاهی سبزه بودن رنگ چهره در نمکین شدن قیافه نقطش 
دارد، ولی همانگونه که گفتم تالزمی با آن ندارد و تا خود قیافه تو دل برو نباشطد 

کند و شاهدش اینکه خیلی جاها نمی تیره بودن صورت کمکی به مالحت چهره
 کننطد. و اصطالا در مطورد پیطامبر می بطودن مططرحزیبایی را در کنار نمکین 

تصریح شده که سفید و نمکین بودند که با معنای تیطره بطودن چهطره در تنطاقض 
 2.«الوجه کان ابیض ملیح»است: 

ر  لیح صفت باشد از نظر علم صطرد، اسطم مصطغَّ همه اینها به کنار، اگر مل
در حالیکطه اسطم است که در آن معنای کوچکی یا حقارت لحطاظ شطده اسطت، 

لیحه ر ِملح به معنای نم ، مل لیح، زیرا ِملطح مونطث مجطازیمی مصغَّ  باشد نه مل
 .است

اما اینکه در بعضی احادیث و نسبت به بعضی راوی ها اسم قطائم تصطریح 
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از آن طرد در احادیث متعدد نام ایشان ذکر شده است:  لکننشده حرفی نیست 
 هم احمد و هم محمد.
لطیح بطه معنطای نمی ی قبلی به کنار، مگر شطمااصالا همه حرفها گوییطد مل

نمکین است خوب چرا همین را احمد از لفظ روایت حذد کرده و جطایش سطه 
خواهد مخفی کطاری کنطد و اال مثطل می نقطه گذاشته؟ کامالا مشخص است که

گفت احمد بن ملیح من هستم و ملیح هم لقی پدر من بوده است، اما او می آدم
دانطد می را از اسطاس نیطاورده اسطت چطون« بطن ملطیح»نکرده بلکطه ا راین کار 

 توجیهات نا بخردانه شما به جطای آنکطه حقانیطت او را اثبطات کنطد آبطروی او را
 برد.می

شده، نمونطه اش هطم حطدیث می طبق احادیث، نام قائم نباید برده مدعی:
را به مطن است که وقتی دومی به حضرت گفت اسم قائم  امیرالمؤمنین علی 

فرماید: رسول خدا از من عهد گرفته اسمش را نگویم تا وقتطی می بگو، حضرت
خدا مبعوثش کند. یا خبر أبو خالد کابلی که از اصحاب سّر امطام سطجاد و امطام 

گوید: من با پدرتان خیلی مأنوس بودم، همه چیز میبه امام باقر  او باقر بود.
شناسم که اگر در کوچطه می در من او را خوبرا در مورد قائم به من گفته و این ق

 راسطت« ماذا ترید؟»فرمود: شناسمش. امام باقر می پس کوچه ها ببینمش،
خطواهم اسطمش را بطه مطن بگطویی، می خواهی؟ گفت: فقط می گویی، چهمی

 گفتیم.می فرمود: به هیچ کس نگفتم، و اگر قرار بود به کسی بگوییم، به تو
بردند، آیا ممکطن اسطت نمی نام قائم را به صراحت خوب وقتی ائمه اطهار
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نفر اصحابش را بدون رمز، کامل و صریح اسمش و اسم پدرش و  313بیایند نام 
اسم شهرش را بگویند؟ یعنی ائمه اطهطار ایطن جطور از جطان قطائم و اصطحابش 

 حفاات کردند؟
بطا آن  منین اوالا ؤاین روایت امیر المگوئیم: نسبت به روایت اول میجواب: 

روایاتی که به نام احمد تصریح کرده در تعارض اسطت مخصوصطاا آن روایطت از 
امیر المومنین که باالی منبر در حضور همه فرمودند: مرد خطروج کننطده دو نطام 

 ، کطه شطما1دارد نامی آشکار که محمد اسطت و نطامی مخفطی کطه احمطد اسطت
گفطت می حدیث کهگویید مراد از احمد همان قائم مخفی هست، خوب این می

 آورم پس چه شد؟نمی تا وقت بعثتش من نامش را به زبان
که شما گفتید، نام حضرت برده نشده، اما در ای نسخهثانیاا هر چند در این 

صطفاتش ذکطر  2نسخه ارشاد مفید و غیبت طوسی و إعالم الطوری طبرسطی و ...
موهایش بر شانهکند، از جمله اینکه نمی شده که هیچی  بر احمد بصری تطبیق

هایش ریخته و نور چهره اش بطر سطیاهی محاسطن و سطرش غلبطه دارد و اینکطه 
 مادرش کنیز است:

ْؤِمِنیَن » اِب َأِمیَر اْلمل َمرل ْبنل اْلَخطَّ َفَقاَل َأْخِبْرِني َعطِن اْلَمْهطِديِّ َمطا  َسَأَل عل
وَل  هل َفِإنَّ َحِبیِبي َرسل ا اْسمل هل َفَقاَل َأمَّ طی  ِه اللَّ  اْسمل َث ِبطِه َحتَّ َحطدِّ َعِهَد ِإَليَّ َأْن اَل أل
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وع  َحَسنل اْلَوْجِه َحَسطنل  َیْبَعَثهل  َو َشاب  َمْربل هل َتَعاَلی َقاَل َفَأْخِبْرِني َعْن ِصَفِتِه َفَقاَل هل اللَّ
ورل َوْجِهِه َسَواَد َشْعِر لِ  و نل هل َعَلی َمْنِکَبْیِه َو َیْعلل ْعِر َیِسیلل َشْعرل ْحَیِتِه َو َرْأِسِه ِبَأِبي اْبنل الشَّ

َماءِ   «.ِخَیَرِة اْْلِ
باشد ط می اما راجع به حدیث ابو خالد ط که این نیز در معنای خودش منفرد

باید گفت: اوالا با توجه به مسائلی که ابو خالد در این حدیث مطرح کرده کطامالا 
 سجاد مشخص است که مرادش از صاحی هذا االمر، امام بعد از حضرت 

 است.
 به ترجمه حدیث توجه کنید:

وفات نمود نزد محمد باقر رفتم و گفتم: شما شیفتگی و  زمانیکه امام سجاد
 دانطی. امطام فرمودنطد: راسطتمی انس من به پدرتان و دوری کطردنم از مطردم را

گویی حال مرادت از این سخنان چیست؟ گفتم: پدرتان صاحی این امر را به می
شطود می گیطرم.می توصیف کرده که اگر در راه ببینمش دستش راصفتی برای من 

 به خطدا قسطماسمش را به من بگویی تا او را به اسم بشناسم؟ حضرت فرمودند: 
کطه بنطی فاطمطه آن را اگطر  ...انطدازد ومرا به مشّقت میتو از چیزی پرسیدی که 

 بشناسند بر تکه تکه کردنش حریص خواهند بود:
ا َمَضی َعلِ » َسْیِن َلمَّ طِد ْبطِن َعِلطيٍّ اْلَبطاِقِر ع  يُّ ْبنل اْلحل َحمَّ َدَخْلتل َعَلطی مل

ْنِسطي ِبطِه َو َوْحَشطِتي ِمطَن  ِعْلتل ِفَداَك َقْد َعَرْفَت اْنِقَطاِعي ِإَلی َأِبیطَ  َو أل ْلتل َلهل جل َفقل
ِعْلتل  ْلتل جل ِریدل َما َذا قل اِس َقاَل َصَدْقَت َیا َأَبا َخاِلٍد َفتل طوَك النَّ ِفَداَك َلَقْد َوَصَف ِلي َأبل

ِریدل َما َذا َیا  َخْذتل ِبَیِدِه َقاَل َفتل
َ
ِریِق أَل هل ِفي َبْعِض الطَّ ْمِر ِبِصَفٍة َلْو َرَأْیتل

َ
َصاِحَی َهَذا اأْل
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َیهل ِلي َحتَّی َسمِّ ِریدل َأْن تل ْلتل أل ِه َیا َأَبا َخاِلطٍد  َفَقاَل َسَأْلَتِني َو  ِباْسِمهِ  َأْعِرَفهل  َأَبا َخاِلٍد قل اللَّ
ثاا  َحطدِّ ْنتل مل ثاا ِبِه َأَحداا َو َلْو کل َحدِّ ْنتل مل ْجِهٍد َو َلَقْد َسَأْلَتِني َعْن َأْمٍر َما کل َؤاٍل مل َعْن سل

طوا َعَلطی طوهل َحَرصل َ  َو َلَقْد َسَأْلَتِني َعْن َأْمٍر َلْو َأنَّ َبِني َفاِطَمَة َعَرفل ْثتل َأْن  ِبِه َأَحداا َلَحدَّ
وهل َبْضَعةا َبْضَعةا   1«.َیْقَطعل

گویطد می گوید قائم موعطود بلکطهنمی . ابو خالد1خوب با توجه به اینکه: 
. جستجو از نام صاحی را بال فاصطله بعطد از وفطات امطام 2صاحی هذا االمر، 

گوید اگر می . و نیز اینکه3و تنها شدنش و امام نداشتنش آغاز نموده، سجاد
 . و نیططز جططواب امططام کططه4گیططرم، می شناسططمش و دسططتش رامی مشدر راه ببیططن

. و نیز اینکه اگر بنو 5اندازد می گویند از من سوالی پرسیدی که مرا به مشقتمی
گویند اگر دشمنان بشناسندش، نمی کنند ومی فاطمه او را بشناسند تکه تکه اش

حی امطری کطه در با توجه به همه اینها کامالا مشخص است که ابو خالد از صطا
پرسد و می باشد سوالزمان او وجود دارد و قرار است امام بعد از امام سجاد 

دانستند و با می منظور از بنو فاطمه سادات حسنی هستند که قائم را از میان خود
 مقابله داشتند و این هیچ ربطی به قائم موعود ندارد. ائمه 

ند؟ همچنین چرا ذکر نام صطاحی و اال بنی فاطمه به قائم موعود چکار دار
که اند اندازد در حالیکه در روایت دیگری تصریح کردهمی امام را به مشقت ،امر

 قائم موعود هفتمین فرزند من است؟
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اِبعل  ِإنَّ َقاِئَمَنا » َو السَّ ْلِدي ِمْن  هل وِرهِ  ول هل َو َأَواَن ال طا اْثَنطا »و:  1«َو َلْیَس هل ِمنَّ
ثاا  َحدِّ ْلِدي اْلَقاِئمل َعَشَر مل اِبعل ِمْن ول  2«.، السَّ

 دانسته اما چیزهای دیگری از قائم موعودنمی ثانیاا اگر ابو خالد اسم قائم را
اش مخالف اعتقادات شطما دربطاره دانسته و برای ما به یادگار گذاشته که همهمی

 قائم است، از جمله:
دید بلکه به همطان شود نه به کتاب و دین جمی الف( با قائم در مکه بیعت

 قرآن و سنت رسول خدا:
بمّکة علی کتاب الّله و سّنة رسوله، و یستعمل علی مّکة، ثطّم  یبایع القائم»

یسیر نحو المدینة فیبلغه أّن عامله قتل، فیرجع إلطیهم فیقتطل المقاتلطة و ال یزیطد 
علی ذل  )شیئا، یعني السبي(، ثّم ینطلق فیطدعو النطاس بطین المسطجدین إلطی 

 3«.اب الّله و سّنة رسولهکت
 313شوند همطان می ب( آنها که به طور ناگهانی از رختخواب خود مفقود

 گیرند:می نفر اصحاب قائم هستند که در مکه قرار
ةل َأْهططِل َبططْدٍر » طالا ِعططدَّ ِماَئطٍة َو َثاَلَثططَة َعَشططَر َرجل ِشططِهْم َثاَلثل رل وَن َعططْن فل طودل اْلَمْفقل

ةَ  وَن ِبَمکَّ ْصِبحل َوَجَل َفیل ِه َعزَّ َو َقْولل اللَّ طْم   َو هل هل َجِمیعاا َو هل مل اللَّ وا َیْأِت ِبکل ونل َأْیَن ما َتکل
 4«. َأْصَحابل اْلَقاِئِم 
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ج( در لوحی که خدا به رسولش هدیه داده است ایطن اسطامی وجطود دارد: 
الله، رسول خدا، امیر المومنین علی ... حسن عسکری و فرزندش حجت قائمی 

گیرد، همو که غیبتی طوالنی دارد و سپس ااهر شده می از دشمنان خدا انتقامکه 
 کند:می و زمین را از عدل و داد پر

: َمطا َهطِذِه » ْلطتل ، َفقل َکطاءا َشطِدیداا رل ِإَلْیَها َو َیْبِکطي بل َو ِفي َیِدِه َصِحیَفة  َکاَن َیْنظل
ِذ  ْوِح الَّ ْسَخةل اللَّ ؟ َقاَل: َهِذِه نل ِحیَفةل ِه الصَّ وِل اللَّ هل َتَعاَلی ِإَلی َرسل ِفیِه  ي َأْهَداهل اللَّ

، َو َأِبي  ي اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ ، َو َعمِّ ْؤِمِنیَن َعِليٍّ ِه َو َأِمیِر اْلمل وِل اللَّ ِه َتَعاَلی َو َرسل اْسمل اللَّ
ادِ  ٍد اْلَباِقِر، َو اْبِنِه َجْعَفٍر الصَّ َحمَّ وَسی اْلَکطاِاِم، َو َو اْسِمي َو اْسمل اْبِني مل ِق، َو اْبِنِه مل

، َو  ، َو اْبِنِه َحَسٍن اْلَعْسَکِريِّ ِقيِّ ، َو اْبِنِه َعِليٍّ النَّ ِقيِّ ٍد التَّ َحمَّ َضا، َو اْبِنِه مل  اْبِنِه َعِليٍّ الرِّ
ِة اْلَقاِئِم  جَّ طِذي اْبِنِه اْلحل ِه الَّ ْنَتِقِم ِمْن َأْعَداِء اللَّ ِه اْلمل طمَّ  ِبَأْمِر اللَّ یَلطةا ثل َیِغیطیل َغْیَبطةا َطِو

ْلماا  ِلَئْت َجْوراا َو ال ْرَض ِقْسطاا َو َعْدالا َکَما مل
َ
 1«.َیْظَهرل َفَیْمَ ل اأْل

خواند و اولین کسی می د( قائم پشتش را به حجر االسود تکیه داده و خطبه
دور نفطر و آنهطا کطه از او  313کند جبرئیطل اسطت و بعطد از او می که با او بیعت

هِ »شوند: می هستند از رختخواب خود مفقود ي َو اللَّ رل ِإَلی َلَکَأنِّ َو   اْلَقطاِئِم  َأْنظل
ونل َأوَّ  اسل ... َفَیکل َها النَّ : َیا َأیُّ ولل مَّ َیقل هل ثل َه َحقَّ دل اللَّ مَّ َیْنشل لل َقْد َأْسَنَد َاْهَرهل ِإَلی اْلَحَجِر ثل

هل َجْبَرِئیَل  َباِیعل ِلَي ِباْلَمِسیِر َواَفاهل َمْن یل الا َفَمْن َکاَن اْبتل اَلَثَة َعَشَر َرجل ِماَئِة َو الثَّ اَلثل مَّ الثَّ ثل
وَن َعطْن  ودل مل اْلَمْفقل ْؤِمِنیَن هل َو َقْولل َأِمیِر اْلمل ِقَد َعْن ِفَراِشِه َو هل ْبَتَل ِباْلَمِسیِر فل َو َمْن َلْم یل
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هِ  ِشِهْم َو َذِلَ  َقْولل اللَّ رل هل َجِمیعطاا »: فل مل اللَّ وا َیْأِت ِبکل ونل وا اْلَخْیراِت َأْیَن ما َتکل « َفاْسَتِبقل
 1«.َقاَل: اْلَخْیَراتل اْلَواَلَیةل 

 در این احادیث بر خالد عقاید شما که:
کند، تصریح شده که در مکطه کنطار می گویید قائم در کوفه بیعتمی الف(
 کند.می کعبه بیعت

کنطد می ئم کسی غیر از امام دوازدهم است، تصریحگویید قامی ب( اینکه
در لوح آسمانی اسطامی دوازده نفطر بیشطتر نبطوده کطه دوازدهمطی فرزنطد حسطن 

آید نام خطود امطام می عسکری است که اگر آن را بر مهدی اول تاویل ببرید الزم
 دوازدهم در آن لوح نبوده باشد، در نتیجه قائم همان امام دوازدهم است.

 نفطر 313دانیطد یکطی از می ه احمد را در عین اینکه قطائم موعطودج( اینک
نفر یاران قائم موعود هستند و قائم موعود غیطر  313کند می شمرید، تصریحمی

مقام  313نفر است، و البته بر خالد اعتقاد شما برای هیچی  از آن  313از این 
 ویژه ای قائل نیست.

 کند مهطدی اول اسطت،می ائم بیعتگویید اولین کسی که با قمی د( اینکه
گوید اولین شخص جبرئیل است آن هم نه در ملکوت و خواب و رؤیا بلکطه می

 در بیداری در مکه کنار کعبه.
کنطد کطه در می گویید اجتماع یاران در کوفه است، تصریحمی هط( و اینکه
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شده و ای از شهر خود غائی ای از آنها با حالت اعجاز در لحظهمکه است و عده
 شوند.می در مکه حاضر

در منابع  اول نص متواتری از پیغمبراکرم  ما در رابطه با مهدی مدعی:
فرماید: اگر ی  روز از می اهل سنت و در منابع شیعه هم به طور متعدد داریم که

دهد تا مردی از اوالد من را مبعوث می دنیا باقی مانده باشد، خدا آن روز را ادامه
ش مواطی، مشابه و مطابق نام من است و نام پدرش مطابق و مشطابه کند که اسم

نام پدر من است. خوب نام مهدی اول به دلیل حدیث وصیت و نصطوص دیگطر 
فرماید: انطا ابطن می بدون ش  احمد است، اما نام پدرش چیست؟ پیغمبر اکرم

للطه، الذبیحین، اسماعیل و عبدالله. من فرزند دو ذبح شطده ام اسطماعیل و عبدا
شود احمد بن اسماعیل، و جالی اینکه اسماعیل هطم معنطایش عبداللطه می پس

کسطی کطه حطرد خطدا را « من یسمع الله»است. چون اسماعیل در عبری یعنی 
 دهد، بنده و مطیع خداست.می گوش

 پس نام مهدی اول، احمد فرزند اسماعیل است. ایطن نطص محکطم نشطان
باشطد می ه وصف پدر قائم و مهدی اولدهد احمد بن َملیح ی  رمز است کمی

 شود از آن نص محکم دست کشید.نمی نه اسمش. چون
به عالوه ما قبالا شاه کلیدی ذکر کردیم و آن اینکه: آیا ما بطا یط  روایطت و 

گوید: خطودم می توانیم بر قائم احتجاج کنیم؟ در حدیث ابوبصیرمی خبر واحد
تطا امطام اسطت، چطه بسطا  12از قطائم با دو گوش خودم شنیدم از پدرت که بعطد 

دانیم. نمی تقیه کرده؛حضرت هم واقعاا همین طور گفته و شاید امام صادق 
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فرماید: نه پدرم این جور نگفت بلکطه پطدرم گفطت میولی وقتی امام صادق
گویید مطن اشطتباه شطنیدم. حطاال می گوید چشم آقا، شما درستمی مهدی. 12

تجاج کرد بر قائم آل محمد، یعنطی ایطن از محکمطات اآلن با این روایت باید اح
 است؟

جواب: اینکه در منابع شیعه به طور متعدد از پیامبر وارد شده که اسم پطدر 
باشد که به خطاطر می مهدی مطابق و مشابه نام پدر من است دروغی بی شرمانه

دفاع از باطل خویش بر شیعه و پیامبر بستید. بلطه در بعضطی کتطی شطیعه بطرای 
اثبات مهدی از احادیث اهل سنت، این روایت را ضمن احادیث اهل سنت نقل 

گوید: ما نیازی بطه می ، برای همین مرحوم حر عاملی درباره این حدیث1اندکرده
تاویل بردن این روایت نداریم چون این نقطل حطدیث از مختصطات اهطل سطنت 

  2است.
ی که پیامبر چنطین شما اگر فق  ی  روایت، فق  ی  روایت از شیعه آورد

 شوم و بر همطه منکطران احمطد لعطنمی چیزی گفته باشند من همین اآلن یمانی
هطای خطدا فرستم، اما لعن را باید نثار کسی کرد که به این راحتطی بطر حجتمی

بندند. ما قبالا حدیث موافقت اسم پدر مهدی با پطدر پیطامبر را بررسطی می دروغ
ز شیعه به این مضمون وجود ندارد و حدیثی کردیم و گفتیم که حتی ی  حدیث ا

علمای بزرگشان مورد انکطار و  رخیتوس  باند سنت نیز نقل کردهکه بعضی اهل
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حدیثی نزد همه آنها اعتبار ندارد چه برسطد بطه  تضعیف قرار گرفته است و چنین
 تواتر.

ه اما درباره انا ابن الذبیحین قبالا به طور تفصیل توضیح دادیطم و گفتطیم کط
احادیث در این باره اختالد دارد و ممکن است منظور اسماعیل و اسحاق باشد 
و نیز گفتیم که قصه ذبح عبد الله ثابت نیست و اصطالا مسطاله ذبطح او افتخطاری 
نداشته تا حضرت بخواهند آن را بیان کنند بلکه نذری بوده کطه بواسططه راهکطار 

بطوده اسطت. و امطا اینکطه ی  کاهن تاویل بطرده شطده و در واقطع شکسطتن نطذر 
اللطه در عربطی اسطت، ایطن مخطالف تصطریح اسماعیل در عبری به معنطای عبد

 روایات است و قبالا توضیحش را داده ایم.
باشد، می گویید نام مهدی اول به طور قطع و نص محکم احمدمی و اینکه
 مهدیین قابل اثبات نیست چه برسد به نام مهدی اول.اصل مسأله 

که بطه  -نام پدر احمد رمزی بیان شده، آخر وقتی نام خود احمد  اما اینکه
بیان شده آن وقت  -شده و سّر مکتوم و مختوم بوده می قول شما نباید نامش برده

 نام پدرش رمزی ذکر شده؟
کند چون بارها نمی و اما آن شاه کلیدی که گفتید قفلهای خودتان را هم باز

منحصر و ثبت شطده در مصطادر ضطعیف در  و بارها با تمس  به خبرهای واحد
 آورید؟می آیید، حاال برای ما شاه کلیدمی صدد اثبات مطلبی بر

و اما حدیث ابوبصیر قبالا دروغ شما را کامالا آشکار کردیم کطه طبطق مطتن 
ابوبصیر نگفت من شنیدم دوازده امام بعد از قائم بلکه گفت مطن « کمال الدین»
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هم همطین را تاییطد کردنطد و قائم، و امام صادق  شنیدم دوازده مهدی بعد از
فق  امامت آنها را نفی کردند و این هیچ ربطی به بحث ما ندارد و ادعای تقیه از 

 ابوبصیر هم که واقعاا خنده دار است.
به عالوه عرض شد که صحبت ما بر سر این نبود که حدیث احمد بن ملیح 

بود که چرا احمطد حطدیث را بطه گونطه خبر واحد است یا متواتر بلکه بر سر این 
را نیاورده و نطام پسطر را آورده و نطام « بن ملیح»خیانت باری تقطیع کرده و کلمه 

احمد بطن ملطیح اسطت نطه پدر را نیاورده است؟ تا خواننده بفهمد لفظ امام 
 احمد تنها.

ما اگر استداللمان برای خالفت و امامت مهدی اول بطه ایطن یط   مدعی:
لیح، می اشکال مخالفین به جا حدیث بود، بود. چون حدیث احمد بن َملیح یا مل

گویطد می کند، پس این یکی از مؤیدات است کطهنمی به تنهایی چیزی را اثبات
آید. حضرت رسول فرموده: می باشد که از بصرهمی شخصیت مهدی اول احمد

صی امام اولین اصحاب امام مهدی از بصره است. اما اولینشان کیست؟ همان و
زمان در حدیث وصیت: اول المقربین، اول المؤمنین. خوب اسم ایطن اولطین از 
بصره چیست؟ احمد. پس تا اینجا که موافق حدیث وصیت و نصطوص متطواتر و 

لیح یطا َملطیح. خطوب ابطن ملطیح بطا می محفود به قرائن است. بعد گوید ابن مل
ا این طور صادر نشطده فهمیم اینجا یمی حدیث وصیت سازگار نیست، در نتیجه

گوید. می یا اگر صادر شده متشابه و رمزی است و وصف و لقی پدر قائم را دارد
پس استناد سید احمد الحسن به این حدیث نیست، استنادش به همانی است که 
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ائمه اطهار فرمودند: وصیت پیغمبر، پرچم پیغمبر، سالح پیغمبر. بعد در توضیح 
کند، این هطم یکطی می باره مهدی اول هست را ذکرروایی، روایات زیادی که در

 اش است.
جواب: وقتی ثابت شد که احمد بن ملیح ربططی بطه احمطد بطن اسطماعیل 

 گیرید؟می اوندارد شما چگونه این حدیث را یکی از مویدات 
اما اینکه رسول خدا فرموده اولینشان از بصره است اوالا ایطن حطدیث فقط  

حتی نزد خود آنها قابل استناد نیست ثبت شطده،  توس  اهل سنت و آن کسی که
ثانیاا همانگونه که قبالا عرض شد در حدیث دالئل االمامه، بصطره شطهر هفتطاد و 
ششم ثبت شده نه اولین شهر، و احمد هم نفر دویست و سی و هشتم ذکر شطده 

ضطی نه اولین فرد و در میان افراد بصره نفر دوم ثبت شده نه نفطر اول، ثالثطاا در بع
کنطد و نیطز در نمی احادیث تصریح شده که از بصره حتی ی  نفر قطائم را یطاری

 حدیث دیگری از بصره فق  دو نفر به نام علی و محارب ذکر شده اند.
اما اینکه اول المومنین یا اول المقربین یعنی همین اولطین یطار قطائم کطه از 

باشطد و می ساده لطوحبصره است، این فق  ادعای بی دلیلی برای گول زدن افراد 
 کنید.می جوابش قبالا داده شد و شما مدام حرفهای خود را تکرار

گوید احمد بن ملیح، حضطرت ایطن را بعطد از می گویید: بعدمی اما اینکه
گوید بلکه این دو تا حدیِث جدا از هم است و هیچ ربطی نمی اولهم من البصره

حطدیث احمطد بطن ملطیح، احمطد و به هم ندارد. زیرا همانگونه که گفته شد در 
باشند و تازه احمد نفر دوم از بصره می بصره، اول نیستند بلکه خیلی عقی افتاده
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است نه اول و هیچ دلیل موجهی وجود ندارد که امطام بیاینطد غیطر حجطت را بطر 
 حجت خدا مقدم نمایند. در نتیجه رمز و تشابهی در کار نیست.

طور صادر نشده، شطما خطودت بطاالخره گویید یا حدیث این می اما اینکه
نبوده « بن ملیح»نفهمیدی حسابت با این حدیث چیست؟ اینگونه صادر نشده؟ 

بوده؟ ملیح متشابه است؟ ملیح رمز است؟ ملیح لقی است؟ اصالا « و ملیح»و 
استدالل احمد به این حدیث نبوده و فق  به عنوان موید آورده؟ بله کسی که بطر 

بر لغزشگاه شیطان قرار گرفته مدام از ایطن شطاخه و بطه آن  حق نباشد چون پایش
 پرد.می شاخه

اما اینکه استناد احمد به همانی است که ائمه اطهار فرمودند. نه خیر تمام 
استنادش به احادیث اهل سنت، احادیثی که در مصادر بسیار ضطعیف شطیعه در 

بطوده،  عتنطاثی بی اچنین احادی نسبت بهقرون متاخر ثبت شده و شیعه هزار سال 
احادیثی که مخالف روایات متواتر یا ضروریات و قطعیات مذهی شیعه اسطت، 

های نامعتبر و حتطی دروغطین کطه اصطالا وجطود احادیث تقطیع شده، نسخه بدل
 ندارد و نیز تاویالت خن  و من در آوردی است.

 و اما موضوع وصیت و پرچم و سالح را که بارها پاسخش را ذکطر کطردیم و
 باز شما برای دفعه چندم تکرارش کردید.

نگاه ما به دین نگاه منظومه ای و مجموعه ای است. ایطن اخطالق،  مدعی:
اخالق قشنگی نیست که روی ی  حدیث دست بگذاری و بگویی این حدیث با 

توانیطد بطر اهطل می ادعای شما سازگار نیست. خوب شما این طوری چطه جطور
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آورند جلوی شطما می ی  حدیث عشره مبشرهسنت غالی شوید؟ چون آنها هم 
خواهند بنای تمام اعتقادات شیعه را خراب کنند. این روش، روش وهابیطت می و

 است، روش شیعه امیرالمطؤمنین نیسطت. شطیعه امیرالمطؤمنین مجموعطه ادلطه را
گوید بله، مهدی که نامش مطابق نام رسول الله است و نام پطدرش می بیند ومی

الله است و نامش هم در وصیت آمده، و این هم القابش پدر رسول هم مطابق نام
دینه بصره اسطت؛ احمطد مجموعطه ای از احادیطث دارد کطه بعضطی است و از مل

کند. و عرض شد استناد احمد به این ت  روایت نبوده می بعضی دیگر را تصدیق
 است.

معتبطر  جواب: اوالا نگاه شما به منظومه احادیث نیست و اال صدها حدیث
در مصادر درجه اول شیعه و سنی به حصر عدد خلفا و اوصطیا و ائمطه در دوازده 

کند. بلکه نگاه شما به منظومه بسیار کمی از همانگونه احادیثی است می تصریح
 که عرض شد.

گطذاریم دقیقطاا می آوریم جلطوی شطمامطی اما اینکه ما هر روز ی  حدیث
هایی کطه بسطیاری از آنهطا با ت  حطدیثخواهید می مانند کار خود شماست که

 مضمون منفردی دارند مطلبی را ثابت کنید.
گویید این روش وهطابی هاسطت کطه حطدیث عشطره مبشطره را می اما اینکه

هاست، زیرا آنها احطادیثی را  گذارند. اتفاقاا روش شما روش وهابیمی جلوی ما
خواهند با آن احادیطث می گذارند که فق  خودشان قبول دارند ومی جلوی شیعه

 اعتقاد ما را ابطال کنند درست مثطل شطما کطه بطه احادیطث و مصطادری تمسط 
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خواهید با چنین احادیثی اعتقطاد می کنید که اصالا نزد شیعه اعتباری ندارند ومی
خود را اثبات نمایید حال آنکه این کار دقیقاا مصداق سفاهت و نادانی است. اما 

گذاریم چون شما خودتان این ت  حدیث می لوی شماها را جاگر ما ت  حدیث
ها را قبول دارید و بسیاری از آنها را در کتابهای خودتان آورده ایطد و مطا هطم بطه 

کنیم. از طرفی چند بار تذکر دادم که سوال فعلی می همانها بر ضد شما استدالل
بطه جطواب  کند و این حرفها ربطیمی ما این بود که چرا احمد احادیث را تقطیع

 سوال ما ندارد.
اما اینکه استناد احمد به خصوص این روایت نبوده، خوب نباشطد بطاالخره 
به این روایت استدالل کرده یا نه؟ خوب در این روایت احمد نفر دوم اسطت نطه 

است نه شهر اول، فردی به نام عبد الطرحمن بطر احمطد  76نفر اول، بصره شهر 
لطیح اسطت تواننمی مقدم شده است پس احمد د حجت خدا باشد، نام پدرش مل

که هیچ ربطی به اسماعیل ندارد. خوب وقتی هیچ کجای این حدیث با احمد بن 
خواند چطور این حجت خدا به این حدیث برای حقانیت خودش نمی اسماعیل

استدالل کرده است؟ تازه این حدیث منحصراا در دالئل االمامطه ثبطت شطده کطه 
خطوب  1.تام االختیار احمد بصری تضعیف شده اسطتتوس  ناام عقیلی وکیل 

 باالخره دالئل اْلمامة کتاب معتبری است یا نه؟
اما اینکه این حدیث ضعیف را بگذاریم کناِر یط  حطدیث ضطعیف تطر از 

                                                             
و دالئل اْلمامة و نظائرها و هطذه الکتطی : »... ۲۶۷حاشیه صفحه  ۱به نقل از المهدویة الخاتمة ج.  1

 «.فیها کالم عن ثبوت نسبتها إلی مؤلفیها و ما شابه
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 خودش به نام وصیت که دهها اشکال سندی و محتوایی دارد، از این هیچ چیز در
گوید پرچم را فردی از نسل می ث کهگویید این حدیمی آید. شما اگر راستنمی

دهد را بگذارید کنار حدیث وصیت و کنار تاویالت تان از می جعفر طیار به قائم
 آورید؟می پرچم قائم، ببینیم از این منظومه چه در

دینه خوانید قبالا جطواب می و اما ت  حدیث َمدینه که شما به دروغ آن را مل
ای ای حرفطهچیدن روایات نامربوط، بطه شطیوه ها با کنار همشما یمانی داده شد.

 دهید.می ای را به خورد مخاطیعقیده
این گونه نیست، این دروغ و تهمت و افتراء است. تهمطت و افتطراء  مدعی:

جلد کتابی که اصحاب امطام  200نیاز به جواب ندارد. شما کافی است یکی از 
ط نیست یا اینکطه کطامالا بطه هطم نوشتند را بخوانید، ببینید آیا روایات به هم مربو

دانسطتند بهشطان نمی مربوط است ولکن چون فقهطای آخرالزمطان ربط  اینهطا را
داند و امر مهدی می برخورده و ی  نفر آمده که سّر و تأویل این روایات متشابه را

 شود.می اول را آشکار و اثبات کرده که خودم هستم و این برای آقایان گران تمام
دهید کدام روایات به هم نامربوطند؟ همه این روایطات بطه هطم شما نشان 

مربوط بوده و شاه کلیدش هم در حدیث وصیت شی وفات رسطول اللطه نوشطته 
بازدارنده از گمراهی بوده و اینها نسبت به آن جاهل بودند و این برایشان سطنگین 

دهد که ما می است که بگویند ما جاهل بودیم و این آقا عالم است و چیزی را یاد
 حطق بطا توانیم قبولش کنطیم، چطون اگطر بگطوییممی و نه توانیم ردش کنیممی نه

شماست همه چیز را باید تحویل بدهیم؛ پس مشکل از اینجاسطت، مسطأله ایطن 
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 است.
اگر اینها به هم نامربوط است خوب شما بیاییطد بطه هطم مربطوطش کنیطد، 

 تن داشطته باشطد، عقطیدرست هم مربوطش کنید. کسطی کطه حطرد بطرای گفط
 ایستد بگوید غل  است، نامربوط است.نمی

 این روایات نامربوط است؟ خوب شما بگویید یمانی که قبل از امام مهدی
شود؟ اصالا مهطدی می آید و اطاعتش واجی است کیست؟ چه جور شناختهمی

شود؟ قانون شناخت مهدی صطاحی األمطر چیسطت؟ اگطر می چه جور شناخته
یزی غیر از آنی که سید احمد الحسن گفته را با محکمات دلیل عقلی توانستید چ

و قرآنی و روایی اثبات کنید، آن وقت بگویید روایاتی که احمطد آورده بطی ربط  
 است. حرد زدن که کاری ندارد اثبات کردنش سخت است.

زنیم خیلی راحت است. مطا اگطر می جواب: ادعای اینکه ما به شما تهمت
یم دهها نمونه عینی در کتی و بیانات شما یافته ایم که قاطعانطه بطر گویمی این را

جلطد  200دهطد. امطا اینکطه مطا بطرویم یکطی از می خیانت علمی شما گطواهی
کتابهای شما را بخوانیم چه وجه عقالئی دارد؟ برای اثبات باطل بودن امام شطما 

صدها دلیطل  ی  دلیل محکم و قطعی کافی است در حالیکه در این باره دهها و
وجود دارد. اگر قرار باشد هر کسی آمد ادعایی کرد و کتابی نوشطت مطا مواطف 
باشیم برویم نوشتجات او را بخوانیم که باید تمام روز و شطی مشطغول خوانطدن 
باشیم. شما در کتابهای تان نتوانسته اید رنگ پوست احمد و کیفیت ابروهطای او 

در آمده که هم سفید است، هم تیره، هم  را ثابت کنید و از جمع حرفهای تان این



 (2نبرد ) |448|

 

میلیطون شطیعه نسطخه ی  450ابرو نازک است و هم ابطرو پهطن! آن وقطت بطرای 
پیچیطد؟ بطه نظطر شطخص مطن می جلد کتاب یمانی ها را 200خواندن یکی از 

شطود و مکتطی می همین که کسی مثل شما جزء بزرگان جریان یمانی محسطوب
برای بطالن جریطان یمطانی کطافی اسطت و نجف کتاب شما را چاپ کرده است 

 نیازی به این همه مطالعه ندارد.
اما اینکه به فقهای آخر الزمان بر خورده، همه مخالفین شطما جطزء فقهطاء 

باشند می نیستند بلکه خیلی از آنها عالم به علم کالم یا تفسیر یا حدیث یا رجال
فات همان وصطیت و همگی منکر حرفهای شما هستند. اما اینکه وصیت شی و

 عاصم از ضالل بوده ادعایی بیش نیست.
تطوانیم حطرد هطای احمطد را رد بکنطیم، حرفهطای احمطد نمی اما اینکه ما

کنید و ما هم داریم با می هایی است که شما دارید با آب و تاب از آن دفاعهمین
کنطیم اما اینکه اگر بخواهیم حقانیت احمد را قبطول  نماییم.می انصاد آنها را رد

باید همه چیز را تحویل بدهیم. بنده شخصاا هطیچ چیطز در ایطن دنیطا نطدارم کطه 
بخواهم تحویل بدهم نه مقامی، نه جایگاه اجتمطاعی، نطه مطال و امالکطی، چطه 
روزهای زیادی که از این پریشان بودم چگونه شکم خانواده ام را سیر کطنم، چطه 

 ی خطواب بطه چشطمانمشبهایی که از غصطه فقطر و نطداری و غریبطی و بطی کسط
رفته، چه ماه رمضان هایی که حتی برای تهیه خرما برای افطاری در مشطقت نمی

 دانستم سحر چه بخوریم و افطار چکار کنیم.نمی بودم و اصالا 
با وجود بسترهای خوب برای جمع ثروت یا مقام و شهرت، همیشه از ایطن 
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س اعتنطایی نداشطتند چیزها گریزان بودم و بر خالد بسیاری کطه بطه تهطذیی نفط
 همیشه سعی در دوری از حسد و تکبر و طمع داشتم.

هیچگاه به هیچ حزبی گرایش نداشتم تا بخواهد مطانع مطن بطرای پطذیرفتن 
حق باشد و در بسیاری از علوم اسالمی با توجه به تحقیقات خودم به حق دست 

 مطد ایمطانام. بطه نظطر شطما مطن بطرای چطه بطه احام و از کسی تقلید نکردهیافته
 آورم. من چه چیزی را قرار است از دست بطدهم کطه منکطر او هسطتم؟ اگطرنمی
دانستی انصاد چیست به این راحتی بطه همطه تهمطت دنیاپرسطتی و ریاسطت می

 کشیدی.می رفتی شاید از این انحراد دستمی دادی بلکه به فکر فرونمی طلبی
بوط کنیم، در منطق پیرو اهل اما اینکه ما بیاییم روایات نامربوط را به هم مر

تا صدور حدیثی از حجت خدا ثابت نشود تکلیفی نسبت به پطذیرش  بیت 
 . یمآن و جور در آوردنش با بقیه روایات ندار

، منقوالت بی ارزش اهل سنت، گفته دهای ضعیف و بدون سنت  حدیث
ی که های کعی االحبار و دیگرانی که اصالا معصوم نیستند، نوشتجات کتاب های

و بعد ی  نفر ادعا کرده که آنها را پیدا کرده و ایطن همطان اند صدها سال گم بوده
 تکلیفطی درسطت کتاب است، و ... هیچکدام از اینها برای شیعه اهل بیت 

بیاورید کطه  کند. در نتیجه اول شما روایات محکم و متقن از اهل بیت نمی
 ها را به هم رب  دهیم.به هم نا مربوط باشد، بعد از ما بخواهید آن

که اند در مقبوله عمر بن حنظله، تصریح کردهغیر از اینکه امام صادق 
حطدیثی کطه مشطهور اسطت و از همیشه دو روایت قابلیت جمع را ندارند و بایطد 
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 باشد تبعیت کرد.می راویش اعدل و افقه و اصدق
فق  ت   اصالا قابل اثبات نیست چونباشد اما اینکه اطاعت یمانی واجی 

حدیثی مخدوش دارد و بس، شما که قرار بود به ت  حدیث ها عمل نکنید، پس 
 کو منظومه تان در مورد یمانی؟

شطود، هطم اهطورش و می و اما مهدی به تصریح روایات با صیحه شناخته
هم خروجش، و اثبات قانون معرفت مهدی برای ما سخت نیست اما وقتی قطرار 

 رسد.نمی یم شما ناشنیده رد کنید، اثبات ما به جاییباشد هر چه ما منصفانه گفت
کنطد بطر هطیچ انسطان منصطف و مطلعطی می اینکه احمد روایات را تقطیع

 پوشیده نیست.
های علمطی شطان را آنهطا و نوشطته اوو کسانی که احمد یمانی  مدعی:

کنند و نه تحریف، اما ممکن اسطت بعضطی از می کند نه تقطیع حدیثمی تأیید
ر که واقف به احادیث نباشند اشتباهی به یط  حطدیثی اسطتناد کننطد و ایطن انصا

اشکال ندارد کما اینکه شیعیان اشتباهات علمی داشتند و امطام گطاهی وقطت هطا 
 داده که اینجا مثالا استنادتان به این حدیث اشتباه است.می بهشان تذکر

 هطا کتطاب راایطد کطه اینشما اگر با مبلغ یمطانی مواجطه شطده باشطید، دیده
گذارند جلوی خودتان، غیبت طوسی و غیبت نعمطانی و کمطال الطدین شطیخ می

 کننطد.می صدوق و بصائر الدرجات و اصطول کطافی را از رو بطرای شطما اسطتناد
گویند حدیث را خودت بخوان، حدیث را از اولش تا آخرش ببین. کسطی کطه می

 کند.نمی بخواهد احادیث را تقطیع و تحریف کند این جوری عمل
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کننطد، منتهطا آنهطا از می بله کسانی هستند که احادیث را تقطیع و تحریطف
آیند ی  تکه از حدیث تفسطیر می یمانیون نیستند، دشمنان یمانیون هستند. مثالا 

أما َمن کطان مطن »آورند که حضرت فرمود: می منسوب به امام حسن عسکری را
خطوب «. خالفاا لهواه، فللعوام أن یقلدوهالفقهاء صائناا لنفسه مطیعاا ألمر مواله، م

این حدیث سه چهار صفحه است. اولش در مذمت تقلید، آخرش هم در مذمت 
 خواند، فق  یط  تکطه اش رانمی خوانند، ابداا کسینمی علماء است، اما آنها را

گوینطد مطردم در عصطر غیبطت مواطف می کنند؟می آورند و چه جور ترجمهمی
ید کنند. در حالیکه حدیث فرموده: کسی از فقهاء کطه مطیطع هستند از فقهاء تقل

 امر مطوالیش باشطد، یعنطی مثطل زراره کطه مطیطع امطر مطن اسطت، یعنطی مطن را
گیرد، از خودش اجتهاد و قیاس و نظر و می شناسد، و امر و دین را از خود منمی

کننطد،  توانند از این تقلیطدمی رأی و استحسان ندارد، آن وقت عوام جایز است و
دارد، می چون این شخص مطیع امر موالیش است، صائناا لنفسه: خودش را نگه

 کند حتی ی  مرتبه.نمی مخالفاا لهواه: اطاعت از هوای نفسش
حاال این حدیث که مربوط به زمان اهور است یعنی زمانی که امام حّی و 

 عرفطیکنطد، و آن کسطانی کطه ممی حاضر وجود دارد و خودش کسانی را معرفی
 فهمیم اینهطا مطیطع امطر مطولی هسطتند، عطواممطی کند ما از طریق نص امطاممی
آورند برای اینکطه اثبطات کننطد در می توانند از اینها تقلید کنند. این حدیث رامی

زمان غیبت از هر کسی که مجتهد باشد و به نظطر خطودش احکطامی را اسطتنباط 
بخواهد مطیع امطر مطوالیش باشطد،  شناسد تانمی کند و امام و موالیش را اصالا 
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گوید للعطوام أن می مردم واجی است و باید از او تقلید کنند. در حالیکه حدیث
 گویند.می یقلدوه، نه علی العوام أن یقلدوا. تقطیع و تحریف احادیث به این

ها کاله سطر مطا گذاشطتند.همین جطوری چیطزی خواندنطد و گفتنطد: خیلی
حضرت، کجطا؟ معلطوم نیسطت. اولطش چیسطت، گوید، حاال کدام می حضرت

 آخرش چیست؟ معلوم نیست.
گذارند، همه می ها تمام احادیث مربوط به مهدی اول را کنار هماما یمانی

گوینطد نمی دهند تا خودتان از اول تا آخر حدیث بخوانید؛ بطه ایطنمی را نشانتان
 تقطیع و تحریف احادیث.

کند دروغی آشکار اسطت نمی فجواب: اینکه احمد بصری تقطیع و تحری
که در جواب های قبلی آشکارش نمودیم، اینکطه افطراد مطورد تاییطد او تقطیطع و 

کنند اتفاقاا از خود احمد خیلطی بیشطتر مرتکطی ایطن عمطل زشطت نمی تحریف
و نمونه هایش بسیار زیاد است، اینکه ی  انصاری واقف نبوده و به ی  اند شده

ه، نه خیر، کار خیلی خرابتر از این حرفهاست و نه بطه حدیثی اشتباهاا استناد کرد
کنند که هیچ ربطی به یمانی و می ی  حدیث بلکه به بسیاری از احادیث استناد

احمد بصری ندارد و از همه بدتر اینکه افراد بی سوادی که حتی غلطهطای ادبطی 
 دتوانند حتی لفظ حدیث را درست بخوانند یطا درسطت ترجمطه کننطنمی دارند و

 کند!می نویسند و مکتی هم چاپمی آیند در تایید احمد کتابمی
گذارند، این تنها می ها به هنگام تبلیغ، کتاب را جلوی شمااما اینکه یمانی

شود ی  مبلطغ ایطن می دهد و مگرمی بخش کوچکی از تبلیغات شما را تشکیل
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رهطای حطدیثی همه کتاب به همراهش باشد یا تمام مبلغطان شطما دارای نطرم افزا
هستند؟ بلکه بیشترین تبلیغات شما تبلیغ در فضای مجطازی اسطت کطه عمومطاا 
چون قدرت بحث ندارید مدام ارجاع به کتاب های جریان یمانی یا صوت هطای 

دهید که در ضمن آنها تقطیع و تحریف احادیطث صطورت می منتشر شده از آنها
پخش جطزوه اسطت کطه بطاز های تبلیغی شما گرفته است. همچنانکه یکی از راه

 شنود.می کنید رامی بیند و فق  آنچه شماها نقلنمی طرد مقابل اصل کتاب را
بنده خودم مورد تبلیغ این جریان واقع شدم نه یط  بطار، و در هطیچ مطورد 
اصل کتاب را نشانم ندادند و حتی در منااره های متعدد، خبری از اصل کتطاب 

دیث تقطیع شده، تحریف شده، اشتباه چطاپ نبود و یاران شما پشت سر هم احا
شده، دارای نسخه بدل، احادیث اهل سنت که هیچ جایگاهی در شطیعه نطدارد، 

شدند و نمی کردند و منتظر جواب هممی آیات تفسیر به رأی شده، و ... را مطرح
 دادی باز دوباره همطان احادیطث و حرفهطا را تکطرارمی اگر هم جواب قانع کننده

 عین ضب  صوت.کردند می
سه چهار صطفحه، اول و آخطرش اما اینکه حدیث تفسیر امام عسکری 

در مذمت تقلید و علماست و فق  ی  خطش درباره تقلید است آن هم تقلید از 
خوانند. این هم دروغطی آشطکار نمی مثل زراره، و علما هیچ وقت بقیه حدیث را

سطیر را بطه صطورت عمطومی که این کتاب تفاند است. زیرا خود همین علما بوده
خواستند مخفی کاری می و اآلن در دسترس همه است، خوب اگراند چاپ کرده

 دادند.نمی کنند اصالا اجازه چاپ
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ثانیاا این حدیث از اولش در مذمت مطلق تقلید نیست بلکه سخنش از اول 
در مذمت تقلید مردم یهود از علمایشان در تکذیی رسول خداست. به این بیطان 

دانستند علمایشان فاسق و فطاجر و حطرام خطوار و اهطل پایمطال حطق می آنها که
کردنطد. بعطد می هستند ولی با این حال به حرد ایشان گوش داده و از آنها تقلید

د: که اگر مردم مسلمان هم چنین فقهایی داشتند و از آنها تقلید فرمایمی در ادامه
فرمایطد می این جملطه تطاریخی را کردند مانند همان یهودیان خواهند بود. سپس

که: و اما فقیهی که مراقی نفس، محافظ دین، مخالف هوا و مطیع امطر امطامش 
باشد مردم از او تقلید کنند. خوب شما که اصرار داشتید تقلید از اصل باطل بوده 

 و حتی در زمان ائمه هم تقلید وجود نداشته؛ پس چه شد؟
ادی مثل زراره بوده حرفی نیست قبول، ولی اما اینکه مراد از چنین فقیهی افر

بوده به چطه دلیطل؟ بطه ایطن اینکه این سخن تنها مربوط به زمان امام صادق 
 شناسطد و امطر را از خطود مطنمی دلیل که منظور از مواله یعنی مِن امام صادق را

شناسیم که چطه کسطی مطیطع می گیرد؟ و امام هم بر آن فقها نص داده، لذا مامی
 والیش هست؟امر م

همه اینها حرفهای بافتنی است که شما از خودتان در آوردید. زیرا اوالا مراد 
بطر هطر امطام در « مطواله»نیست بلکطه تنها مربوط به امام صادق « مواله»از 

کند، در حالیکه بعضی از ائمه سالها از دسترس شطیعیان می زمان خودش تطبیق
کطه مطدتی در ی بودند و امام رضطا که زندانمثل امام کاام اند دور بوده

که در منطقه عسکر بوده و دیدار با  ایران بودند و امام هادی و امام عسکری 
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همطه اند توانسطتهمی ایشان برای هر کسی مقدور نبوده است، پطس چططور فقهطا
یابیم که مراد از مطیع امر موال می بگیرند؟ لذا در مطالی دین را از این ائمه 

یست که ارتباط مداوم با امام داشطته و همطه مطالطی دیطن را از ایشطان بودن این ن
 بگیرد و برای بقیه نقل کند.

گویند و سیاق حدیث نیطز کطامالا نمی غیر از اینکه به این عمل اصالا تقلید
دهد که امام به چنین امری تقلید اطالق نکرده اند. بلکه مراد از مطیع می گواهی

است به این معنا که حالت او حالت اطاعطت از امطام  امر بودن، یا اطاعت شأنی
پذیرد چه در محضر امام می است که اگر موالیش امری داشت بدون چون و چرا

باشد و چه در محضر امام نباشد چه مطوالیش امطری داشطته باشطد و چطه امطری 
 هنداشته باشد. و به عبارت دیگر: فقره مطیعاا ألمر مواله تفسیر فقره مخالفطاا لهطوا

شطود. و یطا اگطر می بیند نیطزنمی باشد پس شامل کسی که شخص امامش رامی
قطدم بطر  منظور اطاعت فعلی است مراد این بوده که طبق معارد اهل بیت 

 دهد.نمی آورد و به دین نسبتنمی دارد و از پیش خودش چیزی در
حال اگر چنین فقیهی در زمان غیبِت امطامش بطود چطه؟ دیگطر مطردم حطق 

 ند از او تقلید کننطد؟ نطه، خطود امطام در آن توقیطع کطه شطما قبطولش داریطدندار
، در نتیجطه 1«و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الطی رواة حطدیثنا»فرمایند: می

 اند.وایفه را برای دوران غیبت هم مشخص کرده
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گویطد، می حال بر فرض که این حدیث تنها راجع به زمان حضطور سطخن
د که در زمان غیبِت امام به طریق اولی تقلید واجی است زیطرا کنمی عقل حکم

در زمان حضور ممکن بود کسی برود و از خود امام بپرسد در حالیکطه در زمطان 
توانند پناهگاه مطردم از می غیبت دست مردم از امام کوتاه است و تنها کسانی که

کری آنهطا ضاللت و گمراهی باشند علما هستند که در همطان تفسطیر امطام عسط
 اند:کافالن ایتام آل محمد معرفی شده

ْخَلعل َعَلْیِهْم ِمْن ِخَلطِع اْلَکَراَمطاِت َعَلطی َقطْدِر » وَن، َفیل ْحَشرل َلَماَء ِشیَعِتَنا یل ِإنَّ عل
ْم  ْخَلَع َعَلی اْلَواِحِد ِمْنهل ی یل ِه، َحتَّ ِهْم ِفي ِإْرَشاِد ِعَباِد اللَّ وِمِهْم، َو ِجدِّ لل َأْلفل  -َکْثَرِة عل

وٍر.  َأْلِف ِخْلَعٍة ِمْن نل
وَن  َها اْلَکاِفلل : َأیُّ َوَجلَّ َنا َعزَّ َناِدي َربِّ َناِدي مل مَّ یل ْیَتاِم  ثل

َ
وَن  أِل اِعشل ٍد، النَّ َحمَّ ْم  آِل مل َلهل

 
َ
ْم َو اأْل کل اَلِء َتاَلِمطَذتل ْم، َهطؤل هل طتل ْم َأِئمَّ ِذیَن هل طِذیَن ِعْنَد اْنِقَطاِعِهْم َعْن آَباِئِهمل الَّ ْیَتطامل الَّ

ْم  وهل مل وا َعَلْیِهْم َکَما َخَلْعتل ْم َفاْخَلعل وهل مل ْم َو َنَعْشتل وهل مل ْنَیا. َکَفْلتل وِم ِفي الدُّ لل  ِخَلَع اْلعل
ْم ِمطَن  وا َعطْنهل ْیَتاِم َعَلی َقطْدِر َمطا َأَخطذل

َ
وَلِئَ  اأْل لِّ َواِحٍد ِمْن أل وَن َعَلی کل َفَیْخَلعل

ی إِ  وِم َحتَّ لل ْخَلعل َعَلْیِه ِماَئةل َأْلطِف ِخْلَعطٍة َو َکطَذِلَ  اْلعل ْیَتاِم َلَمْن یل
َ
نَّ ِفیِهْم َیْعِني ِفي اأْل

وا َعَلطی  : َأِعیطدل طولل طَه َتَعطاَلی َیقل مَّ ِإنَّ اللَّ ْم. ثل َم ِمْنهل ْیَتاِم َعَلی َمْن َتَعلَّ
َ
اَلِء اأْل َیْخَلعل َهؤل

َلَماِء اْلَکاِفِلیَن ِلْ َ  اَلِء اْلعل وا...َهؤل ِتمُّ ی تل  1«.ْیَتاِم َحتَّ
َمطْن َکطاَن ِمطْن ِشطیَعِتَنا »نقل شطده: که قبلش از امیرالمومنین  همچنان

                                                             
 341. التفسیر المنسوب ص 1



لیح»چرا روایت      |457|نویسید: و من البصره ... احمد ...؟را تقطیع کرده و می« احمد بن مل

طِذي  طوِر اْلِعْلطِم الَّ ْلَمِة َجْهِلِهْم ِإَلطی نل َعَفاَء ِشیَعِتَنا ِمْن ال َعاِلماا ِبَشِریَعِتَنا، َو َأْخَرَج ضل
ِضطيَجاَء َیْوَم اْلِقَیامَ  َحَبْوَناهل ِبهِ  طوٍر یل ْهطِل َجِمیطِع ِتْلطَ  ِة َو َعَلی َرْأِسِه َتاج  ِمطْن نل

َ
ءل أِل

ْنَیا ِبَحَذاِفیِرَها. اْلَعَرَصاِت، َو َعَلْیهِ  َقلِّ ِسْلٍ  ِمْنَها الدُّ
َ
ومل أِل ة  اَل َیقل لَّ  حل
هِ  َناٍد ِمْن ِعْنِد اللَّ َناِدي مل مَّ یل طِه َهطَذا َعطاِلم  ِمطْن ثل َبْعطِض َتاَلِمطَذِة آِل : َیا ِعَباَد اللَّ

ْخِرَجطهل ِمطْن  طوِرِه، ِلیل ْث ِبنل ْنَیا ِمْن َحْیَرِة َجْهِلطِه َفْلَیَتَشطبَّ ٍد َأاَل َفَمْن َأْخَرَجهل ِفي الدُّ َحمَّ مل
ْنَیا  َمطهل ِفطي الطدُّ لَّ َمْن َکاَن َعلَّ ْخِرجل کل ْلَمِة َهِذِه اْلَعَرَصاِت ِإَلی َنْزِه اْلِجَناِن. َفیل َحْیَرِة ال

ْبَهةٍ  ، َأْو َأْوَضَح َلهل َعْن شل ْفالا ، َأْو َفَتَح َعْن َقْلِبِه ِمَن اْلَجْهِل قل  1«.َخْیراا
همچنانکه در ادامه همین حدیث دارد که از امیر المومنین پرسیدند بعد از 

چه کسانی بهترین خلق خدا هستند و حضرت پاسخ دادنطد: علمطای  ائمه 
 صالح:
ْؤ  ِقیَل » ِمیِر اْلمل

َ
طَدی َو َمَصطاِبیِح ِمِنیَن أِل ِة اْلهل ِه َبْعَد َأِئمَّ : َمْن َخْیرل َخْلِق اللَّ

وا َلَماءل ِإَذا َصَلحل َجی َقاَل: اْلعل  2«.الدُّ
در زمان غیبت ، شامل امام زمان «بعد از ائمه»که چون این فقره گفته: 

 شود، زیرا که ایشان در زمان غیبت نیز امام است.می هم
خِر حدیث درباره مذمت علماست ایطن هطم دروغ اسطت زیطرا و اما اینکه آ

 گویطد کطه دشطمن اهطل بیطت می آخر حدیث درباره عالمان ناصبی سخن
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کننطد؛ پطس هطیچ می را لعن کند که اهل بیت می باشند و حتی تصریحمی
 ربطی به علمای شیعه ندارد:

ْم » اب  َو ِمْنهل صَّ وَن َعَلی اْلَقْد  َقْوم  نل وِمَنطا اَل َیْقِدرل لل طوَن َبْعطَض عل مل ِح ِفیَنطا، َیَتَعلَّ
وَن ِإَلْیِه  ِضیفل مَّ یل اِبَنا ثل صَّ وَن عِبَنا[ ِعْنَد نل وَن ِبِه ِعْنَد ِشیَعِتَنا، َو َیْنَتِقصل هل ِحیَحِة َفَیَتَوجَّ الصَّ

ِتطي َنْحطنل ِبطَراء   َکاِذیطِی َعَلْیَنطا الَّ
َ
طهل  َأْضَعاَفهل َو َأْضَعاَد َأْضَعاِفِه ِمطَن اأْل لل ِمْنَهطا، َفَیَتَقبَّ

ْم  وهل وا َو َأَضلُّ وِمَنا َفَضلُّ لل هل ِمْن عل وَن ِمْن ِشیَعِتَنا َعَلی َأنَّ ْسَتْسِلمل طْم َأَضطرُّ َعَلطی  اْلمل َو هل
َسطْیِن ْبطِن َعِلطيٍّ  َعَفاِء ِشیَعِتَنا ِمْن َجْیِش َیِزیَد َعَلی اْلحل ْم  ضل هل َو َأْصطَحاِبِه َفطِإنَّ

مل  وَنهل بل ْحَواِل  َیْسلل
َ
ِه َأْفَضلل اأْل ِبیَن ِعْنَد اللَّ و ْمَواَل، َو ِلْلَمْسلل

َ
ْرَواَح َو اأْل

َ
طْم  -اأْل ِلَما َلِحَقهل

ْوءِ  َلَماءل السَّ اَلِء عل وَن  ِمْن َأْعَداِئِهْم. َو َهؤل اِصبل وَنَنا  النَّ  1...«.... َو َیْلَعنل
حطدیث، این نکته را هم خیلی خوب است بدانید کطه کطالا بحطث در ایطن 

تقلید در عقاید است نه تقلید در احکام، لذا هیچ ربطی بطه زراره کطه فقیطه بطوده 
ندارد، و از طرفی صد در صد مخالف مبنطای شطما در مطورد حرمطت تقلیطد در 

 باشد.می تشخیص حقانیت احمد بصری
و نگفته علی العوام، پس وجوب تقلیطد « فللعوام ان یقلدوه»اما اینکه گفته 

رسطاند. توضطیحش اینسطت کطه چطون می بلکه تنها جواز تقلیطد را رساندنمی را
در مقام رفع توهم حرمت تقلید بودند که در ذهن راوی بوده، تعبیطر بطه امام

انطد یعنی اصل حلیت تقلید را در مقابل توهم حرمت آن بیان کردهاند جواز کرده
از کطه بطا گویند: جواز به معنطای اعطم، یعنطی اصطل جطومی که به این اصطالحاا 
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 شود.می استحباب و وجوب هم جمع
غیر از اینکه قبالا این نکته را تذکر دادیم که طبطق نظطر فقهطا، اصطل تقلیطد 

تواند مجتهطد شطود و احتیطاط نمی واجی نیست بلکه اگر کسی مجتهد نیست و
تواند بکند تقلید بر او واجی است. پس جوازی که روایطت گفتطه دقیقطاا نمی هم

 ست که در فتوای فقها وجود دارد.مطابق جوازی ا
حال چه کسانی به این قطعه از حدیث برای تقلید در عصر غیبطت تمسط  

کنی؟ کسانی مثل می و شما داری چه کسانی را متهم به تقطیع و تحریفاند کرده
، سطید 1025، وحید بهبهطانی م1091، فیض کاشانی م1090محقق سبزواری م

، 1245، مطال احمطد نراقطی م1242شبر م ، سید عبد الله1242محمد مجاهد م
 1281.1، و شیخ انصاری م1248شیخ محمد تقی اصفهانی م

کسانیکه اوالا جزء فقهای آخرالزمان نیستند تا گرفتار تهمت ها و ناسزاهای 
بلکطه انطد شما شوند، و ثانیاا اینقدر در زهد و تقوا و خدا ترسطی شطهره آفطاق بوده

توانطد ایشطان را مطتهم بطه نمی ست که هرگز کسیها از ایشان دیده شده اکرامت
 تقطیع و تحریف و اضالل مردم کند مگر کسی مثل شما.

                                                             
ترجمططه )فططیض(،  -، سططفینة النجططاة 41. رسططالة فططي تحططریم الغنططاء )للمحقططق السططبزواري(، ص 1

ْلجتهطاد و التقلیطد ، القواعطد و الفوائطد و ا43و 37،الرسائل الفقهیة )للوحیطد البهبهطاني(، ص17ص
، عوائد األیام في بیان قواعد 229األصلیة و القواعد الشرعیة، ص األصول، 629)مفاتیح األصول(، ص

، اْلجتهطاد و التقلیطد )للشطیخ 473، اْلجتهاد و التقلید )هدایة المسترشدین(، ص542األحکام، ص
 .58األنصاري(، ص
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بن الحسین: خدا را شاکرم که با هر سختی بود دوازده جلسه دوم بحث بطا إ
مرام یمانی را نیز برگزار نمودم و تمام سعیم این بطود کطه بطه دور از تعصطی و بطا 

عزیز! این دوازده جلسه هم تمطام شطد و مطن  رعایت انصاد پیش روم. مخاطی
ت.حق را شناخته باشی و خدا هادی هدایت جویطان اسط ،امیدوارم در پرتوی آن



 

 


